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3.1 Fome e circo: o universo distópico de Jogos Vorazes  

 

Em uma noite, cansada após um dia de trabalho, Suzanne Collins passeava entre os 

canais da TV a cabo. Parando em um deles, uma violenta e perturbadora filmagem da guerra 

no Iraque mostrava um grupo de jovens soldados atirando e ferindo uns aos outros; no canal 

seguinte, outro grupo... desta vez de jovens competindo em um reality show de sobrevivência. 

Ao se deparar com as duas cenas lado a lado, Collins percebeu que era fácil confundir o que 

era entretenimento com o que era real. As duas cenas poderiam ser encaradas com a mesma 

banalidade; poder-se-ia assistir algo aterrorizante, como a filmagem de uma guerra, com a 

mesma trivialidade de um programa de televisão. Era apenas trocar o canal e seguir a vida 

como se nada houvesse acontecido.  

Impressionada com a própria insensibilidade, a autora lembrou-se do antigo Império 

Romano, cuja população se distraía e divertia assistindo pessoas se digladiando e sendo 

mortas em grandes arenas. Lembrou-se também da história de Minotauro, figura mitológica 

grega – metade homem, metade touro – preso em um labirinto, e para o qual, todo ano, a 

cidade de Atenas era obrigada a enviar sete de seus meninos e meninas para serem mortos 

como forma de punição após terem perdido a guerra para Creta. Collins costurou os retalhos 

dessas histórias com a paixão contemporânea por assistir tragédias alheias em reality shows e 

noticiários, e assim nascia a premissa para os Jogos Vorazes – um programa de televisão no 

qual crianças e adolescentes seriam enviados para uma arena e forçados a matarem uns aos 

outros até restar apenas um grande vencedor. Enquanto isso, um público os assistiria e 

torceria no conforto de suas casas.63  

Ao longo da trilogia de Collins, acompanhamos a trajetória de Katniss Everdeen, uma 

garota de 16 anos, por um mundo opressor e aparentemente imutável, mas que, após 

voluntariar-se para ir no lugar de sua irmã mais nova para a arena dos Jogos Vorazes, vai se 

transfigurando em um símbolo de rebelião e uma peça fundamental na luta contra os sistemas 

totalitários de sua sociedade, como veremos a seguir. 

 

Em um futuro indeterminado, adentramos Panem, um país localizado onde um dia fora 

a América do Norte e que teria surgido após destruições naturais e guerras que devastaram o 

63 Collins conta sobre seu processo criativo em suas entrevistas, que são referenciadas na bibliografia. 
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nosso mundo como o conhecemos. O país parece gravitar sozinho em uma paisagem pós-

apocalíptica e pouco se sabe sobre o que aconteceu com o resto do planeta. Assim como em 

outras narrativas distópicas, a sociedade corrompida só se torna possível depois que alguma 

catástrofe varre todas as bases da nossa sociedade atual. Vemos isso em 1984, por exemplo, 

nas reminiscências de Winston, que tenta inutilmente lembrar como era o velho mundo antes 

do Socing.  

Panem é constituída de doze distritos e a Capital, que a todos governa. Cada distrito é 

responsável por fornecer um bem para o país – 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) – que é entregue para que a Capital os 

administre e distribua. Mas isso não ocorre como o esperado: enquanto a Capital usufrui de 

tudo em abundância, os distritos são deixados em um estado de carência e dependência do que 

a Capital resolve lhe dar. Os distritos são separados por cercas e é estritamente proibido 

atravessar qualquer uma delas, de forma que um distrito não tem a menor ideia do que 

acontece no outro. Todas as informações providas são passadas pela Capital através do único 

canal de televisão disponível e que tem uma função doutrinadora. 

Katniss faz parte do distrito mais pobre e esquecido de Panem, o 12, Nele, a maior 

parte dos homens trabalha nas minas subterrâneas e as famílias precisam se sustentar com o 

pouco que a Capital paga pelo trabalho. O clima do 12 é de uma miséria absoluta, onde até 

mesmo as famílias mais abastadas, de comerciantes, mal conseguem se sustentar, pois não há 

clientes que possam pagar pelos seus produtos. A energia elétrica funciona apenas algumas 

horas por dia. Tudo é básico e escasso, e as pessoas apenas sobrevivem; eles são “homens e 

mulheres com os ombros caídos e as juntas inchadas, muitos dos quais há tempo desistiram de 

limpar a fuligem negra de suas unhas quebradas e de apagar as profundas rugas de seus 

rostos.” (COLLINS, 2010, p. 10) 

Os distritos são guardados por Pacificadores a serviço da Capital, cujo trabalho é 

garantir que ninguém abandone o seu distrito de origem ou inflija qualquer regra. Katniss, 

tendo perdido o pai em uma explosão nas minas quando era mais jovem e sendo deixada com 

a mãe – uma mulher retratada na obra como fraca e apática – percebe que cai sobre si a 

responsabilidade de prover o alimento da família. Seu pai havia lhe ensinado a manejar um 

arco e uma flecha, e, mesmo esta sendo uma atividade proibida, ele a levava para caçar 

consigo na floresta circundante ao Distrito 12. Depois de sua morte, Katniss começa a caçar 
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sozinha e a trocar a caça por outros provimentos para sustentar a sua mãe e sua irmã mais 

nova, Prim. 

