
 

 

 

 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CAMPUS AVANÇADO DE PAU DOS FERROS 

DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS 

LETRAS LINGUA INGLESA E SUAS RESPECTIVAS LITERATURAS 

 

 

 

FERNANDA BATISTA DE FREITAS 

 

 

 

 

GAROTA EM CHAMAS: A CONSTRUÇÃO DA PERSONAGEM KATNISS 

EVERDEEN NO SEGUNDO LIVRO DA TRILOGIA JOGOS VORAZES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAU DOS FERROS 

2021 



FERNANDA BATISTA DE FREITAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAROTA EM CHAMAS: A CONSTRUÇÃO DA PERSONAGEM KATNISS 

EVERDEEN NO SEGUNDO LIVRO DA TRILOGIA JOGOS VORAZES  

 

 

 

 

 

 

 

Monografia apresentada ao curso de Letras com 

habilitação em Língua Inglesa, do Departamento de 

Letras Estrangeiras (DLE), do Campus Avançado de 

Pau dos Ferros (CAPF), da Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte (UERN), como requisito 

avaliativo da disciplina Seminário de Monografia II. 

 

Orientador (a) da Monografia: Prof. Dr. Francisco 

Edson Gonçalves Leite  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAU DOS FERROS 

2021 

 

 



 

Catalogação da Publicação na Fonte. 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FERNANDA BATISTA DE FREITAS 

 

 

 

 

 

 

 

GAROTA EM CHAMAS: A CONSTRUÇÃO DA PERSONAGEM KATNISS 

EVERDEEN NO SEGUNDO LIVRO DA TRILOGIA JOGOS VORAZES. 

 

 

 

 

 

Monografia apresentada ao curso de Letras com 

habilitação em Língua Inglesa, do Departamento de 

Letras Estrangeiras (DLE), do Campus Avançado de 

Pau dos Ferros (CAPF), da Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte (UERN), como requisito 

avaliativo da disciplina Seminário de Monografia II. 

 

Aprovado em: 21/06/2021 

 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

_________________________________________________ 

Prof. e orientador Dr. Francisco Edson Gonçalves Leite 

(UERN) 

 

______________________________________________ 

Prof. Dr. Evaldo Gondim dos Santos 

(UERN) 

 

______________________________________________ 

Prof. Me. Andreza da Silva Ferreira 

(UERN) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              A minha vó Maria Emília (in memoriam), uma heroína. 
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                                                   “Toda revolução começa com uma faísca” (COLLINS, 2009). 

 



RESUMO 

 

A trilogia Jogos Vorazes (2008), da escritora norte-americana Suzanne Collins, teve sua 

primeira publicação em 14 de setembro de 2008 e, até os dias atuais, vem conquistando cada 

vez mais uma legião de fãs. A história em si retrata um universo de distopia regido por um 

sistema totalitário responsável por comandar e cometer diversas crueldades em doze distritos. 

A protagonista da narrativa é uma garota de dezesseis anos chamada Katniss Everdeen, que 

vive em um universo de distopia tendo como principal forma de governo o totalitarismo. Com 

isso, ao vencer os Jogos Vorazes as pessoas passam a enxergar em Katniss um possível símbolo 

de esperança e revolução para dias melhores. Portanto, a presente pesquisa busca analisar a 

construção e desenvolvimento da mesma no percurso narrativo do segundo livro da trilogia, 

intitulado Em chamas (2009), evidenciando, através do método hipotético-dedutivo, como esse 

novo modelo de representação feminina é apresentado em obras literárias de ficção científica. 

Com o desenrolar da pesquisa percebeu-se que Katniss é responsável por diversas quebras de 

paradigmas durante seu percurso narrativo, tendo destaque maior suas ações que são marcadas 

pelo estereótipo masculino, embora desenvolvidas por uma mulher. Por ser uma mulher, espera-

se que ela seja a mocinha em apuros, mas, o que encontramos é uma personagem forte e 

determinada responsável por se tornar a heroína da sua história por mérito de seus atos 

desenvolvidos no decorrer da narrativa. A pesquisa foi desenvolvida com base nos 

ensinamentos de Antonio Candido (1968); Beth Brait (1985); Anne-Cranny Francys (1990); 

Susane Bornéo (1998) entre outros. 

 

Palavras Chave: Jogos Vorazes. Personagem. Katniss Everdeen. Representação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT   

 

The Hunger Games trilogy (2008), by the American writer Suzanne Collins, had its first 

publication on September 14th, 2008 and, to this day, it has been conquering more and more a 

legion of fans. The story itself portrays a universe of dystopia ruled by a totalitarian system 

responsible for commanding and committing various cruelties in twelve districts. The 

protagonist of the narrative is a sixteen-year-old girl named Katniss Everdeen, who lives in a 

universe of dystopia whose main form of government is totalitarianism. Thus, by winning the 

Hunger Games, people start to see in Katniss a possible symbol of hope and revolution for 

better days. Therefore, this research seeks to analyze the construction and development of the 

same in the narrative course of the second book of the trilogy, entitled In flames (2009), 

showing, through the hypothetical-deductive method, how this new model of female 

representation is presented in literary works of science fiction. As the research progressed, it 

was realized that Katniss is responsible for several paradigm shifts during her narrative journey, 

with greater emphasis on her actions, which are marked by the male stereotype, although 

developed by a woman. As a woman, it is expected that she is the girl in trouble, but what we 

find is a strong and determined character responsible for becoming the heroine of her story due 

to her actions developed during the narrative. The research was developed based on the 

teachings of Antonio Candido (1968); Beth Brait (1985); Anne-Cranny Francys (1990); Susane 

Borneo (1998) among others. 

Keywords: The Hunger Games. Character. Katniss Everdeen. Representations. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Toda obra literária é composta por diversos elementos narrativos responsáveis por 

categorizar o gênero. Dentre esses elementos, encontra-se a personagem, considerada como um 

dos principais, que pode ser elaborada e desenvolvida nos mínimos detalhes, deixando muitas 

vezes uma sensação de que são inspiradas em pessoas reais. Para Brait (1985), a sociedade 

passa por muitas mudanças, mas, mesmo assim, as personagens ainda seguem o modelo 

humano como forma de representação, apesar de sua natureza inteiramente ficcional. Ao 

evidenciar esse elemento nas narrativas, o leitor enxerga nas personagens o seu eu, criando um 

modelo de representação através delas. 

De fato, as personagens vêm sofrendo modificações ao longo dos anos. E através da 

literatura, encontramos os mais variados estilos de personagens. Por muito tempo, essa área era 

dominada pelo protagonismo masculino, mostrando que o poder patriarcal era e, em alguns 

casos ainda é, forte e soberano dos preceitos socioculturais. Ou seja, as obras, além de serem 

escritas, eram também pensadas e interpretadas sob o olhar masculino na sociedade. Diante 

disso, as personagens masculinas, historicamente, ocuparam o maior espaço dentro das 

narrativas, sendo responsáveis por darem vida aos melhores papéis. Enquanto isso, o papel da 

mulher acabava sendo negligenciado, mesmo que fosse abordada na história, sua descrição era 

mínima e, na maioria das vezes, descrita como uma figura submissa, secundária, impotente, 

fraca e o seu principal destino era a morte ou a loucura.  

Com o passar dos anos, a luta feminina por direitos e espaço ganhou cada vez mais força 

na sociedade, como fica evidenciado nas conquistas do direito ao voto, de mais espaço no 

mercado de trabalho e de liberdades individuais em contextos públicos e privados. Na literatura 

isso foi evidenciado por meio das personagens femininas e escritoras que ganharam 

proeminência. É com o surgimento de obras de autoria feminina como Jane Austen (1775), 

Irmãs Brontë (1818)1, Virginia Woolf (1882), Clarisse Lispector (1920) dentre outras, algo 

talvez impensado nos tempos mais arcaicos, que a caracterização da mulher enquanto mulher 

ganhou uma nova imagem. Perdeu-se, ao menos um pouco, a irrelevância atribuída a essas 

personagens, que ganharam, finalmente, maior importância e significação dentro das narrativas, 

                                                             
1  Charlote, Emilly e Anne ficaram conhecidas como as “Irmãs Brontë”. Elas foram grandes 

contribuidoras da literatura de autoria feminina. A utilização de pseudônimos masculinos como forma 
de entrar no mundo da literatura, deixou as irmãs ainda mais famosas como forma de mostrar o contexto 

machista do século XIX elas mostraram que as mulheres também são capazes de escrever obras 

grandiosas, como Jane Eye (1847), O morro dos ventos uivantes (1847)  e The Tenant of Wildfell Hall 

(1848). 
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nas quais ações, escolhas e opiniões tinham influência no desenrolar da trama. O lugar antes 

ocupado apenas por homens cede espaço também para a representação de protagonistas 

femininas igualmente importantes e atraentes para o leitor. Nessa nova abordagem, as 

personagens femininas passaram a ser responsáveis por traçarem seu próprio destino na obra, 

sendo evidenciada pelo olhar da mulher sobre a mulher.  

Nos séculos XX e XXI a mulher dentro das narrativas passa a ter cada vez mais 

destaque. Dessa forma, suas ações passaram a ser desenvolvidas para além da perspectiva 

patriarcalistas, o que implica dizer que essas novas personagens deixaram de desempenhar 

ações demarcadas e estipuladas pelos estereótipos criados pela ideia e perspectiva masculina. 

Ações voltadas para força, coragem, esperteza e altruísmo, marcas historicamente relacionadas 

à personagem herói masculina, também passam a caracterizar o feminino nessa nova 

abordagem. O surgimento dessas novas personagens trouxe para o público feminino novos 

exemplos de representatividade, evidenciando que as mulheres podem ocupar qualquer espaço. 

O protagonismo das personagens femininas no âmbito literário pode, inclusive, servir de 

exemplo, apresentando-se como um reflexo renovado do que realmente é ser mulher e do que 

uma mulher é capaz. 

Diante disso, a presente pesquisa busca analisar a construção de uma personagem 

feminina, responsável por quebrar diversos paradigmas impostos pela sociedade ao longo dos 

anos, em uma narrativa de ficção cientifica. A personagem em estudo é Katniss Everdeen, da 

escritora Suzanne Collins na trilogia Jogos Vorazes (2008), especificamente no segundo livro 

intitulado Em Chamas (2009), visto que é nesse livro que a personagem tem o número maior 

de ações destacadas, como também é dado destaque maior ao seu lado heroico. O objetivo 

principal é, portanto, analisar a construção e desenvolvimento da personagem Katniss, 

demonstrando como as ações da personagem influenciam no plano narrativo, fazendo-a se 

tornar um símbolo de heroísmo entre os demais. Mais especificamente, o trabalho traz os 

seguintes objetivos: (1) Desenvolver a perspectiva da personagem Katniss quanto a seu 

envolvimento nos jogos e sua relação com eles; (2) Identificar as ações da personagem voltadas 

para o heroísmo, devido a sua condição de símbolo de heroína que assume no plano narrativo; 

(3) Pontuar a importância da presença de personagens femininas na literatura de ficção.  

Para a realização desse trabalho, serão utilizados os estudos e teorias sobre análise de 

personagem propostos por Antonio Candido (1968), Beth Brait (1965) e Gancho (2004), assim 

como estudos desenvolvidos por Kother (1985) e Irwin (2005) e Randazzo (1993) relacionados 

à caracterização do personagem herói em narrativas de ficção. Após a análise e caracterização 

da personagem, as autoras Anne-Cranny (1990), Suzanne Bornéo (1998) e Lucia Zolin (2010) 
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serão utilizadas como aporte para evidenciar a importância da existência dessas personagens 

femininas nas narrativas de ficção e como suas ações podem servir para um modelo de 

representação ao público feminino.   

O interesse da pesquisadora em estudar personagens surgiu através da leitura da obra A 

personagem de Ficção (1968), do autor Antonio Candido, que a fez observar nas leituras uma 

nova forma de encarar as personagens. Somado a isso, a pesquisadora sempre foi uma grande 

fã das sagas Harry Potter e Jogos Vorazes, sendo essa última a escolhida para a pesquisa por 

apresentar uma protagonista mulher. 

A autora da pesquisa teve o primeiro contato com a trilogia através dos livros em 2015, 

e ficou encantada por encontrar em uma narrativa de ficção, uma personagem mulher de 

personalidade forte e marcante desenvolvendo ações heroicas. Com o passar do tempo, o desejo 

de estudar Katniss sobre o olhar de representação se tornou cada vez maior. 

A pesquisa também busca contribuir com os estudos relacionados à análise sobre 

personagem e sobre o feminino em narrativas ficcionais distópicas, visto que a apresentação 

dessas personagens como protagonistas nessa modalidade literária ainda é incipiente. Portanto, 

estudar e conhecer esse universo do protagonismo feminino é uma forma de empoderar e 

inspirar outras mulheres a seguirem o mesmo destino. Temas como esse são fundamentais, 

principalmente ao se considerar o contexto social de exclusão no qual as mulheres têm sido 

historicamente posicionadas. Modelos de representação feminina como o da trilogia Jogos 

Vorazes (2008) ajudam, de alguma forma a mostrar para a sociedade que as mulheres são 

capazes de tudo, inclusive de serem heroínas de suas próprias histórias. 

O presente trabalho trata-se de uma análise bibliográfica. De acordo com Gil (2002), “A 

pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos” (GIL, 2002, p.44). Portando, a pesquisa foi 

realizada com base na leitura dos livros da trilogia Jogos Vorazes (2008, 2009, 2010), da 

escritora Suzanne Collins. Quanto aos objetivos, a pesquisa se constitui como uma abordagem 

qualitativa que busca compreender os fatores externos e internos que levaram a transformação 

da protagonista da história Katniss Everdeen em heroína durante o seu percurso narrativo. E, 

dessa maneira, ressaltar a importância da representação feminina que a personagem assume, 

por meio de características e habilidades apontadas em Katniss que são estereotipadas como 

masculinas.  

