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1. A TRILOGIA
JOGOS VORAZES
Sobrevivendo ao fim do mundo

E
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m livros pós-apocalípticos distópicos (o oposto de
utopias, que retratam o mundo real acentuando os traços
negativos), normalmente os remanescentes da humanidade
sobrevivem lutando contra as intempéries, que incluem
desde guerras nucleares a total deterioração do meio
ambiente; invasões de alienígenas, zumbis ou outros
monstros; disseminação de pragas; contaminação por
agentes químicos; desenvolvimento de problemas genéticos
terríveis; surgimento de enormes buracos negros que
nos engolem; terremotos; vulcões; e até mesmo plantas
carnívoras devoradoras de humanos. Muitos destes cenários
são induzidos pelo homem: bombas nucleares, guerras
químicas e biológicas, engenharia genética, aquecimento
global, poluição, ganância corporativa e governamental. No
mundo real, se algumas poucas pessoas sobrevivessem a
um apocalipse desses, só haveria um jeito de fazer a raça
humana desaparecer completamente: os sobreviventes
teriam que matar uns aos outros.
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Chegamos então ao livro Jogos Vorazes, de Suzanne
Collins, e suas duas sequências, Em chamas e A esperança.
Enquanto os dois primeiros têm como foco os gladiatórios
e anuais Jogos Vorazes e depois o Massacre Quaternário, o
terceiro trata essencialmente da guerra.
Dirigido originalmente para adolescentes, a série
rapidamente ganhou todo mundo: 12, 13, 14, 25, 35, 50 anos.
Não interessa se você é muito jovem ou velho, as mensagens
são as mesmas. Se os seres humanos não tomarem cuidado,
o futuro de todos nós estará em risco por causa de guerras,
crueldades, sede de poder e cobiça. As crianças são o futuro
da humanidade. Se matarmos nossas crianças, quem sobrará?
Há um jeito melhor de demonstrar esses pontos do que
criar um apocalipse seguido por guerra e rebelião e depois
jogar as crianças dos derrotados umas contra as outras em
batalhas anuais que terminam somente com a morte, ou seja,
os Jogos Vorazes? E mais: se os Jogos Vorazes não matassem
crianças o suficiente, a Capital ainda colocaria os vencedores
para lutar entre si no Massacre Quaternário.
Em geral, as ficções pós-apocalípticas distópicas são bem
populares atualmente. Os livros são frios, sombrios, dolorosos e
tristes. Não são comédias. Este gênero tende a lançar um aviso
de que, se não acordarmos e pararmos de matar uns aos outros,
se as coisas não mudarem — e logo —, poderemos ter que
enfrentar os mesmos pesadelos que os personagens dos livros.

capas
americanas
dos livros da
série
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Os avisos de Suzanne Collins nos são ditos na lata
como se fossem ampliados através de lentes de aumento.
Ela nos apresenta uma heroína, Katniss Everdeen, muito
parecida com o que várias jovens esperam ser: corajosa,
amável, atenciosa, inteligente, perspicaz, destemida e muito
engenhosa. Mas vive em um mundo onde toda a esperança
foi perdida, onde o povo come sopa de agulha de pinheiro
e ensopado de vísceras para sobreviver, onde pacificadores
espancam e chicoteiam seus vizinhos e amigos apenas para
caçar e dividir um pouco da tão necessitada comida, onde
crianças são escolhidas a cada ano em uma loteria para
massacrarem umas às outras nos Jogos Vorazes, uma arena
gladiatória que mistura os antigos jogos romanos com um
reality show da TV. A verdade é que esse é um mundo no qual
a frase “a sobrevivência do mais apto” tem um significado
imediato e letal.
Os livros são sucessos de vendas internacionais, e
Suzanne Collins tem sido enaltecida por todos, de Stephen
King ao The New York Times, Book Review e a revista Time.
