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RESUMO 

  

O avanço vertiginoso dos mecanismos de industrialização do entretenimento veio a se tornar 

um tópico evidente até mesmo para uma considerável parcela dos não-iniciados em suas 

questões técnicas. A idealização máxima de seu meio enquanto um que reverencia 

majoritariamente ao lucro marcaria o ápice das interações mecanicistas entre as instâncias que 

produzem, vendem e consomem seus artefatos, culminando no apoderamento das 

manifestações culturais a priori invendáveis. Auxiliado pelos pressupostos de Eliade (2016), 

Campbell (2007) e Vogler (2015), no tocante às definições e relações entre mito e jornada do 

herói, e Adorno (1991), Adorno e Horkheimer (2006), Coelho (2006), Kant (2008) e Thomson 

(2010) para embasar as hipóteses da dinâmica da indústria cultural e sua influência no 

treinamento das massas ao consumo, bem como da coisificação da arte em mercadoria, propõe-

se nesta dissertação uma análise da administração de estruturas míticas, mais especificamente 

da “jornada do herói”, no romance Um jogo de tronos (2011), de George R. R. Martin. Partindo 

de uma crítica à construção da personagem Eddard Stark, procurou-se confirmar uma possível 

ruptura do romance com os padrões narrativos comercializados pela indústria, creditada a este 

por parte da crítica especializada, sendo argumentada tal possibilidade como decorrência da 

morte inesperada do herói páginas antes do término da trama. Tomando por base a investigação 

do monomito na obra, tanto na personagem Eddard Stark quanto em Jon Snow, Tyrion 

Lannister e Daenerys Targaryen, heróis tidos por periféricos à trama central, porém necessários 

à análise como forma de expandir a visão para além daquele creditado como sendo o central, 

concluiu-se que a obra, mesmo sendo ofertada ao público como um romance que fugiria à 

idealização clássica dos heróis, entrega exatamente o seu oposto por, apesar de ter Eddard 

assassinado, instituir, tanto nele quanto nas demais personagens, uma jornada heroica clara. A 

crença pelo público na existência desse rompimento evidenciaria, por consequência, o domínio 

e a validação do treinamento ao consumo efetuado pela indústria, trazida à tona a partir da 

adesão destes ao consumo da obra sem a efetuação de qualquer pensamento crítico a seu 

respeito. 

Palavras-chave: Indústria cultural. Esclarecimento. Mito. Jornada do herói. Um jogo de tronos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

ABSTRACT 
  

The vertiginous progress of industrialized mechanisms in the entertainment industry has 

become an evident topic even to a considerable part of people non-initiated in their technical 

approaches. A higher idealization of their business as one that only searches for profits marks 

the apex of the mechanicals interactions between the ones that produce, sell and buy their 

artifacts, reaching even manifestations that were a priori unsaleable. Grounded by the studies 

of Eliade (2016), Campbell (2007) and Vogler (2015), concerning the relations between myth 

and the hero’s journey, and Adorno (1991), Adorno and Horkheimer (2006), Coelho (2006), 

Kant (2008) and Thomson (2010), on the hypothesis of a cultural industry and its dynamic and 

influence in mass consumerism, as well as in the process of turning culture into mere 

merchandise, it is proposed in this dissertation an analysis of the use of mythical structures, 

specifically the hero’s journey, in the novel A game of thrones (2011), by George R. R. Martin. 

Having as a starting point a critical view on Eddard Stark’s character, as well as Jon Snow’s, 

Tyrion Lannister’s and Daenerys Targaryen’s, it was tried to confirm a possible disruption 

between the novel and the narrative patters commercialized by the industry. We concluded that 

the book, even though it is offered to its public as something that avoids the conventions of 

classical hero’s idealization, delivers exactly the opposite when, besides having Eddard’s 

character murdered far before the end of the narrative, it develops, on him and the others, a 

clear hero’s journey. The consumer’s belief in the existence of this possible break makes 

evident the domain and validation of a training towards consumerism brought about by the 

industry, fact that is made clear by the readers’ support towards the book without any critical 

thinking. 

Key words: Cultural industry. Enlightenment. Myth. Hero’s journey. A game of thrones. 
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Introdução 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

A curiosidade, ainda nos primórdios das sociedades, é sem dúvida um dos fatores 

intrínsecos ao ser humano. Desde o remoto período histórico em que primeiro foi possível a 

manipulação do fogo, ou ainda quando da revolução proporcionada pela idealização da roda, é 

lógica a sua presença como o principal motivador das mudanças instituídas por nossos 

antepassados. Com o decorrer dos séculos, sua especialização acarretou na organização do que 

se pôde denominar de esclarecimento. A aquisição dessa forma de pensamento pelas novas 

sociedades marcaria, para Immanuel Kant (2008), o advento de um novo nível intelectual, um 

período em que, através do predomínio do conhecimento, o ser seria finalmente liberto de todas 

as amarras primitivas que ainda o tornassem escravo de um sistema de interações e crenças que, 

ao menos para o filósofo, se encontrariam ultrapassadas. 

Ainda cedo essa curiosidade foi instituída como uma ferramenta para o desenvolvimento 

de uma estrutura que possibilitasse uma espécie de racionalização do mundo. Longe de se traçar 

uma linha cronológica, uma vez que o exato momento de seu estopim não pode ser precisamente 

remontado, pode-se pontuar as primeiras manifestações desse mecanismo em narrativas visuais, 

como, por exemplo, as inúmeras pinturas rupestres fixadas em pedras e paredes de cavernas 

representando desde ações do dia-a-dia, como a caça, até as grandes celebrações e cerimoniais 

místicos. Mais tarde, esses mesmos costumes seriam fixados no próprio mito, ou seja, das 

grandes narrativas responsáveis por organizar a natureza em um esquema lógico, ao menos para 

o período de suas concepções, e por ditar os costumes dos povos que neles cressem, de modo a 

se tornar, ao mesmo tempo, a narrativa e, por assim ser, representante da manifestação do 

metafísico, quando da sua utilização nos rituais como forma de representação da presença da 

própria divindade. Em sua maioria, essas representações buscavam um meio de ilustrar os 

fenômenos naturais, sociais e transcendentais que bombardeavam e desnorteavam os primeiros 

povos. O mito, em específico, figurou como uma das estruturas mais práticas e viáveis na 

tentativa de trazer ordem ao caos, em muitos casos instituindo sentido não apenas ao mundo, 

mas justificando a própria existência de seus habitantes. 

Seu epicentro ocidental de maior destaque pode ser demarcado na antiga Grécia, berço 

não somente das grandes histórias que ainda hoje povoam o imaginário do homem 

contemporâneo, mas de todo um pensamento filosófico e político moderno. No campo do 

quimérico, toda uma mitologia, apresentada como concisa em si, foi instituída na tentativa de 

explicar as coisas: dos primeiros seres divinos aos titãs, perpassando os deuses até por fim 

desaguar nos semideuses e no próprio ser humano. Zeus era o pai de todos, o fertilizador e ao 
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mesmo tempo o destruidor; Apolo, seu filho, o responsável por guiar o sol, sendo por isso o 

encarregado de parte decisiva da vida humana ao trazer o calor necessário à vida; Ártemis, sua 

irmã gêmea, era a representante da vida selvagem e da caça, função de extrema importância 

para as primeiras sociedades, oposta à de seu irmão, ao se encarregar da representatividade da 

lua. 

A necessidade humana de encontrar explicações, na tentativa de, quem sabe, encontrar 

a si próprio instigou a instituição dos mais diversos mitos ao redor do globo. Mesmo a mais 

remota aldeia autóctone criou o seu próprio panteão divino e, partindo dele, idealizou o mesmo 

movimento de “racionalização” da natureza comum às demais, por um lado, visando sua 

compreensão, e por outro, estabelecendo seu próprio mecanismo de assenhoramento desse 

objeto. O uso dessa prática foi tão fortemente disseminado, e suas conexões com a psique 

humana tão intimamente universalizados, que tornou possível traçar a presença de um padrão 

coletivizado dessas técnicas em praticamente todas as culturas. Repetido e propagado à 

exaustão a partir do que se convencionou chamar, com base nos estudos desenvolvidos pelo 

psicanalista Carl G. Jung (2016), de inconsciente coletivo, o mito foi um dos primeiros artifícios 

de autoconhecimento da humanidade.  

