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Resumo 
 
Este artigo tem como objetivo apresentar a arena de batalha presente na narrativa de “Jogos 
Vorazes”, de Suzanne Collins, de forma a realizar uma análise dos elementos constitutivos 
dos jogos presentes na disputa. O estudo será permeado pelos conceitos de imersão e 
círculo mágico, a fim de compreender a performance dos participantes durante os Jogos 
Vorazes, além de enfatizar as categorias fundamentais existentes na arena. O artigo também 
busca investigar o papel do espectador, desde sua identificação com os elementos da 
narrativa, sua transformação em jogador e uma consequente interação com a disputa. 
 
Palavras-chave 
 
Jogos; Imersão; Círculo Mágico; Interação; Jogos Vorazes. 
 
 
Introdução 
 

O jogo é uma prática presente entre os animais e a espécie humana, vivenciada 

desde os tempos mais primórdios. Johan Huizinga (2000), no prefácio do seu livro Homo 

Ludens, expõe a convicção de que “é no jogo e pelo jogo que a civilização surge e se 

desenvolve” (HUIZINGA, 2000, p. 3). Baseando-se nos registros históricos, um dos 

primeiros jogos que se tomou conhecimento foi o Senet, encontrado através de relíquias 

arqueológicas egípcias datadas de 3.500 a.C. (THOMPSON; BERBANK-GREEN; 

CUSWORTH, 2007). Assim, o desenvolvimento de habilidades e complexidades do jogo, 

bem como a criação de novas modalidades, torna-se um processo inerente à vida, que acaba 

por gerar identificações e necessidades na e para a sociedade. 

A relação com o jogo torna-se íntima e pessoal a partir do momento em que lhe é 

atribuído um significado. Para Huizinga (2000), todo jogo tem um sentido para alguém, 

onde existe alguma coisa “em jogo” que vai muito além das “necessidades imediatas da 

vida”. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, Roger Caillois (1990) destaca a existência 
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de muitos fatores por trás do jogo, que não se trata de uma mera distração individual. Por 

esse motivo, uma mesma pessoa pode sentir-se interessada por diferentes tipos de jogos, 

que tenham características e objetivos distintos, de acordo com a afinidade e significado 

pessoal para cada uma delas. 

O presente estudo utilizará como objeto o jogo disputado em Jogos Vorazes, 

trilogia escrita por Suzanne Collins, com primeiro volume publicado em 2007, que ganhou 

sua primeira adaptação cinematográfica em 2012. Na narrativa, Jogos Vorazes trata de um 

torneio anual, onde dois jovens de cada distrito4, 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”. 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. 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. 

O primeiro tópico do artigo vai apresentar as categorias fundamentais que 

classificam os jogos e seus elementos constitutivos (CAILLOIS, 1990).  Na sequência, 

traremos o conceito de círculo mágico de Huizinga (2000) e sua atualização feita por Salen 

e Zimmerman (2004), além de explicar como se dá o processo de imersão a partir de Marie-

Laure Ryan (2000), de modo que se possa compreender o universo contido na esfera dos 

jogos. O trabalho discorrerá sobre a participação do espectador e a sensação de fazer parte 

do jogo em função das possibilidades e elementos presentes na narrativa. Ao final do artigo, 

será estabelecida a relação dos conceitos com a disputa presente na arena dos Jogos 

Vorazes. 

 
 
Os elementos constitutivos dos jogos e suas categorias fundamentais   
 

O historiador neerlandês Johan Huizinga e o sociólogo francês Roger Caillois 

buscam trazer definições para os jogos a partir da relação deles com a cultura. Ambos falam 

                                                 
4 A nação Panem é dividida em 12 distritos, todos controlados pela capital, sendo os cinco primeiros mais ricos e com 
melhores condições de vida.  
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sobre as condições do jogo e os elementos inerentes a ele, tais como a liberdade, a 

consequente fuga da realidade e o isolamento. O jogo, entendido como uma ação 

voluntária, é livre em sua essência. Quando se joga, o indivíduo não está vivendo a vida 

real, ele é projetado para uma “esfera temporária de atividade com orientação própria” 

(HUIZINGA, 2000, p. 10). Caillois complementa ao dizer que, por ser uma atividade não 

obrigatória, perde a atração quando é imposta a alguém.  

De acordo com Huizinga (Ibid.), o jogo se torna diferente da vida comum pelo 

lugar e pela duração que ocupa, onde o isolamento e a limitação são características 

norteadoras. Ele é “‘jogado até o fim’ dentro de certos limites de tempo e espaço. Possui 

um caminho e um sentido próprios” (Id., Ibid., p. 11). Ao jogo também é atribuída a 

incerteza de resultados e regras, além da possibilidade de imaginar e iludir. 