Até o momento em que este livro foi escrito, mais de oito
milhões de cópias dos três livros tinham sido impressas. O
primeiro deles, Jogos Vorazes, está na lista dos mais vendidos
do The New York Times há 130 semanas. Suzanne Collins é
uma das personalidades de entretenimento dos anos de 2010
e 2011, de acordo com a revista Entertainment Weekly. Os
livros estão em primeiro lugar nas listas de mais vendidos do
USA Today, do Publishers Weekly e também receberam vários
prêmios de muito prestígio.
Quando começar a ler este livro (o que está em suas
mãos agora), provavelmente já estará esperando ansiosamente
pelo primeiro filme da série Jogos Vorazes ou já o assistiu.
Você pode ler este livro muitas vezes, especialmente depois
de março de 2012, quando o filme for lançado nos cinemas,
produzido pela Lionsgate, com Jennifer Lawrence no papel
de Katniss Everdeen, Josh Hutcherson como Peeta Mellark, e
Liam Hemsworth como Gale Hawthorne.
11
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Este livro, o Almanaque dos Jogos Vorazes, é um guia
não autorizado para a ótima trilogia de Suzanne Collins. Ele
examina todos os assuntos que acho fascinantes em relação
aos livros e levanta temas que até hoje ainda não foram
abordados na internet nem em nenhum outro livro.
Imagino que os leitores deste livro já devoraram a série
Jogos Vorazes, alguns provavelmente já devem ter lido várias
vezes. Suponho que conheçam os temas principais, que
saibam sobre Katniss, Peeta e Gale, sobre Buttercup, Prim e
Rue e assim por diante.
Meu objetivo é gerar uma discussão a respeito da
trilogia Jogos Vorazes: sobre os personagens, os cenários,
as tramas e também assuntos que vão da guerra a regimes
repressores, passando pela fome e a própria natureza do mal.
Cada tópico é comparado e entrelaçado com os personagens
e os livros da série.
Por exemplo, o capítulo dois faz um paralelo entre a
Capital de Panem e os regimes repressores do nosso mundo
real. Além de exemplos detalhados, lanço a pergunta: será
que o mundo apresentado em Jogos Vorazes poderia mesmo
acontecer? Será que estamos diante do Grande Irmão (Big
Brother), do fim da privacidade, da desumanização e de um
controle exagerado do governo sobre nossas vidas? Será que
os ricos se tornaram ricos demais enquanto a maioria de nós
é pobre demais? Você ficará surpreso com as respostas.
Outro exemplo: o capítulo quatro traça paralelos diretos
e profundos entre os gladiadores reais da Roma antiga e os
tributos de Panem. Enquanto a Capital é indiscutivelmente
má por enviar 24 crianças para a arena todos os anos, a Roma
antiga era muito pior: eles matavam milhares de homens,
mulheres, crianças e animais de uma vez usando técnicas
de tortura que vão muito além dos horrores da trilogia dos
Jogos Vorazes. Suas orgias e seus banquetes eram parecidos
com as da Capital: eles comiam, riam, bebiam vinho e usavam
cabelos e roupas espalhafatosos enquanto assistiam a bestas
selvagens arrancar genitais de homens e mulheres nus. E
12
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tinham seus próprios Finnicks como brinquedos sexuais
descartáveis.
E a fome? Por acaso a falta de comida em todos os
distritos de Panem é muito diferente do que ocorre em nosso
mundo? É possível viver com quantidades escassas de grãos
e óleo? No capítulo três, você vai aprender quanto tempo
uma pessoa comum pode sobreviver com quantidades tão
mínimas de alimentos e os efeitos que essa má nutrição e
a fome causam nas crianças. Se a Capital precisa que os
distritos forneçam tecidos, comida, carvão e outras matériasprimas, não deveria alimentar seus escravos pelo menos o
suficiente para que eles possam trabalhar?
Com relação aos reality shows da TV, aos especialistas
em relações públicas, aos paparazzi, aos fashionistas e
estilistas e ao ocultamento da verdade, o capítulo nove
mostra a você como os Jogos Vorazes são um espelho do que
acontece nos tempos modernos.