Ao analisar obras literárias, abre-se um leque de possibilidades de interpretações, uma 

vez que o leitor é responsável por aferir esses elementos da narrativa e, a partir disso, atribuir 

sentidos ao texto. Seguindo essa perspectiva, o fenômeno a ser analisado é uma personagem 
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mulher, que realiza na narrativa algumas ações caracterizadas como masculinas. Portanto, será 

realizada uma análise a respeito das características que esse tipo de personagem abrange e como 

ele se constrói, por meio do método hipotético-dedutivo.  

Mesmo sendo constituída por três livros, para conhecer a personagem Katniss é preciso 

entender qual é a relação dela com os jogos. Portanto, o primeiro livro, Jogos Vorazes (2008) 

servirá como uma ponte para ligar quais foram as atitudes da personagem nos jogos e as 

consequências originadas por ela ter ganhado. Com isso, a leitura do corpus da pesquisa se 

constituirá, especificamente, no segundo livro da trilogia, intitulado Em chamas (2009). É neste 

corpus que a personagem irá passar por essa transformação: de uma simples garota do distrito 

doze que ganhou os jogos para um símbolo de revolução e, consequentemente, de heroína da 

trama.  

A realização de leituras e análises foram realizadas com o intuito de descobrir se Katniss 

se encaixa nos quesitos de personagem protagonista heroína. E, dessa forma, evidenciar o papel 

de representatividade que a mesma possui, pois além de ser uma mulher, Katniss participa como 

arco narrativo principal de uma narrativa de ficção científica. As características abordadas nesse 

trabalho serão: o protagonismo feminino na narrativa de ficção; o heroísmo por trás das ações 

da personagem e a representação dessas ações. Portanto, a pesquisa será dividida em três partes.  

A primeira delas será responsável pelo aporte teórico, com base nos estudos de Antonio 

Candido (1968) e Beth Brait (1985). Nesta primeira etapa, os autores serão usados para o estudo 

da personagem de acordo com os arcos narrativos da obra. As personagens podem ser 

classificadas como planas ou redondas, de costume ou de natureza, isso vai depender do 

desenvolver de suas ações na trama e de como elas são abordadas. Através dos estudos, será 

possível também caracterizar a personagem como protagonista ou antagonista, levando em 

consideração toda a sua trajetória, ações, pensamentos, tudo relacionado a suas atitudes e aos 

impactos que elas podem causar na narrativa.  

O segundo ponto de análise será a construção do protagonismo feminino nas narrativas 

de ficção com base em Saer (1997), e Elias (2007). E, a partir disso, desenvolver um balanço 

das ações que eram desenvolvidas pelas personagens femininas de antigamente comparando 

com as personagens atuais, destacando principalmente as ações voltadas para o heroísmo. Para 

definir quais ações podem ser caracterizadas como heroicas, os estudos de Kother (1985), 

Randazzo (1993) e Irwin (2005) serão utilizados, na tentativa de qualificar as ações de Katniss 

de acordo com essas características. 

Depois de realizar as duas análises, a pesquisa buscou desenvolver como é desenvolvido 

o papel de influência que esse tipo de personagem pode representar. Os estudos de Anne-
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Cranny (1990) e Suzanne Bornéo (1998) vão contribuir para que, dessa forma, os leitores 

possam entender o avanço e a importância dessas representações femininas presentes em 

narrativas que contenham algo diferente do que as mulheres estão acostumadas a estar inseridas. 

E, com isso, perceber a influência que essas personagens podem exercer na sociedade. 
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2. A CONSTRUÇÃO DA PERSONAGEM FEMININA COMO PROTAGONISTA DA 

NARRATIVA DISTOPICA JUVENIL: ALGUNS APONTAMENTOS 

 

2.1 A CONSTRUÇÃO DA PERSONAGEM HERÓI  

 

Ao ler uma obra literária, somos apresentados aos diversos aspectos dos quais ela se 

compõe. Entre eles estão o enredo, o espaço, o tempo e, também as personagens. No que se 

refere à personagem, podemos identificar diversos teóricos que buscam esclarecer qual a 

relevância dela nessas obras, a exemplo podemos mencionar, Jonathan Culler, que define 

personagem como “[...] um ser fictício que é responsável pelo desempenho do enredo; em 

outras palavras, é quem faz a ação” (CULLER, 1999, p.14). Diante disso, personagens podem 

ser pessoas, animais e até seres não reais como objetos. Essa criação depende da imaginação e 

desejo do autor, que é aquele que dá vida às personagens e determina aquilo que elas irão 

representar na obra.  

Para Candido (1968), personagem é um ser fictício, construído de tal maneira pelo autor 

que, em muitos casos, é como se fosse uma extensão do ser humano. Algumas personagens são, 

inegavelmente, baseadas em pessoas reais: “Há personagens que exprimem modos de ser, e 

mesmo a aparência física de uma pessoa existente” (CANDIDO, 1968, p.17). Isso acontece 

porque alguns autores apresentam em suas criações traços marcantes de características 

humanas, que podem partir desde o gestual até traços físicos. Diante disso, encontramos nas 

narrativas personagens que desempenham funções específicas. Elas podem ser protagonistas, 

aquelas que possuem maior destaque na obra. Antagonistas, que é a personagem “que se opõe 

ao protagonista, seja por sua ação que atrapalha, seja por suas características, diametralmente 

opostas às do protagonista. Enfim, seria o vilão da história” (GANCHO, 2006, p.15). Existe, 

ainda, as personagens coadjuvantes, que ganham menor destaque, porém, são responsáveis por 

preencher alguns espaços na história, (CANDIDO, 1968). Todos esses aspectos apresentados 

vão depender do papel que cada um deles desempenha na narrativa. 

Por isso, ao desempenhar determinada função, as personagens também podem ser 

classificadas como personagens de costumes “[...] apresentadas por meio de traços distintivos, 

fortemente escolhidos e marcados; por meio, em suma, de tudo aquilo que os distingue vistos 

de fora.” (CANDIDO, 1968, p.61). Esses traços vão marcar esse indivíduo da ficção do início 
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ao fim da narrativa, fazendo com que quando esse traço emane no decorrer do enredo seja 

imediatamente associado a um determinado personagem. Encontramos também, personagens 

de natureza que são vistas “[...] além dos traços superficiais, pelo seu modo íntimo de ser, e isto 

impede que tenham a regularidade dos outros.” (CANDIDO, 1968, p.62). Por serem 

personagens que vão além de traços, as de natureza precisam ter uma caracterização diferente, 

fazendo com que o autor sempre faça mudanças em seu modo de ser, desse modo, elas não 

serão fáceis de se identificar. Uma semelhante correlação pode ser estabelecida entre as 

personagens planas e esféricas, postuladas por Forster. As personagens planas são “[...] 

construídas em torno de uma única ideia ou qualidade; [...]” (CANDIDO, 1968, p.63). Essa 

tipificação é facilmente reconhecida nas obras, pois seu papel na narrativa é sempre o mesmo, 

deixando de lado qual quer tipo de evolução, alteração ou complexidade. Diferente das 

personagens planas, as esféricas são marcadas e “[...] portanto, organizadas com maior 

complexidade e, em consequência, capazes de nos surpreender.” (CANDIDO, 1968, p. 63).    

Por serem elementos fictícios nas narrativas, as personagens são responsáveis por 

enriquecer as histórias, sendo assim, elas mostram através das obras diferentes tipos de 

contextos. Com isso, a depender do tipo de contexto, a personagem é inserida e as suas ações 

correm o risco de sofrer algumas modificações ao longo da trama. A exemplo, pode-se 

mencionar a personagem Elizabeth Bennet, de Orgulho e preconceito (1941), ela vive em um 

contexto histórico totalmente tradicional, porém, seus pensamentos a respeito das atitudes que 

marcam essa época são completamente distintos. Percebemos também, que para que uma 

personagem exista é preciso que ela esteja inserida na história da qual participa, e desempenhe 

funções para que assim, seja classificada. Sendo assim, a personagem pode ser classificada na 

narrativa como um elemento intratextual, sendo ela uma construção interna ao enredo.   

 

Neste mundo fictício, diferente, as personagens obedecem a uma lei própria. 

São mais nítidas, mais conscientes, têm um contorno definido, — ao contrário 
do caos da vida — pois há nelas uma lógica pré-estabelecida pelo autor, que 

as torna paradigmas e eficazes. (CANDIDO, 1968 p. 67). 

 
 

Para Gancho (2006) “[...] os personagens se definem no enredo pelo que fazem ou 

dizem, e pelo julgamento que fazem dele o narrador e os outros personagens” (GANCHO, 2006 

p.14). Brait, no seu livro A personagem (1985), apresenta algumas abordagens necessárias para 

se entender o estudo relacionado a mesma. De acordo com a autora:  
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Se quisermos saber alguma coisa a respeito de personagens, teremos de 

encarar frente a frente a construção do texto, a maneira que o autor encontrou 
para dar forma às suas criaturas, e aí pinçar a independência, a autonomia e a 

“vida” desses seres de ficção. É somente sob essa perspectiva, tentativa de 

deslindamento do espaço habitado pelas personagens, que poderemos, se útil 

e se necessário, vasculhar a existência da personagem enquanto representação 
de uma realidade exterior ao texto. (BRAIT, 1985, p.11).  

 

 

Mediante isso, analisar a personagem diante da perspectiva de Brait (1985) é perceber 

que elas vivem de acordo com as histórias nas quais estão inseridas. Por essa razão, a trajetória 

da personagem está ligada ao fato de que um objetivo precisa ser alcançado e, diante disso, 

outras personagens podem se interligar a esse mesmo objetivo, o que faz delas agentes da ação 

que vão dar desenvolvimento à história narrada. “Uma outra função passível de ser 

desempenhada pela personagem é, segundo os autores que se apoiam em vários outros críticos, 

a de agente da ação.” (BRAIT, 1985, p.49). Ou seja, as ações que as personagens desenvolvem 

na obra assume um papel significativo, pois é através dessas ações que os conflitos se 

desenvolvem.  

Essas ações desenvolvidas pelas personagens se interligam com o enredo no qual estão 

inseridas. Cândido aponta que “O enredo existe através das personagens; as personagens vivem 

no enredo” (CÂNDIDO, 1968, p.55). Ou seja, nas narrativas, a personagem passa a 

desempenhar o papel de ser fictício quando ela é submetida as regras pelas quais o enredo cria. 

É por meio das personagens que as histórias ganham forma. Portanto, para que isso aconteça 

nas obras, elas precisam vivenciar um conflito. Este instaura um desequilíbrio na narrativa e as 

ações das personagens levam a trama para um clímax e, consequentemente, um desfecho. 

Quando isso acontece, percebemos que alguns personagens possuem mais relevância na história 

inserida, pois suas ações possuem um impacto maior em relação aos outros no desenvolvimento 

da narrativa. Portanto, a história só acontece devido às ações dessa personagem. 

Com isso, é possível perceber que através dos atos que as personagens desenvolvem nas 

narrativas se torna possível a indicação e classificação da mesma. Portanto, quando todos os 

acontecimentos da narrativa estão interligados a determinada personagem, é possível considerar 

que ela seja uma personagem protagonista. Nas palavras de Brait, a protagonista é “[..] aquela 

que ganha o primeiro plano na narrativa” (BRAIT, 1985, p.89). É através dessa personagem 

que as ações da narrativa são centralizadas e as outras personagens da obra sempre vão estar 

ligadas a ela, seja de maneira direta ou indireta. Ressalvando mais uma vez a autora, as 

personagens marcantes que desempenham atitudes superior à dos outros podem ser analisadas 

como personagem referencial, pois ao realizar atitudes consideradas heroicas na história, elas 
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ficam marcadas porque a todo momento na narrativa ela está pensando em salvar os outros de 

determinadas situações. 

 Em diferentes tipos de narrativas, é possível encontrar essas personagens que são 

marcadas por desenvolverem na obra o papel de protagonista, visto que a “[...] personagem 

protagonista é aquela cujas ações ocorrem em seu redor” (CULLER, 1999, p. 14). A 

personagem protagonista pode assumir a condição de herói, quando apresenta “[...] 

características superiores às de seu grupo” (CULLER, 1999, p.14). Dessa forma, essas 

características precisam ser apresentadas para além de força física, envolvendo também 

situações de moralidade, principalmente do ponto de vista ético. Nesse sentido, o heroísmo 

dessas personagens está no fato de agirem em prol de algo maior e digno, como também no fato 

de mostrar qualidades que outras personagens não tenham. Portanto, ao realizar ações de 

salvamento, justiça, liberdade de um povo, entre outras, a personagem acaba ganhando a 

característica de herói. E, de acordo com Kother (1987, p.9): “As narrativas são sistemas cujas 

dominantes geralmente têm sido algum tipo de herói”.  

As primeiras personagens com características de heróis surgiram na Grécia Antiga, 

especificamente com a mitologia grega que define a personagem herói como um homem com 

qualidades magnânimas, em outras palavras, um semideus. Um exemplo que aponta essa 

definição é a história de Héracles ou Aquiles, ambos considerados semideuses guerreiros que 

ganharam guerras pelas suas características de bravura, coragem e heroísmo. Segundo 

Randazzo (1993), as histórias desses heróis mitológicos seguem um modelo padrão e se tornam 

uma amplificação da fórmula representada nos ritos de passagem mostrando uma separação, 

iniciação e volta. A separação é ocasionada quando a personagem enfrenta alguma situação que 

a obriga a sair do ambiente em que ela vive. A partir disso, começa a iniciação, que define o 

início de alguma busca ou objetivo por parte da personagem. Ao atingir esse objetivo, a 

personagem retorna para o seu local de origem, com o objetivo alcançado, (RANDAZZO, 

1993). 

Ao realizarem esse percurso de separação, iniciação e volta, essas personagens acabam 

ganhando uma classificação mais alta nas narrativas, visto que elas são as responsáveis por 

demonstrar a grandeza das ações na história. Kother define que: 

 

A narrativa épica clássica, adotando o ponto de vista do herói, trata-se de 

metamorfosear a negatividade em positividade, e o herói épico, tem por isso 

um percurso fundamentalmente mais pelo elevado do que o herói trágico, cujo 
percurso é o da queda. Mas, a queda do herói trágico é o que lhe possibilita 

resplandecer em sua grandeza, assim como as “baixezas” do herói épico é o 

que o “elevam”. (KOTHER, 1985, p.12).  
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A classificação de determinado herói é realizada a partir da sua trajetória no enredo. As 

características do herói épico são construídas a partir de uma falha que a personagem irá 

apresentar na obra e que, a partir dessa falha, surgirá algo positivo em detrimento disso. Já o 

herói trágico utiliza-se dessa falha para elevar sua grandeza, não se importando com o que 

aconteceu, mas sim com o que lhe possibilita ganhar através dessa falha.   

