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RESUMO 

O presente artigo visa formular um paralelo entre o jogo, a cultura e a sociedade do 

espetáculo, com o objetivo de compreender como se dá a utilização do lúdico como forma 

de controle da mídia. Como objeto de estudo elencou-se o filme Jogos Vorazes, 

ambientado em uma realidade onde o jogo é a principal ferramenta utilizada pela mídia 

para controlar sua população. Como embasamento utilizou-se os preceitos dos teóricos 

Huizinga (1971), que aborda as questões do jogo como elemento cultural e Debord 

(1997), que realça como a sociedade do espetáculo difunde seus ideais.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Jogo; Cultura; Sociedade; Espetáculo; Mídias. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Os jogos fazem parte do nosso dia a dia e sempre estiveram presentes em nossa 

sociedade. Segundo Huizinga (1971), o jogo atrela diversos benefícios para a sociedade, 

como a capacidade de ensinar e de proporcionar diversão. A origem dos jogos está 

interligada com o poder lúdico de ritos de sociedades antigas e também com a 

característica competitiva do próprio ser humano. Por conter grande capacidade lúdica, 

os jogos passaram a ser utilizados de formas variadas aos longos dos anos como elemento 

social e cultural, através de objetivos distintos, mas principalmente com o intuito de 

entreter.    
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Em virtude dos avanços tecnológicos no contexto contemporâneo, a mídia de 

massa tornou-se um dos principais canais de propagação de ideias e ideais, o que se 

intensificou com o advento da internet e das redes sociais digitais. Diante desta realidade, 

a mídia e seus canais passaram a ser de fundamental importância na transformação das 

vidas dos seus usuários. Dentro deste contexto o poder lúdico dos jogos foi utilizado em 

diversas ferramentas, como reality shows e programas de TV.  

Consoante ao exposto, destaca-se que os reality shows são um dos principais 

responsáveis por transformar pessoas comuns em estrelas, gerando certa ascensão social 

em nossa sociedade, que apesar de não ter definição exata, Albanêz (2008, p. 2) realça 

que “esta modalidade de programa/formato tem como característica principal a exposição 

da vida real de pessoas anônimas ou não, que buscam algum tipo de premiação”. 

Desta forma, entende-se que os programas de reality show baseiam-se na 

divulgação, até certo ponto sem filtros, da vida de um grupo de pessoas, ou seja, baseiam-

se na espetacularização da vida comum como forma de mercadoria. O reality show ganha 

adeptos quando as relações dos seus participantes passam a se tornar mercadoria, Debord 

(1997, p. 14) afirma que “o espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação 

social entre pessoas, mediatizadas por imagens”. 

 Assim, escolheu-se para análise deste trabalho o filme Jogos Vorazes, adaptação 

cinematográfica do livro de mesmo nome, da autora Suzane Collins, lançado em 2012, 

trata-se de uma distopia5 que narra a história da nação Panem, composta por 12 distritos 

e governada pela Capital. A história se passa depois de 74 anos de uma guerra que destruiu 

os Estados Unidos da América e originou Panem, e foca principalmente em Katniss 

Everdeen, garota que em um ato de coragem aceita participar do temido “Jogos Vorazes”, 

um reality show com características lúdicas assistido por toda nação que possui como 

objetivo juntar dois jovens de cada distrito em uma guerra que em seu fim deve restar 

apenas um sobrevivente, como forma de reafirmar o domínio do governo totalitário da 

Capital. 