Por sua posição de dependência, todos têm medo da Capital e medo de serem 

flagrados criticando-a – pois há uma sensação de eterna vigilância. Apesar de jovem, Katniss 

aprende que precisa sobreviver naquele mundo e que precisa ser dura, pois é pouco provável 

que qualquer coisa se altere. Tal como Winston precisa esconder a sua inconformidade diante 

do Partido, Katniss precisa reprimir a própria revolta. O trecho abaixo deixa bastante claro o 

silêncio que deve ser mantido pela população, apesar da exploração que sofrem: 

 

‘Distrito 12, onde você pode morrer de fome em segurança’, murmuro. Então, olho 
de relance por cima de meu ombro. Mesmo aqui, no meio do nada, você fica 
preocupado de alguém estar te ouvindo. Quando eu era mais nova, assustava minha 
mãe pra valer com as coisas que eu soltava sobre o Distrito 12, sobre as pessoas que 
governam o nosso país, Panem, da longínqua Capital. Com o tempo entendi que isso 
apenas traria mais problemas. Então, aprendi a controlar a língua e mascarar minhas 
feições de modo que ninguém pudesse jamais ler meus pensamentos. Aprendi a 
fazer meu trabalho calada na escola. Somente falar o mínimo necessário, e de 
maneira educada, no espaço público. Discutir apenas a compra e venda no Prego, o 
mercado negro onde ganho grande parte do meu dinheiro, Mesmo em casa, lugar 
que me incomoda, evito abordar assuntos problemáticos, tais como a colheita, ou a 
escassez de comida, ou os Jogos Vorazes. Prim poderia começar a repetir minhas 
palavras e então como ficaríamos? (COLLINS, 2010, p. 12) 

 

Além da miséria e do olhar controlador que a Capital parece ter sobre os distritos, 

existem os Jogos, que sendo-nos explicitada desde o início a função punitiva que exercem. 

Quase cem antes do início da narrativa, um dos distritos, o 13, se revoltara com a exploração 

da Capital, acarretando em uma grande guerra no país. No final, a Capital, que era muito mais 

poderosa, vencera a guerra e aniquilara o distrito que havia começado a revolta. Então, como 

forma de punição para o resto dos doze distritos e para impedir que uma nova tentativa de 

revolução acontecesse, instituíra os Jogos Vorazes – um reality show no qual dois jovens – 

uma menina e um menino entre 12 e 18 anos – seriam sorteados todos os anos entre os 

distritos para lutar até a morte em uma arena televisionada para todo o país. O último jovem a 

sobreviver garantiria uma provisão de comida para o seu distrito por um ano, enquanto os 

outros chorariam a morte de suas crianças – uma maquinação doentia na qual seria necessário 

sujar as mãos de sangue para conseguir o pão: 

 

Levar as crianças de nossos distritos, forçá-las a se matar umas às outras enquanto 
todos nós assistimos pela televisão. Essa é a maneira encontrada pela Capital de nos 
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lembrar de como estamos totalmente subjugados a ela. [...] Para fazer com que a 
coisa seja mais humilhante, além de torturante, a Capital nos obriga a tratar os Jogos 
Vorazes como uma festividade, um evento esportivo que coloca todos os distritos 
como inimigos uns dos outros. (COLLINS, 2010, p. 25) 

 

Este é o cenário de Panem no início da narrativa – um lugar pobre e subjugado por um 

governo rico e explorador e que é obrigado a assistir suas crianças sendo mortas na televisão e 

achar isso divertido – os jogos são o evento mais esperado do ano e uma grande festa para 

todos na Capital. “Feliz Jogos Vorazes!” é declamado pelos seus habitantes durante a Colheita 

– momento em que os dois tributos de cada distrito são escolhidos. Na septuagésima quarta 

edição dos Jogos Vorazes, a irmã de Katniss, Prim, que acabara de completar 12 anos, é 

sorteada pela Colheita. Katniss, sabendo que a irmã não teria chances de sobreviver, 

voluntaria-se para ir em seu lugar – uma releitura de Teseu oferecendo-se para entrar no 

labirinto do Minotauro. 

Durante os três volumes da série, Katniss parte em direção à Capital, onde testemunha 

de perto a futilidade e tolice dos seus ricos habitantes; consegue vencer os Jogos Vorazes 

juntamente com o outro tributo de seu distrito, Peeta Mellark, após um ato de rebeldia em TV 

aberta, que também lhe custa a liberdade; torna-se O Tordo, um símbolo de rebeldia para os 

outros distritos, impulsionando-os a iniciarem uma nova grande guerra; e é enredada em uma 

trama política na qual é apenas uma peça nas mãos de líderes sedentos por poder. 

 

O mundo violento criado por Collins traz reminiscências de diversas narrativas 

distópicas anteriores, como o clima miserável e a sensação do eterno vigiar de 1984, a ideia 

de jovens confinados e retirados da sua natureza infantil para serem tomados pela crueldade 

adulta de O senhor das moscas, e até mesmo um enredo muito similar ao de Battle Royale, 

um romance japonês de 1999 que também trás a concepção de assassinatos em um programa 

oferecido por um governo totalitário. Sabemos que obras utópicas e distópicas configuram 

suas sociedades imaginárias em consonância com o que veem de errado na sua própria 

realidade. Assim como a maior parte das distopias do século XX fazia referências ao que 

havia de errado na Europa da época, Jogos Vorazes, uma obra americana, não poderia se 

comportar de maneira diferente: 

 

No mundo de Panem, é fácil perceber traços da América contemporânea. Por 
exemplo, a nossa atual obsessão com reality shows, arte corporal e consumismo em 
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massa estão todos claramente expressos nessa sociedade futura. Até mesmo nossa 
contínua vontade de empreender guerras e o crescente custo emocional desse 
comportamento estão tecidos no fio narrativo dos restos dessa América quase futura. 
(GANT, 2012, p. 89)64 

 

A trilogia critica variados elementos identificáveis da cultura americana 

contemporânea, mas, no entanto, a obra é mais do que isso, e traz discussões pertinentes a 

nossa realidade de modo geral, além de fazer refletir sobre as construções da nossa sociedade. 