Diante dos conceitos definidos é possível perceber, que o termo “herói” está sempre 

ligado ao ato de salvar, seja a si mesmo de uma determinada falha, seja aos outros de injustiças. 

Na maioria das vezes na literatura contemporânea, esses heróis são mostrados como pessoas 

comuns que fazem parte de um sistema “opressor” no qual a minoria é favorecida e a maioria 

desfavorecida. Com isso, surge, na personagem, um interesse comum que é o de colocar a 

necessidade dos outros em primeiro lugar, de modo que suas ações possam beneficiar a 

sociedade em geral, ganhando assim o título de herói da narrativa. Para Irwin, "herói é um 

homem extraordinário por seus feitos guerreiros ou ainda homem admirável por feitos e 

qualidades nobres.” (IRWIN, 2009, p.25). Ainda segundo o autor, “os heróis destacam-se não 

só por causa das suas roupas e poderes, mas também por seu ativismo altruísta e a dedicação ao 

que é bom." (IRWIN, 2009, p.26). 

Considerando a construção do herói na literatura, tomamos, por exemplo, a história de 

Cristo, considerado um herói pelo seu povo. De acordo com os estudos, Jesus é considerado um 

herói trágico, pois “pretendem iniciar a civilização, são punidos por seus atos e conseguem no 

fim ressurgir gloriosamente” (KOTHER, 1985, p.33). Sua história ilustra bem o conceito de 

herói trágico, pois ele começa observando a sociedade em que vive. Em seguida, passa a não 

aceitar a forma como a grande maioria da sociedade é tratada e, com isso, passa a querer ajudá-

los de alguma forma. É julgado e condenado à morte, momento em que vive o apogeu, pois é 

nessa parte da história que identificamos o herói trágico, já que ele aceita morrer por todos 

aqueles que ele ajudou, mas que não o ajudaram: “O bom guerreiro é o generoso defensor da 

verdade e da justiça, pronto a morrer por aquilo em que acredita e /ou ao serviço daqueles que 

não podem defender a si mesmos.” (RANDAZZO, 1993, p.163). E, por fim, ele ressurge para 

mostrar a sociedade que o bem sempre vencerá o mal.  

Algumas histórias apresentam casos em que o herói da narrativa demonstra fraquezas, 

fragilidades ou mesmo desvios de caráter. Nesse caso, chamamos essa personagem de anti-

herói. De acordo com Gancho, o anti-herói é um protagonista da ação que possui “[...] 

características iguais ou inferiores às de seu grupo, mas que por algum motivo está na posição 
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de herói, só que sem competência para tanto” (GANCHO, 2006, p.14). Ao ser classificada como 

anti-herói, as ações da personagem passam a ser vistas como inferiores, pois elas vão estar 

voltadas para fazer o mal. Muitas vezes, as atitudes dessas personagens podem ser vistas como 

heroicas, para alguns. Porém, o percurso narrativo dessa personagem não condiz para a 

classificação de um herói.  

Essas definições mostram que, para ser uma personagem apontada como herói, é preciso 

apresentar diversas características, não só físicas como morais. É preciso mostrar que o 

heroísmo é visto para além do que está apresentado na obra, pois a personagem herói pensa em 

como suas ações podem influenciar a sociedade na qual está inserida. Mediante o explanado até 

aqui, percebemos que a definição de “herói” está ligada ao estereótipo masculino, o que é muito 

comum na sociedade seja ela antiga ou atual, visto que a representação da figura feminina como 

heroína passou a ganhar espaço apenas no século XIX. Antes disso, as mulheres só eram 

representadas na literatura como submissas ao homem, ganhando papeis ligados somente aos 

de esposa do herói.  

 

2.2 O PROTAGONISMO FEMININO NA NARRATIVA DE FICÇÃO   

As representações sociais estão relacionadas ao conceito de gênero. Para Scott (1995), 

o termo gênero, é referente “[...] às origens exclusivamente sociais das identidades subjetivas 

de homens e mulheres. ‘Gênero’ é [...] uma categoria social imposta sobre um corpo sexuado” 

(SCOTT, 1995, p. 75).  Gênero e sexo são categorias diferentes. O primeiro é entendido como 

representação social; o segundo refere-se à categoria biológica. Desse modo, tomaremos como 

princípio o estudo do gênero como representação social. Pois, os estudos relacionados a esse 

tema vêm ganhando cada vez mais espaço na sociedade. Para Louro, o conceito de gênero, vai 

muito além das relações biológicas: 

 

Em suas relações sociais, atravessadas por diferentes discursos, símbolos, 

representações e práticas, os sujeitos vão se construindo como masculinos ou 

femininos, arranjando e desarranjando seus lugares sociais, suas disposições, 
suas formas de ser e de estar no mundo” (LOURO, 2003, p. 28). 

 

 

Essas relações ganham forma nos contextos sociais, a partir do contato com esse meio. 

Os sujeitos vão se identificando e construindo seu pensamento crítico, a respeito das suas 

representações na sociedade. Quando essas relações envolvem o gênero feminino, o destaque 

para as representações é praticamente mínimo. Para a crítica feminista, isso é preocupante, pois 

implica questões relacionadas ao poder que o gênero masculino impõe ao feminino. Esse poder 
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foi construído através de questões sociais e históricas que se perpetuaram durante muitos anos, 

e traz até os dias atuais muitas marcas.  

Um dos possíveis meios de influência social de identidade é a literatura. Porém, por 

muito tempo, ela foi predominantemente dominada pelo público masculino, pois muitos 

escritores eram homens e as suas histórias eram contadas com base nas suas relações sociais. 

Ou seja, o sujeito masculino, representado através de uma personagem, desenvolvendo ações 

marcantes nas narrativas. Essa personagem seria o determinador do que aconteceria na sua 

história. A maioria das suas funções eram associados às qualidades de bravura, coragem e 

esperteza. Características que todo homem deveria ter, de acordo com a relação social, imposta 

pela sociedade. Com isso, sobrava para as personagens femininas os cargos de esposas, sendo 

descritas minimamente nas obras. Desse modo, suas características, apontam para personagens 

frágeis, marcadas apenas para serem as mães, esposas e donas do lar.  

As personagens femininas estavam sempre sujeitas a títulos desvalorizados na literatura, 

carregados de preconceitos e estereótipos que discriminavam a figura feminina. Esses encargos 

eram responsáveis por tratar a mulher apenas como uma figura limitada dentro da obra, 

destinada a exercer uma função secundária e de submissão. Desse modo, a figura feminina era 

mais costumeiramente identificada como a esposa responsável por cuidar da casa e dos filhos, 

sendo esse considerado o seu único objetivo. Esse tipo de representação vigorou durante muitos 

séculos na literatura mundial. Os homens eram os responsáveis por descreverem essas 

personagens, sendo assim, o discurso de construção estava sendo feito pelo olhar do homem 

sobre o homem, e do homem sobre a mulher. Portanto, era comum que as personagens descritas 

por eles fossem frágeis, subjugadas e incapazes de resolver qualquer situação. Era uma forma 

de mostrar o poder do patriarcado, mostrando personagens mulheres ocupando lugares 

inferiores. E, com isso, o destaque maior era direcionado, às personagens masculinas. Seus 

papéis eram bem desenvolvidos e criativos, associados a diferentes habilidades. Encontramos 

essas personagens nas obras, Os Miseráveis (1862), no personagem Jean Valjean e Jay Gatsby 

em O grande Gastsby (1925), ambas escritas por homens. 

 Para que esse cenário fosse mudado, as mulheres tiveram que passar por muitas 

situações que caracterizaram a luta por direitos e uma sociedade igualitária para todos os 

gêneros. E, como forma de conseguir esses direitos, surge na década de 1960 nos Estados 

Unidos, o movimento feminista. O movimento garantiu muitos direitos às mulheres. Dentre 

eles, o direito ao voto, reconhecido primeiro na Nova Zelândia, em 1893; seguido por Estados 

Unidos, em 1920; Brasil, em 1932; e França, Itália e Japão, em 1939. Sendo esse um dos 

grandes marcos das mulheres, por garantir o direito de exercer sua cidadania através do voto. 
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Além disso, um leque de contribuições que o movimento feminista conseguiram garantir, às 

mulheres uma participação ativa em diversas áreas de trabalho,  a liberdade de disputar os Jogos 

Olímpicos em 1928 e, anos mais tarde em 1951, a Organização Mundial do Trabalho aprova a 

Convenção de Igualdade e Remuneração, garantindo às mulheres a opção de salários 

igualitários de acordo com a função que exerce. O movimento feminista também foi 

responsável por quebrar algumas formas de opressões que a sociedade aplicava à figura da 

mulher: “O feminismo tornou-se a palavra (e o estandarte) comum contra todas as causas de 

opressão, e à qual cada mulher, ou categoria feminina, voltaria seus lemas e reivindicações” 

(CASTELLS, 2013, p.219). 

E, na literatura, essa luta também ganhou espaço. Através de obras literárias de autoria 

feminina, muitas personagens ganharam formas nas narrativas. Com isso, novas maneiras de 

representações foram apresentadas. A construção dessas personagens foi realizada através desse 

processo social de representação, para mostrar a sociedade que as mulheres não eram inferiores 

aos homens. Pelo contrário, as novas personagens vieram para mostrar que as mulheres podem 

desempenhar o mesmo papel que os homens, em qualquer lugar que ela deseje ocupar. 

Desempenhando papéis importantes nas obras, como protagonistas, heroínas, vilã. Diante disso, 

um novo tipo de representação surge e mostra um novo espaço ocupado pelas mulheres, 

permitindo que as vozes femininas fossem colocadas no campo literário e que, a partir disso, 

fossem legitimadas. 

Com isso, o surgimento de obras literárias com autoria feminina foi ganhando cada vez 

mais espaço. E o surgimento de personagens mulheres desempenhando diferentes tipos de 

papéis nas narrativas se tornou maior. No cenário atual, existem diversas personagens femininas 

responsáveis por levar toda a trama em volta dela mesma, como as personagens femininas das 

obras The kiss of deception (2014) de Mary E. Pearson; Trono de vidro (2012) de Sarah J. Maas 

e, também, em Jogos Vorazes (2008) de Susanne Collins. Esses são alguns exemplos de 

personagens que ganharam voz e, com isso, passaram a representar as experiências femininas 

que antes eram abordadas nas narrativas a partir do olhar masculino. Com isso, a produção de 

autoria feminina, ganha um novo sentido de representação, principalmente no sentido de 

mostrar identidades femininas antipatriarcalistas, (ZOLIN, 2010). 

Dentre os inúmeros gêneros literários, que fazem parte dessa relação da quebra de 

paradigmas sobre o papel da mulher, o presente trabalho buscou analisar a ficção científica, um 

gênero que vem ganhando cada vez mais espaços, seja na literatura, no cinema, nos jogos, entre 

outras plataformas. Nascida na literatura através da narrativa do Frankenstein (1818), de Mary 

Shelley, a ficção científica é inserida como uma nova forma de chamar a atenção de leitores, 
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visto que os romances góticos estavam caindo em desuso. Com isso, a obra Frankestein (1818) 

utiliza elementos modernos que buscam atrair o público para esse novo tipo de gênero literário. 

Diante disso, surgiram várias outras narrativas de ficção relatando histórias desafiadoras, 

reconfortantes, levantando questões da sociedade em mundos imaginários e cheios de 

criatividade.  

 

Ao ir em direção ao não verificável, a ficção multiplica ao infinito as 
possibilidades de tratamento. Não nega uma suposta realidade objetiva, ao 

contrário, submerge-se em sua turbulência, desdenhando a atitude ingênua que 

consiste em pretender saber de antemão como essa realidade se conforma. 
(SAER, 1997, p.12)  

 

 

Essas narrativas de ficção apresentam uma gama de personagens masculinos 

desempenhando o papel de protagonista. Isso acontece porque estamos acostumados a imaginar 

que apenas os homens são capazes de desempenhar algumas funções, e o gênero ficção é 

perfeito para que essas habilidades ganhem destaques. Neste sentido, as personagens femininas 

eram construídas apenas para serem planas ou acessórios do herói, negando o fato de que a 

mulher também poderia ser a dona de seu destino e protagonizar a história de sua vida. 

 

A Ficção Científica se configura de um jeito rápido como um gênero escrito 

por homens, lido por homens e protagonizado por homens. [...]. As 

personagens femininas das primeiras histórias de ficção científica eram, se não 
inexistentes, certamente pobres e limitadas, construídas segundo coordenadas 

sexistas e misóginas, relegadas a comparsas de ação e a papéis tradicionais, 

(ELÍAS, 2007, p. 158). 
 

Esse era o cenário presente nas narrativas dos gêneros de ficção, especificamente ficção 

científica. Por serem escritas por homens, a representação da figura feminina se configurava a 

partir dessa perspectiva, do olhar masculino sobre o feminino. Isso muda com o surgimento de 

novas histórias através de escritoras mulheres. Pois, dessa forma, as mulheres seriam descritas 

e representadas sobre o olhar delas mesmas.  

