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Resumo: 
No decorrer deste artigo, analisamos o terceiro romance da série “Jogos vorazes”, 
intitulado A esperança (2011b), da autora norte americana Suzanne Collins, 
concentrando nossa atenção nas ações de Katniss Everdeen, personagem-
protagonista da série, comparando-a aos heróis clássicos, especialmente no que diz 
respeito à jornada do herói. Em pesquisa de mestrado (FAPESP Proc. 2015/23592-
6), baseando-nos nas postulações de Joseph Campbell (1997), presentes na obra O 
herói de mil faces, elaboramos o diagrama chamado esfera do heroísmo clássico, o qual 
aplicamos no romance citado. Percebemos, com a análise, que a autora da série nos 
faz recordar os grandes heróis mitológicos ao resgatar e recriar a jornada do herói no 
percurso narrativo de sua personagem feminina. 
Palavras-chave: 
A esperança; Suzanne Collins; Jornada do Herói. 
 
Abstract: 
In the course of this article, we analyze the third novel in the series “The Hunger 
Games”, entitled Mockingjay (2010), by the American author Suzanne Collins, 
highlighting the actions of Katniss Everdeen, protagonist character of the series, 
comparing her to classical heroes, especially with regard to the hero’s journey. Based 
on the postulations of Joseph Campbell (1997), present in the book The Hero of a 
Thousand Faces, in a master’s research (FAPESP Proc. 2015 / 23592-6), we elaborated 
the diagram called the sphere of classical heroism, which we apply in the novel quoted. We 
realize from the analysis that the author of the series reminds us of the great 
mythological heroes in rescuing and re-creating the hero’s journey in the narrative 
course of her female character. 
Keywords: 
Mockingjay; Suzanne Collins; Hero’s journey. 
 
 
 

                                                           
1 Doutorando, com Bolsa CAPES, no Programa de Pós-Graduação em Letras do Instituto de Biociências, 
Letras e Ciências Exatas – Departamento de Letras Modernas (DEL) – Orientadora: Profa. Dra. Maria Celeste 
Tommasello Ramos – IBILCE/UNESP – São José do Rio Preto - SP - Brasil - gui_amorais@hotmail.com. O 
presente trabalho é resultado de pesquisa de mestrado (FAPESP Proc. 2015 / 23592-6). 
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Considerações iniciais 
 
 

Neste artigo, estudamos o terceiro romance da série norte-americana “Jogos 
vorazes” (2010-2011), da autora estadunidense Suzanne Collins, composta por Jogos 
vorazes (2010) – a série e o primeiro romance possuem o mesmo título –, seguido por 
Em chamas (2011a) e A esperança (2011b), considerada um best-seller internacional. De 
natureza teórica, o artigo busca analisar as relações intertextuais detectáveis entre as 
narrativas escritas por Suzanne Collins e as narrativas mitológicas, como as escritas 
por Homero e Vergílio,2 no tocante à caracterização e, principalmente, à jornada dos 
heróis apresentados nos mitos greco-romanos. 

 
A respeito da jornada do herói, a obra de Campbell (1997) é uma referência no 

estudo de narrativas que têm como tema o mito do herói, porque leva à compreensão 
da jornada que este empreende, cujas sequências de ação podem não ser totalmente 
acolhidas. O autor constitui a saga do herói, elencando elementos que a compõem, 
como “O chamado da aventura”, “O auxílio sobrenatural”, “A iniciação”, “O 
retorno” e “As transformações”. Ele ainda nos faz conhecer mitos e lendas de outras 
culturas, para além dos greco-romanos, e demonstra-nos o percurso padrão da 
aventura do herói, de modo a discorrer sobre as diversas etapas da vida dos grandes 
personagens heroicos da história (reais ou não) que foram, ou são até hoje, o alvo da 
fé de muitas culturas e povos. 

 
Ademais, Campbell amplifica, no desenvolvimento da obra, conhecimentos 

sobre as façanhas de heróis de várias narrativas e culturas, que toma como exemplo, 
e nos leva a constatar que o homem sempre acreditou em um defensor, metaforizado 
na figura do herói. Assim, é com base em sua afamada obra que construímos nossa 
interpretação do romance estadunidense. 

 
Suzanne Marie Collins, nascida em 1962, na cidade de Hartford, Connecticut, 

EUA, é roteirista e escritora de romances fantásticos, mesclando em suas obras o 
maravilhoso, a ficção científica e a Mitologia, sendo conhecida principalmente pela 
série The Hunger Games, traduzida para o português brasileiro como “Jogos vorazes”. 
De acordo com o site oficial de Collins, a trilogia foi vendida em cinquenta e seis 
países, traduzida para mais de cinquenta idiomas e contabiliza, atualmente, mais de 
cinquenta milhões de cópias vendidas no território americano, além de ter sido 
adaptada para o cinema. 

 
Collins estudou na Universidade de Indiana, na qual graduou-se em drama e 

telecomunicações. Em uma entrevista ocorrida em 2008, James Blasingame, professor 

                                                           
2 Apesar de o uso comum, em língua portuguesa, ser “Virgílio”, o emprego de “Vergílio” se deve ao fato de a 
versão da Eneida utilizada trazer a grafia com “e”, como se pode verificar nas referências bibliográficas. 
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do Departamento de Inglês, da Faculdade de Artes Liberais e Ciências, indaga Collins 
a respeito de sua infância e a autora relata que cresceu “no mundo”, isto porque seu 
pai era militar e, por essa razão, moraram perto de várias bases militares nos Estados 
Unidos e até mesmo em Bruxelas, na Bélgica. 

 
De acordo com Gundell (2012), Collins, vagueando entre notícias sobre guerras 

e programas de reality show na televisão, perguntava-se o que era real e o que era 
entretenimento em relação ao que assistia. Compreendendo que havia a necessidade 
de sensibilizar as pessoas de que as notícias sobre a guerra (do Iraque) não acabavam 
no comercial do noticiário, relembrando as histórias que seu pai contava para ela 
quando criança e utilizando-se da Mitologia grega, a autora iniciou sua série de livros 
infanto-juvenis, intitulada “Jogos vorazes”. 

 
A série conjuga a história da heroína Katniss Everdeen, uma garota de dezesseis 

anos que vive em um país distópico chamado Panem – localizado onde outrora foram 
os Estados Unidos da América. O país está dividido, atualmente, em doze distritos 
dominados e subjugados por uma metrópole chamada Capital que, com sua 
tecnologia altamente avançada, realiza anualmente os chamados Jogos Vorazes, cujo 
objetivo é o de manter viva, aos distritos, a memória do resultado de uma revolta 
acontecida vários anos antes. As regras dos jogos são as seguintes: dois tributos, um 
garoto e uma garota de cada distrito, são selecionados por meio de um sorteio 
chamado “Colheita” (Collins, 2010: 19) e devem lutar em uma arena até que sobreviva 
apenas um dos vinte e quatro selecionados. Os Jogos são televisionados e transmitidos 
para toda a Panem em forma de entretenimento. 

 
No decorrer da história, acompanhamos as aventuras de Katniss, uma garota 

comum que assume a posição de heroína e o rosto de uma revolução durante o 
percurso narrativo da série. Ela enfrenta o poder da Capital e, por consequência, o de 
Snow, presidente do país, livrando a população da opressão imposta por um governo 
tirano. Tendo isso em vista, objetivamos evidenciar, baseando-nos nas considerações 
de Campbell (1997) e na caracterização de heróis que protagonizam narrativas da 
Mitologia greco-romana, que Katniss Everdeen pode ser interpretada como uma 
representação contemporânea do Herói Clássico. Em outras palavras, nossa 
perspectiva centra-se em analisar a jornada de Katniss Everdeen, no romance A 
esperança, de modo a tornar claro a maneira como a personagem é criada a partir da 
aproximação estabelecida com os heróis da Mitologia greco-romana. 