Na sociedade representada no filme Jogos Vorazes o jogo de mesmo nome possui 

como principal objetivo transmitir a morte de 23 jovens, pois dos 24 jovens participantes 

apenas um sai com vida, que lutam entre si até um deles sair vivo com a promessa de 

                                                 
5 A distopia, também conhecida como antiutopia, é um conceito filosófico adotado por vários autores e 

expresso em suas criações ficcionais, nas quais eles retratam uma sociedade construída no sentido oposto 

ao da utopia, que por sua vez prevê um sistema perfeito, um estado ideal, onde vigora a máxima felicidade 

e a total concórdia entre seus cidadãos. Disponível em <http://www.infoescola.com/literatura/distopia-na-

literatura/> Acesso em 29 de Novembro de 2016 

http://www.infoescola.com/sociologia/utopia/
http://www.infoescola.com/literatura/distopia-na-literatura/
http://www.infoescola.com/literatura/distopia-na-literatura/
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glória e honra eterna. Ou seja, o show midiático proporcionado pelos jogos só funciona a 

partir do momento que existe um sistema que proporciona a realização de determinado 

show.  

O filme em questão foi escolhido como objeto do presente estudo a fim de abordar 

questões sobre o espetáculo midiático e a sociedade, além de fazer um paralelo com os 

elementos lúdicos do jogo como elemento cultural e social. Diante disso, para que seja 

compreendido a relação entre sociedade, jogo e espetáculo, a fundamentação teórica será 

embasada na obra do autor Guy Debord, através de seu livro “A Sociedade do Espetáculo” 

e na obra de John Huizinga, através do livro “Homo Ludens”, coordenada com inferências 

do contexto ficcional do filme em questão, pautadas nas respectivas obras destacadas. 

 

3 O JOGO COMO ELEMENTO DA SOCIEDADE 

 

Na sociedade vigente da narrativa cinematográfica do filme Jogos Vorazes, o jogo 

é um dos principais elementos sociais e culturais, como já supracitado. Através do ritual 

presente em cada edição do temido reality show, denominado de Jogos Vorazes, aquela 

sociedade vivencia todos os elementos que compõem o jogo como formador de identidade 

cultural de uma sociedade.  

Segundo Huizinga (1971) o jogo é qualquer atividade lúdica regida por regras 

determinadas, que possui origem datada de antes mesmo da formação de qualquer 

sociedade como conhecemos atualmente. Piacentini (2011, n.p, apud MAIA, 2016, n.p) 

ressalta que “o jogo é algo que se joga: uma atividade, orientada a um objetivo, que é 

limitada por regras previamente acordadas entre os jogadores”. Então, determina-se jogo 

a atividade lúdica até certo ponto voluntária, que detém de regras pré-estabelecidas e de 

comum acordo entre seus jogadores.  

Huizinga (1971), um dos principais autores utilizados para embasar a construção 

do cerne deste tópico, destaca o paralelo estabelecido entre a origem dos jogos culturais 

em determinadas sociedades, como a grega e a romana, sociedades estas utilizadas como 

influência para a construção da sociedade vigente no filme Jogos Vorazes. A partir desta 

concepção, o autor destaca que os jogos de cada sociedade possuem origem estritamente 

com os rituais dessa sociedade, quando realça que “é natural, a relação entre cultura e 

jogo torna-se especialmente evidente nas formas mais elevadas dos jogos sociais, onde 

estes consistem na atividade ordenada de um grupo ou de dois grupos opostos” 

(HUIZINGA, 1971, p. 37.). 
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Assim, nota-se que o lúdico, característica marcante do jogo, nasce justamente 

com a origem dos ritos culturais de cada sociedade. A importância do jogo cultural e 

grupal dentro de uma sociedade, como elemento que enaltece a cultura desse povo está 

diretamente ligada ao sentimento de competição presente em todos os indivíduos desde a 

antiguidade, conforme exposto por Huizinga (1971, p. 56), que: 

 

Numa época bem primitiva o impulso competitivo passou do 

protagonista para o espectador, o qual se limita a assistir às lutas de 

outros, designados para esse fim. Esta passagem está, sem dúvida, 

intimamente ligada ao caráter profundamente ritualístico dos próprios 

jogos romanos, dado que é precisamente no culto que essa substituição 

está em seu lugar próprio, pois nele os competidores são considerados 

representantes dos espectadores, ou seja, como se lutassem em nome 

destes.  