Citamos na introdução o caso dos jovens tailandeses que se inspiraram em Jogos Vorazes para 

protestarem contra um golpe de estado no país – e isso sugere o impacto que a trilogia foi 

capaz de causar não apenas na América. O governo que rege Panem, e que é supostamente 

responsável por cuidar da população, é corrupto, e as relações de poder esmagadoras do mais 

forte para com o mais fraco, bem como papel manipulador da mídia, que faz tudo parecer 

banal, permeiam toda a obra.  

O primeiro fator que precisamos levar em consideração ao analisarmos o universo de 

Jogos Vorazes diz respeito à construção desta “sociedade pior para o futuro”, na qual há uma 

dicotomia entre a pobreza dos distritos, cuja insatisfação é calada através de diversos 

mecanismos de controle, e a opulência da Capital, que os explora e os vê como uma fonte de 

entretenimento. Se o Império Romano se utilizava da política do ‘pão e circo’ – Panem et 

Circences65 – para distrair sua população e impedi-la de questionar seus atos, a obra de 

Collins se parece muito mais com uma versão ‘fome e circo’ de tal história. Quando Katniss 

sai do recluso distrito 12 em direção aos Jogos Vorazes, ela consegue perceber toda a riqueza 

e futilidade da Capital frente à miséria e sofrimento da sua população. 

 No distrito 12, há a carência dos itens mais básicos de sobrevivência, a começar pela 

comida. Vemos que a principal fonte de alimentação no distrito são grãos; itens como pão, 

queijo, açúcar, leite e carne são especiarias a que muitos não têm acesso. Katniss, que caça 

ilegalmente em seu distrito, por não aceitar a fome que lhe é imposta, vende e troca suas caças 

em mercado negro – desde perus, quando tem sorte, a animais pequenos como esquilos e 

coelhos e até cães selvagens. Como as opções são poucas, todos estão acostumados a 

64 “In the world of Panem, it’s easy to see traces of contemporary America. For example, our current obsession 
with reality TV, body art, and mass consumerism are all clearly extrapolated in this future society. Even our 
recurring and ongoing willingness to wage war and the growing emotional cost of that behavior are woven into 
the thread of this near-future remnant of America.”  
 
65 O nome do país, Panem, é uma referência clara à expressão latina. Clark e Phaar (2012) observam que os 
paralelos dessa América futura com o Império Romano aparecem também nos nomes de muitas personagens, 
que misturam latim com inglês – Ceasar Flickerman, Coriolanus Snow e Alma Coin, sendo alguns exemplos. 
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aceitarem a comida que vier: “Quando está misturado na sopa, eu chamo de bife e pronto’, diz 

Greasy Sae.” (COLLINS, 2010, p. 17)  

Enquanto isso, na Capital, a comida é farta, mesmo que todos os alimentos sejam 

produzidos e retirados dos distritos. Em uma cena muito interessante, Katniss, que está sendo 

treinada e adestrada na Capital para parecer menos desagradável ao público rico que vai 

assisti-la nos jogos, recebe uma refeição contendo rolinhos em forma de flor, frango ao molho 

de laranja e creme com ervilhas, cebolas e grãos. A visão de tal prato a faz sentir nojo e 

revolta: 

Tento imaginar como faria para servir uma refeição dessas em casa. Frango é caro 
demais, mas eu poderia substituir por um peru selvagem. Teria de atirar em um 
segundo peru para trocar pelas laranjas. O leite de cabra teria de substituir o creme. 
Podemos cultivar ervilha no jardim.  Eu teria de colher cebolas selvagens na 
floresta. Não identifico esse grão. Nossa ração de téssera depois de cozida fica com 
uma cara amarronzada pouco atraente. Esses rolinhos bonitinhos só seriam possíveis 
mediante uma troca com o padeiro, de repente por dois ou três esquilos. [...] Dias e 
dias de caça e colheita para prover essa única refeição, e mesmo assim não passaria 
de um pobre substituto da versão original da Capital. Como deve ser, imagino, viver 
num mundo onde a comida surge com um apertar de botões? Como eu passaria as 
horas que agora dedico vasculhando a floresta em busca de sustento se a comida 
fosse assim tão fácil de conseguir? O que eles fazem o dia inteiro, essa gente da 
Capital, além de decorar os próprios corpos e esperar cada novo suprimento de 
tributos que vão morrer para garantir a diversão deles? (COLLINS, 2010, p. 73) 

 

Em outra cena, Katniss e Peeta são convidados para um banquete onde a quantidade 

de comida é maior que o número de presentes pode consumir. Um dos convidados 

alegremente os informa que eles podem comer o quanto quiserem, pois quando se sentirem 

satisfeitos, podem beber um líquido especial disponível na festa que os fará vomitar e assim 

abrir espaço para mais comida. Tal ideia lhes parece extremamente doentia, pois eles sabem 

que enquanto essas pessoas estão desperdiçando comida inadvertidamente, em seu distrito, 

todos estão morrendo de fome: 

 

A única coisa que consigo pensar é nos corpos flácidos de nossas crianças em nossa 
mesa de cozinha, enquanto minha mãe receita o que os pais não têm condição de dar 
a elas. Mais comida. [...] E aqui na Capital eles vomitam pelo prazer de encher seus 
corpos ininterruptamente. Não por causa de alguma enfermidade do corpo ou da 
mente, nem por causa de alguma comida estragada. É o que todo mundo faz numa 
festa. É o que é esperado. Faz parte da diversão. (COLLINS, 2011, p. 91) 
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A questão da fome é extremamente importante na série. Ela atravessa a obra e divide 

quem possui o poder/violência (BENJAMIN, 1995) de quem não tem, funcionando para 

atestar a subjugação do povo à soberania do governo injusto. Enquanto nos distritos todos 

estão preocupados em como não morrer subnutridos, na Capital, a população – não tendo a 

necessidade de lutar pelo próprio pão – só se importa com a própria imagem:  