 
 

O enredo do romance A esperança 
 
 

No final do segundo romance, Em chamas (2011a), Katniss é resgatada da 75ª 
edição dos Jogos Vorazes em um aerodeslizador, um tipo de aeronave moderna, e 

http://www.revistarodadafortuna.com/
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descobre que havia um plano conhecido por todos os tributos, exceto por ela mesma 
e por Peeta, que tinha o objetivo de resgatá-los da arena; descobre também que o 
aerodeslizador se dirige ao Distrito 13 (considerado extinto, mas que de fato ainda 
existe) e que Johanna e Peeta foram retidos pela Capital, o que a deixa perturbada, 
porque seu maior objetivo era proteger e salvar Peeta. 

 
No terceiro e último romance da série, A esperança (2011b), e após participar de 

duas edições dos Jogos Vorazes, Katniss conhece o lendário Distrito 13, governado 
por Alma Coin. Após acordar com a presidenta algumas condições, como, por 
exemplo, ela própria matar Snow, Katniss aceita ser o símbolo da revolução, o Tordo 
– termo que a caracteriza como a líder da revolução. Enquanto Katniss e Gale treinam 
com o exército do Distrito 13, a garota passa a ser filmada e fotografada para a criação 
de pontoprops, descrito pela autora como um “[...] Assalto Televisivo [...], a 
abreviação de ‘pontos de propaganda’ [...]” (Collins, 2011b: 53-54), cujo objetivo é 
inseri-los na programação da Capital. No entanto, Katniss não se ajusta frente às 
câmeras em situações forjadas e Gale sugere que ela entre em combate pela primeira 
vez no Distrito 8, que sofrera um bombardeio da Capital. No Distrito em questão, 
Katniss prova ser o Tordo ao derrubar aerodeslizadores da Capital que, mais uma vez, 
bombardeiam o local, e a equipe de filmagem consegue elaborar pontoprops para 
transmissão nacional. 

 
Quando Katniss novamente se mostra insuficiente como Tordo, Coin ordena o 

resgate de Peeta, Johanna, Annie e Enobaria (estes sequestrados pelo presidente 
Snow), pois acreditava que, se Katniss tivesse Peeta ao seu lado, seu desempenho 
progrediria, afinal, a garota demonstra possuir sentimentos afetivos por ele. Então, 
uma tropa do Distrito 13 resgata Peeta e os outros sequestrados. Porém, o rapaz, que 
sofreu uma lavagem cerebral chamada telessequestro, tenta matar Katniss, sufocando-
a. Os médicos do Distrito 13 tentam recuperar a mente de Peeta. 

 
Antes de atacarem a Capital, torna-se necessário conseguir o apoio do Distrito 

2, o único distrito ainda a favor do presidente Snow (e de onde provêm os 
Pacificadores, soldados treinados e comandados pela Capital). Já no Distrito 2, Gale 
sugere matar todos os que são contra a revolução, sem o direito de rendição e, apesar 
de Katniss não concordar, o plano é executado e a garota é baleada, mas sobrevive. 
Após a recuperação, Katniss se junta ao esquadrão de Boggs e é enviada para a Capital. 

 
Após a morte de Leeg 2, membro do esquadrão de Boggs, Peeta é enviado do 

Distrito 13 para substituí-la. Ao adentrarem a Capital, uma bomba é acionada nas ruas 
da cidade, o que faz com que Boggs, o capitão do esquadrão, perca uma perna e 
morra. Porém, antes de morrer, passa a liderança a Katniss: “– Inapto a comandar. 
Transferindo com propriedade de segurança para o soldado Quatro-Cinco-Um do 
esquadrão, Katniss Everdeen. – Tudo o que ele consegue fazer é virar o Holo na 
direção do meu rosto. – Diz seu nome” (Collins, 2011b: 299). 
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Sob o comando de Katniss, o esquadrão avança para o interior da Capital pelo 

esgoto, pois as ruas e avenidas da cidade estão repletas de Casulos, armadilhas que 
são acionadas por movimentos. Ainda assim, o grupo é atacado por bestantes, 
monstros geneticamente elaborados, dessa vez, sob forma de lagartos. Somente 
Katniss, Peeta, Gale, Pollux e Cressida sobrevivem. Disfarçados de moradores da 
Capital, eles procuram uma amiga de Cressida, chamada Tigris, residente da Capital e 
a favor da revolução. Tigris os ajuda, alimentando-os e escondendo-os em seu porão, 
até que formulem um novo plano, cujo objetivo será o de invadir a mansão de Snow 
e matá-lo, o que trará fim não apenas à guerra, mas igualmente aos Jogos. 

 
Separam-se em três grupos: Katniss e Gale; Cressida e Pollux; e Peeta, sozinho. 

Porém, eles não sabiam que os rebeldes já haviam começado a atacar a Capital, o que 
levou toda a população da cidade a se refugiar no pátio frontal da casa do presidente. 
Pacificadores capturam Gale, no entanto, Katniss, sozinha, dá continuidade ao plano. 
Quando avista Prim, que fora treinada a fim de que atuasse como médica dos rebeldes, 
um aerodeslizador, com a insígnia da Capital, surge e lança bombas numa barricada 
feita em frente à casa presidencial, matando Prim e muitas outras crianças. 

 
Após o bombardeio, Katniss recobra os sentidos, pois estivera inconsciente 

devido às queimaduras provocadas pelo bombardeio, e descobre estar na mansão do 
presidente. Em um encontro não programado, a garota dialoga com Snow, que lhe 
diz não ser o responsável pelo bombardeio que causou a morte de várias crianças, 
inclusive, a de sua irmã. O presidente alega ter sido Coin, a presidenta do Distrito 13, 
a responsável. O presidente explicita ainda que essa estratégia de Coin, ao posicionar 
um aerodeslizador com a insígnia da Capital, tinha exatamente o objetivo de acusar 
Snow, para que toda a população o odiasse por matar crianças inocentes. 

 
No dia da execução de Snow, Katniss, pronta para executá-lo, mata Coin em 

seu lugar, pois a garota chegara à conclusão de que o aerodeslizador, o que causara a 
morte de sua irmã, era realmente da presidenta, e que ela seria tão tirana quanto Snow 
– aliás, Coin, em uma reunião, incita que deveriam fazer uma última edição dos jogos 
somente com crianças dos moradores da Capital, como forma de retaliação. Então, a 
“ponta da minha flecha move-se para cima. Solto a corda. E a presidenta Coin desaba 
na lateral da varanda, mergulhando no chão. Morta” (Collins, 2011b: 399). 

 
Apesar de assassinar a presidenta, Katniss é julgada e considerada inocente, pois 

um médico da Capital, dr. Aurelius, relata que a garota se encontra em estado instável 
devido às recordações dos Jogos e a tudo o que sofreu desde então. Após o 
pandemônio que foi a morte de Coin e a de Snow (não se sabe se este morrera 
engasgado devido ao sangue que se acumulava constantemente em sua boca ou se a 
multidão o sufocou), uma eleição direta foi realizada e Paylor, outrora comandante do 
Distrito 8, foi eleita como presidente de Panem. 
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Katniss, então, retorna ao seu antigo distrito com Haymitch e, posteriormente, 

Peeta. Katniss e Peeta se casam e têm dois filhos, um garoto e uma garota. “Eles estão 
brincando na Campina. A menina com cabelos louros e olhos azuis dança. O menino 
com cachos louros e olhos cinzentos se esforça para manter o ritmo dela com suas 
perninhas gorduchas de bebê [...]” (Collins, 2011b: 418). Os Jogos Vorazes têm seu 
fim e Katniss tem uma vida calma, longe das sangrentas arenas da Capital. 