 

Com isso, o autor destaca a importância do jogador como representante do público 

que o assiste, conceito este visto também no filme objeto de estudo deste artigo, onde os 

indivíduos escolhidos para participar da edição do reality show possuem consigo o 

propósito de representar o distrito ao qual pertence. Além disso, vale ressaltar que o autor 

destaca a seriedade dos rituais e dos jogos competitivos dessas sociedades, ao dizer que 

o objetivo sempre era vencer, pois acreditava-se que ao vencedor os deuses retribuíram 

de forma positiva.  

 Contudo, o jogo além de estar enraizado na sociedade a partir dos rituais culturais 

e competitivos dessas sociedades, também pode ser associado às lutas e a própria guerra. 

Huizinga (1971, p. 68), destaca que as principais semelhanças entre o jogo e a guerra ou 

luta, destacando as formas lúdicas da luta e como essas semelhanças estão interligadas 

com a noção de jogo:  

 
enquanto função cultural, a luta pressupõe sempre a existência de regras 

limitativas, e exige, pelo menos em certa medida, o reconhecimento de 

sua qualidade lúdica. Só é lícito falar da guerra como função cultural na 

medida em que ela se desenrola de maneira que seus participantes se 

consideram uns aos outros como iguais, ou antagonistas com direitos 

iguais. Por outras palavras, sua função cultural depende de sua 

qualidade lúdica. 

 

Com isso, ao associarmos essa ideia a narrativa do filme Jogos Vorazes, podemos 

produzir paralelos acerca da utilização da luta como principal elemento do jogo proposto 

pelo reality show, onde os participantes possuem como objetivo indispensável eliminar 

seus adversários através de uma grande competição, com ares de guerra. Torna-se, então, 
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o duelo o principal objetivo deste jogo, proporcionado pelo confinamento e pela promessa 

de glórias ao vencedor deste, onde vencer é questão de sobrevivência.  

 

Sendo essencialmente uma forma de jogo, o duelo é simbólico: o que 

importa é o derramamento de sangue, e não a morte. Podemos 

considerá-lo uma forma tardia de jogo mortífero ritual, uma 

regulamentação do golpe de morte desferido num momento de cólera. 

O lugar onde se trava o duelo possui todas as características do recinto 

de jogo; as armas têm que ser exatamente idênticas, tal como em alguns 

jogos; há um sinal para começar e outro para terminar, e o número de 

golpes ou de tiros é delimitado. E basta correr sangue para que a honra 

seja vingada e restaurada (HUIZINGA, 1971, p. 72). 

 

 Por fim, as semelhanças entre o duelo e o jogo destacadas pelo autor são 

facilmente identificadas dentro do âmbito dos Jogos Vorazes, onde existem todos os ritos 

que compõem a ludicidade da guerra como um jogo de honra e elemento da cultura, como 

a disponibilização de um local específico e adequado para a ocorrência dos jogos, no 

filme a chamada “arena” e a disponibilidade de inúmeras armas. Vale ainda ressaltar o 

derramamento de sangue como “o que importa” na guerra, e não a morte, onde nota-se 

que o espetáculo da morte é bem mais apreciado do que a morte em si, características 

fundamentais da sociedade do espetáculo.  

 

2 A SOCIEDADE DO ESPETÁCULO 

 

Construindo um paralelo com a abordagem apresentada por Debord (1997), em 

sua obra “A Sociedade do Espetáculo”, e o contexto apresentado na atualidade, permite-

se dizer que a relação existente entre comunicação e sociedade são reforçadas pela 

dimensão desencadeada pelo capitalismo, em que o “espetáculo” é fruto na necessidade 

de exposição da vida cotidiana, através da produção e consumo de imagens. 

Desta forma, entende-se que os meios de reprodução do consumo se estendem 

para além da fábrica, do produto, do proprietário e do trabalhador, suas forças se amarram 

na cultura, implicando em sua técnica diária. A vida se insere na representação: não é 

mais naquilo que é, mas naquilo que almeja ser, que almeja manter. Ou seja, o produto 

deixa se satisfazer para se revestir de desejo, de almejo e de querenças, ele é o fator 

primordial do viver, tal qual o sistema implantado ali. 