Neste livro você vai aprender a respeito das mutações e
como elas podem ser criadas; dos tordos e como esses podem
imitar melodias e sons; do veneno das vespas teleguiadas e
como ele poderia funcionar; e de muitos outros assuntos.
Para dar início às discussões dos fãs de Jogos Vorazes,
este guia oferece opiniões sobre questões relativas aos
personagens, seus relacionamentos e suas tramas. Por
exemplo, pensei muito a respeito do fato de Katniss votar
“sim” em um dos Jogos Vorazes com crianças da Capital ao
final do livro A esperança. Neste livro você encontrará as
minhas conclusões e as razões que me levaram a elas.
Outro exemplo é a discussão que teremos a respeito
de Katniss se tornar suicida e viciada em morfináceos. Isso é
coerente com sua personalidade nos dois primeiros livros? E,
se sim, por quê?
Antes que mergulhe no resto do livro, faça uma pausa
e me espere por mais um momento. Vamos começar nossa
discussão dos Jogos Vorazes dando uma olhada no apocalipse
que presumimos ter ocorrido antes do primeiro capítulo.
13
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Como poderia ter acontecido o apocalipse do mundo dos Jogos
Vorazes? Onde estão as pessoas de todos os outros países?
Além disso, quão no futuro esse mundo pode estar localizado?
Suzanne Collins dá as seguintes pistas: o nível dos
mares subiu drasticamente e engoliu grande parte da Terra,
obrigando as pessoas a guerrear pelo pouco sustento que
sobrou (no começo de Jogos Vorazes). O Distrito 13 foi
destruído por bombas tóxicas (no começo de Jogos Vorazes).
Temendo a guerra ou a destruição completa da atmosfera
terrestre, os governantes planejaram fugir para sua cidade
subterrânea (e agora o Distrito 13) (no começo de
A esperança).
Eu acho que a autora está sugerindo que houve
um desastre ambiental causado pelo apocalipse. Uma
possibilidade é o derretimento das calotas polares. Vários
cientistas acreditam que a destruição da atmosfera terrestre
e o aumento do dióxido de carbono e de outros poluentes
podem causar esse fenômeno e uma grande inundação
mundial.
Se houvesse uma inundação nesse nível, as pessoas em
áreas montanhosas mais altas poderiam sobreviver. Haveria
bolsões de sobreviventes no Himalaia, nos Alpes, nos Andes
e em outros lugares assim. E também as que estiverem em
áreas baixas, mas que ficam bem no interior, como várias
partes da América do Norte que resistiram às inundações.
A série não nos mostra nenhuma possibilidade de uso
da internet nem satélites circundando o globo terrestre. Por
causa de uma guerra mundial, imagino que os satélites não
pudessem mais ser consertados. E acho que os sobreviventes
de outros continentes não conseguem se comunicar com
Panem porque as inundações destruíram as estruturas que
tornavam isso possível, acredito que existam rádios de ondas
curtas, mas não muito mais do que isso. Se nos lembrarmos
de que os soviéticos embaralhavam as transmissões de rádio
de ondas curtas dos Estados Unidos durante a Guerra Fria
(para que seus cidadãos não se comunicassem com o resto
14
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do mundo), então é fácil imaginar que Panem tenha feito a
mesma coisa. E é possível que os sobreviventes de outros
países não tenham vindo ajudar os cidadãos de Panem
simplesmente porque têm seus próprios problemas por causa
do apocalipse ambiental.
Quanto tempo demoraria para as calotas polares
derreterem e inundarem a Terra o suficiente para causar um
apocalipse dessa magnitude? Quem sabe quinhentos anos a
partir de agora? Ou quem sabe cem?