 
 

A esfera do heroísmo clássico 
 
 

O herói, para Campbell (1997: 28, grifo nosso), 
 

[...] é o homem ou mulher que conseguiu vencer suas limitações históricas 
pessoais e locais e alcançou formas normalmente válidas, humanas. As 
visões, ideias e inspirações dessas pessoas vêm diretamente das fontes 
primárias da vida e do pensamento humanos. Eis por que falam com 
eloquência, não da sociedade e da psique atuais, em estado de 
desintegração, mas da fonte inesgotável por intermédio da qual a 
sociedade renasce. O herói morreu como homem moderno; mas, como 
homem eterno – aperfeiçoado, não específico e universal –, renasceu. Sua 
segunda e solene tarefa é [...] retornar ao nosso meio transfigurado, e 
ensinar a lição de vida renovada que aprendeu. 

 
Então, segundo o autor, o herói é um personagem literário, único em sua 

categoria, que conseguiu vencer todo e qualquer obstáculo a ele imposto. Depois de 
retornar de sua aventura, não é mais o mesmo, pois alcançou seus objetivos ao 
enfrentar o que ninguém mais podia; transfigurou-se em homem eterno e 
engrandecido, permaneceu na memória daqueles que o conhecem e cabe somente a 
ele ensinar à posteridade tudo o que aprendeu no decorrer de sua jornada. Ainda que 
essa definição seja genérica, ela é capaz de iniciar a caracterização desse personagem 
que, como veremos, possui uma gama de especificidades no que diz respeito à sua 
jornada. 

 
Campbell (1997: 36) estabelece, então, “o percurso padrão da aventura 

mitológica do herói [...]: separação-iniciação-retorno – [elementos] que podem ser 
considerados a unidade nuclear do monomito”, ou seja, a narrativa de cunho heroico. 
Para este “percurso padrão” do herói ou, nas palavras de Campbell, o “monomito”, 
damos o nome de esfera do heroísmo clássico. Em pesquisa de mestrado (FAPESP Proc. 
2015/23592-6), elaboramos tal esfera, com base em Campbell (1997), como pode ser 
observado a seguir: 
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Figura 1 – Esfera do heroísmo clássico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborada pelo autor 

 
 
Assim, é com base nesse diagrama – inspirado no livro de Campbell (1997) – 

que tecemos nossa análise do romance A esperança. Devemos, antes de iniciar nossa 
interpretação, explaná-lo, ainda que brevemente. O herói clássico, geralmente, possui 
uma ascendência divina, cujo nascimento é muitas vezes acompanhado por uma 
profecia. Há, então, algo que motiva o herói a iniciar sua jornada, sua aventura. Em 
seguida, ele aceita ou recusa a missão que lhe foi dada. Então, passa por um período 
de treinos com seu mentor, sendo que este elemento pode, em diversos mitos, 
aparecer em outras posições, como antes do “motivo da aventura”, por exemplo. 
Após este período de treinamento, atravessa o primeiro limiar, que geralmente 
coincide com a primeira tarefa. Neste momento, ele adentra no mundo sobrenatural. 
Ali, enfrenta inúmeros obstáculos e perigos até que, enfim, depara-se com a crise final. 
Depois, ele retorna ao seu mundo comum, com ou sem auxílio, e recebe uma 
recompensa final. De forma sucinta, esta é a esfera do heroísmo clássico. 
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No final do segundo romance, assim que Katniss é resgatada da arena da 75ª 
edição dos Jogos Vorazes, ela recebe a notícia de que Peeta fora capturado pela 
Capital, isto é, a pessoa pela qual ela mais lutou e tentou proteger, no percurso 
narrativo dos dois primeiros romances, encontrava-se distante de suas mãos. Este 
motivo, o sequestro de Peeta, nos direciona para a análise da narrativa do terceiro e 
último romance da série porque se liga ao tema estudado, a jornada heroica de Katniss. 

 
Já no Distrito 13, tomamos ciência de que o distrito origem (Distrito 12) de 

Katniss fora bombardeado pela Capital após a destruição da arena, isto é, seu mundo 
comum não existe mais. O fato de Katniss não estar mais no Distrito 12 nos leva a 
dizer que a personagem enfrenta dois mundos incomuns/desconhecidos neste 
romance, o Distrito 13 e a Capital – espaço narrativo onde acontecerá o embate final 
contra o presidente Snow. Katniss não pertence ao Distrito 13 nem à Capital, assim, 
a personagem terá de enfrentar provas nos dois mundos desconhecidos. 

 
Em um primeiro momento, mais especificamente na primeira parte do percurso 

narrativo de A esperança, Katniss recusa o chamado da aventura (lutar contra a Capital), 
porque se encontra incapacitada e depressiva, consequência de todos os combates nos 
dois últimos Jogos e do rapto de Peeta. Há a possibilidade de existirem heróis que se 
recusam ao chamado, o que, para Campbell (1997), torna-se um triste acontecimento. 
Entretanto, Katniss se recusa apenas no início, pois, quando resgatam Peeta da 
Capital, ela finalmente aceita o chamado da aventura e se posiciona como a heroína 
do país. 

 
Uma digressão se faz necessária para que uma comparação entre personagens 

da Literatura Clássica e do corpus da pesquisa, no que diz respeito à caracterização, 
possa ser realizada. Certo dia, Katniss, acompanhada por Gale, vai até a Defesa 
Especial, o local onde Beetee cria instrumentos de ataque e guerra. A nosso ver, 
Beetee pode ser interpretado como uma releitura de Hefesto, para os gregos, Vulcano, 
para os romanos, o deus das forjas. É sabido que Hefesto, filho de Zeus e Hera, é um 
deus coxo e, de acordo com Grimal (2011), inúmeras são as explicações para essa 
deficiência física. O mitógrafo cita duas causas, que são referidas na Ilíada, de Homero. 
Na primeira, 

 
 

[...] Hera discutia com Zeus a respeito de Héracles e Hefesto tomou o 
partido da mãe. Então, Zeus agarrou-o por um pé e atirou-o do Olimpo 
abaixo. Hefesto caiu durante um dia inteiro; ao anoitecer, embateu na 
terra, na ilha de Lemmos, onde tombou, mal respirando já. Aí, foi 
recolhido pelos Síntios [...] que o reanimaram; mas ficou coxo para sempre 
(Grimal, 2011: 195). 
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A outra lenda diz que “[...] Hefesto seria coxo de nascença e a mãe, 
envergonhada, teria decidido escondê-lo das outras divindades. Assim, [Hera] atirou-
o do Olimpo” (Grimal, 2011: 195). Então, foi salvo e criado por Tétis (mãe de 
Aquiles) e Eurínome em uma gruta nas profundezas do mar. Apesar de coxo, Hefesto 
é reconhecido por ser o ferreiro dos deuses, tendo contribuído na Gigantomaquia 
(guerra contra os gigantes), na guerra de Troia e em outros combates. O deus 

 
 

[...] Reina sobre os vulcões, que são suas oficinas e onde trabalha com seus 
ajudantes, os Ciclopes (pelo menos nas lendas mais recentes) [...]. Entre os 
deuses, Hefesto é o mesmo que Dédalo para os homens: um inventor para 
quem nenhum milagre técnico é impossível (Grimal, 2011: 195, grifo nosso). 

