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Jogos Vorazes: O Futuro de Panem

CENTRO DE PESQUISA E SIMULAÇÃO OLGA BENARIO



 75 anos atrás, houve uma rebelião frustrada contra a Capital em Panem, 
liderada  pelo Distrito 13. Como punição, esse Distrito foi destruído e foram 
criados os Jogos Vorazes, com o objetivo de que todos os cidadãos de Panem se 
recordassem das consequências de se rebelar contra a Capital. Todos os anos, cada 
distrito deve fornecer dois tributos para os Jogos Vorazes: um menino e uma 
menina, entre 12 e 18 anos.

 Na 74° edição dos Jogos Vorazes, Katniss Everdeen, uma garota do Distrito 
12, comove Panem ao se voluntariar no lugar de sua irmã para participar dos 
Jogos. A garota muda o curso da história de seu país ao “forçar” uma mudança de 
regras, juntamente com seu companheiro de distrito, Peeta Mellark, ambos 
consagrando-se campeões da edição daquele ano.

 O presidente de Panem, Snow, vê tal atitude como uma afronta à Capital.  Ao 
desafiar as regras dos Jogos, Katniss torna-se um símbolo de resistência contra a 
opressão do governo.

 A partir deste episódio, movimentos insurgentes começam a ganhar força 
nos distritos que mais sofrem com a repressão de Snow. 

 No ano seguinte a essa memorável vitória, devido a celebração do Massacre 
Quaternário, Katniss e Peeta participam, mais uma vez, dos Jogos Vorazes. Nessa 
edição, todos os vencedores dos últimos 25 anos lutam entre si para conseguir 
sobreviver. Não seriam concedidas exceções. Desta vez, de fato, apenas um seria 
o vitorioso.

 No decorrer dos Jogos, ocorre o mais inesperado dos episódios: sem saber 
muito bem o que estava fazendo, Katniss Everdeen destrói a arena. Este é o 
estopim da revolução. 

 Como consequência deste ato corajoso e impetuoso de Katniss, seu lar, 
o Distrito 12, é severamente punido pela Capital.

 Com o estalar da revolução, o Distrito 13, considerado por todos como 
destruído, se mostra vivo e pronto para lutar. A região, liderada pela presidente 
Coin, comanda a revolução. Katniss se torna a figura ícone do movimento e o 



tordo passa a ser o símbolo de resistência. 

 A revolução ganha mais e mais força e adesão, enquanto a guerra tem um 
caráter cada vez mais irracional. Os ataques a civis tornam-se mais frequentes por 
parte da Capital, como o ataque ao hospital do Distrito 8 e as repressões diárias 
que os cidadãos de Panem sofrem.

 No decorrer do conflito, o movimento revolucionário avança e chega à 
Capital. Com a proximidade dos revoltosos ao centro de poder de Panem, o 
presidente pede que os civis se direcionem até sua mansão, local em que 
receberão abrigo e proteção. Katniss aproveita essa oportunidade e se mistura aos 
civis, uma vez que tem o objetivo de ver o presidente Snow morto por ela própria. 
Contudo, algo inesperado acontece. 

 Os civis, juntamente com o corpo militar que defendia a Capital, são 
bombardeados pelo próprio exército de Snow. Com a chegada da ajuda médica, 
ocorre mais uma explosão e a irmã de Katniss, assim como inúmeros civis e 
militares, morre. A garota símbolo da revolução também é atingida pelas 
explosões e fica inconsciente. Entretanto, esse massacre é o evento que finda o 
governo de Snow. A Capital é tomada pelos revolucionários e o presidente se torna 
um prisioneiro. 

Finalmente, os líderes da revolução vitoriosa se reúnem para decidir o futuro da 
Nova Panem.



-

P A N E M

Distrito 1: Artigos de Luxo
Um dos distritos mais próximos da Capital, devido ao grande
interesse pela sua produção.

Capital: 
Sede do poder de Panem e da riqueza, foi tomada pelos rebeldes

Distrito 2: Alvenaria e Armamentos
É o centro de defesa da Capital, encarregado de treinar e abrigar
Pacificadores.



Distrito 3: Tecnologia 
Considerado um dos distritos mais rebeldes, atualmente fornece 
todo o material científico e tecnológico.

Distrito 4: Pesca
É próximo ao mar e considerado um distrito rico.

Distrito 5: Energia
Fornece diversas formas de energia para todo o Panem.

Distrito 6:  Transporte
Compete ao mesmo a construção e operação de meios de 
transporte e logística.



Distrito 7: Madeira
Fica responsável por todas as tarefas ligadas à extração de
madeira e produção de celulose.

Distrito 8: Indústria Têxtil
As fábricas têxteis estão todas neste distrito predominantemente 
urbano.

Distrito 9: Distribuição Agrícola
É responsável pela distribuição agrícola e processamento de 
grãos.

Distrito 10: Pecuária
Toda a carne e gado passam pelo distrito 10, com muitas 
indústrias e campos.



Distrito 11: Agricultura
É responsável por toda a parte agrícola de Panem, tendo vastos
campos e sendo um dos maiores distritos.

Distrito 12: Mineração
Repleto de minas de carvão.

Distrito 13: Energia Nuclear
Encarregado pelo desenvolvimento de armas nucleares e energia
nuclear antes dos Dias Escuros, era o antigo centro de defesa da
Capital.

Aliança pela Capital: Distritos 1, 2, 4, 5
Historicamente são os distritos mais próximos da Capital e, consequentemente, mais 
prósperos de Panem.

Guerreiros da Paz: Distritos 6, 7, 9, 10, 11
São distritos que lutaram contra o governo de Snow, mas têm como objetivo principal 
a reconciliação de toda Panem e a promoção da paz duradoura.

Distritos Unidos: 3, 8, 12, 13
São distritos mais rebeldes pelo histórico de opressão que sofreram por parte da 
Capital.