Ao estudar essa espécie de conhecimento basilar adormecido, Joseph Campbell, 

estudioso norte-americano da mitologia e da religião comparada, destacou, em sua mais célebre 

obra, O Herói de mil faces (2007), a presença de um construto narrativo que se manifestaria a 

partir de um mesmo padrão nas mais diversas culturas, sendo batizado por ele de jornada do 

herói. Pegando emprestado da psicanálise a concepção de arquétipo, aqui se referindo à ideia 

de uma função e caracterização fixa das personagens nos mitos, Campbell pontua a existência, 

nas narrativas míticas, de um mesmo repertório de elementos simbólicos, metafóricos e 

narrativos. A exemplo: o arauto, ocupado de levar o chamado à aventura até o herói; o mentor, 

ser que direciona, aconselha e motiva o herói durante o desenrolar da narrativa, podendo ser ele 

mesmo um outro arquétipo, o aliado; e o próprio herói, peça indispensável em qualquer história, 

mesmo quando de sua representação é trágica.  

Na antiguidade, a idealização deste herói se dava majoritariamente nos chamados heróis 

clássicos, representantes da classe alta (rei e cavaleiros), sendo sua representação comumente 

realizada nos grandes mitos e nas tragédias e epopeias, tidas como gêneros narrativos nobres já 

em sua época. Decorrência disso, a representação desse herói era restrita a alta sociedade, 

limitando-se a caracterizações físicas, psicológicas e morais tidas como universais. Tal 

universalidade ainda se perpetuaria por quase dois séculos, perpassando as representações 

trágicas e cômicas, com seus heróis altos e baixos, até chegar à modernidade, na qual a via de 
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regra moderna e pós-moderna exigiria a sua diversificação. O alto passaria a ser representado 

também como baixo, e o baixo igualmente como algo elevado. As personagens se tornaram, 

assim, algo mais próximo da inconstância que paira, ainda hoje, sobre a sociedade (cf. KOTHE, 

1987, p.12). 

Campbell notou ainda que essa semelhança entre os mitos extrapolava a esfera das 

personagens, impondo-se em sua própria estrutura, de modo que todas as histórias assim 

caracterizadas apresentariam um mesmo alicerce narrativo, uma sequência de eventos 

semelhantes em sua função: o herói, recentemente alcançado pelo chamado da aventura, deve 

escolher entre aceitar ou recusar esse convite, entre deixar seu mundo comum e entrar em um 

mundo especial onde tudo seria novo e selvagem aos seus olhos. Ele terá de cruzar o primeiro 

limiar entre esses dois mundos, sendo tocado pela adversidade, podendo essa vir a ser o 

primeiro desafio enfrentado. É através desse choque que serão demarcados os novos inimigos 

e aliados. Após confrontar-se com um caminho de provas, no qual enfrenta, muitas vezes, a 

própria morte, o herói retorna vitorioso para o mundo comum, ou escolhe permanecer no mundo 

especial; se torna senhor dos dois lugares e, de posse do elixir, a recompensa pela sua grande 

jornada, modifica a sua vida e traz benção para todos os que o cercam.    

As possibilidades abertas a partir da identificação desse padrão e, mais ainda, sua 

aceitação inconsciente pelo público, levantam, mercadologicamente falando, duas 

problemáticas específicas: a concepção natural dessa jornada pelos primeiros povos, e sua 

consequente absorção pela base criativa do mercado cultural. Se antes a jornada do herói havia 

figurado como um mecanismo inconsciente, e por isso havia sido incorporada pelas diversas 

culturas em seus mitos, posta agora em prática com fins comerciais, ela passa a ser aplicada 

como uma base de firmamento para garantir o sucesso financeiro. A possibilidade de utilização 

dessa estrutura como uma fórmula narrativa na contemporaneidade, especialmente pela 

denominada cultura pop, tornou-se lugar comum, uma vez que, grosso modo, esta almejaria a 

satisfação cega de seus novos e exigentes consumidores. Tal prática é ratificada no livro A 

jornada do escritor: estrutura mítica para escritores (2007), do roteirista Hollywoodiano 

Christopher Vogler. O livro apresenta uma espécie de atualização prática da obra de Campbell 

com o foco específico de oferecer aos jovens autores um padrão narrativo com o qual possam 

desenvolver suas obras com uma maior garantia de aceitação por parte do público1. 

                                                 
1 Vale ressaltar que Vogler deixa claro que sua obra não deve ser encarada como uma receita totalizante de sucesso 

para a escrita, mas sim como um possível manual de consulta para os escritores. Como uma de suas possíveis 

aplicações, ele aponta a função de encontrar e corrigir falhas em obras que pareçam estar com o ritmo narrativo 

prejudicado e necessitem ser reorganizadas para que a trama continue em desenvolvimento. 
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Evidencia-se, a partir disso, a apropriação daquilo que antes havia figurado, a priori, 

como uma manifestação cultural autêntica por parte do mercado, mais especificamente, pela 

indústria cultural, termo cunhado pelos teóricos alemães Theodor W. Adorno (1903-1969) e 

Max Horkheimer (1895-1973) no livro Dialética do esclarecimento (2006). Nele, são tecidas 

duras críticas à intensificação dos procedimentos de massificação da arte, fato que promoveria, 

na visão dos autores, uma liquidação da cultura. Essa padronização, além de impor uma perda 

da individualidade, tanto do artista e sua criação, quanto do consumidor, ambos reduzidos a 

conceber e consumir mais do mesmo, induziria, a partir das suas obras genéricas e da utilização 

de estruturas narrativas cristalizadas, a uma visão limitada e mecanicista do mundo. 

É posto em evidência pelos estudiosos a demora no cumprimento da promessa de 

esclarecimento iminente feita inicialmente por Kant, sendo constatado haver, ao contrário, um 

movimento barbárico de regressão ao primitivismo pelo ser humano contemporâneo. Em vez 

de haver o desejo pela libertação, é notada a permanência de uma manutenção de seu status de 

escravidão. Atendo-se ao exemplo da utilização da jornada do herói nas narrativas, pode-se 

notar que o ser humano contemporâneo deseja reviver repetidamente a mesma experiência 

previsível, uma vontade de participar perpassada pela desconfiança; o desejo por um novo 

sempre pontuado por características do velho (cf. SANTOS, 2012). 

Entender essas manifestações do interior psíquico, apesar de largamente abordadas por 

mitólogos e psicanalistas, ainda permanece sendo de extrema importância para a compreensão 

da formação psicológica e social do ser humano. Não obstante, a forte conexão entre essas 

narrativas e os comportamentos das sociedades que delas primeiramente fizeram uso nos 

mostram o quanto ainda se mantém uma relação de dependência com tais construções. Hoje, 

mais do que nunca, revisitar o passado se mostra uma das ferramentas de maior funcionalidade 

para a compreensão do presente, como bem nos retratam os padrões cíclicos culturais, a moda 

e certos temas que, vez ou outra, desaparecem e ressurgem (cf. HENDERSON, 2016).  

Com o propósito de contribuir para a ampliação da compreensão desses fenômenos na 

sociedade contemporânea, desenvolve-se aqui uma análise acerca da construção da jornada do 

herói no livro Um jogo de tronos2 (2011), de George R. R. Martin, primeiro volume da série 

                                                 
2 Escolheu-se o uso de uma tradução livre do título por parte do próprio autor da dissertação, motivada por haver 

uma divergência com aquela utilizada na edição brasileira da editora Leya, a qual opta por traduzir A game of 

thrones, no original, por A guerra dos tronos. Entendeu-se que, levando-se em consideração a importância da 

palavra jogo (game) para a trama, perdia-se, em parte, o sentido que havia sido inferido no original pelo autor. 

Além disso, no âmbito da cultura pop, há uma problematização dos títulos motivada pela escolha da adaptação 

televisiva – produzida pelo canal pago HBO desde 2011 – em usar apenas Game of thrones, mantendo somente 

em parte o título do primeiro volume, retirado apenas o artigo indefinido da língua inglesa A. Etimologicamente, 

ambos, o título da série e o da editora Leya, modificam o sentido original, a série retirando o artigo indefinido a 

em inglês, um ou uma, que transmitiria a ideia de o jogo desenvolvido ser apenas mais um, e a tradução para o 
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intitulada Uma canção de gelo e fogo3. A escolha da obra se justifica pelo seu forte apelo 

cultural na contemporaneidade e grande influência na estrutura das produções narrativas atuais, 

sendo considerada por muitos a sucessora espiritual da criação máxima da fantasia moderna, O 

Senhor dos Anéis (2004), do britânico J. R. R. Tolkien. Mais do que isso, no que tange à 

construção de sua narrativa, foi creditada a Um jogo de tronos (2011) uma quebra com os 

padrões mercadológicos e narratológicos, uma vez que o tido herói principal é morto de maneira 

inesperada antes do término da trama, fato que produziu sentimentos mistos por parte de seus 

leitores, os quais alçaram a obra como uma que romperia com a própria jornada do herói, fato 

que, como poderá ser verificado, não acontece em sua totalidade. 