 
 

De forma semelhante configura-se Beetee, uma representação contemporânea, 
a nosso ver, do deus Hefesto. Comecemos pelo fato de a oficina de Beetee estar 
situada num nível baixo do Distrito 13, exatamente como o local onde Hefesto 
trabalhava, no “subsolo” dos vulcões (por isso Vulcano, para os romanos). Podemos 
destacar também que Beetee, por ter sido um tributo na 75ª edição dos Jogos, usa 
uma cadeira de rodas, por se cansar facilmente quando caminha. Temos, aqui, uma 
alusão ao fato de Hefesto ser coxo. Por fim, e o destaque mais importante, o fato de 
Beetee ser, para fazer uso das palavras de Grimal (2011, p. 195) para com Hefesto, 
“um inventor para quem nenhum milagre é impossível”. Relembremos que, no 
segundo romance, Em chamas, Beetee relata à Katniss, no Centro de Treinamento, que 
ele e Wiress “[...] inventam coisas [...]” (Collins, 2011a: 241). 

 
É preciso recordar ainda que Hefesto construiu as armaduras de Aquiles, a 

pedido da mãe do herói, Tétis, uma vez que as armaduras antigas dele haviam sido 
usadas por Pátroclo e estavam em posse de Heitor. No canto XVIII da Ilíada, Tétis 
ordena às ninfas marinhas que se dirijam ao largo seio das águas 

 
 

[...] para verdes 
o branco Velho Marinho em seu belo palácio e contar-lhe 
tudo o que aqui se passou, enquanto eu subo à sede dos deuses, 
para saber do admirável artífice, Hefesto, se ao filho 
caro ele quer emprestar armadura de lúcido aspecto. 
Obedecendo-lhe, as ninfas nereides no mar submergiram, 
enquanto Tétis, a deusa marinha, subiu ao Olimpo 
para buscar a armadura brilhante do filho querido (Homero, 1960: 415, 
versos 140-147). 

 
 
Hefesto aceita o pedido de Tétis e, no canto XIX da Ilíada, temos a descrição 

das novas armaduras do herói: 
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As caneleiras, primeiro, lavradas, nas pernas ataca. 
belas de ver, por fivelas de prata maciça ajustadas; 
em torno ao peito coloca, depois, a couraça magnífica; 
lança nos ombros a espada de bronze com cravos de prata, 
e o grande escudo sobraça, inteiriço e de largos contornos, 
que, como a lua fulgor difundia, até grande distância (Homero, 1960: 442, 
versos 369-374). 

 
 

De semelhante forma, na Eneida, de Vergílio, Vulcano (para fazer uso do nome 
romano do deus) elabora, a pedido de Vênus, mãe de Eneias, novos armamentos ao 
herói. Nas palavras de Vergílio (2010: 166): 

 
 

[...] não menos diligente, o deus poderoso do fogo se ergue dum macio 
leito para ir ao trabalho das forjas. 
[...] as vigorosas marteladas nas bigornas retumbantes prolongam o 
estrondo, as barras de ferro dos Cálibes retinem pelas cavernas, e a 
labareda rompe das fornalhas; é esta a morada de Vulcano e a terra é 
chamada Vulcânia de seu nome [...]. 
“Largai tudo”, diz Vulcano, “suspendei os trabalhos começados, Ciclopes 
de Etna, e volvei para cá a vossa atenção: tendes de fabricar armas para 
um varão belicoso [...]”. 

 
 

Após a feitura das armas, Vênus as entrega ao filho, e Eneias, 
 
 

[...] radiante com o presente da deusa e com tão grande honra, não pode 
saciar os olhos; percorre com o olhar cada um dos objetos; admira-os, 
volta nas mãos e nos braços este capacete cujo penacho espalha terror e 
vomita chamas, esta espada que traz a morte, esta rígida couraça de 
bronze, cor de sangue, enorme, semelhante à nuvem azulada que se abrasa 
com os raios do sol e reenvia longe seu brilho; em seguida contempla as 
botas polidas, feitas de electro e ouro fundido, as indescritíveis 
cinzeladuras do escudo (Vergílio, 2010: 170). 

 
 

Beetee, por sua vez, elabora as armas de Katniss, mais especificamente seu novo 
arco, bem como suas roupas (armaduras), desenhadas por Cinna (estilista de Katniss). 
Beetee, então, entrega a ela um estojo preto. Como Aquiles e Eneias, que receberam 
armaduras do deus grego, Katniss pega o estojo e destrava 
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[...] as linguetas na lateral. A parte de cima se abre sem fazer barulho. No 
interior do estojo, em cima de um leito de veludo marrom, encontra-se 
um estonteante arco preto. 
- Oh – sussurro com admiração. Ergo-o cuidadosamente para admirar o 
belíssimo equilíbrio, o elegante desenho e a curvatura, que de certa forma 
sugere as asas de um pássaro abertas em pleno voo (Collins, 2011b: 80-
81). 

 
 

Devemos ressaltar que Beetee é uma releitura “contemporânea” de Hefesto, 
porque a série “Jogos vorazes” é ambientada no futuro, com alta tecnologia. Não 
temos mais aqui forjas, fogo, bigornas e martelos, como no mito de Hefesto, mas 
“computadores, laboratórios, equipamentos de pesquisa e medição” (Collins, 2011b: 
76). Collins, assim, resgatou mais uma narrativa mítica, relacionou-a ao tema do 
heroísmo e, ao mesmo tempo, proporcionou uma releitura, dando-lhe nova 
roupagem. Ademais, a comparação entre Beetee e Hefesto reforça o fato de Katniss 
ser uma representação de um Herói Clássico, visto que ambos os personagens 
contribuem com armamentos e armaduras para com a jornada do Herói, o primeiro 
para com Katniss e o segundo para com Aquiles e Eneias. 

 
Então, com posse de suas novas armas, Katniss começa os pontoprops. No 

entanto, a protagonista não consegue agir naturalmente frente às câmeras e, por essa 
razão, Haymitch, em uma reunião na Sala de Comando, sugere que a coloquem em 
campo de batalha, em uma situação real de combate. No decurso narrativo do 
romance, Katniss vai a outros distritos a fim de uni-los e, com isso, angariar mais 
revolucionários que se habilitem a lutar contra a Capital, bem como grava inúmeros 
pontoprops, para transmitir para todo o país que o Tordo se posicionou ao lado dos 
rebeldes. 

 
É válido mencionar, antes de prosseguirmos com a análise da aventura de herói, 

que, nesse intervalo, Peeta é resgatado da Capital. No entanto, o personagem fora 
“telessequestrado” e passa por uma série de tratamentos. Os médicos do Distrito 13 
conseguem recuperar parte da sanidade de Peeta, e ele passa a viver, ainda que 
esporadicamente, ao lado de Katniss. 

 
Mesmo tendo se mostrado capaz de lutar e de enfrentar inúmeros perigos, a 

presidenta Coin acredita que Katniss, por sua instabilidade mental e seu estado físico 
– Katniss não participou dos treinamentos obrigatórios que o Distrito 13 programara 
–, não deva participar do assalto à Capital, e que, somente chegado o momento, ela 
será levada à cidade para matar o presidente Snow. Contudo, Katniss impõe sua voz 
acima da voz da própria presidenta, exigindo participar do combate na Capital. 

 
 

[...] – De quantas sessões de treinamento você estima ter participado? 
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Zero. Esse é o número. 
[...] 
- Mas preciso ir – digo. 
- Por quê? – pergunta Coin. 
[...] 
- Por causa do 12. Porque destruíram meu distrito. 
A presidenta pondera minhas palavras por alguns instantes. Olha para 
mim como se estivesse me avaliando. 
- Bom, você tem três semanas. Não é muita coisa, mas pode começar a 
treinar. Se o Comitê de Tarefas julgá-la capaz, é possível que seu caso seja 
reavaliado (Collins, 2011b: 251-253). 