Em Homo Ludens, Huizinga fala sobre as manifestações sociais dos jogos; já em 

Os Jogos e os Homens, Caillois afirma haver uma vocação social presente em todas as 

categorias gerais e específicas dos jogos à que ele se refere. Paidia e Ludus aparecem como 

categorias gerais, onde uma está ligada à da diversão, improviso e despreocupação, e a 

outra às regras e à disciplina, respectivamente. Já as específicas dividem-se em Agôn, Alea, 

Mimicry e Ilinx. 

Sobre elas, podemos fazer a seguinte explanação: Agôn – grupo de jogos que 

aparece sob a forma de competição. Cada competidor é motivado pelo interesse de ter a 

excelência num determinado domínio reconhecida pelos demais participantes. É a exaltação 

do mérito pessoal. Caillois explica que “a prática do agôn supõe uma atenção persistente, 

um treino apropriado, esforços assíduos e vontade de vencer. Implica disciplina e 

perseverança.” (CAILLOIS, 1990, p. 35) 

A categoria Alea é utilizada para classificar os jogos cuja decisão não depende do 

jogador, ele é passivo – não faz uso das suas habilidades ou qualidades. É uma oposição ao 

agôn, onde o maior adversário é o destino, uma vez que “o destino é o único artífice da 

vitória e esta, em caso de rivalidade, significa apenas que o vencedor foi mais bafejado pela 

sorte do que o vencido” (Id., Ibid., p. 37).  Ela é baseada puramente na sorte, enquanto o 

agôn requer uma responsabilidade individual. Apesar dessas diferenças, é necessário 

destacar que ambas são regidas pela lei da “criação artificial entre os jogadores das 

condições de igualdade absoluta que a realidade recusa aos homens” (Id, Ibid, p. 39), como 

uma forma de possibilitar uma fuga do mundo, em função da necessidade de se ter 

situações perfeitas no lugar da confusão natural da vida.   
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A categoria Mimicry, por sua vez, encontra no faz de conta sua fuga da realidade. 

Aqui, a principal característica é a imaginação, apesar de possuir elementos dos jogos, 

como liberdade, suspensão do real e espaço e tempo delimitados. Cabe ao sujeito fingir para 

si mesmo, além de fazer os outros acreditarem que ele é outra pessoa. Nesse jogo, a 

máscara e o disfarce não se tratam de adereços, mas sim parte do corpo daquele que se quer 

fazer acreditar.  

A quarta e última categoria é a Ilinx, onde o principal objetivo é a vertigem, que 

está associada ao gosto pela desordem e destruição, que tendem a ser reprimidos. Nela, são 

traduzidas formas brutais de afirmação de personalidade, pois “o essencial reside na busca 

desse distúrbio específico, desse pânico momentâneo que o termo ‘vertigem’ define e das 

indubitáveis características do jogo que lhe estão associadas... (Id., Ibid., p. 47). Apesar das 

peculiaridades dos jogos presentes em cada uma dessas categorias, para o sociólogo, elas 

pressupõem a companhia em detrimento da solidão. Segundo o autor, “cada uma das 

categorias fundamentais do jogo apresenta assim aspectos socializantes que, dada a sua 

amplitude e estabilidade, adquiriram direito de cidadania na vida coletiva.” (Id., Ibid., p. 

62).  

 
 
O “círculo mágico” e o processo de imersão  
 

Essas características atribuídas aos jogos lhe garantem um caráter especial no que 

tange a esfera tempo-espaço, chamada por Huizinga de círculo mágico. É nele que se dá a 

suspensão do real como um todo, uma vez que “dentro do círculo mágico, as leis e 

costumes da vida quotidiana perdem validade. Somos diferentes e fazemos coisas 

diferentes” (HUIZINGA, 2000, p. 13). O mistério e o encanto que o jogo proporciona, 

fazendo dos acontecimentos dentro dele um segredo, algo pessoal, despertam o interesse e 

provocam o envolvimento do indivíduo. É no limite desse mundo imaginário e temporário 

que o jogo ocorre, onde elementos, dinâmicas e regras particulares são instituídas e passam 

a valer dentro daquele universo. Neste espaço, as diferenças entre os homens também se 

extinguem. 

Apesar disso, os limites desse mundo ficcional podem ser repensados a partir da 

atualização do conceito de círculo mágico feita por Katie Salen e Eric Zimmerman. Em 

Rules of Play (2004), os autores fazem uma análise do jogo como um sistema, que, segundo 

eles, pode ser aberto ou fechado. O jogo se enquandra como um sistema fechado quando é 

visto através das regras, uma vez que elas são estabelecidas antes do envolvimento do 
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jogador. Considerado como um jogo propriamente dito, ele pode um sistema tanto aberto 

quanto fechado. Segundo Salen e Zimmerman (2004), a experiência de jogar estabelece um 

foco determinado e comportamentos relativos ao próprio jogo. Em contrapartida, os 

jogadores trazem consigo experiências externas para dentro do jogo, tais como sentimentos, 

gostos e expectativas. Já em relação à cultura, o jogo é estabelecido como um sistema 

aberto, onde o funcionamento interno não ganha ênfase, mas sim as trocas culturais feitas 

dentro do ambiente do jogo e como se relacionam com a sociedade. 