 

Alguns textos genéricos, buscam representar mulheres e homens nas relações 
igualitárias, com personagens femininas fortes, que não são forçadas a aceitar 

uma subjugação dos seus parceiros, e o resultado é a sua independência. E 

personagens masculinos, fortes, mas que, o poder que possuem não seja uma 
forma de interferência para subjugar os outros. ¹ (CRANNY-FRANCIS, 1990, 

p.196 tradução nossa)2 

                                                             
2 Some generic texts to represent women and men in fulfilling egalitarian relationships, with 

strong female characters who are not forced to accept either subjugation or a castrated partner as a result 
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As figuras femininas na literatura representam, de alguma forma, as mulheres presentes 

na sociedade, através do discurso, da caracterização e da personalidade. As leitoras ao lerem 

determinada obra buscam se sentir representadas pelas personagens que estão lendo. Em obras 

como Orgulho e preconceito (1813), de Jane Austen; A noiva ladra (1993), por Margaret 

Atwood; A hora da estrela (1977), de Clarisse Lispector, são exemplos de obras de autoria 

feminina que mostram personagens independentes e marcantes em suas trajetórias narrativas, 

cada uma com aspectos diferenciados e que servem de inspiração para quem lê. 

Também é importante destacar, que a voz que é dada à personagem por meio da narração 

em primeira pessoa é uma forma de oferecer uma oportunidade para entender, toda a narrativa 

por meio do olhar feminino. Somos levados a conhecer a história, pensamento, ações e opiniões 

a respeito de outros personagens através desse eu-narrador que Beth Brait (1985) define como 

um narrador em primeira pessoa. Neste caso, a personagem é comparada a uma câmera, pois é 

através dos seus olhos que vamos conhecer o universo da obra. Nesse contexto, no que se refere 

ao narrador, para a autora: 

 

A condução da narrativa por um narrador em primeira pessoa implica, 

necessariamente, a sua condição de personagem envolvida com os 

―acontecimentos que estão sendo narrados. Por esse processo, os recursos 

selecionados pelo escritor para descrever, definir, construir os seres fictícios 
que dão a impressão de vida chegam diretamente ao leitor através de uma 

personagem. (BRAIT, 1985, p. 60). 

 

 Essa característica atribuída ao personagem desenvolve na história um certo domínio 

do leitor, pois através das suas opiniões e caracterização, certos acontecimentos narrados ficam 

marcados. De acordo com os autores Cabral e Minchillo (1991), a narração em primeira pessoa 

desenvolvida por uma personagem protagonista desenvolve no leitor uma proximidade entre 

ele e a obra. 

 

A caracterização de uma personagem pode ser feita pela descrição dos 
aspectos físicos, psicológicos e sociais, ou por suas ações. De qualquer modo, 

é necessário selecionar as características que sejam significativas para a 

unidade do texto, para a obtenção do sentido geral da narração. (CABRAL; 
MINCHILLO, 1991, p.27-28) 

 

                                                             
of their independence, and strong male characters whose power is not a function of their ability to 

subjugate others. (CRANNY-FRANCIS, 1990, p.196). 
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 Portanto, ao inserir personagens femininas no contexto de personagem narrador 

possibilita uma quebra na ruptura social. Pois, antes, as mulheres eram retratadas como 

inferiores aos homens, desempenhando papéis pequenos nas obras literárias. E encontrar na 

literatura diferentes tipos de personagens femininas mostra que as representações femininas 

estão se tornando cada vez maiores e mais efetivas nesse espaço social. Por conseguinte, a 

análise relacionada à narrativa de ficção requer um olhar diferenciado a respeito das 

personagens que englobam esse tipo de gênero. Para Cranny-Francis (1990) o gênero ficção 

científica é extremamente popular na área literária pois ele consegue se definir como um “[...] 

local para a descrição alegórica de injustiças sociais deslocadas no tempo e/ou lugar da 

sociedade do leitor, mas   ainda   claramente   reconhecíveis   como   uma   crítica   àquela   

sociedade” (CRANNY-FRANCIS, 1990, p.09)3. Portanto, essas narrativas são importantes por 

retratarem uma sociedade com um contexto diferente do qual vivemos, mas com temas 

extremamente relevantes para sociedade. Um exemplo desse tipo de narrativa, são as que 

retratam distopias. 

 

2.3 A SOCIEDADE DISTÓPICA E SUA RELAÇÃO COM O GÊNERO FEMININO 

 

A palavra distopia é formada pelo prefixo “dis” (doente, anormal, dificuldade ou mal 

funcionamento) mais topos (lugar) portanto, refere-se a um lugar onde existem acontecimentos 

diversos causados por uma organização social problemática. Estamos nos referindo à 

construção de uma realidade ou à invenção de um mundo alternativo, responsável por mostrar 

um mundo diferente, porém com problemas semelhantes ao mundo atual. Esses problemas 

surgem a partir de um elemento X, como a extinção dos recursos naturais, degradação do 

planeta em consequências das grandes guerras, entre outros. O termo distopia também é ligado 

à utopia, pela razão de que uma responde a outra. A utopia serve como perguntas enquanto a 

distopia é a resposta. 

 
A utopia clássica se desenvolve construindo um hiato (insanável) entre a 

História real  e o espaço  reservado  para  as  projeções  utópicas;  a  descoberta  

de  um  país distante,  até  então  ignorado se tornou símbolo de uma fratura 
não apenas geográfica, mas, sobretudo histórica; a distopia busca colocar-se 

em continuidade com o processo histórico, ampliando e  formalizando  as  

tendências  negativas  operantes  no  presente  que,  se  não  forem obstruídas, 
podem  conduzir,  quase  fatalmente, às sociedades perversas (a própria 

distopia). (BERRIEL, 2014, p.17) 

                                                             
3 "[...] place for the allegorical description of social injustices displaced in time and / or place in the 

reader's society, but still clearly recognizable as a criticism of that society" (CRANNY-FRANCIS, 1990, 

p.09), 
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As obras que trazem distopias geralmente retratam uma sociedade que vive do 

totalitarismo empregado pelos líderes de determinado lugar, os quais impõem um sistema que 

favorece a uns e outros não. Geralmente, esses não favorecidos são os que vão se rebelar contra 

esse sistema em busca de revolução. Sendo assim, essas narrativas são utilizadas como forma 

de reflexão a respeito de diversos sistemas impostos na sociedade e abordados em forma de 

distopias. De acordo com Löwy (2005, p. 24).: “elas contêm um pessimismo ativo, muito 

próximo dos frankfurtianos da primeira geração, cujo objetivo é impedir, por todos os meios 

possíveis, o advento do pior”. 

 Um exemplo de obra que retrata uma distopia é a trilogia Jogos Vorazes (2008), na qual 

é possível encontrar uma sociedade que apresenta uma minoria privilegiada, enquanto a grande 

maioria é controlada por um forte sistema de governo que dita ordens, como também conta com 

o suporte de um grande avanço tecnológico para pôr ordem nos distritos. Jacoby (2001), afirma 

que as narrativas que apresentam a distopia como foco são, em sua grande maioria, 

antiautoritária, insubmissa e radicalmente críticas. 

Portanto, ao analisar obras que falam sobre distopias, encontramos personagens que, 

inseridas nesse modelo, são abordadas através de um foco narrativo. Pois, são elas as 

responsáveis por viverem nesse sistema e através dessas personagens acompanhamos o regime 

por trás das opressões que a grande maioria passa. Sendo assim, percebemos que a figura 

feminina representada através dessas personagens se mostra de grande importância como forma 

de representação. De acordo com Funck (1998, p.33) “Até muito recentemente, a representação 

da mulher na literatura era feita a partir do desejo heterossexual masculino, tanto nas ficções 

escritas por homens quanto naquelas produzidas por mulheres.” 

 Percebemos que as funções desempenhadas por personagens femininas em obras 

clássicas estão, na maioria das vezes, limitadas ao de mulher dona do lar ou menina que se 

apaixona pelo herói. Esse modelo de representação é mostrado como forma de apoiar a questão 

de que a mulher só se sentirá realizada um dia se ela casar e tiver filhos. Diante disso, Funck 

(1998), diz que esses mitos relacionados à figura da mulher muitas vezes são perpetuados por 

terem relação com personagens femininas.  

 

A literatura, como um dos veículos ou locais para a construção ideológica da 
subjetividade marcada pelo gênero, se torna importante não como um mero 

reflexo da experiência feminina (como na ficção realista), mas como o próprio 

instrumento da possível construção de posições não-hegemônicas já que, ao 



28 
 

colocar em circulação diferentes discursos alternativos, ajuda a construir 

igualmente posições-sujeito alternativas e resistentes. (FUNCK, 1998, p.25). 

 

Portanto, ressaltar a importância de trazer para a literatura personagens femininas que 

passem a desempenhar diferentes funções se faz necessária. Na narrativa de ficção científica 

isso é possível, pois algumas delas mostram personagens que desempenham o papel de super-

heroína na obra. Ou seja, muitas das ações delas podem ser consideradas pela sociedade como 

uma marca de estereótipo masculino, porém, sendo desempenhada por uma figura feminina. 

Ao levantar essas questões em uma obra de ficção, estamos também quebrando paradigmas que 

a sociedade sempre colocou em cima do papel da mulher.  

 

Uma das mais produtivas e interessantes áreas de investigação tem sido a 
relação entre mulher e ficção, especialmente o romance e suas formas mais 

populares como a ficção científica, a fantasia, a utopia e o romance policial. 

O foco da análise vai desde as teorias de recepção até a estrutura narrativa e 
as convenções literárias, mas sempre enfatizando a ideologia patriarcal e o 

modo pelo qual a mulher pode criar posicionamentos não hegemônicos. 

(FUNCK, 1998, p. 34). 

 

Cranny-Francis (1990) constata que a literatura, além de ser uma forma de 

entretenimento, também é um reflexo na questão de perpetuação de discursos. Ou seja, ao 

abordar personagens que trazem esse tipo de representação feminina é aberto um leque 

relacionado às representações de gênero abordadas em narrativas de ficção.  A autora também 

pontua que na ficção retratada por um ponto de vista considerado feminista, a escritora constrói 

uma posição de leitura ligada a esse fator que envolve uma negociação particular dos discursos 

contagiados pelo texto tradicional e por aqueles discursivamente indicados pela revisão das 

convenções tradicionais.  

Contudo, os textos tradicionais que traziam consigo personagens femininas de uma 

forma inferior passaram a ser menos abordados na literatura. Com isso, o surgimento de novas 

representações literárias femininas ganhou forma e passou a perpetuar em diferentes gêneros 

literários.  Pois através das personagens e suas ações, é possível desconstruir os leitores que são 

acostumados a associar o papel da mulher visto apenas como inferior. Essas personagens, 

trazem consigo, discursos que servem como ponte entre a obra e o leitor. Esses discursos, 

podem ser repassados, questionados e reformulados. Funck (1998), defende também a respeito 

da importância desse gênero com a representação feminina, afirmando que: “A ficção utópica 

feminista deve proporcionar uma revisão radical dos textos conservadores, uma revisão que 



29 
 

avalie criticamente o significado ideológico das convenções textuais e da ficção enquanto 

prática discursiva” (FUNCK, 1998, p.93). 

Dessa forma, a ficção científica se relaciona com a prática discursiva no momento em 

que as personagens protagonistas ganham voz na narrativa, pois as funções desempenhadas por 

elas não são mais marcadas pelo estereótipo. Com isso, ao colocar para fora seus 

questionamentos, dúvidas e mostrar, através das ações, que elas podem conseguir traçar o seu 

próprio destino, esse discurso passa a ganhar força. Porém, é importante resaltar que a utopia é 

ligada a algo básico da humanidade. Não se trata de algo relacionado apenas à razão ou à 

cultura, mas sim a própria vida. Quando existe uma abordagem feminista nesse estilo de 

narrativa, uma desconstrução é efetivada, visto que essa oposição ao papel da mulher é resultado 

de anos de patriarcado. De acordo com os Strey (2008), quando a sociedade era considerada 

patriarcal, os homens tinham um certo tipo de poder sobre as mulheres, pois se acreditava que 

elas deveriam ser submissas. Porém, com o tempo, isso foi se modificando e, de acordo com a 

autora (2008), o poder ainda é algo masculino, mas, as mulheres também podem e devem 

exerce-lo. (STREY, 2008). 

A narrativa de ficção científica em análise nesse estudo está ligada a uma distopia, 

história que mostra uma sociedade totalmente diferente da qual estamos acostumados a ler, 

gerida também pelo patriarcado, ou seja, o poder masculino em relação aos demais. Com isso, 

o papel da heroína nessas obras, de acordo com Anny-Cranny (1990), desenvolve-se a partir 

dessa pesspectiva de serem meninas jovens, com poucas experiências e somado-se a isso o fator 

social em que ela é inserida, em outras palavras, a situação de extrema pobreza, (CRANNY-

FRANCIS, 1990). 

 Essas características servem como ponte para a ligação entre a personagem e a distopia 

na qual ela vive. É a partir do enfrentamento dessas dificuldades que o heroísmo dentro da 

personagem vai nascer. Essas personagens, geralmente, precisam enfrentar os sistemas nos 

quais estão inseridas. Nesse sentido, é preciso que elas possuam habilidades de luta e 

sobrevivência o que nos leva a imaginar que esse modelo de habilidades é caracteristico do 

gênero masculino. O autor Lipovetsky (2000), faz uma relação entre a postura de meninos e 

meninas no período da infância. Ele acredita que isso acontece quando meninos são criados 

para serem competitivos e sedentos por poder, enquanto para as meninas a única alternativa é 

brincar de casinha.  

 

A vantagem masculina poderia ser dupla. Enquanto os homens são 

mergulhados em uma cultura mais competitiva, que desenvolve pretensões, a 
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confiança e a superestimação de si necessárias ao exercício da liderança, as 

mulheres são ‘postas em desvantagem’ por uma sociedade superprotetora, 
acarretando um nível mais baixo de autoestima (LIPOVETSKY, 2000, p. 

302). 

 

Implica dizer que as personagens, ao desenvolverem ações consideradas “masculinas”, 

estão postas a prova de que algo precisa mudar, despertando nos leitores esse choque de que 

meninas também são capazes de desenvolver habilidades e técnicas estereotipadas como 

masculinas. Ainda assim, é necessario ter um certo cuidado ao caracterizar a personagem 

apenas com esses traços. É preciso reconhecer que muitas delas ainda mostram fragilidades e 

medos,  evidenciados quando são colocados nas narrativas histórias de amor envolvedno a 

personagem. Quando isso acontece, é colocado a prova de que muitas mulheres podem ser 

heroínas, bravas e independetes, mas que também pensam no amor, não como uma prioridade, 

embora o desenrolar do enredo costume apontar esse amor em segundo plano.   