 
 

Então, Katniss inicia seu treinamento com o objetivo de participar da batalha 
na Capital. No começo, a garota mal consegue executar os exercícios impostos a ela, 
devido ao longo tempo de inatividade. Apesar disso, ela se aprimora física e 
espiritualmente (mantém a mente ocupada, não pensando em Peeta) com o 
treinamento, fortalecendo-se a cada dia, para, enfim, enfrentar o presidente Snow. Em 
outras palavras, ela se torna, para além de uma heroína, uma guerreira: 

 
 

[...] Como, vivo e respiro com as armas, as palestras sobre táticas. Uma 
parte do grupo é transferida para uma turma adicional que me dá 
esperança de que eu possa vir a ser uma combatente na guerra em curso. 
Os soldados a chamam simplesmente de Quarteirão, mas a tatuagem em 
meu braço refere-se a ela como C.R.S., abreviatura para Combate de Rua 
Simulado. Bem no fundo do 13, construíram um quarteirão urbano 
artificial, simulando a Capital. O instrutor nos divide em esquadrões de 8 
e tentamos cumprir a missão – ganhar posições, destruir um alvo, dar uma 
busca numa residência – como se estivéssemos realmente lutando no meio 
da Capital [...] (Collins, 2011b: 265). 

 
 

Inferimos, com isso, que todo e qualquer herói só pode iniciar sua aventura após 
um treinamento, um elemento necessário na aventura heroica, a fim de que seja 
preparado física e espiritualmente para todos os obstáculos que por ventura 
enfrentará. Os ensinamentos, portanto, que receberá, serão a base sustentadora de sua 
aventura e o levarão a uma decisiva vitória contra seus inimigos. Por essa razão, fora 
negada a Katniss a permissão de iniciar seu percurso heroico, justamente porque ela 
se recusou a participar de seus treinamentos, afinal, ela, ou outro herói, seria capaz de 
enfrentar e vencer todos os perigos que enfrenta se não tivesse se submetido a 
treinamentos? Portanto, podemos afirmar quão necessário é o treinamento, e a figura 
do mentor, para a totalidade da esfera do heroísmo clássico na narrativa, visto que, de 
acordo com Campbell (1997), o herói, ao ser treinado pelo mentor, recebe amuletos 
e outras sortes de armas que terão o propósito de o proteger e o auxiliar contra todos 
os perigos da sua jornada. 
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Dessa forma, o treinamento se torna uma simulação do percurso do herói, no 

qual ele enfrentará reais perigos e, justamente por esse motivo, é necessário que ele 
seja treinado. É tão verdade que o treinamento é uma aventura forjada, que a 
presidenta Coin propõe uma prova final a Katniss, com a finalidade de testá-la. Nessa 
prova, Katniss teve de passar por quatro testes – corrida de obstáculos, prova escrita 
sobre táticas de guerra, teste de proficiência com armas e um combate simulado – e 
demonstrar que estava apta para a batalha final. O teste, proposto por Coin, seria, nos 
termos da esfera do heroísmo clássico, a aristeia ou o embate final do treinamento, seguido 
por uma recompensa, se obtido êxito. A recompensa de Katniss é, então, a permissão 
de participar do combate na Capital. 

 
No início da análise deste romance, afirmamos que o Distrito 13 e a Capital se 

tornam mundos incomuns a Katniss. Contudo, o 13 passa a ser comum para Katniss 
na medida em que adquiri suas vivências nele. Com isso, ela precisa se retirar dele para 
habitar o mundo desconhecido propriamente dito desta narrativa, a Capital, espaço 
onde a maior parte das provações acontecerá. Então, o esquadrão 451 – com o 
comandante Boggs e os demais soldados, dentre eles, Katniss, Finnick, Gale e até 
mesmo dois cinegrafistas (que registrarão todo o combate para transmitir nas 
televisões do país) – retira-se do Distrito 13 e se dirige à Capital. Katniss, então, 
ultrapassa o primeiro limiar, que separa o mundo comum do incomum e, dessa vez, 
o meio “mágico”, nos termos de Propp (2010), que a transporta de um mundo para 
o outro é um aerodeslizador, não mais o veloz trem como nos dois primeiros 
romances. 

 
Já no acampamento rebelde, na periferia da Capital, Katniss arquiteta um plano 

de roubar um Holo, “[...] um dispositivo manual [...] que produz imagens [...]” 
(Collins, 2011b: 280) da Capital e de quase todos os casulos, a fim de fugir e encontrar 
sozinha o presidente Snow para, enfim, matá-lo. Entretanto, seu plano é frustrado 
quando Peeta é mandado pela presidenta Coin para substituir Leeg 2. 

 
O fato de Peeta ser membro do mesmo esquadrão de Katniss faz com que ela 

duvide das intenções da presidenta Coin. Afinal, a governante do Distrito 13 intenta 
se tornar a líder de Panem, tomando o lugar de Snow, mas reconhece que, na verdade, 
a líder da revolução é Katniss, por isso, tem medo de a garota reivindicar o poder do 
país após a derrota de Snow. 

 
Então, na narrativa deste romance, não somente Snow é um grande antagonista 

de Katniss, mas igualmente Coin, ainda que de forma velada, e ambos são 
representações de deuses que, por motivos particulares, pelo herói não possuem 
afeição – embora os motivos de Snow e de Coin sejam semelhantes, pois os dois não 
querem perder o poder do país. Podemos ir além e afirmar que, para além de uma 
representação dos deuses olímpicos, ambos os governantes podem ser vistos como 
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reis que não desejam ser destronados. A esse respeito, cabe lembrar que são inúmeras 
as lendas de reis que mandaram heróis para batalhas ou tarefas perigosas com o 
propósito de não perderem o trono. A título de exemplificação, podemos relembrar 
o conhecido mito do herói Jasão e do rei Pélias. 

 
Apesar de todos os inimigos que o herói possui, ele também desfruta de seus 

ajudantes, que o auxiliarão no seu percurso a fim de tornar possível sua vitória. Boggs, 
líder do esquadrão de Katniss, torna-se com efeito um dos maiores ajudantes da 
garota. É necessário que descrevamos o episódio seguinte a fim de comprovarmos 
nossa afirmação. O esquadrão, deixando o acampamento rebelde, avançou para o 
interior da metrópole a fim de conquistar mais um quarteirão. Reúnem-se ao redor de 
Boggs, que demonstra a projeção do Holo, evidenciando os casulos dispostos nas 
ruas da Capital. Entretanto, o Holo não detectou uma armadilha, acionada por Boggs, 
uma bomba que “arranca suas pernas” (Collins, 2011b: 297). 

 
O que Boggs faz em seguida é o que o define como ajudante de herói. O 

personagem, antes de morrer, aciona o Holo com sua voz e diz: 
 
 

- Inapto a comandar. Transferindo evacuação com prioridade de segurança 
para o soldado Quatro-Cinto-Um do esquadrão, Katniss Everdeen. – 
Tudo o que ele consegue fazer é virar o Holo na direção do meu rosto. – 
Diz o seu nome. 
- Katniss Everdeen – digo na barra verde. Subitamente, ela me prende em 
sua luz. Não consigo me mexer, não consigo nem mesmo piscar enquanto 
as imagens tremeluzem rapidamente diante de meus olhos. Estarei sendo 
escaneada? Gravada? A luz desaparece, e sacudo a cabeça para me livrar 
dela. – O que foi que você fez? (Collins, 2011b: 329, grifo nosso). 

 
 

Boggs, para que Katniss pudesse dar continuidade à sua jornada, passa o 
comando do Holo para ela, bem como do esquadrão todo. Se antes era Boggs quem 
ordenava o caminho a ser seguido e as ações a serem tomadas, agora é Katniss quem 
ordena. 