 Com isso, se espera contribuir para a ampliação dos estudos literários, mais 

especificamente quando relacionados às construções narrativas envolvendo a utilização de 

estruturas míticas, a partir do desenvolvimento de um olhar crítico sobre a obra e sua 

constituição, uma vez que esse tipo de criação na contemporaneidade é, em grande parte,  

largamente dedicada à massificação e captação da atenção de uma plateia que almeja, 

episodicamente, a partir das várias sequências que a sucedem, apenas o entretenimento. 

Entender esses mecanismos figura como de suma importância, não apenas como meio de 

conhecimento, mas também, no caso especifico do nosso corpus, como uma forma de entender 

as adaptações ministradas na busca por aumentar o apelo comercial desses produtos.  

No primeiro capítulo, que tem por título “Mito, esclarecimento e indústria cultural”, será 

desenvolvido um breve panorama acerca das teorias a serem utilizada durante a análise, bem 

como serão apontados os pontos que as tornam áreas convergentes. Inicialmente, serão 

apresentadas as definições e problematizações da presença do mito e de sua evolução, 

culminando em sua modernização em  esclarecimento. Para tanto, buscou-se fundamento em 

Campbel (2007), pai da concepção de jornada do herói; Eliade (2016), autor que traz em seu 

texto uma ampliação e atualização do que é o mito, bem como de seu papel na sociedade 

contemporânea, apresentando argumentos e exemplos para a sua validação enquanto 

manifestação cultural e objeto de estudo; Vogler (2015) e outros ainda foram consultados de 

modo a ampliar a concepção de Campbell para a atualidade. Como complemento para a relação 

entre mito e esclarecimento, foi tomado o texto “Resposta à pergunta: Que é Esclarecimento?”, 

de Kant (2008). 

                                                 
português por escolher utilizar o artigo definido A, que passa exatamente o oposto, personificando a guerra, palavra 

que não condiz com a usada no original. Sendo assim, busca-se manter o sentido pretendido pelo autor a partir da 

escolha de Um jogo de tronos. 
3 A song of ice and fire, no original. 
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Ainda nesse capítulo é trazida à tona a apropriação do mito por parte da indústria 

cultural, de forma a se tornar um meio de manipulação de seu produto final, buscando incutir 

no leitor/expectador uma falsa sensação do novo. Para tanto, são usados os textos de Adorno 

(1991), a respeito do caráter de fetichismo e regressão das produções artísticas, Adorno e 

Horkheimer (2006), postulação base acerca da indústria cultural e sua relação com o 

esclarecimento Kantiano, Thomson (2010), que apresenta releituras e opiniões a respeito da 

obra de Adorno, e Benjamin (2014), a partir do qual é possível falar acerca da possibilidade de 

reprodutibilidade técnica da arte, e outros.  

Feito isso, é dado início à análise do corpus no segundo capítulo, “A Jornada do Héroi 

em Um jogo de tronos”. Nele, são desenvolvidas, em paralelo à apreciação do romance, as 

especificações da jornada do herói, explicitando as várias caracterizações arquetípicas presentes 

na obra e as construções de espaço que instituem as suas etapas. Em um primeiro subtópico, 

centrado na análise da personagem Eddard Stark, será discutida a construção do herói na 

jornada em suas várias fases, traçando as linhas que dividem onde e como ela é utilizada na 

trama. Igualmente, no segundo subtópico, procurou-se desenvolver algo similar com as 

personagens Jon Snow, Daenerys Targeryen e Tyrion Lannister, a partir dos quais são traçadas, 

de posse das constatações efetivadas pela análise prévia, etapa por etapa, as implicações da 

jornada para o núcleo narrativo de cada um.  

O capítulo de conclusão traz um breve paralelo acerca das implicações da jornada do 

herói da obra e sua relação com o mercado cultural. Procurou-se trazer à tona como a indústria 

tenta disfarçar suas produções popularescas em obra de arte a partir de leves, e muitas das vezes 

insignificantes, modificações. Em específico, buscou-se trabalhar como, em Um jogo de tronos 

(2011), se tenta vender a imagem de que há uma quebra com os padrões, não somente da 

jornada, mas da própria indústria, quando na verdade essa quebra é inexistente, limitando-se, 

em grande parte, a uma repetição velada da jornada, disfarçada a partir de uma falsa quebra 

com a morte da propagandeada personagem principal, ou de uma falsa promessa de 

originalidade, que acaba por, mais uma vez, vender o já usado por inédito.  
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1 Mito, esclarecimento e indústria cultural 

 

A busca pelo conhecimento é evidentemente uma das maiores pretensões humanas. 

Somente por meio dele foi possível experimentar as inúmeras transformações ocorridas no 

cotidiano, que, direta ou indiretamente, marcaram e reformularam sucessivamente as vivências 

sociais. Dentre várias, a incansável tentativa de preenchimento do vazio existencial através do 

autoconhecimento e da sistematização de uma lógica ao universo se destacaram. Essa 

obstinação pela racionalização impregnou tanto aos primeiros povos quanto aos modernos de 

um sentimento vivo de permanente mobilidade, estabelecendo, a partir da fixação no 

inconsciente da necessidade de conexões históricas e sociais mais concretas, uma forte relação 

axiomática da compreensão dos fenômenos individuais, coletivos, históricos e psicológicos, 

que, imbuídos do metafísico, direcionariam as primeiras sociedades à concepção das 

conhecidas narrativas mitológicas. Essas, por sua vez, viriam a contribuir para o 

estabelecimento das intrincadas estruturas socioeconômicas e culturais modernas, reverberando 

os sinais de sua motivação inicial através das diversas manifestações artísticas surgidas desde 

então – como exemplos: a dança, o teatro, a música, a literatura e, contemporaneamente, o 

cinema. 

Constata-se, principalmente se tomados como exemplo os primórdios de grande parte 

das civilizações conhecidas, uma pluralidade na tentativa de explicação do mundo por meio dos 

mitos. Semelhante ao homem hodierno, que “[...] se considera constituído pela História, o 

homem das sociedades arcaicas se proclama[va] o resultado de um certo número de eventos 

míticos” (ELIADE, 2016, p. 16) que, apesar de excêntricos, eram tomados por eles como reais. 

Ambos idealizam a concepção de sua existência a partir de eventos prévios que, direta ou 

indiretamente, sustentam o passado, afetam o presente e influenciam o futuro; na procura pelas 

raízes redescobrem o corrente e, a partir dos erros outrora cometidos e novos ensinamentos 

aprendidos, abrem a possibilidade para a inauguração de novos rumos e experiências.  

Entender a origem das coisas, nos moldes apresentados, mesmo que partindo a priori 

de construções cosmogônicas e escatológicas4, foi a maneira mais prática e lógica concebida 

para justificar e, acima de tudo, efetivar a procura pela superioridade dominadora da 

humanidade ante a natureza5 (cf. ELIADE, 2016, p.18). Com os avanços científicos e sociais, 

                                                 
4 Os conceitos de cosmogonia e escatologia se referem, respectivamente, às construções narrativas responsáveis 

por relatar a criação e a futura destruição, seguida ou não de uma recriação do mundo. 
5 É relevante pontuar também que essa relação não se restringe apenas ao cosmo, mas “do mesmo modo, o 

nascimento, a vida e a morte do indivíduo podem ser considerados como uma descida à inconsciência seguida de 

um retorno. [...] Embora ainda esteja vivo, descobriu e abriu o caminho da luz, para além dos sombrios limites de 
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o mesmo mecanismo permaneceu enfaticamente vigente a posteriori, de modo que ainda hoje 

se procura conhecer como um meio para subjugar. 

Podemos, portanto, apresentar como definição geral, a ideia de que o mito, 

 

[...] tal como [...] vivido pelas sociedades arcaicas, 1) constitui a História dos atos dos 

Entes sobrenaturais; 2) que essa História é considerada absolutamente verdadeira (por 

que se refere à realidade) e sagrada (por que é obra dos entes sobrenaturais); 3) que o 

mito se refere sempre a uma “criação”, contando como algo veio à existência, ou como 

um padrão de comportamento, uma instituição, uma maneira de trabalhar foi 

estabelecida [...] (ELIADE, 2016, p. 22-23).  