Lipovetsky (2000) explica que isso acontece por que existem visões diferentes do amor 

tanto pelo gênero feminino quanto pelo masculino. Com as conquistas dos seus direitos, as 

mulheres contribuíram com a busca pela independência e, devido a isso, a diminuição de se ter 

um amor platônico como prioridade. Ligada a essa diminuição, a visão de amor por parte de 

ambos os gêneros se assemelhou. Isso não significa que esse fator seja deixado de lado, mas 

passa a ser visto apenas como uma opção e não como uma única alternativa. 

São muitos os detalhes a se observarem ao analisar uma personagem feminina no gênero 

ficção científica, principalmente quando ela é desenvolvida através de ações consideradas 

heroicas na história, assumindo o papel de revolucionária tanto pelas suas ações quanto por ser 

mulher e quebrar os estereótipos que há alguns anos vêm sendo perpetuados na literatura. Nos 

estudos apontados pela autora Cranny (1990), quando uma escritora constrói uma ficção que 

envolve esses parâmetros feministas, ela passa a se envolver com uma negociação particular 

dos discursos tradicionais que precisam ser adaptados e redefinidos pelos novos (CRANNY-

FRANCIS, 1990). 

Diante dos apontamentos acima expostos, a pesquisa busca desenvolver, a partir desses 

conceitos, uma análise da personagem Katniss Everdeen da trilogia Jogos Vorazes (2008), 

investigando como suas ações são desenvolvidas no segundo livro, intitulado Em chamas 

(2009), considerando que a personagem é uma mulher que vive em uma sociedade que retrata 

uma distopia governada por um patriarcado, e demonstrar como essa personagem desenvolve 

na referida história ações consideradas heroicas.  
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3. KATNISS EVERDEEN: O ALVO DA REPRESENTAÇÃO FEMININA 

DISTÓPICA JUVENIL. 

 

3.1 KATNISS EVERDEEN E OS JOGOS VORAZES: A BASE 

 

Jogos Vorazes, aborda um universo de distopia, sendo assim o cenário abordado na 

narrativa retrata o caos de um sistema totalitário e opressor governado por um presidente que 

deseja manter a paz no país por meio de sangue e terror dos distritos. Portanto, Jogos Vorazes 

problematiza os prejuízos causados, pelas ideias totalitárias de um sistema político. 

 O conjunto de romances que compõem a trilogia foi escrito por Suzanne Collins, autora 

americana, configura-se como uma das maiores histórias literárias que abrangem o universo de 

distopia contemporânea. O lançamento do primeiro livro ocorreu em 2008, nos Estados Unidos, 

e em 2010, no Brasil, ocasionando uma grande legião de fãs. Além do primeiro livro, intitulado 

Jogos Vorazes (2008), a trilogia conta com mais dois livros: Em chamas (2009) e A esperança 

(2010). A trilogia também ganhou forma em produções cinematográficas, alcançando também 

um sucesso mundial entre os jovens e adultos.  

Para conhecer melhor o contexto em que os Jogos Vorazes estão inseridos, é preciso 

compreender a história por trás do espetáculo. A história é ambientada em um país fictício 

chamado Panem. É o local onde ocorre toda a trama da narrativa. Ele contém 12 distritos e uma 

Capital governada por um presidente. Os distritos são responsáveis por sustentarem a capital 

em todos os quesitos, das vestimentas à alimentação. Isso ocasionou há tempos atrás uma 

revolta entre os que estavam produzindo e a Capital, resultando num levante dos produtores 

desses insumos, que ficou conhecido como “dias escuros” por ocasionar muitas mortes e até a 

destruição total de um dos distritos. Com isso, surgem os Jogos Vorazes, um reality show criado 

pela Capital como forma de punir os distritos por se rebelarem.  

As consequências desse levante refletem-se nos distritos até os dias atuais, pois a 

maioria deles, especificamente os distritos mais distantes, como os distritos dez, onze e doze 

são submetidos a situações críticas de sobrevivência, como a fome, miséria e maus tratos por 

parte da Capital. Diante disso, todos os anos, a Capital realiza um sorteio e, em cada um dos 

distritos, são escolhidos um garoto e uma garota para disputar os jogos. Porém, muitos nomes 

são colocados mais de uma vez no sorteio. Devido a situação de extrema pobreza em que alguns 

distritos se encontram, a Capital permite que jovens adicionem seus nomes mais de uma vez 

para o sorteio, e em troca disso, eles recebem uma quantia em alimentos. Esses jovens são 

obrigados a lutar entre si até que sobre apenas um deles vivo, que será considerado o vencedor 
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dos jogos. Essa foi a forma da Capital de demonstrar sobre os distritos quem é que tem o poder 

absoluto, como também uma forma de mostrar entretenimento para as pessoas da Capital. 

Os jogos são realizados todos os anos na Capital e, depois de serem sorteados, os jovens 

tributos são levados para a Capital. Antes de entrar na arena, todos eles passam por uma série 

de atividades, como uma forma de conhecer melhor aqueles que vão participar dos jogos. A 

primeira é o treinamento, em que as habilidades dos tributos são testadas e julgadas pelos 

idealizadores dos jogos. Cada tributo ganha uma nota de zero a doze, tudo vai depender da sua 

desenvoltura. A segundo é a entrevista ao vivo. Como foi dito anteriormente, os jogos são um 

reality show, com patrocinadores, audiência e envolvimento de dinheiro. Porém, não é um 

reality comum. Os jogos constituem um evento que busca a espetacularização do sofrimento 

humano para todo o país como uma forma de entretenimento, especificamente para as pessoas 

que vivem na Capital. Por essa razão, todas as pessoas querem conhecer os tributos, saber suas 

opiniões, gostos e como irá se sair dentro da arena. E a entrevista é responsável por essa parte, 

feita em um palco com plateia onde eles são chamados um por um para serem entrevistados.   

É através desse contexto que conhecemos a personagem Katniss Everdeen. Ela é uma 

garota de dezesseis anos que reside no distrito doze, o qual é responsável pelo fornecimento de 

carvão à Capital e também considerado o mais pobre dos distritos. Katniss perdeu o seu pai em 

uma das minas de carvão em que ele trabalhava. Depois da morte de seu pai, a mãe de Katniss 

entra em uma profunda depressão, chegando a ficar dias na cama sem fazer nada. Ao vivenciar 

aquela situação, Katniss não vê outra alternativa a não ser assumir a responsabilidade da casa. 

Ela passa a pedir alimentos nas casas, coloca o seu nome para a colheita em troca de alimentos 

e também passa a fazer transações no prego, o local onde as mercadorias são trocadas por 

comida. Depois de um tempo, Katniss aprende a caçar na floresta e garante ainda mais 

suprimentos de comida, tudo isso para manter sua família viva.  

 Ela sempre assistiu aos jogos pela televisão, mas nunca pensou que iria fazer parte de 

um deles.  Por um acaso do destino, isso acaba acontecendo. Sua irmã mais nova, Prim é 

sorteada na colheita e Katniss não vê outra saída a não ser se oferecer como tributo no lugar de 

sua irmã para protegê-la. Peeta Mellark um garoto de dezesseis anos, é sorteado como 

representante masculino do distrito doze e forma, juntamente com Katniss, a dupla do distrito 

que disputará os jogos. Desse modo, somos levados através da personagem a conhecer ainda 

mais o universo por trás dos Jogos Vorazes.  

A primeira participação de Katniss nos jogos acontece na edição de número 74, quando 

ela passa a enxergar o estilo de vida que a Capital leva e como aquilo é diferente do contexto 

no qual ela vive. Isso leva a personagem a sempre se perguntar o porquê dos jogos e questionar 
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se realmente eles são necessários. O contato que Katniss tinha com as pessoas da Capital era 

mínimo. Ela só conhecia Effie Trinket, a mulher responsável por sortear os tributos e cuidar de 

suas vestimentas, e isso era o suficiente para julgá-la como uma pessoa extravagante. Ao 

conhecer de perto as pessoas da Capital e como elas vivem, Katniss percebe que a maioria delas 

são como Effie. Ao contrário das pessoas dos distritos, na Capital tudo é exagerado, as pessoas 

utilizam roupas coloridas demais com acessórios enormes. Somado a isso, também existe o 

fascínio por procedimentos estéticos.  

Porém, não é apenas isso que deixa a personagem indignada. As pessoas são 

extravagantes até com as comidas. Katniss percebe isso logo no início, durante a viagem de 

trem para a Capital. Quando vê o banquete, ela imagina que ele poderia alimentar sua família 

por um mês. E, ao presenciar esse exagero nas refeições, Katniss percebe a diferença entre ela 

e as pessoas da Capital. Enquanto eles esbanjam comida, ela precisa caçar para não morrer de 

fome. São esses tipos de ações, que fazem com que ela sempre se mantenha na defensiva, 

quando o assunto é referente a essas pessoas. Para ela, eles são fúteis por desperdiçarem comida 

enquanto outros morrem de fome e, também, por quererem ver jovens se matando entre si como 

forma de entretenimento para agradá-los. “Todas as cores parecem artificiais, os rosas intensos 

demais, os verdes muito brilhantes, os amarelos dolorosos demais aos olhos, como as balas 

redondas e duras que nunca temos condições de comprar nas lojinhas de doce do Distrito 12.” 

(COLLINS, 2008, p.67). 

Isso mexe muito com Katniss, pois, diferente do contexto da Capital, as pessoas do seu 

distrito morrem de fome: “Morrer de fome não é um destino incomum no distrito 12” 

(COLLINS, 2008, p.35). E, ao ver que a Capital esbanja os mais diversos tipos de alimentos, 

muitos deles consumidos com grande exagero, isso a deixa apreensiva. Pois, para ela, o que 

eles têm de sobra, faz falta na mesa das pessoas do seu distrito, sendo a causa de morte.  

Diante de tais circunstâncias, Katniss entra na arena dos jogos e passa por diversas 

situações que a colocam a beira da morte. Durante a batalha, algumas atitudes da personagem 

são vistas como forma de rebeldia. Dentre essas atitudes suspeitas inclui-se a suposta encenação 

de uma paixão pelo seu parceiro de distrito, Peeta que a leva a criar um estratagema que resulta 

na declaração do casal como vencedor dos jogos, quebrando o paradigma de que apenas um 

dos tributos poderia se sagrar campeão.  Até certo ponto, isso funciona para as pessoas da 

Capital. Porém, nos distritos, as ações de Katniss são mais que isso, são uma forma de 

representar a revolta daqueles que vivem sob o sistema desumano da Capital. Ao ganhar os 

jogos de uma forma totalmente inesperada e considerada rebelde, esse sentimento se aflora 
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ainda mais nos distritos colocando a personagem em uma possível posição de símbolo 

revolucionário.  

 

3.2 A CONSTRUÇÃO DE KATNISS NO PLANO NARRATIVO DE HERÓI 

De acordo com os estudos sobre as personagens na narrativa, é possível perceber que 

elas são colocadas em uma trajetória e buscam atingir um determinado objetivo. Ligado a isso, 

existe também a forma de apresentar uma personagem protagonista. Toda a narrativa é 

concentrada em cima da personagem protagonista. E todos os elementos da narrativa são 

ligados a ela. Nas palavras de Brait, a protagonista é “[...] aquela que ganha o primeiro plano 

na narrativa” (BRAIT, 1985, p.89). Essas personagens desempenham o lado mais emocional e 

marcante na narrativa, e ao centralizar a ação na protagonista, elas acabam sendo consideradas 

personagens mais elaboradas. Por essa razão, são frequentemente caracterizadas com uma 

grande gama de detalhes. Nesse caso, a caracterização vai além de critérios físicos, fazendo 

com que o ser ficcional ganhe uma personalidade marcante através das ações no enredo, 

levando-as a desempenhar o papel de herói ou anti-herói da narrativa. Para Gancho (2004) as 

personagens protagonistas precisam ter “[...] características superiores às de seu grupo” 

(GANCHO, 2004 p.14). Essas características podem ser, físicas, morais e psicológicas. Diante 

disso, passaremos a analisar um exemplo relacionado à construção desse modelo de 

personagem. 

A trilogia Jogos Vorazes é narrada em primeira pessoa. O leitor vai conhecer o universo 

dos jogos através de um personagem-narrador, que é a protagonista Katniss Everdeen. Todo o 

foco narrativo é construído a partir da perspectiva dela.  Brait (1985) define que, “a condução 

da narrativa por um narrador em primeira pessoa implica, necessariamente, a sua condição de 

personagem envolvida com os “acontecimentos” que estão sendo narrados.” (BRAIT, 1985, 

p.60). Portanto, tudo que é relacionado ao universo dos Jogos Vorazes é limitado através da 

perspectiva da personagem Katniss.  

Um dos primeiros passos da personagem Katniss acontece no primeiro livro da trilogia 

Jogos Vorazes (2008), quando se oferece como tributo no lugar da irmã para disputar os jogos. 

Naquele momento, é perceptível que ela não será uma personagem comum dentro da narrativa. 