A ideia de o jogo funcionar, ao mesmo tempo, como um sistema aberto e fechado, 

se dá muito em função da linha tênue que estabelece esse círculo mágico. O próprio 

Huizinga entende essa instabilidade do jogo, uma vez que  

o jogo tem, por natureza, um ambiente instável. A qualquer momento é 
possível à ‘vida quotidiana’ reafirmar seus direitos, seja devido a um 
impacto exterior, que venha interromper o jogo, ou devido a uma 
quebra das regras, ou então do interior, devido ao afrouxamento do 
espírito do jogo, a uma desilusão, um desencanto. (HUIZINGA, 2000, 
p. 19) 

Ainda pensando nos limites entre a vida cotidiana e o círculo mágico, é possível 

compreender então que as experiências vividas no interior desse círculo possam ser 

absorvidas e atribuídas de significado para quem participa dele; ao final da experiência, 

ocorre o retorno ao cotidiano. Huizinga entende que a entrega do jogador durante o jogo 

transforma suas características:  

A consciência de tratar-se "apenas" de um jogo pode passar para 
segundo plano. A alegria que está indissoluvelmente ligada ao jogo 
pode transformar-se, não só em tensão, mas também em arrebatamento. 
A frivolidade e o êxtase são os dois pólos que limitam o âmbito do 
jogo.  (HUIZINGA, 2000, p. 18) 

O mundo no qual o jogador se insere durante o jogo 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). Essa absorção que acontece com o jogador faz parte do jogo e pode acontecer a 

qualquer momento (HUIZINGA, 2000). 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 audiência capturada), e perdem contato com todas as 
outras realidades (ficam presos em um livro). (RYAN, 2001, p.93, 
tradução nossa) 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – São Paulo - SP – 05 a 09/09/2016 

 
 

 6

Perder-se em meio a esse processo de imersão em um livro, 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.  

 

 

O espectador participante 

 

Assim como nos jogos, 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.  

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 In: XAVIER , 2003, p. 85) 

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 
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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 identificação (XAVIER, 2003) e é dessa maneira que o 

“sentimento de realidade” acaba aproximando o espectador. 

 

 

O jogo presente na arena de Jogos Vorazes 

 
Ainda no que diz respeito à imersão num mundo paralelo à vida cotidiana, 

partimos agora para uma análise da arena presente na narrativa de Jogos Vorazes, de modo 

a compreender os elementos que permitem essa fuga da realidade. A disputa em Jogos 

Vorazes começa com a escolha dos participantes. Anualmente, todos os 12 distritos 

realizam a cerimônia da Colheita, onde duas crianças são escolhidas aleatoriamente para 

representar seu respectivo distrito na batalha, o que já atribui ao jogo a característica da 

sorte e do destino presente na alea. 

 Existe, entretanto, uma peculiaridade. As inscrições para a Colheita são liberadas 

a partir dos 12 anos de idade, mas, a cada ano que passa, ela precisa se reinscrever, sendo 

seu nome acumulado no sorteio. Ou seja, aos 17 anos, cada criança tem, pelo menos, seis 

vezes o nome inscrito na cerimônia. Nos distritos mais pobres, é comum que elas aceitem 

ter o nome inscrito mais uma vez em troca de comida. Um fator que vai contra a liberdade 

do jogo é a obrigação dos escolhidos de participarem dos Jogos, a menos que alguém se 

ofereça para disputar em seu lugar. Na trama, a personagem principal, Katniss Everdeen, se 

oferece para jogar no lugar das irmã mais nova, o que para Huizinga pode ser uma das 

definições da função do jogo,  
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uma luta por alguma coisa ou a representação de alguma coisa. Estas 
duas funções podem também por vezes confundir-se, de tal modo que o 
jogo passe a ‘representar’ uma luta, ou, então, se torne uma luta para 
melhor representação de alguma coisa. (HUIZINGA, 2000, p. 14) 

No que diz respeito ao agôņ  muitas crianças dos distritos mais ricos são 

preparadas para a competição. Os carreiristas, como são chamados, aprendem desde cedo o 

manuseio de armas, técnicas de combate e sobrevivência, enquanto os demais levam para a 

arena apenas seu conhecimento da vida cotidiana. Apesar disso, nos dias que precedem o 

início dos jogos, todos eles podem receber orientações de seus mentores sobre como devem 

agir na arena. Dessa forma, apesar da disvantagem de força existente entre os oponentes, 

eles ainda podem contar com suas habilidades próprias, além da inteligência, para 

sobreviver. 