 

Ou seja, mais do que um mero apanhado de narrativas a respetiro de seres sobrenaturais 

dotados de poderes criacionistas e intervencionistas, o mito foi abraçado como uma ferramenta 

idealizadora de um construto tido por verídico e aplicável pelos seus simpatizantes. Ele serviu 

a seu tempo para apresentar o mundo, e ao descrever os fatos místicos, abriu a possibilidade de 

exceder a mera rememoração desses acontecimentos sagrados, explicando, ensinando e 

direcionando seus seguidores através de grande parte das etapas de maior importância de suas 

vidas. Nos tempos primevos foi ele o responsável por instituir, em um determinismo quase 

científico/doutrinário, as várias instâncias sociais e econômicas. O mito era a garantia para os 

que o seguiam de que alguém anterior a eles já havia cruzado o limiar do mundo, criado todas 

as coisas e, principalmente, praticado as ações que agora eles deveriam mimetizar. Com ele, 

empunhava-se a certeza de que, previamente, a divindade criadora os havia sagrado para a 

terrível expedição da existência. Essas construções narrativas 

 

[...] foram objeto de longa meditação, de pesquisa e de discussão ao longo de séculos 

[...], serviram a sociedades inteiras como as principais bases do pensamento e da vida. 

[...] Os jovens foram educados, e os anciões se tornaram sábios por intermédio do 

estudo, da experiência e da compreensão de suas efetivas formas iniciatórias. 

(CAMPBELL, 2007, p. 254) 

 

Os mitos não se limitavam apenas às funções meramente metafisicas de seus povos. 

Foram eles os alicerces morais e éticos de várias gerações, sendo utilizados como guias 

aplicáveis, desde as situações diárias do convívio prático até as determinações cívicas. Dessa 

forma, empunhava-se a certeza de que, tanto à frente do caçador enfrentando as bestas 

selvagens, quanto da doméstica e do agricultor que cultivava e arroteava a terra prometida, 

caminhava um ser místico, poderoso e que, de alguma maneira, os havia anunciado para aquela 

indispensável função, alicerçando e mantendo cada ente operante e em seu lugar.  

                                                 
nossa morte em vida” (CAMPBELL, 2007, p. 256). Ou seja, metonimicamente, pode ser emulado no ciclo da vida 

do ser humano o mesmo esquema empregado ao universo. 
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O mito materializa-se dessa maneira como o elo conector das várias faculdades 

humanas, conscientes e inconscientes, perpassando as artes até emergir no universo social. 

Apesar de suas particularidades, estes mesmos mitos foram por muito tempo ignorados por uma 

considerável parcela dos estudiosos, somente surgindo como hoje os vemos no ápice do 

esclarecimento moderno, em parte para figurar como peça destoante do que o próprio 

esclarecimento gostaria de significar: uma forma de pensamento empiricamente fundamentada, 

logo, cientificamente válida e, do ponto de vista de seus adeptos, imune à possibilidade de 

questionamento. 

Da manipulação do fogo ao efetivo uso da roda, das técnicas de caça, plantação e 

colheita, essenciais para a sobrevivência, até por fim atingirmos os significativos upgrades 

tecnológicos contemporâneos, houve um contínuo esforço humano em direção a uma sublime 

e exponencial assimilação e emprego do saber. Para irmos além: o conhecimento, em suas 

diversas formas6 nos hierarquizou, traçou linhas e alçou camadas sociais; tornou-se o divisor 

de águas da existência humana. Permitindo a sobrevivência da espécie, se transformou em 

poder e, como tal, cobrou o seu justo preço: a partir dos inúmeros conflitos desencadeados 

durante a sua instituição, abriu, ironicamente, as possibilidades para a nossa própria auto 

extinção7. Em termos práticos, o desenvolvimento dessa especialização do conhecimento na 

forma de esclarecimento foi responsável por evidenciar aquilo que nos diferenciava, para o bem 

ou para o mal, dos demais seres vivos, a saber: a capacidade de raciocínio.  

Nesse movimento, rompe-se o laço que até então o conhecimento havia tido com o 

natural e o sagrado em câmbio pela racionalização totalizante das coisas. Se estabelece dessa 

forma um propósito emancipador, ou no mínimo organizador, dos poderes mistificados que até 

então haviam regido todo o mundo. Sua abertura em meios oficiais se deu ainda na idade média, 

fruto, em grande parte, do crescente interesse da Igreja Católica na formação de seu clero (cf. 

ELIADE, 2016, 156). A busca por conhecimento, que antes havia incorporado uma tentativa 

inerente e natural ao ser de compreensão dos acontecimentos e do mundo que o circundava 

através das narrativas míticas, na modernidade ganha um tom que vai além de apenas reafirmar 

sua função empoderadora. Ele passa a figurar como uma ferramenta para concretização de um 

                                                 
6 É de extrema importância que consideremos aqui o mito como uma forma nata de conhecimento, divergindo do 

significado negativo que lhe foi inferido nos últimos séculos, quando passou a ser reduzido a apenas uma produção 

literária. 
7 Não são poucos os exemplos de grandes carnificinas desencadeadas pela mera distinção social ou ideológica, as 

quais, decorrentes dos avanços científicos e bélicos, irromperam causando a morte de centenas de milhares. Um 

bom exemplo pode ser encontrado nas várias cruzadas da idade média que, em nome de uma guerra santa, levaram 

a morte até as portas do oriente médio entre os séculos II e XII. Em um período mais recente, seria natural citar a 

Segunda Guerra Mundial, com o decorrente extermínio perpetrado sob o comando de Hitler nos campos de 

concentração, seguido de perto pelas bombas atômicas americanas em Hiroshima e Nagasaki. 
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ápice libertário que extrapola as amarras sociais para concretizar-se no subjugamento total da 

própria natureza. Eliminando aquilo que de primitivo ainda havia, o esclarecimento se 

transforma na nova meta da escala evolutiva, na qual, se outrora ele havia servido à humanidade 

como meio de compreensão de seu habitat e de suas neuroses e psicoses sob a forma de mito, 

modificado por si mesmo, ele passa a ser brandido com a função de subjugar esse ambiente a 

linhas de pensamento, em certos casos, com características fortemente ditatoriais. 

O mito é erguido em seus últimos dias como o pendão de um pensamento retrógrado, a 

partir do qual as novas sociedades, de posse de um altivo e novo entendimento, não mais 

conseguem situá-lo ou utilizá-lo satisfatoriamente. A necessidade de uma razão 

matematicamente aceita, em específico nas camadas dominantes, estimulou uma caça às bruxas 

míticas da qual o totalitarismo de um nicho esclarecido saiu vitorioso sobre toda e qualquer 

manifestação minoritária. Esse mesmo ultimato foi dado, ainda na antiguidade, aos gregos, para 

quem os mitos, em determinado momento histórico, passaram a não mais ser compreendidos 

literalmente, mas a ter suas narrativas e deuses empossados de um caráter oscilante entre o 

metafórico e o alegórico (cf. ELIADE, 2016, p.165).  

Pode-se também afirmar que algo semelhante sobreveio ao cenário cultural e religioso 

moderno às amplas interpretações literais que costumavam ser formuladas a respeito do Velho 

Testamento cristão. Em específico a narrativa da criação do cosmos descrita no livro de Gênesis 

deixou, para muitos teólogos e livres intérpretes das escrituras, de tomar lugar nos fantásticos 

“sete dias terrenos”, como convencionou-se à crença, para ser “racionalizado” através do 

“tempo de Deus”8, divergindo integralmente da primeira, e passando a ser tão metaforicamente 

poética quanto a função outrora desemprenhada pelos deuses e narrativas gregas9. 

Ainda no século XVIII, Immanuel Kant (1724 – 1804) defendeu o posicionamento 

segundo o qual o esclarecimento seria “[...] a saída do homem de sua menoridade, da qual ele 

próprio é culpado [...], [sendo essa menoridade] a incapacidade de fazer uso de seu 

                                                 
8 Segundo a passagem bíblica em 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, “um dia para o senhor é como mil anos, e mil 

anos como um dia”. Como confirma Campbell (2007), a diferenciação de correspondência entre o tempo divino e 

terreno “é um motivo mitológico bem conhecido. [...] Do ponto de vista dos olímpicos, era após era da história 

terrena transcorre, de modo que, onde os homens veem apenas a mudança e a morte, os bem-aventurados 

contemplam a forma imutável, o mundo sem fim” (CAMPBELL, 2007, p. 218). Fica aberta, dessa maneira, toda 

uma gama de precedentes para interpretações como a citada. 
9 Muito do que foi preservado ativamente dos antigos mitos permanece camuflado nas religiões contemporâneas. 