 
Com isso, somos levados a comparar Katniss a Eneias, personagem de Vergílio, 

no que concerne ao motivo “liderança”, um elemento do arquétipo do herói. É sabido 
que o herói troiano, líder do “esquadrão dos enéades” (Vergílio, 2010: 234, grifo nosso), 
viajou a esmo à procura do território de Latino, a fim de firmar uma nova nação, a 
Itália, e enfrentou uma batalha contra seus inimigos, comandados por Turno. De 
forma semelhante, Katniss, agora líder de seu esquadrão (assim como Eneias), precisa 
atravessar a Capital e enfrentar todos os casulos, que representam os inúmeros perigos 
enfrentados pelo herói no caminho das provações. 
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Com o Holo em mãos, Katniss percebe que, quanto mais próximos se 
encontram da mansão de Snow, mais casulos surgem, obstáculos e provas que 
precisam ser ultrapassados. Gale, então, sugere o subsolo, os canos de esgoto, porque 
o “[...] Holo consegue mostrar casulos no subsolo assim como no nível da rua. [...] os 
casulos parecem menos numerosos lá embaixo” (Collins, 2011b: 319). 

 
O percurso de Katniss no subsolo da Capital muito nos recorda o mito de Teseu 

e seu enfrentamento com o Minotauro, porque as muitas passagens pela rede de 
esgoto da cidade podem ser vistas como uma releitura do labirinto de Dédalo. De 
acordo com Grimal (2011: 113), Dédalo “[...] construiu para Minos o Labirinto, 
palácio de complicados corredores onde o rei encarcerou o Minotauro [...]” e Ariadne, 
filha de Minos, por sua vez, ajudara o herói Teseu, com um fio de novelo, a sair do 
labirinto após a morte do monstro. No caso do romance A esperança, Pollux,3 irmão 
de Castor, é quem ajuda Katniss, uma vez que já trabalhara no subsolo para a Capital. 

 
Após horas de caminhada pelo subsolo, Katniss sugere uma pausa, de modo 

que possam descansar. Entretanto, logo são perturbados, pois sons de bestantes 
(criaturas mutantes criadas nos laboratórios da Capital) começam a surgir no local, 
pronunciando o nome de Katniss. A garota, acompanhada por seus soldados, sai da 
sala onde descansavam e prossegue a caminhada, fugindo dos bestantes. Além disso, 
eles precisam se desviar de mais casulos e armadilhas, como um “moedor de carne”, 
um grande buraco com dentes de metal em movimento, bem como de Pacificadores, 
os policiais da Capital, que aparecem no subsolo. 

 
Enfim os bestantes alcançam Katniss e seu esquadrão. Eles eram uma “mistura 

de seres humanos e lagartos” (Collins, 2011b: 334). Em um primeiro momento, todos 
fogem dos bestantes, seguindo Pollux, que busca encontrar uma saída para a 
superfície da Capital. Katniss, com todo o seu altruísmo, ordena que todos sigam o 
caminho sem ela. Porém, Jackson e Leeg 1 ficam para trás, sacrificando-se, a fim de 
retardar e conter os monstros, numa tentativa de fazer com que a protagonista 
prossiga sua jornada. Katniss, fazendo emergir a heroína que há em si, intenta retornar 
ao local para salvar seus soldados, mas é impedida por Gale, pois este sabe que 
somente ela pode finalizar a aventura. Outros bestantes conseguem alcançá-los, e 
Finnick, outro soldado de Katniss, também se sacrifica em uma luta contra os 
monstros, agindo como ajudante de herói e permitindo que Katniss enfim subisse a 
escada para a superfície, ultrapassando mais um obstáculo, isto é, finalizando mais um 
enfrentamento. 

 
Com isso, somos levados a afirmar a importância de personagens que 

desempenham a função de “auxiliar” para a aventura do herói. É possível inferir que 

                                                           
3 Os irmãos Pollux e Castor são dois personagens da Mitologia greco-romana. Aqui, Suzanne Collins faz uma 
referência direta à Literatura Clássica.  
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o herói talvez conseguisse chegar ao fim da jornada sem ajudantes ou auxiliares, mas 
possivelmente a aventura seria mais difícil. É válido relembrarmos todos os auxílios 
divinos que Odisseu, Eneias, Aquiles, etc., obtiveram em suas aventuras. Tais auxílios 
propiciaram aos heróis a possibilidade de continuarem a jornada e, enfim, tornarem-
se vitoriosos. 

 
Assim, se não fossem os sacrifícios de todos os ajudantes de herói que Katniss 

já possuiu, ela muito possivelmente não alcançaria a vitória sobre o oponente, ou 
alcançaria de forma muito mais lenta e árdua. A luta contra os bestantes lagartos, 
portanto, somente fora possível de ser vencida porque os seus soldados se 
sacrificaram por ela, oferecendo suas vidas para que a heroína pudesse prosseguir o 
seu percurso e finalizar seu grande trabalho: libertar Panem da tirania de Snow. 
Devemos evidenciar ainda que, assim como o herói, os seus ajudantes são igualmente 
movidos por ideais nobres e altruístas e, justamente por isso, são capazes de lutar e se 
sacrificarem em benefício do herói. 

 
Após saírem do subsolo e se abrigarem em um apartamento da Capital, Katniss 

e o restante de seus soldados – Gale, Peeta, Cressida e Pollux – vestem as roupas 
típicas dos moradores da Capital que encontram no closet e, sob o medo de serem 
reconhecidos pelos habitantes ou Pacificadores da cidade, ajudam “uns aos outros a 
aplicar densas camadas de maquiagem, a vestir perucas e óculos escuros” (Collins, 
2011b: 341). Essa sequência de ação muito nos recorda o disfarce de Odisseu, 
auxiliado magicamente pela deusa Atena, que o fez parecer um mendigo, a fim de que 
não fosse reconhecido pelos pretendentes de Penélope. 

 
Então, Katniss e seus ajudantes saem do apartamento, misturam-se aos 

moradores da Capital e são guiados por Cressida até uma loja. A dona do local, 
chamada Tigris, uma antiga estilista que trabalhava para a Capital, concorda em abrigá-
los por ter sido banida dos Jogos. Dessa forma, a personagem, apesar de movida por 
vingança, porque nutre ressentimentos pelo presidente Snow, assume a função, na 
narrativa, de ajudante de herói, visto que abriga a heroína e não a denuncia. 

 
Próximos à mansão de Snow, e em meio a uma guerra civil, Katniss elabora um 

plano de ação. Primeiro, são novamente disfarçados, mas, dessa vez, pela estilista 
Tigris. Em seguida, executam o plano, mas, em meio à grande multidão de refugiados, 
pacificadores e rebeldes, a garota perde de vista Cressida e Pollux, e Gale, por sua vez, 
é capturado. Consequentemente, Katniss necessita prosseguir sua jornada sozinha. 
Não há ajudantes de herói, nem auxiliares mágicos. Ela deve assumir definitivamente 
a posição de herói, que lhe é devida, e finalizar a sua jornada. Assim,  Katniss, mesmo 
sob a ideia de desistir, segue para a mansão de Snow, e esse percurso se torna mais 
um obstáculo a ser ultrapassado. 
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Uma nova digressão se faz necessária. Podemos inferir e dizer que, todos os 
heróis, em menor ou maior medida, por serem seres humanos (ainda que semideuses, 
no caso da maioria dos Heróis Clássicos) possuem medo e outros atributos que não 
são exatamente típicos do modelo heroico. Contudo, o medo, seja de morrer ou de 
fracassar, a angústia por ter perdido pessoas queridas, o cansaço devido às inúmeras 
lutas e enfrentamentos, não podem ser maiores que a coragem, o altruísmo, o desejo 
de vencer, etc. É isso o que difere os personagens secundários do Herói Clássico em 
uma narrativa, uma vez que, conforme observamos em Campbell (1997: 30), o herói 
é aquele que venceu suas próprias limitações, seja de cunho individual ou coletivo, em 
contraposição à “grande massa de homens e mulheres [que] dá preferência ao 
caminho menos eivado de aventuras”. 