A arena onde ocorrem os jogos é desconhecida para todos os participantes, 

podendo se tratar de uma floresta ou até de uma ilha deserta. Numa breve alusão ao 

conceito de Jogos Pervasivos5, pode-se compreender na arena a atuação do mundo externo, 

que vai influenciar nos acontecimentos dos jogos. Existe uma central de controle que é 

capaz de acelerar o dia e a noite, além de inserir ameaças no meio da disputa, como 

incêndios e o aparecimento de lobos.   

Sobre as regras, Caillois (1990) destaca que são inseparáveis do jogo a partir do 

momento em que ele adquire sua existência institucional. Dessa forma, a primícia para se 

ganhar os Jogos Vorazes é que só reste apenas um tributo ao final da disputa. Não é 

permitido levar para a arena nenhum objeto que sirva como arma. Todas os artigos 

necessários – desde suprimentos a armas – são dispostos na Cornucópia, o ponto de partida 

dos jogos. Neste ponto, entram as estratégias. Cabe ao tributo analisar se vale a pena ir ao 

encontro de seus suprimentos, correndo o risco de ser atacado logo no início do jogo, ou se 

foge para procurar um lugar seguro.  

Sobre a categoria mimicry, uma opção para manter-se vivo por mais tempo na 

arena é fazer alianças. Por mais que o participante não tenha afinidade com o outro – uma 

vez que o objetivo é matar o oponente – ele pode assumir uma personagem, ser alguém 

diferente do que ele é na vida cotidiana, para garantir sua sobrevivência. Outro exemplo, 

figurado pela Katniss, é a encenação de um romance com o tributo do seu distrito para 

angariar votos dos patrocinadores, capazes de enviar suprimentos para ela na arena.  

                                                 
5 Jogo que amplia as experiências dos jogos de vídeo game para o mundo físico. Para um estudo detalhado sobre jogos 
pervasivos, consultar MONTOLA, M.; STENROS, J.; WAERN, A. (eds.). Pervasive Games. Oxford: Morgan Kaufmann, 
2009 
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A ilinx é identificável através da adrenalina presente na arena, que, apesar de não 

se tratar de um jogo radical propriamente dito, está diretamente relacionada à sensação de 

vertigem e à “tentativa de destruir, por um instante, a estabilidade da percepção e infligir à 

consciência lúcia numa espécie de volutuoso pânico” (CAILLOIS, Ibid., p. 43).  

A presença desses elementos constitutivos bem como as categorias fundamentais 

dos jogos, permitem ainda que o espectador/leitor experimente um processo imersivo, uma 

vez que tais ferramentas proporcionam a sensação de estar jogando junto com o jogador. 

Ele se torna um participante fora do jogo, já que, a partir dos elementos da narrativa, 

consegue se transportar para a realidade da arena e até assumir o papel de um dos tributos 

de acordo com sua melhor identificação. Assim, ser o espectador do jogo também 

possibilita a fuga da vida cotidiana.  

Pensando na plenitude dos jogos, Caillois destaca que ela só é atingida no 

momento em que se provoca uma cúmplice ressonância 

Mesmo quando os jogadores podem, sem que daí advenha 
inconveniente, entregar-se às suas práticas afastados uns dos outros, os 
jogos depressa se tornam pretexto para concursos ou espetáculos (...) A 
maioria deles, efectivamente, sugerem pergunta e resposta, desafio e 
réplica, provocação e contágio, efervescência ou tensão partilhada. 
Têm necessidade de presenças activas e aderentes. E é verdade que 
nenhuma categoria de jogos escapa a essa lei. (CAILLOIS, 1990, p. 
61) 

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

jogo torna-se uma experiência mais divertida quando não se está sozinho. Isso é algo 

intrínseco às categorias dos jogos, já que cada uma delas apresenta seus aspectos 

socializantes. 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. 

 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) 
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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 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.  

 
 
Considerações Finais 
 

A exposição das categorias fundamentais dos jogos e seus elementos permitiu não 

só enxergar a arena de batalha de Jogos Vorazes como um jogo propriamente dito, como 

também possibilitou analisá-la sob a ótica de um espectador, que também se torna um 

participante. A isso se deve a explanação de círculo mágico e o processo de imersão, que 

nos fizeram compreender a criação de um mundo paralelo e a consequente fuga da vida 

cotidiana do indivíduo. 

Esse mundo, também criado pelos livros e filmes, possibilita não só a identificação 

com histórias e personagens, mas principalmente a sensação de pertencimento quando se 

está no mundo imaginário, familiaridade essa que facilita ainda mais o processo de imersão 

e o sucesso da realidade parelela desejada nesse mundo novo.  
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