A própria fé cristã medieval, prioritariamente representada na figura da Igreja Católica e, em menor grau, em certas 

denominações protestantes, perpetua, palimpsestuosamente, em algumas celebrações e na representação de certos 

santos, traços dos mitos canibalizados por eles no passado. Várias cerimônias, como a Páscoa, o Natal e, de forma 

mais abrangente, as várias materializações da virgem Maria, nos mostram a tentativa de aproximar as celebrações 

de colheitas e de transição, bem como as várias deusas e deuses para os povos recém cristianizados (cf. ELIADE, 

2016, p. 144). 
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entendimento sem a direção de outro indivíduo” (2008, p. 63). Haveria uma relação de 

submissão no que se refere à disseminação do saber que o manteria sempre terceirizado. Mais 

do que isso, o ser humano se encontraria reprimido nessa relação, sendo ele próprio colocado 

como incapaz, ou não desejoso, de se livrar desse jugo e de procurar, por vontade própria e 

sozinho, o conhecimento. Tal afirmação evidenciava a antiga fragilidade social, proporcional 

ainda hoje, em relação à independência intelectual. A frequente necessidade de tutoria nas 

sociedades, tópico que remonta à concepção das primeiras narrativas míticas, representaria, 

assim, um atraso no processo de esclarecimento da humanidade, uma vez que poucos 

conseguiriam deixar esse estado letárgico, uns por preguiça, e outros por covardia de sair da 

dependência de seus senhores do conhecimento e do corpo.  

Mais do que apenas necessário, Kant via o esclarecimento enquanto um estágio 

iminente. Para ele, por mais que houvesse atrasos, haveria 

 

[...] sempre alguns indivíduos capazes de pensamento próprio, até entre os tutores 

estabelecidos das grandes massas que, depois de terem sacudido de si mesmos o jugo 

da menoridade, espalharão[riam] em redor de si o espírito de uma avaliação racional 

do próprio valor e da vocação de cada homem de pensar por si mesmo. (2008, p. 65) 

 

Seriam os próprios detentores do conhecimento que subjugam, em maior ou menor número, os 

libertadores. Nesses termos, se defende que o esclarecimento se tornaria a expressão máxima 

da liberdade intelectual, bem como o pré-requisito para uma sociedade bem desenvolvida, na 

qual o ser humano, de posse de suas faculdades cognitivas expandidas, depreenderia uma 

investida contra tudo aquilo que fugisse ao racional, rompendo com as imposições previamente 

determinadas, se emancipando de toda e qualquer mediação que pudesse aliená-lo da verdadeira 

realidade. Promulga-se uma totalidade do entendimento, uma anarquização do saber, e 

consequentemente, uma libertação das amarras até então impostas aos avanços necessários. 

Porém, se por um lado essa máxima é concebida como uma opção libertadora, por outro, se 

tomada por absoluta, apresenta um tom altamente ditatorial e danoso. Ao não deixar espaço 

para o posicionamento contrário, fixando um forte ar de inexorabilidade e totalitarismo, é posta 

em evidência a doutrina do inquestionável, ao se excluir a possibilidade de produção de 

conhecimento mediado.  

A Alemanha do século XX é um ótimo exemplo para se demostrar o funcionamento 

desse tipo de conduta. Apesar de haver figurado como uma das nações de maior 

desenvolvimento intelectual e educacional em seu tempo, o país foi responsável por 

protagonizar, durante as décadas de 1930 e 1940, um dos maiores atos de crueldade contra a 

humanidade. O genocídio dos judeus enviados aos campos de concentração chocou, e ainda 
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hoje choca, profundamente o mundo. Em defesa da pureza nacionalista, uma parcela 

considerável da população pregou e buscou o extermínio, metafórico ou literal, de um povo 

que, legalmente, também fazia parte do país. Fundamentados em um princípio lógico, o de que, 

se algo está “poluindo” a sociedade, esse algo deve ser inquestionavelmente varrido, houve a 

idealização dos judeus como sendo “[...] outros seres humanos [...] concebidos como um 

obstáculo para a apropriada ‘organização do ambiente’” (BAUMAN, 1998, p. 17). O projeto 

“estético” e “político” de Hitler, bem fundamentado e propagandeado pelos novos meios de 

comunicação em ascensão, o cinema um deles, validaram, social e ideologicamente, a 

ressignificação de todo um povo em “sujeira”. Uma vez logicamente regularizado pelo 

esclarecimento e aceito pelos esclarecidos, a crença de que se estava fazendo o correto pareceu, 

ao povo alemão, incorruptível e inegável.  

Nesse contexto, os teóricos Adorno e Horkheimer se destacam por ter, direta ou 

indiretamente, tentado entender, dentre outros, o holocausto promovido na Alemanha pelos 

nazistas. Em particular em Dialética do esclarecimento (2006), um dos escritos de maior 

importância da parceria, é posta em pauta uma tentativa de manifestação de um posicionamento 

filosófico acerca dos absurdos ocorridos durante a Segunda Guerra Mundial, bem como um 

misto de crítica às práticas socioculturais do período, sendo o seu questionamento central: “[...] 

por que a humanidade, em vez de entrar em um estado verdadeiramente humano, está se 

afundando em uma nova espécie de barbárie” (2006, p. 11). Inquietava-os que, apesar dos 

grandes avanços científicos e sociais, a humanidade ainda não alcançasse o máximo e inevitável 

esclarecimento profetizado por Kant, mas estivesse suscetível ao repetitivo protagonismo 

barbárico.  

Para eles, a premissa de Kant se mostrava falha, uma vez que “[...] o que os homens 

querem aprender da natureza é como empregá-la para dominar completamente a ela e aos 

homens” (Ibid., p. 18). Mais do que apenas a libertação pelo esclarecimento, há um movimento 

contrário ao postulado, no qual o esclarecimento é, ele próprio, corrompido por si mesmo, e sua 

funcionalidade aparentemente deturpada. Partindo de sua ressignificação como uma nova forma 

de poder, dá-se início a um movimento de alienação do ser que ele deveria libertar. O próprio 

esclarecimento passa a ser o instrumento que valida o jugo a ser carregado. A ferramenta que 

havia sido profetizada para a libertação passa a ser utilizada como justificativa pela procura do 

melhor, mesmo que este não seja o correto e o aceitável para o bem comum. 

Uma vez que a modernidade se torna “[...] a época, ou o estilo de vida, em que a 

colocação em ordem depende do desmantelamento da ordem ‘tradicional’, herdada e recebida 
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[...]” (BAUMAN, 1998, p. 20), é proposta uma tentativa de efetivação de um pensamento 

dialético no qual 

 

A fé de Kant no Esclarecimento, na libertação progressiva da humanidade frente à 

superstição, está errada. A razão, que Kant considera ser o fundamento da existência 

livre e autônoma, é, na verdade, o oposto: uma manifestação da vontade humana de 

dominar a natureza. Ao buscar libertar-se da natureza, o homem esquece sua própria 

dependência e participação no mundo natural. [...] O homem acredita que a razão o 

separa dos animais. Como isso serve para justificar sua exploração pelo homem, e, 

portanto, a contínua participação do homem na violência e anarquia da natureza, a 

razão revela ser não o motor da libertação do homem, mas apenas mais um meio 

adicional de sua escravização. (THOMSON, 2010, p. 135-136) 

 

Ao ser isolado o fator espontaneamente orgânico do ser humano, distinguindo-o o 

máximo possível da natureza, especificamente, no nosso caso, da característica mítico-

religiosa, exclui-se, de certo modo, toda uma relação de responsabilidade do ser para com o seu 

meio. Justifica-se, em prol do conhecimento ou do lógico bem-estar, o descrédito de toda uma 

rede de conexões sociais, de modo a enfatizar o caráter dominante do ser sobre a própria 

natureza, subjugando todo tipo de manifestação tida como inculta e incontrolada.  

Ao aplicar esse tipo de pensamento, segundo o qual não se deixa nenhuma possibilidade 

de aceitação do que não tenha sido previamente concebido pela razão, tenciona-se a crença de 

se estar livre de um possível retorno ao mítico. Ironicamente, uma vez que o que se almeja com 

a instituição de uma massa esclarecida é a libertação das amarras, no pensamento racional que 

se defende, 

 

[...] anula-se a conta que outrora o pensamento dera, nos mitos, dos acontecimentos. 

O mito queria relatar, dominar, dizer a origem, mas também expor, fixar, explicar. 