 

Na Capital, as pessoas fazem cirurgias para parecerem mais jovens e magras. No 
Distrito 12, parecer velho significa mais uma conquista já que tantas pessoas 
morrem cedo. Você vê uma pessoa mais velha e deseja logo congratulá-la pela 
longevidade. Uma pessoa rechonchuda é invejada porque não está ralando como a 
maioria de nós. Mas aqui a coisa é diferente. Rugas não são desejáveis. Uma barriga 
pronunciada não é sinal de sucesso. (COLLINS, 2010, p. 137) 

 

A segunda grande temática distópica da obra fica por conta dos Jogos em si. Há de um 

lado os distritos pobres e observados pelos Pacificadores e do outro a Capital fútil e que deles 

se aproveita. Para garantir que o sistema continue como é, o governo utiliza os Jogos Vorazes, 

que funcionam como punição e como advertência. Vimos no segundo capítulo que Foucault 

(2012) debate as maneiras de disciplinar o corpo alheio, apontando que antigamente fazia-se 

isso através de grandes atos em praça pública, que serviam para que os observadores, ao 

verem o criminoso ser torturado e morto, fossem desencorajados a agir de maneira 

semelhante. Da mesma forma, a punição servia também para que o poder do soberano fosse 

reafirmado diante dos olhos de todos. 

Em Jogos Vorazes, porque um dos distritos, o 13, se revoltara contra a exploração, a 

Capital necessitava de um grande ato que atestasse o seu poder. Assim como no mito das 

crianças atenienses, que eram oferecidas ano após ano para serem mortas pelo Minotauro – os 

jovens de Panem são enviados para a arena dos Jogos, para que assim fique claro o domínio 

da Capital sobre a sua população. O ato de televisioná-las sendo mortas validaria o processo 

de punição, pois, como expõe Foucault, ela necessita ser um espetáculo e necessita de um 

público – então, em Panem, os habitantes pobres dos distritos precisam assistir as mortes para 

saber que jamais devem desafiar a Capital assim como o Distrito 13 o fizera. 

A ideia de punição Foucaultiana aparece também em diversas cenas espalhadas ao 

longo da obra: na exibição constante de filmagens da guerra com o Distrito 13 no único canal 

de Panem (que remeteria às filmagens da guerra do Iraque e do Vietnam nos Estados Unidos); 

nas imagens sangrentas da morte de cada tributo, que também são transmitidas repetidamente 
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ao longo do ano; no chicoteamento em praça pública de pessoas que são pegas afrontando os 

Pacificadores ou infringindo alguma lei; na morte de rebeldes na frente de Katniss depois que 

ela se torna um símbolo de revolução, para que ela saiba que não pode sair dos trilhos; na 

tortura de Peeta quando vira prisioneiro de guerra da Capital no último volume da série, e cujo 

corpo marcado também é exibido em TV aberta; e na presença dos avoxes, espécie de 

prisioneiros do governo que têm suas línguas cortadas e são forçados a trabalharem como 

escravos.  

No que diz respeito aos distritos, os Jogos seriam também um importante artifício do 

governo para afastar as pessoas, colocando um distrito contra o outro; na obra, algo 

desconcertante é o fato de alguns distritos inclusive treinarem as crianças desde pequenas para 

matar – ao verem suas crianças competindo, eles momentaneamente esqueceriam quem era o 

verdadeiro inimigo. Em uma das cenas de Jogos Vorazes, Katniss, sabendo que as câmeras 

estão filmando seus atos ao vivo, cobre de flores o corpo de uma das meninas mortas e faz 

uma saudação de união para a câmera, querendo comunicar com o gesto que aquilo era mais 

que um jogo pelo qual torcer, e que os distritos estavam todos juntos na mesma situação. Essa 

é, inclusive, uma das primeiras faíscas de rebeldia que faz com que a população acorde do 

temor que sente e resolva se unir para derrubar a Capital – eles não são inimigos, eles são 

todos um. 

Além do tormento psicológico da população dos distritos vendo seus filhos sendo 

mortos, há o tormento moral causado nos próprios tributos, que precisam matar para não 

serem mortos. Em 1984, Winston fala para Júlia que a única coisa dele de que o Partido não 

poderia se apossar era daquilo que ia em sua mente. Peeta expressa algo similar antes de 

entrar na arena pela primeira vez: 

 

Não quero que eles mudem o meu jeito de ser na arena. Não quero ser transformado 
em algum tipo de monstro que não sou. [...] Quando surgir a oportunidade, tenho 
certeza de que vou matar como qualquer outro tributo. Não posso cair sem lutar. Só 
fico desejando que haja alguma maneira de mostrar à Capital que eles não mandam 
em mim. Que não sou só mais uma peça nos Jogos deles. (COLLINS, 2010, p. 156) 

 

Há em Jogos Vorazes o medo da perda da identidade, da desumanização que assola o 

indivíduo distópico. De forma irônica, Peeta acaba eventualmente sofrendo lavagem cerebral 

quando prisioneiro da Capital, e, assim como Winston, perde uma parte de si mesmo. 

Também vemos ao longo da obra que outros tributos, após vencerem e saírem dos Jogos 
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Vorazes, acabam tornando-se pessoas atormentadas e doentes pelo resto da vida: alguns 

viciados em álcool ou drogas, outros sendo marionetes da Capital, como garotos de programa 

caso tiverem boa aparência, e outros simplesmente enlouquecendo. Não há verdadeiramente 

vencedores – todo o propósito dos Jogos é atormentar e desestabilizar o indivíduo. 