Ao dar esse passo, Katniss entra em um grande impasse, pois antes de ir para a arena, ela precisa 

conciliar seus sentimentos a respeito de diversos acontecimentos do seu passado. A morte do 

pai, a relação conflituosa com a mãe e, também, ter que ir para a arena com Peeta.  
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 Na arena, é preciso que os jovens tenham algumas habilidades de luta e de caça, além 

de técnicas de sobrevivência, para que um deles seja o vencedor. Em relação a Katniss são 

mostrados importantes facetas da personagem, por exemplo, sua habilidade em manusear o arco 

e a flecha, que é a que mais se destaca durante o seu percurso narrativo. Essas armas ancestrais, 

são cheias de significação. Para Jean Chevalier (2015): 

  

A flecha destina-se a ferir o inimigo, a abater ritualmente o animal 
emblemático. A segunda ação tem como objetivo estabelecer a ordem do 

mundo; a primeira, destruir as forças tenebrosas e nefastas. Essa a razão pela 

qual o arco (em especial, o arco de madeira de pessegueiro, utilizando flechas 
de Artemísia ou de espinheiro) é arma de combate. É também uma arma de 

exorcismo, de expulsão: eliminam-se as potências do mal atirando flechas na 

direção dos quatro pontos cardeais, para o alto e para baixo. (CHEVALIER, 
2015, p.75) 

 

Todos esses aspectos apresentados pelo autor se auto relacionam com a personagem 

Katniss. Essa função de caçador é relacionada ao fato de que a personagem busca seus alimentos 

através da caça, utilizando a arma desde muito cedo, ligado a um ato nobre, visto que ela utiliza 

essa ferramenta para sobreviver. É perceptível a simbologia do arco e flecha como arma de 

combate para a personagem, visto que ela o utiliza na arena para lutar e essa luta pode ser 

representada pelos males que ela enfrenta, ou seja, as injustiças que a Capital impõe a ela. A 

simbologia da flecha é também referente a um “[...] relâmpago é o traço de luz que ultrapassa 

as trevas da ignorância, símbolo de conhecimento” (CHEVALIER, 2015, p.435). Essa ligação 

da personagem com o instrumento acontece durante toda a trilogia. Esse símbolo de luz que a 

flecha simboliza se relaciona com a mesma, no momento em que ela luta e consegue se 

transformar em símbolo de resistência, e, através dessa luz, consegue salvar os distritos do 

sistema opressor da Capital, onde poucos se beneficiam e muitos são oprimidos. 

Esses são instrumentos ligados à personagem, de forma que transcendem elementos para 

além do seu uso. Quando era criança, Katniss foi ensinada por seu pai a caçar animais na 

floresta, o que a fez considerar a arma um artefato fundamental nas caçadas. Por essa razão, ao 

entrar na arena e se deparar com o instrumento, o seu primeiro pensamento é imaginar que ele 

estaria ali para o seu uso: “Alguma coisa me chama a atenção. Lá, sobre um monte de 

cobertores, está uma aljava prateada cheia de flechas e um arco, já preparado, somente 

esperando para ser usado. É meu, penso. Aquilo foi feito para mim.” (COLLINS, 2008, p.164) 

Mesmo possuindo essas habilidades, Katniss é subestimada muitas vezes por outros 

personagens da obra, Haymitch, por exemplo, que já venceu os jogos vorazes e atua como seu 

mentor, é um deles. Porém, ela não se deixa abalar com isso. Ela mostra que o domínio do arco 
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e da flecha é apenas um dos elementos que fazem com que a personagem possa ser considerada 

uma heroína. Na arena, ela também consegue provar esperteza em questões de sobrevivência. 

Seu instinto de sobrevivência fala mais alto em todas as situações complicadas que ela passa 

dentro da arena, o que a faz perseverar. 

Subir em árvores ao ouvir a presença de inimigos por perto, montar armadilhas, fazer 

fogueiras para se aquecer nas noites frias. Essas são algumas das habilidades e características 

que podem ser aplicadas a um personagem herói. Por ser habilidosa e esperta, Katniss acaba 

sendo também um alvo para os outros adversários. Em diversos momentos, além de ter os outros 

tributos, ela também precisa enfrentar os idealizadores dos jogos. Suas habilidades somadas a 

uma personalidade marcante são traços que a caracterizam de acordo com a personagem herói.  

O conceito de herói para Irwin (2005) surge a partir de uma categoria definida como um 

indivíduo de forças extraordinárias com pontos fortes e fracos, cujo caráter seja nobre e suas 

ações o façam cometer atos dignos. Katniss se encaixa nesse conceito. Porém, ela não apresenta 

forças extraordinárias dentro da narrativa. Mas essas forças podem ser substituídas pelas suas 

habilidades com armas e o instinto de sobrevivência. Algumas ações de Katniss também são 

marcadas pelo caráter e senso de justiça, especificamente em relação aos jogos e às atrocidades 

que eles são capazes de fazer. 

Uma dessas ações acontece quando Katniss perde Rue, uma menina do distrito onze, 

que participa dos jogos e que se torna sua aliada na arena. Como uma forma de demonstrar a 

crueldade dos jogos, Katniss enche o corpo da pequena Rue de flores e faz uma despedida 

levantando os três dedos como uma forma de protesto. Essas atitudes são proibidas dentro da 

arena. Porém, ela não se importa e as realiza mesmo assim, contrariando as regras do jogo. 

Sendo essa uma das ações da personagem que envolve seu senso de justiça e lealdade e que a 

levaram a cometer um ato digno. 

 

Quero fazer alguma coisa, aqui mesmo, nesse exato momento, para 

envergonhá-los para responsabiliza-los, para mostrar à capital que o que quer 

que façam ou nos forcem a fazer aqui, haverá sempre uma parte de cada tributo 
que não está sob suas ordens. Que Rue era mais do que uma peça no seu jogo. 

E também eu. (COLLINS, 2008, p.253) 

 

Os pensamentos de Katniss em relação aos jogos e a tudo que os envolve vão se tornando 

cada vez mais frequentes ao longo da narrativa. Isso se aflora ainda mais depois da morte de 

Rue. O sentimento de justiça da personagem passa a florescer cada vez mais. Mesmo que isso 

já tenha acontecido antes, em outras edições dos jogos, a personagem só percebe isso agora, ao 

estar inserida dentro dele. Katniss percebe que está sendo usada, “não serei mais uma peça nos 
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jogos deles” (COLLINS, 2008, p.92). Ao dizer isso, ela se refere ao sistema imposto pela 

Capital aos distritos, principalmente, perante as injustiças que eles passam, como forma de 

sustentar um sistema opressor.   

Como Katniss é uma personagem protagonista, sua vitória nos jogos é algo esperado. 

Isso ocorre porque a narrativa confirma a expectativa do enredo tradicional, em que o herói sai 

vitorioso das ações e todas as suas habilidades fazem com que isso aconteça. Provavelmente, o 

que não se esperava é que ela não o ganharia, sozinha. Ao perceber que mais uma vez a Capital 

estava querendo usá-la como uma peça, Katniss demonstra, através de suas atitudes, seu senso 

de justiça. Ao perceber qual era realmente o plano da Capital, Katniss decide que na 74º edição 

não existirá nenhum vencedor. Sua atitude de oferecer amoras venenosas a Peeta é inesperada, 

pois ela estava provando que não era uma peça dos jogos, mostrando seu senso de justiça mais 

uma vez e ganhando ainda mais admiração por partes dos distritos.  

Depois de ganhar os jogos, a vida de Katniss muda completamente. Ela não é mais uma 

simples garota do distrito doze, ela é uma vitoriosa. O que era totalmente improvável acabou 

acontecendo na vida dela. Casa nova, variados tipos de comida e vestimentas adequadas, faziam 

agora parte do novo mundo de Katniss como uma vitoriosa. Contudo, ela não imaginou que ao 

estender as amoras, estaria mostrando o seu lado de revolta contra a Capital e, possivelmente, 

uma inspiração para os distritos. “Qualquer ato de rebelião que possa ter existido foi puramente 

casual” (COLLINS, 2009, p.25). 

Ao oferecer as amoras, Katniss mesmo sendo contra as atitudes da Capital, acreditou 

que entregar o jogo e, com isso, não ter nenhum vencedor proclamado, seria o ideal a fazer. O 

que ela não imaginava era que as pessoas dos distritos estariam interpretando esse ato como um 

estopim para a rebelião. “As pessoas viram o seu pequeno truque com as amoras como um ato 

de desafio, não como um ato de amor” (COLLINS, 2009, p.28). Depois de ouvir que suas ações 

acabaram ocasionando levantes nos outros distritos, o primeiro pensamento de Katniss é fugir. 

Isso acontece por que é uma recusa da personagem em assumir que, mesmo não sendo 

intencionalmente, seu ato heroico acabou sendo visto de uma forma diferente da qual ela 

planejava. Ao pensar em fugir, ela não pensa que as pessoas estão do lado dela, pelo contrário, 

seu lado familiar fala mais alto.   

Contudo, antes de fazer isso, a personagem precisa tentar mudar essa situação. Pensar 

em sua família e no que a Capital faria com eles. Portanto, sua missão passa a ser convencer os 

outros de que está completamente apaixonada e não estaria em busca de um levante. A partir 

disso, a personagem deixa de lado suas ações de justiça e passa a agir unicamente em busca de 
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um único propósito, que é passar uma imagem de garota completamente apaixonada como 

forma de salvar sua família. 

Pensando nisso, Katniss passa a ter um papel de negação. Essa negação é uma ação que, 

de acordo com Campbell (1998), leva a personagem a uma introversão voluntária: “O resultado, 

com efeito, pode ser uma desintegração mais ou menos completa da consciência” 

(CAMPBELL, 1998 p 70-71). As ações da personagem podem comprometer tanto ela quanto 

as pessoas que ela ama. Diante disso, sua primeira reação é a negação do acontecimento, como 

forma de se proteger e proteger aos demais. Pela sua inexperiência e imaturidade, Katniss não 

confia nas suas ações e no poder que elas podem exercer sobre as pessoas.  Seu propósito com 

as amoras era mostrar que não existiria vencedor, não passando pela cabeça de Katniss que sua 

atitude daria início a uma rebelião. Pois além de não reconhecer que através do seu ato, uma 

nova rebelião nasceu, ela não acredita no poder que as suas ações causam nas pessoas.  

 

Posso ter sido a catalizadora da rebelião, mas um líder deve ser alguém com 

convicção, e eu mal consigo convencer a mim mesma. Alguém com uma 

coragem inquebrantável, e eu ainda estou trabalhando com afinco para 
encontrar a minha própria. (COLLINS, 2009, p.136) 

 

Com isso, o lado protetor da personagem entra em foco e sua única missão é convencer 

o presidente e os distritos de que aquilo tudo fora um engano. Porém, isso não acontece, pois 

Katniss não consegue transmitir aos distritos durante a turnê da vitória que a situação dos jogos 

foi um ato de amor.  Na visita ao distrito onze, onde sua amiga e aliada Rue morava, Katniss 

deixa suas emoções transpassarem e seu senso de justiça se aflora na forma das suas ações. Ao 

realizar o discurso de agradecimento planejado, Katniss, ao ver os irmãos de Rue percebe que 

eles esperavam algo mais dela. “Não. É porque ainda não agradeci a ela, penso” (COLLINS, 

2009, p.70). Ao agradecer e oferecer condições mais favoráveis à família da sua aliada, Katniss 

sem querer acende uma chama nas pessoas do referido local, e o que se seguiu acaba causando 

um choque nela mesma.  

 

O que acontece em seguida não é um acidente. É muito bem-executado para 

ser algo espontâneo, porque acontece em total uníssono. Todas as pessoas da 
multidão pressionam os três dedos médios de suas mãos esquerdas contra os 

lábios e os estendem em minha direção. É o nosso sinal no Distrito 12, o último 

adeus que dei a Rue na arena. (COLLINS, 2009, p.72)  

 

 Ao encarar as pessoas, Katniss não consegue ser a pessoa que a Capital deseja que ela 

seja. Isso acontece porque ela já esteve na mesma situação que eles. A personagem entende 
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todas as dificuldades enfrentadas e se coloca no lugar deles, demonstrando empatia, mesmo que 

isso ocasione ainda mais mortes e, consequentemente, faça-a se sentir mais culpada por isso. 

Diante disso, Katniss passa a se perguntar: “Como foi que consegui causar tanto problema?” 

(COLLINS, 2009, p.79). Aos poucos, a personagem vai concluindo que cada vez que ela decide 

tomar uma atitude guiada pelo coração, isso acaba prejudicando cada vez mais sua posição 

diante da Capital.  

Os acontecimentos que se seguem não são favoráveis para a personagem. E, com isso, 

fugir não pode mais ser considerado uma opção. Principalmente depois de conhecer ainda mais 

a realidade dos outros distritos e perceber que as pessoas estão querendo lutar por melhorias e 

que ela foi a responsável por acender essa chama. Em uma conversa com Gael, ele afirma que 

Katniss não fez mal às pessoas, e sim deu uma oportunidade a elas. Essa oportunidade foi dada 

quando a personagem estendeu as amoras, ato que foi interpretado como uma rebeldia e fez 

com que suas ações na arena a transformassem em um possível símbolo de resistência.   

À medida que Katniss vai amadurecendo, ela vai tomando consciência de seu papel 

fundamental na revolução e passa a jogar conscientemente com isso. Desse modo, ela passa a 

se reconhecer como um símbolo quando percebe que a pessoa que estendeu as amoras buscava 

justiça para ela e para todos que estavam assistindo, “As amoras. Percebo que a resposta para 

quem eu sou reside naquele punhado de frutas venenosas” (COLLINS, 2009, p.130). Essa 

mudança de Katniss ocasiona o senso de justiça que as personagens consideradas heróis 

possuem. Para Irwin (2009), uma das características do herói é o altruísmo e a dedicação ao que 

é bom. Ao pensar nas pessoas dos outros distritos, Katniss começa a entender que precisa ficar 

no seu distrito e ajudar. Eles confiaram na personagem e através das ações dela surgiu a 

inspiração e a coragem para mudar o sistema. 

Mesmo aceitando ficar, Katniss ainda é um alvo para a Capital. Para eles, a morte de 

Katniss daria fim à revolução, justamente por ter acendido essa fagulha nos distritos e ter dado 

uma forma de esperança a essas pessoas: “Sim, eu ter estendido as amoras foi a fagulha, mas 

não tinha como controlar o fogo” (COLLINS, 2009, p.162). No que se refere a simbologia do 

fogo, Chevalier (2015) define: “o fogo na qualidade de elemento que queima e consome, é 

também símbolo de purificação e de regenerescência. Reencontra-se, pois o aspecto positivo da 

destruição: nova inversão do símbolo” (CHEVALIER, 2015, p.443). Relacionando esse aspecto 

à personagem, é notório que Katniss tem essa ligação com o fogo no sentido de inversão do 

símbolo, ou seja, seu papel não é destruir é apresentar uma nova significação. Quando ela diz 

que não pode controlar o fogo, mostra que as pessoas se acenderam como fogo em busca de 
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algo novo, para que possam se regenerar das cinzas e se libertar do sistema opressor imposto 

pela Capital. 