Com o registro e a coleção dos mitos, essa tendência reforçou-se. Muito cedo 

deixaram de ser um relato, para se tornarem uma doutrina. (ADORNO; 

HORKHEIMER, 2006, p. 20) 

 

Vê-se que o mito desempenhava um papel equivalente ao esclarecimento, apenas se 

distinguindo de maneira prática, “[...] na medida em que pretende explicar o mundo e o homem, 

isto é, a complexidade do real, o mito não pode ser lógico: ao revés, é ilógico e irracional. Abre-

se como uma janela a todos os ventos; presta-se a todas as intepretações” (BRANDÃO, 2015, 

p. 38). Por ser algo personalizado, o mito, apesar de radicalmente tomado em várias sociedades, 

figurava como algo aberto, construído socialmente, logo, menos ditatorial, uma vez que se abria 

à possibilidade para a sua interpretação e expansão, diferente do totalitarismo do 

esclarecimento, avesso a lacunas. 

A represália da razão se evidencia quando esta ignora o fato de que o que hoje é tomado 

por esclarecimento se encontra sujeito à possibilidade de se tornar o mito de amanhã. Mais do 

que isso, mata-se a relação humanizada do conhecimento para com o ser, tornando a sociedade 
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suscetível à barbáries como a ocorrida na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Desde 

que seja logicamente aceito, nenhum processo deve ser questionado na visão esclarecida, uma 

vez que nada deverá existir que não deva, de maneira aplicável, ser usada em prol do ser 

humano. No campo artístico, esse tipo de processo acaba por induzir a um movimento de 

mecanização e massificação do fator criativo. Visando o lucro, a arte, antes algo coletivo, agora 

somente recebe a permissão para existir tão logo seja possível apontar o seu fator de “utilidade” 

para o mercado (cf. DURÃO, 2008, p. 39).  

Se tomado os primórdios da arte, vemos que ela se caracterizava como uma das 

manifestações mais significativas para o ser, sendo evidente a sua utilização catártica. A arte 

servia como a perfeita sublimação dos desejos criativos dos povos, mantendo uma distinção 

clara entre sua composição e consumo se comparada às demais produções, fato que a alçou a 

um patamar quase apoteótico10. Logo, apesar de permanecer em determinadas áreas com seu 

caráter austero intacto, como é o caso, até certo ponto, da ópera, da música de concerto e da 

pintura, manifestações tidas como de maior erudição e, em certos níveis, menos atingidas pela 

interferência maciça do mercado, as possibilidades instauradas em decorrência dos avanços 

tecnológicos e comerciais modificaram, e muito, a criação e o modo com que a arte passou a 

ser consumida. Especialmente a partir do século XV, com o surgimento da prensa de Gutenberg, 

responsável por promover uma das maiores alterações no status quo da antes impossibilitada 

reprodutibilidade técnica da arte, viu-se um crescente no que tange à massificação dos meios 

artísticos de produção. Em verdade, a imprensa foi a principal responsável por aquele que viria 

a ser o estopim do que hoje denominamos de indústria cultural ao promover a propagação e 

manutenção do fetiche social, introduzindo, tardiamente, a ampliação dos veículos de 

publicidade. Todavia, é bem verdade que “[...] os efeitos dos meios de comunicação de massa 

são igualmente [...] positivos e negativos, na medida em que ampliam as possibilidades de 

divulgação de mensagens além de seu círculo de indivíduos”, porém, igualmente reduzem as 

faculdades humanas ao limitar o exercício de sua cognição através da apresentação repetitiva 

de máximas pré-estabelecidas (PUTTERMAN, 1994, p. 30). Essa prática foi ainda mais 

intensificada a partir dos vários mecanismos que passaram a ser utilizados na incitação de um 

consumo que, em função da voracidade de seu meio de divulgação, agora, mais do que nunca, 

                                                 
10 Os gregos, por exemplo, buscavam registrar em suas criações valores eternos. Para eles, deveria-se sempre 

ambicionar para além da mera utilização. Seus únicos projetos considerados artísticos, porém, destituídos desse 

tom beatificado, eram a fundição e a cunhagem, passíveis de fabricação em larga escala, logo, visando em maior 

grau sua utilização e em menor sua contemplação (cf. BENJAMIN, 2014, p. 49). 
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desencadeiam tanto a aquisição quanto a produção em larga escala de produtos cíclicos, 

relegando ao consumidor uma possibilidade quase nula de escolha.  

Sendo assim, a abordagem totalitária da publicidade pode ser vista como um tipo de 

dispositivo de bloqueio a partir do qual todo produto que não receba o seu aval se torna suspeito 

ao mercado, e o abandono de sua prática culmina em perda de prestígio comercial (cf. 

ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 134). Não estar inserido nessa convenção se configura, 

por eliminação, em uma auto-exclusão desejada por parte do artista: primeiro, pela inevitável 

não inserção no mercado, uma vez que não expor o produto implica a inexistência 

mercadológica deste; segundo, em decorrência da carência avalista de um mecanismo que se 

condicionou, com o tempo, a desempenhar uma função mediadora entre o produto e o 

consumidor.  

O lugar do consumidor nessa equação ficaria, assim, bastante reduzido, de modo que se 

esse “[...] indivíduo liquidado aceita realmente e com paixão a exterioridade consumada das 

convenções como critério, deve-se dizer que a época áurea do gosto irrompeu num momento 

em que não há mais gosto algum” (ADORNO, 1991, p. 88). Bombardeado por um sem fim de 

produtos paródicos, o consumidor não mais detém a opção de escolha, uma vez que o consumo 

acaba reduzido ao proposto pela publicidade. Surge, consequentemente, um novo tipo de cliente 

que carece de vontade e desejos próprios, fardo esse irrefletidamente carregado por ele.  

A parceria institucionalizada entre a indústria cultural e a publicidade estabelece, dessa 

forma, um mecanismo no qual o foco da manufatura de suas mercadorias repousa não somente 

no seu produto, mas, principalmente, no seu consumidor, que, uma vez continuamente 

bombardeado pelos meios de propaganda, se metamorfoseia, ele próprio, em uma criação do 

mercado, ao ser concebido de antemão para o produto que se propõe a comprar (cf. RAMOS, 

2008). Mercado e produto se misturam em um processo simbiótico na busca pelo lucro, de 

modo que,  

 

[...] entre a incompreensibilidade e a inevitabilidade não existe meio termo possível: 

a situação polarizou-se em extremos que na realidade acabam por tocar-se. Entre eles 

já não há espaço algum para o “indivíduo”, cujas exigências – onde ainda 

eventualmente existirem – são ilusórias, ou seja, forçadas a se amoldarem aos padrões 

gerais. A liquidação do indivíduo constitui o sinal característico da nova época [...]. 

(ADORNO, 1991, p. 84) 

 

Para que haja a morte desse indivíduo, é reprimida de antemão toda e qualquer 

manifestação destoante daquela supostamente desejada pela maioria e inconscientemente 

adquirida no pacote comercial da fuga da realidade pelo consumidor, sendo essa imediatamente 

sobreposta pela predileção da própria indústria. Ao escolher a “arte” fácil ou ligeira, que lhe é 
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própria, haja vista ser pré-fabricada em resposta ao seu desejo maquinal, o cliente em busca de 

uma pseudoindividualidade acaba por oferecer ainda mais combustível ao aparelho que, ao 

final, apenas o mutilará em busca de uma velha novidade patrocinável.  

A necessidade de inauguração de um conceito utópico da realidade, ou de um que seja 

heterogêneo àquele do consumidor, aparece como imprescindível na constituição de uma massa 

consumista. Nota-se, seja em narrativas audiovisuais ou nas grandes empreitadas de marketing 

que se propõem à venda, a representação das instâncias sociais tal “[...] como modelou a 

indústria em seu todo” (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 105). Estruturando o alicerce da 

indústria, consumidor e mercadoria se complementam em um câmbio de interesses que, muitas 

vezes, surgirá e será consumido em um mesmo nível, no qual ambos são concebidos visando a 

vazão dos produtos, sendo o produto em si apenas a ferramenta canalizadora do desejo da venda 

e do consumo. 

Posto isto, a indústria cultural se configuraria como “[...] o resultado de um ajuste nas 

forças de mercado, [...] [um] momento específico de desequilíbrio [...] em que a busca do lucro 

venceu o desejo utópico que a autonomia artística proporcionava” (PONTE, 2011, p. 25). Um 

bom exemplo disso seria a estandardização promovida pelas produções com grande arrecadação 

nas bilheterias dos cinemas na década de 1970 e 1980. O formato arrasa-quarteirão inaugurou, 

com filmes como Guerra nas Estrelas – Uma Nova Esperança (1977), representante máximo 

das narrativas de ficção cientifica, e Halloween (1978), responsável por promover o novo boom 

do cinema de horror, um formato tão rentável que desde então é continuamente reiterado, sendo 

modificadas apenas as temáticas, que sempre se adequam de década para década. 