O outro sistema disciplinador descrito por Foucault, a ideia de vigilância contínua do 

panóptico de Bentham, e que aparece de forma extrema na obra de Orwell, se manifesta por 

todo o Jogos Vorazes. Nos distritos, a vigilância se dá pela presença dos Pacificadores, por 

câmeras espalhadas pela cidade e também por uma sensação incorpórea de que é necessário 

um constante bom comportamento, pois não se sabe quem pode estar observando, e um mau 

comportamento pode levar à punição. Quando Katniss vence os Jogos, tanto ela quanto as 

pessoas ao seu redor passam a ser observados pela Capital de forma mais intensa. Katniss e 

Peeta, sabendo que são vigiados pela Capital, perdem quase que completamente a liberdade 

de seus atos. 

A ideia do panóptico também está no centro da concepção de um programa de 

entretenimento que aprisiona pessoas em um espaço televisionado. Não é à toa que um dos 

reality shows mais famosos no mundo leva o nome de Big Brother, em homenagem à figura 

assustadora de 1984. Os Jogos respondem ao prazer voyeurístico, que é uma das 

características predominantes do século XXI, seja através de reality shows ou através do 

prazer em observar a vida alheia através de redes sociais. Aí vem o outro lado dos Jogos 

Vorazes; se para os distritos eles são uma forma de controle do corpo – através da punição e 

da vigilância – para o público da Capital, que os assiste avidamente, os Jogos são uma fonte 

de distração e de deleite. 

Talvez o aspecto mais assustador da série, e a sua maior conexão e crítica ao nosso 

mundo real, esteja justamente na avidez e no prazer com o qual os telespectadores da Capital 

consomem os Jogos Vorazes. Eles estão de tal forma envolvidos pelo espetáculo que parecem 

não olhar criticamente para o fato de que há pessoas, e, mais grave, pessoas a principio 

inocentes, lutando violentamente e sendo mortas, isso porque eles estão em uma posição de 

distanciamento, sendo incapazes de trazer para si a crueldade real. O público preocupa-se com 

as tramas construídas no jogo – quem se mancomunou com quem, se o competidor é atraente 

ou carismático ou quem será que vai morrer na edição do dia: “As pessoas começam a apontar 

para nós com veemência ao reconhecer o trem dos tributos chegando à cidade. Eu me afasto 

da janela, enjoada com aquela excitação, ciente de que eles mal podem esperar para assistir a 

nossa morte” (COLLINS, 2010, p. 67) 
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Quando Katniss vai para a Capital, que sempre enxergou como sua inimiga, fica 

dividida entre o nojo e a pena. Por um lado, ela sabe que uma das razões pelas quais os Jogos 

Vorazes existem é porque eles são bem recebidos e aceitos na Capital, sem que ninguém fique 

alarmado com a violência apresentada, mas, por outro, entende que aquelas pessoas, em seu 

mundo perfeito sem tragédias, não têm consciência de sua própria futilidade. Ela fica 

assustada ao ver crianças pequenas brincando com espadas e machados de plástico e fingindo 

estarem competindo nos Jogos. Para elas, eles são apenas um programa de televisão; para os 

distritos, eles significam morte e sofrimento.  

A respeito disso, Suzanne Collins afirma em uma de suas entrevistas que há, quando 

assistimos a esses programas da vida real, uma espécie de prazer em ver o outro ser 

humilhado e levado ao sofrimento, e que isso nos insensibiliza, de forma que, quando 

assistimos tragédias em noticiários, elas não têm o impacto que deveriam. (HUDSON, 2011) 

De certa maneira, estamos acostumados a assistir dramas na televisão – os reality shows só 

parecem bons para o público quando há neles romance e intriga, e as noticias ruins são as que 

dão mais audiência. Inconscientemente para nós, e conscientemente nas mídias, há um desejo 

mórbido por tragédias alheias, que são encaradas quase que inteiramente como ficcionais.  

Zizek (2003) fala justamente disso quando observa que os Estados Unidos, em sua 

posição de império econômico mundial, viam, até os ataques de 11 de setembro, as misérias e 

catástrofes dos países subdesenvolvidos como ficção: “(...) vivíamos nossa realidade vendo os 

horrores do Terceiro Mundo como algo que na verdade não fazia parte de nossa realidade 

social, como algo que (para nós) só existia como um fantasma espectral na tela do televisor.” 

(p. 33)  

A propósito dessa discussão, algo que tem sido bastante debatido nos últimos anos é o 

fato de haver guerras e mortes todos os dias no Oriente Médio e na África, por exemplo, mas 

as mídias e o grande público só ficarem horrorizados em uma escala mndial quando as 

grandes potências da Europa e da América do Norte são atingidas. A mesma discussão 

acontece no Brasil – a falta de água assola o Nordeste há muito tempo, mas só ao chegar aos 

grandes polos econômicos do país a questão virou notícia e terror em todos os jornais. Por que 

as mídias valorizam um sofrimento em detrimento de outro? Por que um é real e o outro não 

é? 