Os cientistas não têm uma resposta definitiva em
relação ao aquecimento global e ao derretimento das calotas
polares. De acordo com a revista Time e a emissora CNN:
“Segundo estimativas, a camada de gelo da Groenlândia
seria suficiente para elevar o nível do mar no mundo em
sete metros, engolindo uma boa parte da costa da Flórida e a
maior parte de Bangladesh. A Antártica tem gelo suficiente
para elevar o nível em sessenta e cinco metros”. Spencer
Weart, ex-diretor do Centro de História e Física do Instituto
Americano de Física, explica:
Especialistas em derretimento de geleiras estão
trabalhando em modelos cada vez mais elaborados de
camadas de gelo... Os modelos falharam em responder
a perguntas do quão rapidamente uma grande camada
de gelo pode se juntar ao oceano. Mas esses modelos
melhorados conseguiram mostrar que não há um jeito
plausível de uma enorme massa de gelo antártico se
derreter inteira durante o século XXI. E ainda de acordo
com os modelos, se a Camada de Gelo Oeste da Antártida
começasse mesmo a diminuir, ela soltaria seu peso
devagar ao longo de vários séculos, não despejando um
enorme fardo na humanidade.

Então vamos supor que levem algumas centenas de
anos para que o nível dos oceanos suba uns setenta e três
metros (somando a Groenlândia e a Antártida). Se essas
15
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hipóteses forem corretas, o mundo de Jogos Vorazes
poderia acontecer, de fato, daqui há algumas centenas de
anos no futuro, a partir de agora.
Mas tenha em mente, é claro, que outros cientistas
têm hipóteses diferentes a respeito da possibilidade de o
aquecimento global causar ou não uma catástrofe dessas, de
quanto os oceanos subirão, de quanto tempo levará e quais
serão as consequências. Há debates no mundo inteiro a
respeito desses assuntos.
Então, hipoteticamente, em algumas centenas de anos
poderíamos ter uma sociedade com tecnologia avançada que
possuísse campo de força, trens de alta velocidade e soubesse
criar mutações, mas com o mundo basicamente inundado.
A guerra após o apocalipse pode ter dizimado as
cidades e subúrbios, pois não vemos nenhuma evidência
de grandes prédios, shoppings, postos de gasolina ou outras
construções nos livros da série, a não ser a praça da cidade,
a casa do prefeito e a Vila dos Vitoriosos. Também não
vemos os destroços de prédios. É possível que as linhas
dos trens se desviassem desses destroços para que os
tributos não vissem cidades onde seus povos pudessem se
esconder e depois se rebelar. Mas isso, mais uma vez, é pura
especulação da minha parte.

ATENÇÃO:
SE VOCÊ
AINDA NÃO
LEU O FIM DA
SÉRIE, PULE
ESTe box E
VÁ PARA O
CAPÍTULO 2.

Tendo abordado a questão sobre o que pode ter
causado o apocalipse que precedeu Jogos Vorazes (e
apenas Suzanne Collins, seu agente e seus editores
sabem com certeza o que ela pensa sobre isso), eu
gostaria de encerrar este capítulo introdutório com
algumas especulações sobre o fim da série: o que
acontece depois de um bom tempo do fim da guerra
mostrada em A esperança? Mais especificamente, por
que Katniss se casa com Peeta e eles têm filhos? Esse
final surpreendeu muitos leitores, eu mesma, por isso
pensei muito no assunto.
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Na primeira vez que vemos Katniss, ela é uma
garota de bom coração e de uma enorme força de
vontade que precisa sustentar a família: sua mãe, sua
irmãzinha Prim e até mesmo (depois de um quase
assassinato do gato) Buttercup. Gostei de Katniss desde
a primeira página e quando seu melhor amigo Gale é
apresentado também gostei dele. Do mesmo jeito que
ela, Gale também sustenta a família, e os dois juntam
forças para colocar comida em casa.
Após ser escolhida para seu primeiro Jogos
Vorazes, Katniss precisa fingir que tem um romance
com outro garoto, Peeta, e essa encenação continua
no livro Em chamas. Peeta é basicamente um santo
romântico e altruísta até os ossos. Exceto após sofrer
uma lavagem cerebral, ele é completamente devotado a
Katniss e ao bem-estar dela.