Recentemente, esse padrão se fez presente através dos inúmeros filmes de super-heróis que, de 

maneira bem-sucedida com Batman Begins (2005), do diretor Christopher Nolan, 

reinauguraram o gênero que permanece financeiramente rentável ainda hoje. 

A partir da incitação dos ânimos e da quantificação do valor artístico como lucro gerado, 

institui-se uma padronização voraz do consumo, cujo mero tornar-se best-seller funcionaria 

como a máxima validação artística.  

 

Vai-se construindo um panteão [...]. Os programas vão-se encolhendo, e este processo 

de encolhimento vai separando não somente o que é medianamente bom, o bom como 

termo médio de qualidade, mas os próprios clássicos comumente aceitos são 

submetidos a uma seleção que nada tem a ver com a qualidade. (ADORNO, 1991, p. 

85) 

  

Partindo dessa padronização, o todo, a possibilidade de alcance artístico, é reduzido ao 

vendável. Não apenas isso, mas a própria percepção de qualidade cai naquela do produto como 

forma banal de entretenimento. Vê-se isso através da própria acepção feita pelo consumidor 
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mediano, limitada à dicotomia maniqueísta do bom e do ruim. Não há crítica daquilo que se 

assiste ou lê, restando apenas a aceitação de que o produto cumpriu, igualmente a seus 

antecessores análogos, a função de ocupar o tempo do ócio. A própria escolha desses produtos, 

categorizados sempre em gêneros, faz com que esse consumidor distancie ainda mais o seu 

contato com o objeto, uma vez que a própria escolha é feita de antemão pelo mercado. Se este 

gostou do novíssimo filme de super-herói, mal poderá esperar pela próxima sequência, que 

promete, já nas cenas pós-créditos, ser igual ao que se acabou de assistir. 

Essa aceitação mediatizada, porém, ao mesmo tempo em que é fruto, contribui para a 

manutenção do status quo do domínio e do alcance publicitário da indústria, introduzindo não 

aquilo que seus consumidores precisariam ou desejariam, mas o que eles já estariam habituados 

ou condicionados a consumir. Como coloca Adorno (1991, p. 85), “esta seleção perpetua-se 

num círculo vicioso fatal: o mais conhecido é o mais famoso, e tem mais sucesso”. Não é de se 

estranhar a massificação que sucede as concepções do grande mercado, em que linhas infindas 

de produções seguem o padrão das grandes criações hollywoodianas com camisetas, action 

figures11, livros, revistas e tudo o que trouxer marcado em si o sinal do aparente alcance dessa 

totalização, de maneira que “[...] a própria escolha das produções-padrão orienta-se pela 

‘eficácia’ em termos de critérios de valor e sucesso [...]” (ADORNO, 1991, p. 85). Em suma, 

se filma e se escreve aquilo que está em evidência no mercado.  

Contudo, se por um lado esses fatores abrem possibilidades para quem se vende à 

indústria, por outro tal preocupação monetária encaixota esse mesmo artista e seus produtos e 

consumidores. Mais do que isso, vê-se que a indústria cultural elimina, com suas produções 

abertamente direcionadas às massas, quase todas as possibilidades para uma sublimação bem-

sucedida, de maneira que ao expor “[...] repetidamente o objeto do desejo, [...] ela apenas excita 

o prazer preliminar não sublimado que o hábito da renúncia há muito mutilou e reduziu ao 

masoquismo” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 115). A iminente instalação de um 

consumo cultural exclusivamente comercial, em muito a partir da oferta dessa pseudoarte 

enquanto mero produto, converte o foco da expressão artística para a sua função enquanto 

marketing de si mesma. O meio em que elas circulam torna a sua serventia não ter serventia 

legítima, uma vez que propõe sua utilidade prática acima da artística, por conseguinte, privando 

a função sublimativa da arte na sociedade. Não haveria, assim, um consumo real, mas apenas 

uma mera assimilação do produto pelo comprador. 

                                                 
11 Termo em inglês popularmente utilizado para se referir a um tipo específico de bonecos temáticos voltados para 

o colecionismo. 
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Por consequência, para além do fator estético e financeiro, podemos precisar a discussão 

acerca da indústria cultural a uma questão ética: seriam os produtos da indústria cultural bons 

ou prejudiciais para a humanidade? Haveria, de fato, aplicação real e necessária de suas funções 

para o engrandecimento e desenvolvimento das qualidades humanas ou não? (cf. COELHO, 

2006, p. 7). A arte, em sua essência primeira, cumpria uma função que transcendia a do mero 

entretenimento, uma vez que também funcionava como instrumento para a purgação catártica 

dos sentimentos humanos. Entretanto, com a adoção de suas expressões por um meio que visa 

o lucro, ela passa a ocupar uma posição proeminentemente corrompida, tanto para a visão de 

seus criadores, quanto de seus consumidores, desencadeando a instituição de um produto que 

já nasce com o propósito de venda, se estabelecendo um recalque que, ao reter aquilo que 

deveria ser sublimado a partir da catarse, mutila ou anula essa importante preocupação nutrida 

pela arte a priori.  

Se por um lado as produções sérias colaboram para a emancipação do homem das 

amarras psicológicas e sociais, desempenhando uma função catalizadora de seus traumas e 

sentimentos, por outro, as criações simplistas ofertadas pelo grande mercado apenas promovem 

um divertimento ao estilo panem et circenses12.  

 

Assim, e partindo do pressuposto (aceito a título de argumentação) de que a cultura 

de massa aliena, forçando o indivíduo a perder ou a não formar uma imagem de si 

mesmo diante da sociedade, uma das principais funções por ela exercida seria a 

narcotizante, obtida através da ênfase ao divertimento em seus produtos. (COELHO, 

2006, p. 23) 

 

O entorpecimento que sucede à diversão passa a ser o principal “atrativo” da indústria. 

Oferecendo a distração narcotizante através de filmes recheados de princípios lotéricos de finais 

felizes13, a indústria nutre a crença em um mundo extremamente positivista, onde, fatalmente, 

a ideia capitalista da vitória, que parece ser sua principal bandeira, marca o ápice malsucedido 

da vida medíocre, na qual uma parcela considerável de seus consumidores se encontraria 

inseridos. Esconde-se debaixo do tapete hollywoodiano e das grandes empreitadas de 

merchandising as mazelas e dificuldades da vida real, ao mesmo tempo que, por outro ângulo, 

consuma-se a prostituição artística através da qual a nova ideologia é transmitida.  

                                                 
12 Política desenvolvida durante o Império Romano que consistia no oferecimento de comida e diversão à grande 

massa com o intuito de as manter longe de possíveis revoltas. Em tradução livre significaria pão e circo. 
13 Princípio de loteria é aqui utilizado nos moldes postulados por Adorno e Horkheimer em Dialética do 

Esclarecimento (2006), referindo-se ideia de probabilidade, igual nos jogos de azar, em se alcançar o sucesso que 

se almejaria. Nesse caso, crê-se que a indústria vende a seus consumidores a possibilidade de que, igualmente às 

pessoas mimetizadas em suas produções, o consumidor também pode alcançar suas metas, geralmente sem 

necessitar de esforço. É destacado pelos teóricos como, na vida real, isso não passa de uma variável, podendo ou 

não, com base no princípio de loteria, chegar até o que se almeja. 
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Um bom exemplo do funcionamento desse mecanismo é representado ironicamente, 

uma vez que nele a indústria se desnuda, no filme A Rosa Púrpura do Cairo (1985), dirigido e 

roteirizado por Woody Allen. Ambientado no período da grande depressão americana, o filme 

narra a história de Cecília, uma dona de casa que, ao vivenciar diariamente problemas no 

casamento e no trabalho, busca conforto para a sua turbulenta vida refugiando-se 

constantemente no pequeno cinema da cidade. Após experienciar por algum tempo algumas 

aventuras, desencadeadas quando a personagem Tom Baxter sai do filme e invade o mundo real 

por haver se apaixonar por ela, Cecília se encontra, após o retorno dele para as telas, com a 

única opção de retornar à sua velha situação, regressando como de costume ao cinema, à procura 

de conforto para sua vida medíocre que em nada reflete o glamour e dinamismo daquela 

retratada na película. 

A ênfase no divertimento ofertado pelas lentes das grandes empreitadas artísticas 

encabeça uma filosofia centrada na infantilização do consumidor, uma vez que se presta, em 

grande parte, apenas ao divertimento de seu público. Preso ao desejo do prazer imediato e 

irrefletido, esse mesmo público valida, a partir da desregulação desse consumo, produções cada 

vez mais superficiais, e, em concordância com as exigências desse mercado, infantilizadas. É 

comum, como ocorre no filme supracitado, a procura nas criações artísticas daquilo que não 

conseguimos concretizar na vida real, seja a contemplação das relações amorosas perfeitas, ou 

o final feliz, no qual o(a) mocinho(a) sai realizado(a) em todos os âmbitos de sua vida. 