E justamente quando Katniss decide enfrentar os poderes da Capital frente à rebelião, 

acontece o Massacre Quaternário, evento realizado a cada 25 anos responsável por marcar os 

aniversários da derrota dos distritos contra a Capital. O que diferencia o massacre dos jogos 

normais é que naquele são escolhidas diferentes peculiaridades, como a volta de todos os 

tributos vitoriosos para a arena. O massacre tem como objetivo “[...] que os rebeldes não se 

esqueçam que até mesmo o mais forte dentre eles não pode superar o poder da Capital” 

(COLLINS, 2009, p.189). Como forma de controlar os distritos e pôr fim a Katniss, a forma 

encontrada pela Capital é colocá-la novamente na arena, junto com todos os outros vitoriosos 

das edições anteriores. 

A ideia de voltar para a arena deixa Katniss cada vez mais apreensiva. Pensar em 

enfrentar todas as atrocidades que os idealizadores dos jogos fazem aos tributos, enfrentar 

novamente a fome, a cede e, ainda por cima, matar pessoas, não eram os planos de revolução 

da personagem. Como forma de salvar seu parceiro de distrito, Katniss acaba convencida de 

que seu único objetivo será manter Peeta vivo, deixando de lado todas as suas oposições e 

sentimentos familiares. Katniss acredita que a dívida que possui com Peeta nunca será paga. 

Isso aconteceu quando Katniss enfrentava o pior momento da sua vida, depois da morte de seu 

pai. Ela não sabia caçar ainda e a sua família estava morrendo de fome em casa. Katniss 

procurou por comida no distrito inteiro e quando não tinha mais forças para seguir, parou no 

quintal de Peeta por sentir o cheiro de pão. Ao ver ela, a reação imediata de Peeta é jogar um 

pão escondido de seus pais para que, assim, Katniss possa ter algo para comer. Mesmo sem 

saber a situação que Katniss se encontrava, Peeta não pensou duas vezes para ajudá-la. Por essa 

razão, ela acredita que ele merece ser salvo no lugar dela, por ter um coração gentil capaz de 

ajudar o próximo. 

Esse pensamento de salvar ao próximo, em vez de si, caracteriza, de acordo com 

Randazzo (1993), um ato heroico, pois o herói está sempre disposto a dar a vida por aquilo que 

acredita, não teme a morte e, mesmo que está o alcance, para o herói morrer por algo justo é 

sinônimo de bravura. Ao entrar na arena é exatamente isso que Katniss faz. Protege Peeta de 

todos, independentemente da situação, pois sua maior preocupação é mantê-lo a salvo. 

 

Para a maioria das pessoas a morte é o verdadeiro terror, o grande e invencível 
inimigo. Mas para o guerreiro realmente heroico, a morte – a sua própria morte 

- também é o mais digno adversário. O nobre guerreiro luta contra outros 

homens e lhes tira a vida com as suas mãos, mas o mais nobre dos nobres 
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guerreiros, o melhor – o “aristoi” – demonstra bravura na contenda com a sua 

própria morte, e isto é o que afinal lhe permite manter a cabeça acima dos 
demais. (RANDAZZO, 1993, p.177) 

 

É durante sua passagem no Massacre Quaternário que a personagem é oficialmente 

transformada em um símbolo de resistência. Desde o início de sua participação nos jogos, 

mesmo sendo uma personagem corajosa e habilidosa, Katniss também é considerada ríspida e 

fechada. Essa personalidade pode ser associada aos problemas que ela enfrenta e seria uma 

forma de se defender daqueles que a fazem mal. Ao conhecer esse lado da personagem, Cina, 

seu estilista nos jogos, faz essa junção da personalidade de Katniss com o elemento fogo, citado 

anteriormente. O que vai de total encontro com ambos os aspectos ligados tanto a personagem 

que é descrita como “a garota que pega fogo”, como também o título do segundo livro da 

narrativa “Em chamas” (2009). Para Chevalier: 

 

Assim como o sol, pelos seus raios, o fogo simboliza por suas chamas a ação 

fecundante, purificadora e iluminadora. Mas, ele apresenta também um 
aspecto negativo: obscurece e sufoca, por causa da fumaça; queima, devora e 

destrói: o fogo das paixões, do castigo e da guerra. (CHEVALIER, 2015, p. 

443) 

 

Assim como o fogo, a personagem possui todas essas significações devidas as suas 

ações no decorrer da narrativa. A ação fecundante, purificadora e iluminadora está ligada a 

personagem quando ela é vista como a única esperança dos distritos. Foi através de suas atitudes 

que as pessoas tiveram coragem de lutar contra as opressões da Capital, surgindo assim um raio 

de iluminação para que dias melhores possam vir. Para a Capital, a personagem vai ter esse 

aspecto negativo do fogo. Pois, quando Katniss aparece e causa essas situações que trazem 

esperanças para as pessoas, a Capital acaba sendo sufocada por não ter o controle dessas ações. 

Outro fator importante, que é caracterizado na personagem, é o símbolo do tordo. O 

tordo é um pássaro criado pela Capital para conseguir informações dos rebeldes nos “dias 

escuros”. Porém, os rebeldes perceberam a função dos pássaros e passaram a enviar mensagens 

erradas. Com isso, os tordos acabaram sendo largados nas florestas para morrerem, mas, isso 

não aconteceu. O tordo, representa para Katniss acolhimento, a faz lembrar de casa quando ela 

está na arena. Para Chevalier (2015), “O pássaro é um símbolo da alma tem um papel 

intermediário entre a terra e o céu” (CHEVALIER, 2015, p.688). Nas tradições do hinduísmo, 

os pássaros são mostrados como seres que representam estados superiores do seu ser. E, de 

acordo com Cirlot (1958), os pássaros “[...] são como os anjos, são símbolos do pensamento, 
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da imaginação e da rapidez dos processos e relacionamentos espirituais.”4(Tradução nossa, 

CIRLOT, 1958, p. 26). O pássaro representa também liberdade que, ligado a personagem 

incorpora sua libertação e a dos distritos da Capital.  

Antes de Katniss entrar na arena, ela recebe a visita da sua única amiga no distrito, 

Magde. Mesmo não sendo tão próximas, Katniss a considera uma amiga. E ela dá de presente 

à personagem um broxe com o símbolo de um tordo. Esse símbolo segue presente durante toda 

a trilogia. Desde o início dos jogos, uma das marcas principais da personagem Katniss foi o 

broxe de tordo. Depois de alguns acontecimentos, o broche se tornou uma parte da personagem, 

virando um símbolo. O símbolo do tordo é tão peculiar que, muitas vezes, ele pode ser até ela 

própria, devido às circunstâncias em que ele foi criado. “O nosso tordo não é apenas um pássaro 

que canta. Ele é a criatura que a capital jamais imaginou que pudesse existir. Eles não 

conseguiram prever a vontade que os pássaros tinham em permanecer vivos”. (COLLINS, 

2009, p.103). 

Relacionando a personagem ao pássaro, é perceptível que Katniss e o tordo podem ser 

relacionados como um só. Ambos foram alvos da Capital, nasceram durante os levantes e foram 

colocados nas piores situações impostas pela Capital. Mas a vontade deles de permanecerem 

vivos sempre foi mais forte. Ser resistente, no sistema que é imposto, também é considerado 

um afronte. Por ser sempre forte e indestrutível, a Capital acredita que quando surge uma 

esperança, ela precisa ser destruída. E quando surge uma personagem como a Katniss, sendo 

representada por um tordo, o seu poder passa a ser questionado. Com isso, os símbolos estão 

diretamente ligados aos contextos em que estão inseridos. Portanto, ao associar o contexto da 

história de ambos, é notória a simetria.  

Graças a essa associação e aos usos que a personagem faz do símbolo, cada vez que o 

tordo aparece, as pessoas fazem a ligação dele com a Katniss. Isso acontece quando Katniss 

repara que as pessoas estão produzindo coisas inspiradas em seu broche. Porém, o momento 

em que isso se torna cada vez mais claro para todos é durante a entrevista antes de entrar para 

a arena. Todos os tributos precisam dar entrevistas ao vivo para toda a Panem e, quando chega 

a vez de Katniss, algo surpreendente acontece. Como uma forma de protesto, sua roupa se 

queima em chamas ao girar e ela acaba se transformando em um tordo.  

 

Uma sombra de reconhecimento pisca no rosto de Caesar, e posso dizer que 

ele sabe que o tordo não é apenas um símbolo. Que ele passou a significar 

tantas coisas mais. Que o que será visto como uma troca de roupa vistosa na 

                                                             
4 Generally speaking, birds, like angels, are symbols of thought, of imagination and of the swiftness of 

spiritual processes and relationships. (CIRLOT, 1958, p.26, original). 



43 
 

Capital repercutirá de uma maneira totalmente diferente nos distritos. 

(COLLINS, 2009, p.268)  

 

Essa simbologia associada a Katniss é referente ao tipo de personagem que ela é. Ao 

usar o tordo em situações consideradas cruciais no decorrer da história, o símbolo acaba sendo 

uma forma de associar ambos a uma única coisa: “O pássaro, o broche, a canção, as amoras, o 

relógio, o biscoito, o vestido em chamas. Eu sou o tordo. O que sobreviveu apesar dos planos 

da Capital. O símbolo da rebelião.” (COLLINS, 2009, p.408). Todos os símbolos fazem 

referência à personagem e, ao serem abordados na narrativa, fazem a assimilação de um com 

outros. Para Cirlot (1958), essa associação é feita com base na significação dos símbolos: 

  

O simbolismo agrega um novo valor a um objeto ou ato, sem com isso violar 
sua validade imediata ou “histórica”. Uma vez exercido, ele transforma o 

objeto ou ação em um evento “aberto”: o pensamento simbólico abre para nós 

a porta da realidade imediata, mas sem enfraquecê-la ou invalidá-la; visto sob 
esta luz, o universo não está mais fechado, nada está isolado em sua própria 

existência: tudo está ligado por um sistema de correspondências e 

assimilações. (CIRLOT, 1958, p.14 tradução nossa)5 

 

 Quando a personagem aceita ser o rosto da revolução, ela automaticamente se 

transforma no tordo. Na arena, Katniss reconhece quem é o verdadeiro inimigo, percebe que 

toda a sua trajetória está ligada ao seu inimigo desde o início. Porém, ela não havia percebido, 

o que fez com que os demais aliados fizessem de tudo para deixá-la viva. Porque ela é o tordo, 

foi nela que as pessoas acreditam e fizeram a revolução acontecer: “Enquanto você viver, a 

revolução vive” (COLLINS, 2009, p.408).  

As ações de Katniss a transformam em uma personagem protagonista e heroína. Além 

de desempenhar as principais ações na narrativa, sua coragem e bravura inspiraram as outras 

pessoas a procurar melhorias. Como uma heroína ela coloca todo o sistema em cheque. Mesmo 

pensando na sua família e no quanto as coisas podem piorar, a melhor solução encontrada pela 

personagem é ajudar aos distritos e depositar neles a esperança. 

 

 

 

                                                             
5 Symbolism adds a new value to an object or an act, without thereby violating its immediate or 

“historical” validity. Once it is brought to bear, it turns the object or action into an “open” event: 
symbolic thought opens the door on to immediate reality for us, but without weakening or invalidating 

it; seen in this light the universe is no longer sealed off, nothing is isolated inside its own existence: 

everything is linked by a system of correspondences and assimilations. (CIRLOT, 1958, p. 14) 
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3.3 A REPRESENTAÇÃO FEMININA NA PERSONAGEM KATNISS 

 

Durante muito tempo, as representações femininas presentes nas literaturas estavam 

ligadas estereotipicamente a donas de casas, mães e protetoras da família. Esse cenário era 

comum na literatura, porque era isso que a sociedade tradicional repassava, associando a figura 

da mulher apenas ao de dona do lar. Mas, com o passar do tempo, especificamente no século 

XX, o cenário foi se modificando e novos espaços foram associados às mulheres na sociedade 

e, consequentemente, na literatura. De acordo com Funck (1998), a escrita literária acompanha 

o contexto cultural da sociedade. Os escritores apresentavam, em suas obras, mulheres em 

posições de neutralidade e submissão porque aquilo era comum para eles. A sociedade tratava 

as mulheres daquela forma, a literatura servia como reflexo dessas ações. 

A partir do momento em que as mulheres passam a conquistar seus direitos, através das 

lutas por igualdade e respeito, a representatividade delas se torna cada vez mais importante. As 

mulheres ganharam mais visibilidade e espaço na sociedade e, como resultado, suas 

representações em diversas áreas, inclusive na literatura, ganharam proeminência. Com isso, 

muitos livros passaram a abordar diferentes estilos de personagens femininas. A era das 

personagens donas do lar passa a ser substituída por diferentes personagens femininas que 

reivindicam o protagonismo nas ações narrativas. A grande maioria é mostrada com grandes 

personalidades, heroínas capazes de traçar o seu próprio destino. Um exemplo desse tipo de 

personagem é Katniss Everdeen, da trilogia Jogos Vorazes (2008). 

Diante disso, é importante destacar que a obra em análise foi escrita por uma mulher. 

Suzanne Collins é autora da trilogia Jogos Vorazes, relacionando essa perspectiva de construção 

de uma personagem da mulher pelo olhar de outra mulher. Com isso, a autora quebra um 

paradigma, apresentando na história uma protagonista mulher que desenvolve ações voltadas 

especificamente para o heroísmo. 

A personagem Katniss Everdeen, faz parte do novo conceito de personagem. Marcada 

por ser uma representação de personagem heroína, Katniss dá vida a um ser ficcional cheio de 

personalidade. E, por ser uma personagem feminina em um romance de ficção científica, 

espera-se que Katniss desempenhe o papel de mocinha em perigo. Porém, é notório, logo no 

início do primeiro livro da trilogia, que ela vai desempenhar um papel fundamental e desafiador 

na narrativa, quebrando qualquer expectativa de que ela possa ser uma donzela em apuros. Por 

ser a personagem protagonista, Katniss está envolvida em todos os acontecimentos da narrativa, 

desempenhando o papel de agente da ação. Em outras palavras, ela pode ser definida como “[...] 

o jogo de forças opostas ou convergentes que estão presentes numa obra. Ou seja, cada 
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momento da ação representa uma situação conflitual em que as personagens se perseguem, 

aliam-se ou defrontam-se.” (BRAIT, 1985, p.49). 