 
Katniss, então, prossegue seu percurso, deixando de lado todo o medo. O que 

acontece em seguida no enredo do romance, o clímax, é, com efeito, a aristeia, o 
trabalho final, o que coloca a vida do herói em risco iminente. No Círculo da Cidade, 
a garota percebe que o presidente Snow elaborou uma barricada “viva” ao redor de 
sua casa, “[...] todos do lado de dentro da barricada são crianças. De bebês 
engatinhando a adolescentes [...]. As crianças formam seu escudo humano” (Collins, 
2011b: 371). Um aerodeslizador da Capital (sabemos, no entanto, que se trata de um 
aerodeslizador dos rebeldes) surge no céu e lança explosivos na barricada das crianças, 
levando inúmeras à morte. 

 
Em seguida, um grupo de médicos, em uniformes brancos, aparecem no local. 

Dentre eles, Katniss reconhece sua irmã, Primrose, que tenta socorrer as crianças 
ainda vivas. A garota avança em meio aos destroços e mortos numa tentativa de tirar 
sua irmã dali, contudo, mais explosivos são detonados, acarretando a morte de Prim. 
De fato, Katniss não foi capaz de salvar sua irmã dessa vez, mas, ao tomar para si a 
posição de herói e, além disso, a posição de líder de toda uma revolução, ela foi capaz 
de salvar um país todo de um tirano. 

 
Após alguns eventos, como a Capital ter sido tomada pelos rebeldes, a 

presidenta Coin estar no comando de Panem e Snow ter sido detido, o dia da execução 
do presidente enfim chega. Katniss se veste de Tordo, agora heroína de toda a 
população e símbolo de uma revolução civil, e se dirige para o Círculo da Cidade, 
espaço onde o presidente será executado publicamente. Devemos recordar que, antes 
da execução, a garota se encontra com o presidente Snow e este lhe informa que o 
aerodeslizador que matou inúmeras crianças, inclusive Prim, não era dele, mas de 
Coin. 

 
Isso leva Katniss a refletir que Coin pode se tornar também um perigo para o 

país, caso assuma o poder. Então, no momento da execução, que seria um tipo de 
recompensa para a personagem, porque, finalmente, mataria seu grande oponente, 
Katniss mira sua flecha e mata Coin. Com isso, ela não somente livrou o país de um 
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opressor, mas de dois, prevendo quais consequências a população enfrentaria com a 
presidenta Coin no poder, além de agir em memória de sua irmã. 

 
Assim, o desfecho da narrativa de A esperança se dá no momento da tarefa final 

de Katniss. A personagem enfrentara e vencera Snow que, sob a figura do tirano, “é 
o acumulador geral. É o monstro ávido pelos vorazes direitos do ‘meu e para mim’ [...]” 
(Campbell, 1997: 25, grifo nosso). Os tiranos “[...] usurpam para si mesmos os bens 
dos seus vizinhos, [...] provocando a miséria disseminada. É preciso suprimi-los. As 
façanhas elementares do herói consistem em limpar o terreno” (Campbell, 1997: 325, grifo 
nosso). E foi exatamente isso o que Katniss executou: ela limpou Panem das mãos de 
um tirano, Snow, que disseminava miséria e pobreza em todos os distritos do país, e 
Coin, por considerá-la uma ameaça ao povo de Panem. 

 
De acordo com Campbell (1997: 41-42), o herói do mito é o típico herói que 

traz um triunfo “macrocósmico, histórico-universal [...], [pois] traz de sua aventura os 
meios de regeneração de sua sociedade como um todo”. Então, ultrapassados todos 
os obstáculos e finalizada a aventura com triunfo sobre dois poderosos oponentes, 
Katniss retorna ao Distrito 12, agora parcialmente reconstruído, e traz para a sua 
comunidade e para si recompensas. Para a sua comunidade, traz a recompensa da 
liberdade, ainda que marcada por uma história de infortúnios e mortes. Para si, uma 
vida longa na Aldeia dos Vitoriosos ao lado de Peeta e filhos – que agora não 
precisarão participar de jogos violentos em arenas. “[...] As arenas foram 
completamente destruídas, os memoriais erguidos, não há mais Jogos Vorazes. Mas 
os professores dão aulas sobre eles nas escolas [...]” (Collins, 2011b: 418, grifo nosso). 

 
 

Considerações finais 
 
 
Com isso, Katniss, ao viver na Aldeia dos Vitoriosos, uma metáfora dos Campos 

Elísios, construiu sua própria lenda, que será, no plano narrativo, ensinada nas escolas 
de Panem. Assim como os heróis gregos eram tomados como modelo de conduta, 
Katniss também será este modelo para a posteridade do país ao qual pertence e, 
possivelmente, para o jovem leitor da série (o que reforça o caráter pedagógico dos 
romances). É tão verdade que o herói permanece na memória de todos que, de acordo 
com Jaeger (2011: 831), “[...] nos sacrifícios e nas festas dedicam-se ao herói hinos e 
recompensas deste tipo: lugares de honra e bebidas são incluídos na genealogia de 
ouro, isto é, são elevados ao herói e lhes é dada como túmulo uma gruta de que o 
povo se deve aproximar com religiosa veneração [...]”. Assim inferimos que o mesmo 
aconteceria com Katniss no plano narrativo, se os romances tivessem uma 
continuação. 
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Isso se deve ao fato de as pessoas ansiarem por um modelo de conduta, um 
alicerce, que muitas vezes encontram em sua própria religião e tradição, seja na figura 
de Jesus, de Gandhi, de Buda, ou mesmo na literatura, na figura de Katniss. Os heróis, 
que hoje são mais humanos que divinos, “menos fabulosos” (Campbell, 1997: 306), 
rompem suas limitações e cumprem seus destinos, tornando-se guias para toda uma 
geração, fazendo com que sua lenda permaneça na memória de todos. Katniss, como 
vimos, rompeu com todas as suas limitações e cumpriu o seu destino. 

 
Katniss é uma representação do Herói Clássico porque, além de sua coragem, 

perfaz o monomito de Campbell (1997) ou, para fazer uso de nossas palavras, a esfera 
do heroísmo clássico, três vezes, uma em cada romance – com algumas diferenças no 
plano morfológico da narrativa. A soma das três esferas, portanto, resulta em uma 
maior, que igualmente contempla a separação, a aventura e o retorno. O diagrama da 
esfera do heroísmo clássico pode sofrer pequenas ou grandes variações de um herói para 
outro, a depender da obra que se analisa, ou seja, tais variações podem ser encontradas 
na ordem das ações, nos personagens (herói, ajudantes, inimigos, etc.), na quantidade 
de provações, etc. 

 
Nos romances aqui analisados, encontramos inconstâncias, assim como as 

encontramos nos mitos clássicos analisados por Campbell (1997). De qualquer forma, 
essas variações não modificam a forma básica da esfera do heroísmo clássico, em sua 
essência, mas alimentam, “explicam e reforçam a unidade de composição num 
conjunto de peripécias que se sucedem com aparente autonomia uma das outras [...]”, 
sendo que, na contemporaneidade, essas variações ou “[...] redundâncias favorecem a 
criação de ‘seriados’ de aventuras, tanto nas histórias em quadrinhos como na 
televisão” (Sellier, 1998: 470), bem como na literatura, como é o caso de “Jogos 
vorazes”, uma série composta por três romances. Assim, podemos elaborar um 
diagrama central, que engloba os três romances do corpus, a fim de que se torne mais 
clara nossa exposição. 