Como denominou Debord (1997), o capitalismo avançado se propagou por meio 

de visões e imagens implantadas no imaginário popular. Jogos, apresentações e distrações 
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atraem a atenção da população. Distraídos com a exposição, anuem e incorporam aquele 

universo sem contestação, multiplicando as raízes do sistema consumista. Por sua 

etimologia, o capital se origina da cabeça donde advém a ordem e o comando, o capitólio 

funciona como esse cérebro social, ordenando suas práticas e formas de consumo. 

Produzir e servir para o "bem comum" é a metáfora a ser internalizada pelos seus 

instrumentos. 

Assim, Debord (1977, p. 12-13), destaca que o espetáculo: 

 
apresenta-se como algo grandioso, positivo, indiscutível e inacessível. 

Sua única mensagem é "o que aparece é bom, o que é bom aparece". A 

atitude que ele exige por princípio é aquela aceitação passiva que, na 

verdade, ele já obteve na medida em que aparece sem réplica, pelo seu 

monopólio da aparência. 

 

Com base no exposto, infere-se que no imaginário popular são instituídos os 

recursos do inconsciente. Decorrência de sua técnica, as práticas são alinhadas 

diariamente ao cotidiano. O espetáculo é a inscrição do artificialismo consumista na vida 

do espectador passivo que anui, em sua maioria, sem contestação ao imposto, conforme 

as sujeições para animar sua vivência cotidiana. 

Aliado à esta concepção, Coelho e Castro (2016, p. 91) realçam que as 

experiências de vida entre os indivíduos da sociedade contemporânea são “moldadas 

pelos espetáculos da cultura e da mídia. O ser humano deixa de ser sujeito ativo de sua 

própria história, passando a ser submisso aos espetáculos consumistas”. Isto posto, 

compreende-se que a espetacularização passou a ser concebida como algo “natural”, 

tendo em vista sua constância nos diferentes meios comunicacionais, que por sua vez 

recobram a concepção de representação de imagens proposta por Debord. 

Outrossim, compreende-se que a comunicação tem a capacidade de influenciar e 

direcionar o seu destinatário/receptor, baseado em sua percepção sobre uma imagem, 

notícia, expressão cultural, entre outros. Deste modo, Coelho e Castro (2016) esclarecem 

que o entretenimento midiático pode ser concebido como uma linguagem em forma de 

ideias e formas de comportamento, aliados à ideia de "diversão", que por sua vez, buscam 

lucros e atuam na lógica do capitalismo, a intento de oferecer tais mercadorias, que não 

são necessariamente vinculadas à finalidade de compras. A simples assimilação de 

imagens possibilita a criação do consumidor em potencial e um espectador, em ato, do 

espetáculo. 
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Destarte, assimila-se a concepção debordiana de “sociedade do espetáculo” à força 

de expressão proporcionada pelas mídias. Tendo por base este preceito, percebe-se que a 

mídia detém a capacidade de transformar as pessoas em atores de um espetáculo 

homogeneizado, com a finalidade de representação da realidade, culminando no culto às 

aparências, o desejo de poder, a ganância por poder aquisitivo, a busca por ideais e 

ideologias, entre outros. 

A TV, em específico, configura-se como um meio de comunicação expressivo, no 

que tange o alcance do público de massa. Através deste tipo de canal os espectadores 

constroem em seu imaginário projeções quanto aquilo que é tido como “verdade” e 

instituído na sociedade como “correto”. Os reality shows, em específico, abordam esta 

questão de forma latente, aproximando o público de forma efetiva com as situações e 

histórias televisionadas, desencadeando, por sua vez, altos picos de audiência, justamente 

por repassarem a ideia de “representação do real”. 