Se formos transferir para a obra de Collins, isso é discutido da seguinte maneira: a 

população da Capital assistia aos Jogos e as histórias tristes dos distritos com um misto de 
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prazer e pena – eles eram os animais exóticos do Terceiro Mundo – mas, quando 

posteriormente no terceiro volume da série, a guerra chega à Capital, destrói tudo o que eles 

conhecem e mata as suas crianças, eles sentem-se horrorizados e feridos por tamanha 

crueldade, mesmo que tivessem sido os causadores dela anteriormente. A violência era para 

eles, até então, algo banal, mas por tê-los atingido, tomou a proporção do real. Se pensarmos 

na discussão de Zikek (2002) e pensarmos que Jogos Vorazes é uma distopia americana, 

podemos perceber uma crítica ao padrão duplo que os meios de comunicação têm ao retratar o 

sofrimento de quem importa e de quem supostamente não importa, bem como a fixação por 

violência. As tragédias dos distritos pobres não importam, eles valem tanto quanto um 

programa de televisão, na Capital é onde o sofrimento é real. 

Isso nos leva para o próximo ponto importante de Jogos Vorazes como distopia – a 

questão da manipulação e construção da verdade. Como vimos anteriormente, no século XX, 

as mídias e as tecnologias passaram a ter um papel importante na manobra das grandes massas 

– sendo utilizadas para fins políticos. Em Admirável mundo novo, a mídia é apenas mais uma 

forma de prazer, mas em 1984, sendo uma trama mais política, as mídias servem para uma 

espécie de lavagem cerebral coletiva. 

Na série Jogos Vorazes, onde o vigiar é constante e onde os Jogos criam um 

espetáculo para intimidar os distritos e distrair a Capital, as manipulações são intensas – nada 

que se vê na televisão é real. O único canal de TV só apresenta aquilo que cai bem para a 

imagem do governo. Como já foi dito, a televisão exibe constantemente imagens de guerra na 

qual o exército da Capital vence e a vida de todos fica em paz outra vez - graças à Capital, não 

há mais guerra, graças aos Jogos Vorazes nunca mais haverá conflitos para atormentar Panem, 

pois os Jogos têm, na verdade, um propósito de paz e felicidade. Essa é a mensagem que a 

Capital tenta passar constantemente, e todos são obrigados a fingir que acreditam – quase 

como em um duplipensamento. De certa forma, com tais mensagens, o governo tenta 

reinventar a história, assim como o Partido alterava a verdade constantemente a seu favor. 

Katniss e Peeta, a princípio, também são personagens fabricadas pela Capital. Durante 

a primeira edição dos Jogos Vorazes, eles precisam inventar uma personalidade marcante que 

dê audiência, pois quanto mais carismáticos forem, mais chances têm de receberem patrocínio 

em alimentação e medicamentos dos telespectadores ricos, assim aumentando suas chances de 

sobreviver. Eles também são orientados por seu mentor (que deseja que os dois sobrevivam) a 

se aproveitarem do fato de que as massas são influenciadas pelo que veem e a atuarem para as 

câmeras, fingindo estarem apaixonados um pelo outro. Eles sabem que um romance é 
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benéfico em um reality show, e os idealizadores dos Jogos, que precisam que o programa seja 

um espetáculo de entretenimento o mais atraente possível, acabam aprovando a ideia.  

O plano dos idealizadores, no entanto, era apenas criar um final polêmico e eletrizante, 

no qual supostos amores desafortunados tivessem que escolher quem iria morrer; eles 

prometem a Katniss e Peeta que caso eles sejam os dois últimos tributos vivos na arena, 

podem deixá-la juntamente como vitoriosos, mas quando, depois de muito sangue derramado, 

eles o conseguem e acham que podem sair dos Jogos, são então informados que precisam, de 

fato, matar um ao outro: “Nenhum telespectador conseguiria tirar os olhos do programa agora. 

Sob o ponto de vista dos Idealizadores dos Jogos, essa é a palavra final em entretenimento.” 

(COLLINS, 2010, p. 361) Katniss, percebendo que havia sido enganada, é tomada por revolta. 

Tendo algumas amoras venenosas guardadas, ela convence Peeta que os dois precisam se 

suicidar, deixando os Jogos sem nenhum vencedor. Os idealizadores, que precisam de pelo 

menos UM vitorioso para o programa, assustados, deixam os dois saírem da arena vivos. 

De toda a narrativa da trilogia Jogos Vorazes, este ato de Katniss – de afrontar a 

Capital em TV aberta e persuadi-la a deixar que houvesse dois vitoriosos – é um dos 

momentos mais importantes. Quando Katniss se rebela ao vivo, e convence Peeta a fazer o 

mesmo, cria-se uma situação de impasse. Dentro deste universo em que as imagens são 

poderosas e servem para manipular as pessoas, um ato de rebeldia na televisão, e que passa 

impune, é algo que desestabiliza o poder construído pelas narrativas do governo, como coloca 

KOENIG (2012): 

 

O desafio de Katniss diante da câmera muda o equilíbrio do poder porque muda o 
segmento da narrativa cultural. O Presidente Snow foca-se nela (Katniss) porque ela 
levanta o véu de amnésia histórica que ele impôs a Panem; ela se atreve a reescrever 
o roteiro que é dele. Ela lembra às pessoas dos distritos que eles são simplesmente 
humanos sofrendo por causa de uma rebelião da qual nenhuma das crianças 
participou. (p. 44)66 

 

Eles passam de marionetes da Capital a possíveis figuras símbolo de uma rebelião. Tal 

ato acaba representando uma centelha de rebeldia contra o sistema repressor, e os distritos, 

que dormiam no medo, encontram na oposição de Katniss a esperança de que poderiam 

66 “Katniss’s on-camera defiance shifts the balance of power because it shifts the arc of the cultural narrative. 
President Snow targets her because she lifts the veil on the historical amnesia he has imposed on Panem; she 
dares to rewrite the script he owns. She reminds the people of the districts that they are simply humans suffering 
for a rebellion none of the children participated in.”  
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enfrentar o governo e mudar Panem. O ato de Katniss é um símbolo. A partir daí, a jogo de 

manipulação da verdade continua de forma mais intensa. Em Em chamas, é possível perceber 

facilmente a questão de como a mídia de modo geral fabrica personagens para contarem 

histórias. Num mundo de fome e opressão, Katniss e Peeta são obrigados pelo governo a se 

tornarem celebridades vazias e fúteis na televisão, para tentar apagar a imagem de rebeldes e 

evitar que a população se levante em revoltas.  