 
 
 

Figura 2 – Esfera do heroísmo clássico na série “Jogos vorazes” 
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Fonte: elaborada pelo autor 

 
 

Com base no conceito do monomito, de Campbell (1997), e no conceito de 
esfera, postulado por Propp (2010), propomos em pesquisa de mestrado o conceito de 
esfera do heroísmo clássico. Demonstramos que, concluída a esfera do primeiro romance 
– com separação, iniciação, tribulações, vitória e retorno –, a esfera se abre novamente 
no segundo e terceiro romances. Com isso, temos três esferas, uma para cada 
romance. A soma das três esferas resulta no que chamamos de esfera central, ou seja, 
todas as sequências de ação que compõem a jornada de Katniss – desde o momento 
em que ela deixa a família, no primeiro romance, até o retorno ao Distrito 12, casando-
se e tendo filhos com Peeta, no terceiro romance, e todas as aventuras que passou 
nesse entremeio –, uma vez somadas, convertem-se em uma única, e maior, esfera do 
heroísmo clássico. 

 
Conforme vemos em Campbell (1997), as mudanças ou atualizações na aventura 

do herói descartam ou reduzem características arcaicas – como o fato de, geralmente, 
o herói clássico ser representado por uma figura masculina. Dessa forma, o mito do 
herói, sendo o elemento importado por Collins, é adequado a uma sociedade, não 
mais a clássica, e ao mesmo tempo é revisado, de forma que se torne possível termos, 
nos dias de hoje, uma mulher representando esse tipo de herói. 

 
Com isso, Katniss passa a representar um modelo de personagem que era 

seguido pelos gregos e que ainda o é por muitos na contemporaneidade, pois 
simboliza um modelo de conduta, contendo em si elementos almejados pelo homem, 
como a coragem e o altruísmo. Basta nos relembrarmos dos inúmeros filmes e 
romances contemporâneos que retratam o modelo de Herói Clássico, como Harry 
Potter, Percy Jackson, Thor, Homem-Aranha e Mulher Maravilha (que muito se 
assemelha a Katniss, pois ambas são personagens femininas que representam um 
arquétipo que era ligado, na Antiguidade Clássica, a elementos masculinos), dentre 
outros. Sob essas circunstâncias, o herói é continuamente ressuscitado, porque faz 
parte do imaginário, do simbólico e do inconsciente coletivo humano, representando, 
metaforicamente, aquilo que o próprio homem enfrenta em sua vida. 

 
Assim, podemos dizer que o herói clássico, suas características – como o 

altruísmo, a liderança, a coragem, o patriotismo, etc. (cf. Morais, 2018) – e sua jornada 
ainda se fazem presentes na literatura e cinema contemporâneos porque representam 
os estágios da vida do homem. Isso significa dizer que o leitor (ou telespectador) se 
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vê representado na organização da narrativa. A esse respeito, Campbell (1990: 142) 
afirma que a sociedade precisa de heróis para seguir um rumo. As provações que 
enfrentamos no dia-a-dia seriam, metaforicamente, os monstros/inimigos que os 
heróis enfrentam em suas aventuras. A saga do herói seria, portanto, “a aventura de 
estar vivo” (Campbell, 1990: 173). 

 
Por consequência, há um certo apelo comercial, afinal, obras literárias e filmes 

como os que apresentam narrativas que resgatam o herói clássico vendem milhares 
de cópias e atraem centenas de pessoas para as salas do cinema. Nós, de modo 
genérico, gostamos dessas histórias e o mercado editorial e as produtoras 
cinematográficas têm ciência disso. 

 
Enfim, a personagem de Collins é um herói atualizado, feito em um molde 

reformulado que, ao mesmo tempo em que possui características que os gregos 
presavam, possui marcas, inúmeras, do homem moderno, de suas vivências, de seus 
anseios, medos e desejos. Collins não evoca, simplesmente, o Herói Clássico, mas vai 
além: a autora reconta a história sob um panorama diferente, pelo viés estilístico, faz 
com que nossa memória literária se movimente, retornando aos grandes feitos 
heroicos clássicos com uma perspectiva renovada, atualizada. Katniss Everdeen é 
chamada para uma aventura e, consequentemente, precisa enfrentar todos os 
empecilhos e todas as dificuldades que surgem durante sua empreitada. Ela não 
esmorece, pelo contrário, demonstra que tem todos os atributos necessários para 
afrontar tudo o que lhe foi imposto e, ao final, sobrepuja todos os inimigos e retorna 
vitoriosa, tudo de uma forma reconstruída. 

 
A permanência do mito e dos heróis, consequentemente, deve-se a essas 

características, pois 
 
 

sabemos que na história da humanidade muitos ícones foram consagrados 
e se tornaram mitos, como, por exemplo, Gandhi, Martin Luther King e 
outros tantos, pois levam consigo o valor do heroísmo que, mesmo no 
mundo moderno, continua carregado de significados. Isso reflete no 
pensamento humano em geral, nas dores, nas lutas e nos acontecimentos 
da vida, pois há a necessidade de se espelhar em algo (Morais, 2013: 56). 

 
Os mitos ainda suscitam sensações no homem moderno, provocam o desejo de 

entendê-los profundamente, já que a própria vida é vista, muitas vezes, como um 
mito, um mistério. O mundo moderno, então, é repovoado por mitos e sempre estará 
em contato com os heróis, pois eles “são modelos de conduta e, acima de tudo, uma 
herança que possibilita o imaginar” (Morais, 2013: 56). Assim, os heróis, os deuses e, 
de forma mais abrangente, os mitos são retomados pela escritora norte-americana, 
estilisticamente, e dão continuidade a essas histórias que antigamente explicaram o 
nascer do mundo e dos homens. 
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Portanto, por meio da caracterização de Katniss Everdeen, o mito do Herói 

Clássico permanece vivo na contemporaneidade, reafirmando o caráter universal das 
narrativas míticas e evocando, como afirma Jaeger (2011) a respeito da educação do 
jovem grego, a Paideia, o modelo notável do herói. Assim como os mitos clássicos, 
as obras de Collins possuem caráter pedagógico: demonstram, aos jovens leitores, que 
não é somente pela força do braço que o herói deve vencer os obstáculos, mas 
igualmente por meio da sabedoria (cf. Salis, 2003). Além disso, o mito e o arquétipo 
do herói são reorganizados, porque a autora norte-americana os liga ao feminino. 
Katniss, uma personagem contemporânea, é a representação renovada do herói 
clássico por meio do heroísmo feminista (cf. Morais, 2018). 

 
Esperamos, com este artigo (e com a dissertação de mestrado, defendida em 

fevereiro de 2018), contribuir para com a teoria literária, no tocante aos Estudos 
Clássicos. Que este artigo incentive pesquisadores a comparar a Literatura Clássica à 
Contemporânea (e ao cinema), em expandindo as postulações de Campbell (1997) e, 
quiçá, em utilizando nossa esfera do heroísmo clássico. Por fim, nosso diagrama pode ser 
utilizado como ferramenta pedagógica no âmbito escolar, ou seja, professores podem 
fazer uso da esfera para analisar obras, literárias ou cinematográficas, juntos aos seus 
alunos, afinal, são grandes consumidores de narrativas heroicas (basta relembrar os 
inúmeros filmes de super-heróis, como os da Marvel). 
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