 

3 ANÁLISE: O ESPETÁCULO MIDIÁTICO DE JOGOS VORAZES  

 

 O reality show “Jogos Vorazes” como um jogo lúdico está inserido dentro de um 

contexto socialmente desigual, onde cada distrito possui suas particularidades e suas 

dificuldades perante os outros e a Capital possui soberania absoluta socialmente e 

economicamente, e a existência desses jogos reafirma o poder totalitário exercido pela 

Capital, que designou sua existência como forma de controlar toda sua população. Debord 

(1997, p. 21) diz que:  “o espetáculo é o discurso ininterrupto que a ordem presente faz 

sobre si própria, o seu monólogo elogioso. É o autorretrato do poder no momento da sua 

gestão totalitária das condições de existência”.  

Diante disso podemos entender a existência dos Jogos Vorazes como um discurso 

de autoafirmação da Capital perante seus distritos, onde todos os jovens são subjugados 

a participarem desse reality show. Mesmo que seja oferecido glória, honra e dinheiro para 

o vencedor como forma de “incentivo”, no fundo o principal objetivo da Capital é manter 

seus distritos controlados e para isso mostra todos os anos, através desse reality show, 

que ela, a Capital, controla tudo e todos.  

Enquanto jogo, os Jogos Vorazes se caracteriza por compor a cultura dessa 

sociedade por ter elementos que perpassam o tempo, Huizinga (1971) diz que o jogo 

mesmo após seu fim, torna-se parte da cultura de seu povo e transmitido como tradição. 
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A importância dos Jogos Vorazes como elemento cultural é fixado através de inúmeros 

diálogos onde os personagens ressaltam esse jogo como tradição dentro daquela 

realidade.  

Para exemplificar a abordagem da Capital e os conceitos presentes nos textos de 

Huizinga e  Debord, fez-se um recorte de cenas do longa-metragem, onde será analisado 

o conteúdo do filme e sua relação com o texto e a sociedade atual. 

Na Figura 1 destaca-se uma cena importante do longa, onde como forma de 

apresentação da história de Panem e dos Jogos Vorazes é apresentado um vídeo-

documentário para toda a população do Distrito 12 antes da Colheita, ato de escolha dos 

jovens que participarão dos jogos daquele ano, dando destaque para o fato de os jogos são 

uma forma de proporcionar aos jovens honra através da guerra proporcionada pelo 

mesmo, além de ressaltar que o ganhador dos Jogos Vorazes será banhado em riquezas, 

mas só e unicamente para demonstrar a “generosidade e clemência” da Capital.  

  

Figura 1 – Cena do filme “Jogos Vorazes” 

 
      Fonte: Dos autores 

 

 

A partir disso nota-se que apesar da existência de um prêmio para o vencedor dos 

jogos, existe por trás um motivo muito maior: o controle da Capital e suas infinitas 

artimanhas que farão com que mesmo o vencedor de seu jogo mais cruel continue como 

apenas mais uma peça do seu quebra-cabeça. Partindo desse contexto, Debord (1997, p. 

25) afirma que: 
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do automóvel à televisão, todos os bens selecionados pelo sistema 

espetacular são também as suas armas para o reforço constante das 

condições de isolamento das multidões solitárias. O espetáculo 

reencontra cada vez mais concretamente os seus próprios pressupostos. 
 

Portanto, os jogos passam a ser um bem selecionado pela Capital para isolar os 

habitantes dos distritos, mesmo dando a chance de um de seus participantes ascender 

socialmente ele sempre será um mero habitante de Panem. Em outra cena o presidente de 

Panem dialoga com o idealizador dos jogos e afirma que a tradição de haver apenas um 

vencedor serve para manter a esperança da população, reafirmando o que já foi explanado.  

A existência do reality show é tão significante que todos os habitantes de Panem 

possuem consciência de seu papel dentro da sociedade e de sua função como mídia e 

espetáculo, em muitos diálogos é encontrado frases como “É apenas um programa de 

TV”. Na Figura 2 podemos notar que ao perguntar como sobreviver dentro do reality a 

personagem de Katniss Everdeen recebe a seguinte resposta: “Faça as pessoas gostarem 

de você”.  