Katniss e Gale continuam sendo bons amigos, mas
tudo muda depois que ela conhece a dura realidade
dos Jogos. Ela fica presa entre os dois garotos, Peeta, o
superdoce e fiel padeiro, e Gale, o supermacho e amigo
de infância.
No entanto, em A esperança, Prim é morta por
bombas, e antes disso ficamos sabendo que Gale ajudou
a criar alguns desses explosivos. Consequentemente,
parece que a autora criou o cenário em que Katniss
jamais poderia escolher Gale como seu marido amado.
A opção foi feita pela escritora. É Peeta ou ninguém.
Considero Katniss uma personagem
tridimensional (ou seja, real) ao longo da trilogia. Com o
tempo, ela se desenvolve de uma jovem razoavelmente
inocente e doce para uma guerreira que tenta salvar
a si mesma e a Peeta, e depois para alguém que tenta
defender todo mundo em todos os distritos. Ela é
forçada a se tornar uma assassina de crianças, o que
acaba alterando sua personalidade permanentemente,
como provavelmente aconteceria com qualquer um que
17
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participasse dos Jogos no mundo real. Ela endurece
o suficiente para assumir o papel de Tordo e salvar o
povo de Panem. Ela faz o que tem que fazer. Mas tudo
isso cobra um preço alto dela, da mesma forma que as
guerras cobram um preço alto de muitos soldados. Um
adolescente enfrentando o que Katniss passou poderia
muito bem sofrer de depressão, alimentar pensamentos
suicidas e desenvolver vício em drogas. No fim, quando
Katniss percebe que a presidente Coin não é melhor
que o presidente Snow, ela não tem alternativa a não
ser matar Coin. A vida dela não foi um conto de fadas.
Será que o fato de Katniss se casar com Peeta e
ter filhos, a única coisa que ela jurou não fazer, pode
ser um jeito de Suzanne Collins dizer aos leitores que
sempre há uma luz no fim do túnel, mesmo no mais
escuro e sombrio deles? Esse é possivelmente o único
ponto de luz no mundo extremamente frio e desolado
que a autora pinta para os leitores.
A questão é que a série Jogos Vorazes é poderosa
e brilhante. Desde o começo, a linguagem é saborosa:
“O rosto de Prim é fresco como uma gota de chuva,
tão encantador quanto uma prímula (primrose), a
flor em homenagem a qual minha irmã foi batizada”
(logo no começo de Jogos Vorazes). A ação é rápida e
o ritmo é mais acelerado ainda. Ler o primeiro livro é
como ser lançado para baixo em uma catarata a toda
velocidade. Katniss é retratada com clareza e precisão,
e provavelmente mostrada com um pouco mais de
distância em A esperança do que nos dois primeiros
livros, mas, como mencionado anteriormente, é uma
personagem muito verossímil e simpática. O tom
mais cômico dos fashionistas e estilistas dá ao leitor
certo alívio em relação aos horrores, mas, no geral,
os livros mantêm uma visão sombria do rosto feio da
humanidade. Os sprays, cremes, tinturas e cirurgias
plásticas não conseguem apagar a feiura. A justaposição
18
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dos excessos da Capital com a pobreza e a fome das
massas é mostrada brilhantemente de tempos em
tempos através dos olhos de Katniss.
Resumindo, estes são os melhores livros que li
em muito tempo. Eles me fizeram pensar na condição
humana, e isso é a marca de uma boa literatura.
Se você está lendo esse livro, então imagino que
sinta o mesmo que eu.

Previsões do fim do mundo
2800 a.C., Assíria
Este deve ser um dos exemplos mais antigos de profetas
prevendo o fim do mundo por causa da decadência moral.
Uma tábua de argila de aproximadamente 2800 antes de
Cristo continha a profecia do fim do mundo que dizia: “Nossa
terra está se degenerando nesses últimos dias. Há sinais
de que o mundo esteja acelerando em direção a um fim.
Subornos e corrupção são comuns”.
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