O início desse jogo de forças, acontece quando Katniss se oferece como tributo para 

disputar os jogos no lugar de sua irmã. Ao fazer isso, ela acaba sendo definida como uma 

condutora da ação, “[...] personagem que dá o primeiro impulso a ação.” (BRAIT,1985, p.49). 

Além de ser o condutor da ação, Katniss também é uma personagem-narrador, o que implica 

no fato de que todos os pontos da obra são apresentados ao leitor por meio da sua opinião. Isso 

ocasiona uma maior possibilidade de identificação entre a personagem e o leitor. Essa 

identificação torna a representação da personagem ainda mais importante para leitoras mulheres 

que, ao lerem a obra e conhecerem Katniss, passam a se identificar com ela, justamente devido 

as suas características. Ao mesmo tempo em que ela desempenha o papel de protetora da 

família, ela também demonstra ser uma heroína na obra. A partir disso, passaremos a analisar 

suas ações sob o prisma de uma personagem que serve como modelo de representação.  

A personalidade de Katniss é um dos fatores mais marcantes na trilogia. Por ser uma 

mulher, a personagem provoca toda uma ruptura social, ligada ao fato de que as mulheres 

precisam sempre estar bem-humoradas e sorridentes. Os atributos que Katniss recebe são 

sempre associados à sua hostilidade e esquentamento diante das situações, para Morin, as 

atitudes femininas de rebeldia são associadas a: “[...] uma certa desobediência por ir de contra 

ao sistema estão intimamente associados à masculinidade em nossa cultura e tende a ser 

desestimuladas em mulheres” (MORIN, 2019, p. 168).  Esses traços não são comumente 

associados ao feminino, pois, como foi dito anteriormente, as mulheres precisam 

tradicionalmente representar leveza e bondade. Esse lado da personagem aparece, 

principalmente, quando as pessoas duvidam da sua capacidade. Como exemplo, podemos citar  

o episódio em que ela recebe a visita do presidente Snow, e, mesmo assim, não se deixa abater 

e o responde com toda rispidez necessária, “[...] ele deve ser muito frágil mesmo, se um punhado 

de amoras pode derrubá-lo.” (COLLINS, 2009, p.29). Essa resposta, que faz referência ao 

sistema da Capital, torna perceptível que quando algo é relacionado à Capital, Katniss sempre 

age de maneira hostil.  

Outro fator relacionado às características da personagem é a sua coragem. Quando se 

ofereceu como tributo no lugar de sua irmã para disputar os jogos, Katniss demonstrou ser uma 

mulher extremamente corajosa. E isso fica cada vez mais evidente no decorrer da narrativa. 

Mesmo antes de entrar nos jogos, Katniss demonstrou ser uma personagem de bravura, 

enfrentou a fome, os medos e os receios depois da morte de seu pai e agarrou isso, como uma 

espécie de mantra para sobreviver. Nada abala sua personalidade e isso é visto também por 
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outras personagens que compõem a narrativa, principalmente por Cinna, seu estilista: 

“Ninguém consegue evitar admirar o seu espírito’. Eu não tenho certeza do que exatamente isso 

significa, mas sugere que eu sou uma lutadora. De um jeito meio corajoso” (COLLINS, 2008, 

p.122). 

Além disso, Katniss também é retrata como habilidosa quando é perguntada por seu 

mentor, Haymitch se sabe manusear algum tipo de arma: “Já sei que é habilidosa com uma 

faca” e ela responde “Na verdade não. Mas consigo caçar com arco e flecha” (COLLINS, 2008, 

p. 89). Arco e flecha são algumas das armas que as mulheres têm “permissão” de usar na 

literatura, sendo espadas e facas instrumentos mais comuns de serem usados pelos homens. 

Porém, o fato de manusear bem o instrumento faz de Katniss uma personagem poderosa e, 

juntando esse atributo a sua personalidade, fazem dela uma personagem incomum. Além disso, 

Katniss também demonstra ser uma personagem inteligente e estrategista. Quando o percurso 

da obra direciona ela para alguma situação que envolve um determinado tipo de controle da 

ação e inteligência superar as dificuldades, Katniss, na maioria das vezes, consegue pensar de 

maneira rápida e eficaz, e acaba conseguindo se livrar.  

Algumas personagens femininas são descritas, nas obras, nos mínimos detalhes: suas 

roupas, sapatos, cabelos, entre outros apetrechos. Isso parece ser importante porque a 

característica da beleza, precisa sempre ser realçada para o feminino. Mas isso não acontece 

com Katniss. Suas características físicas são pouco abordadas na narrativa e o principal 

elemento de beleza ligado a personagem é a sua trança no cabelo. Com isso, nem a própria 

personagem nem os outros que a circunda fazem dela um fenômeno de beleza feminina. Pelo 

contrário, ela só consegue se achar bonita quando está maquiada e bem-vestida. Isso significa 

dizer que as características físicas de Katniss são minimamente relevantes na narrativa, sendo 

a sua personalidade um fator que possui mais destaque. 

Essa relação de Katniss com o quesito beleza também é destacado quando ela vai para 

a Capital. Ao conhecer o estilo das pessoas de lá, ela sente até certa repugnância por considerá-

lo exagerado e estravagante: “[...] quem poderia dizer? com essas roupas loucas que eles usam 

aqui” (COLLINS, 2008, p.155). O padrão que as pessoas da Capital usam é totalmente diferente 

do que ela está acostumada a usar. Isso tem relação direta com o poder econômico que a Capital 

possui em relação aos distritos. As vestimentas de Katniss são descritas como simples, 

geralmente calças e blusas folgadas. Enquanto isso, as pessoas da Capital são descritas como 

cheias de cores vivas, acessórios diversos, entre outros. A exposição do corpo também é algo 

que incomoda a personagem. Esse fator pode estar associado a uma crítica aos padrões de beleza 

que a sociedade impõe às mulheres. Para ser considerada bela, é preciso se encaixar nesses 
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padrões e, com isso, realizar procedimentos dolorosos em busca desse padrão ideal. Ao ser 

preparada pela sua equipe antes de entrar nos Jogos, seu desconforto com as regras que esse 

conceito impõe também é notável.  

 

“[...] esfregar meu corpo com uma espuma densa que removeu não apenas a 

sujeira, mas pelo menos três camadas de pele, fazer minhas unhas adquirirem 
um formato uniforme e, principalmente, retirar todos os pelos do meu corpo. 

Minhas pernas, braços, torço, axilas e partes das sobrancelhas foram 

depiladas, me deixando com a aparência de um pássaro depenado e pronto 

para ser assado. Não gosto.” (COLLINS, 2008, p.70) 

 

A maternidade também é um dos aspectos relacionados ao feminino que a personagem 

aborda na narrativa. Por viver em um espaço de distopia, em meio a um contexto em que as 

pessoas menos favorecidas sofrem as consequências de um sistema opressor e totalitário, o 

pensamento de ter filhos é algo que Katniss abomina: “[...] eu jamais vou ter filhos” (COLLINS, 

2008, p.15). Para ela, ter filhos significaria ter uma boca a mais para alimentar. Possivelmente, 

esses filhos teriam que fazer parte dos jogos e o simples pensamento disso faz a personagem se 

perguntar se algum dia essa possibilidade seria aceitável. 

Mesmo possuindo os atributos de “corajosa”, “lutadora” e “destemida” que não são 

considerados, ainda, sob a ótica do estereótipo feminino, como agradáveis, Katniss também 

apresenta traços considerados “tipicamente femininos” pelo ponto de vista da sociedade, que 

ainda são perpetuados, nas personagens femininas. Um desses traços é o seu lado protetor. A 

todo momento que a sua família, especificamente, sua irmã Prim, corre algum perigo, o lado 

protetor de Katniss é extremamente elevado na narrativa: “Eu protejo Prim de toda maneira que 

eu posso” (COLLINS, 2008, p. 16). Isso faz referência à característica da figura feminina que 

protege a família, independentemente de qualquer situação: “Por ela, tenho que parecer a menos 

desesperada possível” (COLLINS, 2008, p.168). Esse lado da personagem, faz com que ela 

pareça de uma forma mais humanizada na obra. Fazendo isso, a personagem não se limita, 

somente aos padrões de garota “hostil” e “esquentada” e com isso, inserindo também padrões 

marcadas no público feminino.  

De acordo com a autora da trilogia Suzanne Collins, a construção da narrativa foi 

inspirada no mito de Teseu, sendo essa uma das maiores histórias da mitologia grega. Teseu foi 

um herói da mitologia grega que, desde pequeno, enfrentava monstros e animais enormes para 

salvar alguém que estava em perigo. Porém, sua bravura e heroísmo tiveram um destaque maior 

quando ele se voluntariou para enfrentar o Minotauro e libertar as crianças das mãos do rei 

Minos. Em comparação com a personagem em estudo, percebe-se que ambos possuem atos 
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semelhantes ao desempenharem ações voltadas para o heroísmo. A primeira delas é a 

predisposição apresentada por eles ao se voluntariar por um bem maior, Katniss pela sua irmã 

Prim e Teseu para libertar as crianças do rei Minos. Ambas as ações são marcadas como 

heroicas. Diante disso, é possível perceber que a personagem Katniss é uma alusão a Teseu, 

porém, representada por uma figura feminina. A reescritura do mito utilizada pela autora nos 

apresenta uma personagem feminina capaz de desenvolver ações voltadas para o heroísmo e 

combate, mostrando uma personagem diferente da qual os leitores estão habituados a ler. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As narrativas que apresentam enredos de distopia são, em sua grande maioria 

protagonizadas por personagens masculinos, por serem considerados historicamente como o 

gênero que possui mais força, determinação e foco em qualquer situação que o envolva. 

Enquanto isso, as mulheres sempre foram caracterizadas como submissas a esses homens. Seja 

na literatura ou em qualquer outra área a representação feminina durante muitos anos foi 

mostrada de forma mínima.  

Portanto, quando percebemos essas eventualidades, é construído um novo olhar sobre 

esses questionamentos e passamos a perceber o quanto é importante quebrar esses paradigmas 

históricos e sociais que a sociedade nos força a aceitar. A luta das mulheres por direitos iguais 

se faz necessária, pois, através delas as discussões a respeito da igualdade de gênero ganharam 

um destaque maior e, com isso, novas mudanças se efetivaram.  

Uma dessas mudanças foi a presença de protagonistas femininas nas narrativas de ficção 

científica. Podemos encontrar nos dias atuais diversas representações de mulheres nos mais 

diferentes contextos, mulheres fictícias que representam mulheres reais, capazes de 

desempenhar qualquer função, inclusive as de serem protagonistas das suas próprias histórias.  

A presente pesquisa teve como objeto de estudo a protagonista da trilogia Jogos Vorazes 

(2008), Katniss Everdeen, partindo do questionamento sobre a construção e o desenvolvimento 

desse novo modelo de personagem feminina nas narrativas. Com isso, mostramos como esse 

novo modelo serve para quebrar alguns estereótipos sociais e possibilitar uma mudança nos 

cenários da representatividade feminina.  

Diante disso, alguns traços da personagem na narrativa foram analisados e 

caracterizados conforme os estudos de Antonio Candido (1968) e Beth Brait (1985), entre 

outros. Katniss se apresenta como uma personagem protagonista desde o início da trama e um 

dos aspectos que comprova isso é a narração em primeira pessoa, pois todos os acontecimentos 

da história são contados com base na sua perspectiva, transformando-a em uma personagem 

condutora da ação. Muitos aspectos marcam a personagem Katniss como um modelo de 

representação, dentre os quais se destacam o fato de que ela é uma personagem mulher 

desenvolvendo o papel de protagonista em uma narrativa de ficção científica. Por ser um gênero 

literário marcado por personagens masculinas desenvolvendo ações de luta e bravura, espera-

se que em Jogos Vorazes isso aconteça. Porém, Katniss surge como uma ruptura desse modelo 

representacional que caracteriza o gênero feminino como incapaz, mostrando o contrário disso. 

Outro ponto analisado sobre a personagem é a sua personalidade Katniss não é vista como uma 
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pessoa frágil em nenhum momento da narrativa. Todos que a conhecem sabem do quanto ela é 

forte e corajosa, razão pela qual as pessoas dos distritos depositaram nela a esperança de 

conseguir dias melhores. 

Além disso, Katniss também é uma personagem heroína, ou seja, a grande maioria das 

suas atitudes na narrativa são voltadas para salvar o próximo. Muitas vezes, esse próximo é a 

sua família, mas sua atitude é sempre os deixar a salvo em primeiro lugar. Para que isso 

acontecesse, ela aprendeu a caçar, lutar e dominar o arco e flecha, artes que também são 

denominadas como masculinas para a sociedade. Ao contrário do que estamos acostumados a 

ver nas histórias, a personagem Katniss não é como uma donzela em perigo, ela não espera por 

um herói que a salve do perigo. Ela é a própria heroína e está sempre disposta a salvar os outros, 

mesmo que isso custe a sua própria vida.  

Ao inserir esses novos modelos de seres fictícios capazes de desempenhar qualquer 

papel, de heroína a vilã das suas histórias, os autores estão inserindo na sociedade novos 

modelos de representação que poderão servir de inspiração para quem lê.  E, quando isso 

acontece, é dada uma abertura para que a sociedade se inspire e construa um novo pensamento 

a respeito do papel da mulher, o que pode influenciar positivamente na sociedade de hoje e nas 

gerações futuras. 

E a personagem Katniss pode ser considerada um exemplo para esse novo modelo de 

representação, por estar além daquilo que se espera de uma protagonista. Ela possui habilidades 

e personalidade marcantes apresentadas como uma quebra de estereótipo na perspectiva do 

papel da mulher das narrativas de ficção. 
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