 

Figura 2 – Diálogo entre Katniss e Haymitch 

 
Fonte: Dos autores 

 

 Ao dizer que para sobreviver a personagem precisará conquistar o público o 

personagem reafirma as características do reality show e nos mostra que dentro da 

realidade do filme e dos jogos o público possui fundamental importância no desenrolar 

do programa, assim como nos reality show da nossa sociedade. Além disso, nos mostra 

que os Jogos Vorazes é parte integrante e fundamental do sistema vigente do contexto do 

filme, e que possui papel importante dentro da sociedade.  

Consoante ao exposto, Debord (1997, p. 22) relata  que:  
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A administração desta sociedade e todo o contato entre homens já não 

pode ser exercidos senão por intermédio desse poder de comunicação 

instantâneo, é por isso que tal comunicação é essencialmente unilateral; 

sua concentração se traduz acumulando nas mãos da administração do 

sistema existente os meios que lhe permitem prosseguir administrando. 

 

Debord ressalta a importância da comunicação como engrenagem importante 

dentro do sistema vigente, assim como vemos em Jogos Vorazes. O reality show de 

mesmo nome é peça fundamental para manter a relação entre Capital e distritos, sem 

prejudicar os interesses particulares dos que estão no poder.   

Por fim, ressalta-se a crítica realizada pelo filme sobre os padrões exaltados na 

sociedade vigente, apresentando os membros da sociedade da “Capital” de Panem com 

roupas e maquiagens com tons fortes, exaltando a característica da alta burguesia 

vivenciada no contexto fílmico (Figura 3). Na obra posta em estudo, por diversas vezes é 

destacado que a única preocupação dos membros constituintes daquela parcela da 

sociedade de Panem é a luxúria e a vida boemia, contrastando com a realidade vivenciada 

nos distritos, responsáveis pela produção de alimentos e insumos. 

 

Figura 3 – Representação da sociedade da “Capital” de Jogos Vorazes 

 
Fonte: Dos autores 

 

Em suma, consoante ao exposto, Debord (1997, p. 15) enfatiza que “a aparência 

fetichista de pura objetividade nas relações espetaculares esconde o seu caráter de relação 

entre homens e entre classes: uma segunda natureza parece dominar o nosso meio 

ambiente com as suas leis fatais”. Ou seja, as aparências são evidenciadas a partir da 

representatividade proporcionada pelo capital, em que o seu acúmulo desperta a 

espetacularização do bem comum entre as classes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em uma sociedade cada vez mais midiatizada e tecnológica, como a apresentada 

no filme Jogos Vorazes, a busca pela a ascensão social como reflexo da influência do 

capitalismo pode levar as pessoas a realizarem atividades que antes nunca tinham pensado 

em realizar, como se submeter a participar de um jogo onde a saída mais provável é a 

morte.  

Dentro de um contexto distópico, o filme Jogos Vorazes apresenta uma sociedade 

influenciada diretamente pela mídia de massa, sendo esta controlada por um governo 

tirano que busca através de um jogo doentio reafirmar seu poder, mesmo que em 

contrapartida o poder lúdico desse jogo seja utilizado como influência. O enfoque do 

longa-metragem não é mostrar a busca pela a ascensão social através dos jogos, mas sim 

como a mídia controla e reafirma o poder do seu governo tirano e injusto a fim de 

determinar o nível excludente socialmente entre sua Capital e seus distritos. 

Concluiu-se, portanto, que a mídia apresentada no filme Jogos Vorazes, dentro do 

contexto do filme possui promessas de ascensão social que conquistam o público, mas 

que no fim possui como único objetivo reafirmar as diferenças sociais das classes 

existentes através da utilização do jogo como fomentador de uma ludicidade perigosa.  
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