A questão da construção de personagens midiáticos aparece principalmente na figura 

de Katniss como O Tordo. Katniss, como foi dito no início, é uma personagem forte dentro da 

trama. Ela vem de uma realidade pobre, com uma mãe fraca, e acaba tomando as rédeas da 

própria família. Ela é uma sobrevivente nata, mas não é uma guerreira e nem tem o objetivo 

ou esperança de mudar o mundo em que vive. Ela tenta manter a própria dignidade quando 

vai para os Jogos, mas o seu desejo principal é escapar viva e nada mais, tanto que quando lhe 

sugerem que ela atue para as câmeras, ela o faz. Embora sinta raiva da Capital e quebre regras 

quando ninguém está olhando, em nenhum momento ela pensa em derrubá-la. Poderíamos 

pensar que ela, assim como Júlia, só deseja viver a própria vida sem ser incomodada. Ela não 

tem o idealismo de um personagem como Winston. 

No entanto, ao longo da trama, pessoas começam a construí-la – a princípio com o 

aval da Capital, que deseja ter uma personagem interessante para o seu programa, e depois, de 

forma mais independente e descontrolada, sua imagem toma uma força não prevista que 

precisa ser apagada pelo governo, e reacesa pelos rebeldes. Logo no início da trama, Katniss 

ganha um broche de tordo67 de uma amiga para ser o seu símbolo nos Jogos Vorazes. Os 

estilistas da Capital conectam a imagem do pássaro à de Katniss, o que instantaneamente se 

torna moda na frívola Capital depois que ela vence os Jogos pela primeira vez: 

 

Aparentemente, meu broche com o tordo lançou uma nova moda que virou sensação 
da temporada, porque diversas pessoas aparecem para me mostrar seus acessórios. 
Meu pássaro foi copiado em fivelas de cintos, bordado em lapelas de seda, até 
mesmo tatuado em lugares íntimos. Todos querem usar o símbolo da vencedora. 
(COLLINS, 2011, p. 89) 

 

67 A tradução dessa palavra é um dos problemas da versão para o português. No original, o pássaro símbolo de 
Katniss é chamado de Mockingjay, que seria uma mistura de jabberjays (gaios tagarelas, na tradução) e 
mockingbirds (espécie de tordo). Alexandre D’Elia, tradutor da Rocco, resolveu utilizar a palavra tordo ao invés 
de uma palavra inventada, e isso é interessante pelo fato de que há uma cena de 1984 que mostra um tordo, e 
que, como veremos mais adiante, é algo significativo na obra. O terceiro livro da série, traduzido como A 
Esperança, leva no original o nome de Mockingjay. 
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 O que acontece é que o pássaro, e consequentemente Katniss, vai adquirindo um 

significado diferente durante a narrativa. O tordo desse mundo ficcional seria uma mutação 

advinda de animais geneticamente modificados pela Capital e que teriam sido projetados 

durante os anos da guerra contra o Distrito 13 para memorizarem e reproduzirem conversas 

humanas, assim transmitindo os planos dos inimigos. Mas os revoltosos, sabendo da 

existência dos animais os observando, os usavam para passar informações falsas, o que levou 

a Capital a abandonar os animais modificados na natureza para que morressem. Eles 

acabaram sobrevivendo e acasalando-se com fêmeas de tordos, criando uma nova espécie de 

pássaro: 

O nosso tordo não é apenas um pássaro que canta. Ele é a criatura que a Capital 
jamais imaginou que pudesse existir. Nunca passou pela cabeça deles que seus gaios 
tagarelas altamente controlados pudessem ter seus cérebros adaptados à natureza, 
que pudessem transmitir seu código genético, que pudessem adquirir uma nova 
forma. Eles não conseguiram prever a vontade que os pássaros tinham de 
permanecer vivos. Agora, enquanto caminho pela neve, vejo os tordos saltando de 
galho em galho, absorvendo as melodias dos outros pássaros, replicando-as e em 
seguida transformando-as em algo totalmente novo. (COLLINS, 2011, p. 103) 

 

Assim, essa nova espécie de tordo, advinda de um animal criado e abandonado pela 

Capital, seria, de certa forma, um pequeno sinal de protesto da natureza – aquilo que eles não 

puderam prever. Esse tordo poderia ser o povo, que sobrevive à Capital apesar de tudo, mas é 

Katniss que acaba encarnando a sua figura: ela é aquela que a Capital inicialmente construiu, 

mas que posteriormente não foi capaz de controlar. Diversas cenas ao longo da série reforçam 

essa imagem de Katniss como o próprio pássaro que ela traz no broche – como em uma cena 

em que ela canta para uma das meninas que está morrendo na arena e todos ficam tocados 

ouvindo a sua voz pela televisão. Sabemos que os pássaros em geral são um símbolo de 

liberdade; o tordo e Katniss viram o símbolo de uma nova guerra para que o povo se liberte de 

toda a opressão.  

Vamos então para a última parte da trilogia – a explosão de uma nova guerra. No 

último volume da série, somos apresentados a uma forma alternativa de poder – o esquecido 

Distrito 13, que havia se rebelado contra a Capital e que era dado como destruído, reaparece. 

