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OBRA: Jogos vorazes (Suzanne Collins) 
 
01. “Homens e mulheres com ombros caídos e as 
juntas inchadas, muitos dos quais há tempo de-
sistiram de limpar a fuligem negra de suas unhas 
quebradas e de apagar as profundas rugas de 
seus rostos” (p.10). Explique este fragmento rela-
cionando com a obra. 
 

02. “A devoção familiar, para a maioria das pes-
soas, termina quando começa o dia da colheita.”. 
Explique o fragmento relacionando com a obra. 
 

03. “- Seu broche? – pergunto.” A filha do prefeito 
lhe entrega seu broche para que o use como lem-
brança de sua casa, de seu distrito. Qual é a di-
mensão simbólica que este broche representava 
e qual passa a representar dentro do contexto da 
obra? Explique relacionando com a mesma. 
 

04. Na sua interpretação onde acontecem os ver-
dadeiros jogos vorazes? Explique relacionando 
com a obra. 
 

05.  “Bestantes. Nenhuma dúvida a respeito. 
Nunca vi essas bestas, mas não são animais natu-
rais...”. Quem são os bestantes? Explique relacio-
nando com a obra. 
 

06. Na página 157, a narradora protagonista 
afirma que o canibalismo “não cai muito bem 
junto da Capital” e “... o vencedor não fosse um 
lunático”. Por que o vencedor não pode ser um 
canibal ou mesmo ao público um lunático? Expli-
que a partir da leitura crítica que você realizou da 
obra.  
 

07. TEXTO I 
“Não me parece excessivo julgar bárbaros tais atos de 
crueldade, mas que o fato de condenar tais defeitos 
não nos leve à cegueira acerca dos nossos. Estimo que 
é mais bárbaro comer um homem vivo do que o comer 
depois de morto; e é pior esquartejar um homem entre 
suplícios e tormentos e o queimar aos poucos, ou en-
tregá-lo a cães e porcos, a pretexto de devoção e fé, 
como não somente lemos mas vimos ocorre entre vizi-
nhos nossos contemporâneos; e isso em verdade é bem 
mais grave do que assar e comer um homem previa-
mente executado.”.  
 

(MONTAIGNE. Dos canibais. In: Os pensadores.  São Paulo: Nova 
cultural, 1987. p. 103). 

TEXTO II 
“... Como você dois lutaram com sucesso para superar 
a barbárie do distrito em que vivem. Barbárie? Isso 
chega a ser irônico vindo de uma mulher que está nos 
ajudando a nos preparar para uma chacina. E em que 
ela está se baseando nosso sucesso? Em nossas manei-
ras à mesa?”. (p. 83). 
 

O canibalismo foi abordado por Montaigne atra-
vés do contato dos europeus com os índios, habi-
tantes do Novo Mundo e, em especial, dos índios 
brasileiros. Essa prática, condenada pelos euro-
peus, adquiriu novos modos de interpretação em 
que diferentes visões eram usadas pelo filósofo 
francês em múltiplos significados simbólicos, in-
cluindo o fragmento acima. A partir da análise dos 
dois fragmentos, estabeleça a relação entre am-
bos e justifique.  
 

08.  Procure na página 78 da obra a descrição de 
Katniss sobre a apresentação na arena. Descreva-
a e analise-a.  
 

09. “Katniss, eu disse em voz alta. Era a planta que 
inspirara meu nome. E ouvi a voz de meu pai fa-
zendo uma piada: ‘Enquanto você conseguir se 
achar, nunca vai passar fome’. Passei horas ...”. 
Explique os significados possíveis para a fala do 
pai a partir da análise global da obra. 
 

10. Sociologicamente, a sociedade capitalista 
passa por um constante processo de coisificação 
do homem: Desde os princípios mercantilistas 
que deram a alavancada ao capitalismo crescente 
que vemos atualmente, o homem tem sido cada 
vez mais tratado como coisa e menos como ser. 
O homem atual tem sido um produto do mer-
cado, rotulado com preço e até mesmo validade. 
Explique essa afirmativa relacionando com a 
obra.  
 

 

 