Eles haviam passado anos vivendo subterraneamente e preparando-se em uma base militar, e 

a Capital, que sabia de sua existência, não os atacava simplesmente por medo dos armamentos 

nucleares que eles possuíam. Para as narrativas de poder da Capital, era mais vantajoso dizer 

que eles haviam sido derrotados a enfrentá-los com o risco de ruína total de todos. Quando os 

líderes do Distrito 13 percebem que revoltas eclodem por todos os outros distritos, resolvem 
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se revelar no meio do caos como os justiceiros – aqueles que vão salvar Panem do poder 

totalitário e injusto do governo dominante.  

Eles veem em Katniss a figura perfeita para ser o rosto da rebelião, e, assim como a 

Capital havia tentado doutriná-la e usá-la a seu favor, o Distrito 13 tenta construir e fantasiar 

Katniss como uma guerrilheira, que, apesar de ser uma pessoa forte, ela não é – ela vira O 

Tordo da rebelião, mesmo que muitas vezes não saiba o que está fazendo. Nessa parte da 

narrativa fica muito clara a questão da força da propaganda em uma guerra. Falamos 

anteriormente que o desenvolvimento das tecnologias e das mídias em muito contribuiu para 

que figuras como Hitler ganhassem tanta força – o poder da palavra e da imagem era muito 

persuasivo para a manipulação das massas. Da mesma forma, nos Estados Unidos, a figura do 

“Uncle Sam” em cartazes durante a Primeira Guerra Mundial com os dizeres “I want you” – 

“Eu quero você” – levou muitos homens a criarem um sentimento patriótico e irem à guerra. 

 Katniss assume exatamente este papel em A Esperança. Os líderes do Distrito 13 

passam a usar a sua imagem e a sua palavra em filmagens suas lutando para assim criar a 

atmosfera perfeita para que os outros distritos se juntassem a eles e para que a Capital se 

sentisse ameaçada. Em um trecho perturbador da obra, Katniss é colocada no meio de um 

hospital com feridos de guerra para que as câmeras filmassem a sua reação vendo pessoas 

despedaçadas – no meio da visita, o hospital é bombardeado e os cinegrafistas do Distrito 13 

ficam felizes por conseguirem ótimas imagens de Katniss combatendo de forma “real” e 

tentando salvar as pessoas. Eles se importam mais com o espetáculo e com a repercussão que 

ele poderá ter mais tarde na televisão que com os feridos morrendo.  

Aos poucos, vamos percebendo que os líderes do Distrito 13 não querem justiça, eles 

simplesmente querem o poder pra si mesmos – e também são capazes de qualquer coisa para 

consegui-lo, planejando inclusive fazer novas edições dos Jogos Vorazes, desta vez com as 

crianças da Capital. Numa das cenas finais da guerra, crianças dos distritos são bombardeadas 

e mortas – entre elas a irmã de Katniss, por quem ela havia se sacrificado inicialmente. Mais 

tarde descobrimos que aquela era uma manobra do próprio Distrito 13 para convencer ainda 

mais a população de que a Capital era cruel e eles eram os heróis salvando a todos. Há uma 

sensação amarga de que não importa quem governe, a questão será sempre a dominação do 

mais forte sobre o mais fraco. George Orwell expressa isso muito bem em A revolução dos 

bichos, no qual os animais da fazenda, após expulsarem os humanos do poder, passam a 

dominar uns aos outros. Depois da guerra, o Distrito 13 deseja apenas se tornar o novo 

governo dominante. 
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Juntamente com os outros distritos, eles conseguem tomar a Capital e prender o 

Presidente Snow, dando a Katniss a tarefa de matá-lo. No entanto, nos últimos minutos antes 

da execução, ela consegue perceber que apenas havia sido usada por um líder tão cruel quanto 

o outro e que seria eliminada assim que cumprisse a sua função de figura símbolo da guerra. 

Ela então decide matar a presidente do Distrito 13, deixando Panem sem nenhum dos dois 

governadores. Ao final da narrativa, a guerra acaba com boa parte da população e as mortes e 

as lembranças torturantes acabam deixando Katniss e Peeta exilados e com severos traumas 

de guerra. Mas Panem está aparentemente livre de líderes opressores.  

 

Então, seria a obra de Suzanne Collins uma alegoria à América contemporânea? 

Vários elementos na narrativa sugerem que sim – o próprio fato de Panem ser localizada nos 

restos dessa América; o tratamento que a autora dá à questão das guerras e as suas filmagens, 

que, como ponderamos anteriormente, lembra o que Zizek (2003) fala sobre a obsessão 

americana em reassistir a Guerra do Vietnam ou a colisão dos aviões com as Torres Gêmeas; 

a presença de “Pacificadores”, que nos remetem aos pacificadores americanos em territórios 

inimigos; a conexão feita na obra entre o Império Romano e os Estados Unidos, dando a 

noção de que os americanos poderiam ter o mesmo destino; a relação entre a Capital e o 

Distrito 13, com ares de Guerra Fria; e, por fim, a paixão fútil por ver a desgraça do outro 

através reality shows.  

Discutiremos mais sobre a obra no capítulo final. Por agora, passaremos a nossa 

próxima distopia juvenil. 

 

 

3.2 O ser humano danificado: o universo distópico de Divergente 

 

A ideia de que a natureza humana é falha está no cerne do pensamento distópico. Ela 

vem da concepção pessimista de que não importa o quanto o ser humano evolua ou crie 

sistemas para uma vida melhor, ele será sempre corruptível e passível de erros. A ideia de que 

a ciência poderia consertá-lo também é recorrente, como vimos no mundo criado por Huxley, 

onde todos são condicionados e projetados geneticamente a serem permanentemente felizes, 

ou na técnica utilizada em Alex, de Laranja Mecânica, para acabar com o seu impulso por 