Essa relação cíclica filial entre o objeto, sua comercialização e seu consumo prepararia 

o seu consumidor, por conseguinte, para o mercado de trabalho, de maneira que no consumo 

dos produtos da indústria, o descanso que sucede o trabalho, ou o trabalho que precede o 

descanso, se assemelham. Enquanto a arte séria presume um desgaste de energia e um dispêndio 

mental em decorrência da catarse e do esforço cognitivo de seu consumo, o produto 

massificado condiciona o homem para a ação, reprimindo a energia libidinal que será gasta e o 

induzindo, através da repetição exaustiva de clichés, ao movimento mecanicista experimentado 

nos escritórios e fábricas. O moderno funcionário das grandes empresas e cooperativas, ao 

término do expediente, almeja apenas a descarga de suas aflições na tela, encarregada de 

fabricar e representar os seus desejos, com o único propósito semiconsciente de recarregar suas 

potencialidades para um novo dia (cf. ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 105). Assim como 

a personagem Cecília em A Rosa púrpura do Cairo, procura-se nos produtos massificados o 

conforto e a energia necessária para a movimentação das nossas vidas, na expectativa de 

conseguir um mínimo daquilo que nos é oferecido, ou ao menos acumular energia através de 

sua função preparatória o contidiano. 
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Mesmo que inconsciente, o consumidor termina por se colocar como refém, primeiro 

de si mesmo, vítima de seu próprio desejo pelo consumo padronizado, e, por fim, da própria 

indústria, à medida que, igualmente ao prisioneiro que ama a sua cela por que não pode amar 

outra coisa, ele troca o seu possível arbítrio pela opção mediatizada do prazer irreal. Efetiva-se 

a renúncia da individualidade pela busca da “regularidade rotineira daquilo que tem sucesso, 

bem como o fazer o que todos fazem [...]” (ADORNO, 1991, p. 88), sendo o indivíduo morto, 

tanto na figura do criador/artista, quanto do consumidor final dessa pseudoarte, restando apenas 

um ser em estado vegetativo. 

Nesse quesito, a indústria extrapola o âmbito da criação verdadeiramente artística 

apenas para, com maior violência, adentrar em um plano retroalimentativo, no qual se torna 

sutil a identificação da linha divisória entre seus produtos e as propagandas encarregadas de 

vendê-los e de, ideologicamente, modificar determinado setor. Evidencia-se através desse 

comportamento do mercado que, de fato, uma das poucas preocupações reais da indústria é a 

venda: 

 

É assim que o caráter mercantil da arte se desfaz ao se realizar completamente. Ela é 

um gênero de mercadorias, preparadas, computadas, assimiladas à produção 

industrial, compráveis e fungíveis, mas a arte como um gênero de mercadoria, que 

vivia de ser vendida e, no entanto, deixa de ser meramente sua intenção e passa a ser 

o único princípio (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 131). 

 

Ocorre, por assim dizer, um movimento de “coisificação” da arte. Ela deixa de ser expressão 

íntima e perde sua possibilidade de contemplação verdadeira para se tornar apenas a 

mercadoria. Sua manufatura não mais necessariamente exige um grande empreendimento por 

parte do artista, que pode, simplesmente, observar o que está em alta e parodiá-lo. O mecenas, 

ser que se dizia entendedor e consumidor da arte e, por assim ser, pagava caro por ela, agora é 

substituído por um público que a deseja como objeto de prazer momentâneo e que ambiciona 

pagar o mínimo possível por ela. O consumo individual é sobreposto pelo massificado, e como 

tal, dilui o valor dessa nova “arte” igualmente pelos números da massa consumista. 

Em meio a um mercado instigado pelo aumento do lucro, a transformação da arte em 

mercadoria instaura uma contradição interna que, se não é resolvida pelo mercado, menos ainda 

é compreendida pelos consumidores. A arte invendível, que deveria ser exposta como expressão 

máxima da humanidade, é colocada em liquidação, sendo exatamente o seu caráter coisificado 

que a fecha em nichos comerciais, reduzindo-se ao buscado no varejo. Essa limitação 

mercantilizada que posiciona as produções em prateleiras onde apenas os rótulos as diferenciam 

umas das outras, institui um ar de semelhança a tudo. Essa homogeneização das produções, 

distinguidas em sua grande maioria por detalhes mínimos, gera, no lugar de revolta, um dilatado 
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sentimento de conforto, uma vez que já não há mais nada a ser antecipado, em se tratando das 

criações artísticas, dado que  

 

[...] não somente os tipos das canções de sucesso, os astros, as novelas ressurgem 

ciclicamente como invariantes fixos, mas o conteúdo específico do espetáculo é ele 

próprio derivado deles e só varia na aparência. Os detalhes tornam-se fungíveis. [...] 

são, como todos os detalhes, clichês prontos para serem empregados arbitrariamente 

aqui e ali e completamente definidos pela finalidade que lhes cabe no esquema 

(ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p.103). 

 

É comum vermos sequências infindáveis de longas-metragens, como foi o caso da série 

de filmes Halloween e, de maneira ainda mais evidente, em Sexta feira 1314, nos quais se 

prolongou a longevidade cinematográfica apenas acrescentando um número ou um subtítulo à 

frente do título para sinalizar ao consumidor que aquela se tratava de uma nova sequência e não 

o que realmente era: uma reprodução quase exata do anterior.  

Mesmo quando se propõe a vender algo novo, a indústria marca esse produto com 

estigmas de seus predecessores, criando para seu consumidor um ambiente de conforto 

esquizofrênico, uma vez que “[...] tudo o que vem a público está tão profundamente marcado 

que nada pode surgir sem exibir de antemão os traços do jargão e sem se credenciar à aprovação 

ao primeiro olhar” (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 106). Mais do que repetir com 

clareza suas criações, esse tipo de abordagem mercadológica acaba por matar, de antemão, a 

possibilidade da idealização de uma liberdade criativa.  

Unidos, consumidor e produto constituem uma relação imbricada, na qual a 

retroalimentação de supostos desejos fecha o falso círculo que, possivelmente, separa, ao 

mesmo tempo em que une, o almejado do malquisto. “Cada filme é um trailer do filme seguinte, 

que promete reunir mais uma vez sob o mesmo sol exótico o mesmo par de heróis” (ADORNO; 

HORKHEIMER, 2006, p. 135). As modificações se limitam, em grande parte, a meros 

progressos técnicos, como “a computação gráfica e a melhoria na qualidade de gravação e 

edição de som”, sendo que, muitas delas chegam a falhar quando utilizadas pelo fato de, salvo 

exceções, focarem apenas no fator técnico, não havendo “[...] qualquer projeto estético que 

escape ao comum, limitando-se a repetir os mesmos enredos e as mesmas funções narrativas da 

tradição recente, com, no máximo, modificações na velocidade visando ludibriar a plateia 

                                                 
14 Halloween: A noite do terror (1978); Halloween 2: O pesadelo continua (1981); Halloween 3: A noite das bruxas 

(1982); Halloween 4: O retorno de Michael Myers (1988); Halloween 5: A vingança de Michael Myers (1989); 

Halloween 6: A última vingança (1995); Halloween H20: Vinte anos depois (1998); Halloween: Ressurreição 

(2002); Halloween: O início (2007) e Halloween II (2009). Sexta-feira 13 (1980); Sexta-feira 13, Parte 2 (1981); 

Sexta-feira 13, Parte 3 (1982); Sexta-feira 13, Parte IV: O capítulo final (1984); Sexta-feira 13, Parte V: Um novo 

começo (1985); Sexta-feira 13, Parte VI: Jason Vive (1986); Sexta-feira 13, Parte VII: A matança continua (1988); 

Sexta-feira 13, Parte VIII: Jason ataca Nova York (1989) e Sexta-feira 13 / Sexta-feira 13: Bem-vindo a Crystal 

Lake (2009).  
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acerca das repetições” (PONTE, 2011, p. 31), de modo que, para não destruírem o frágil castelo 

de vidro, acabam inutilizando muitas das potencialidades existentes graças a esses avanços. Um 

bom exemplo se encontra na refilmagem da série Star Trek para o cinema em 2009. Ao atualizar 

a narrativa de sucesso lançada durante a década de 1960 para a as telas modernas, pouco é 

modificado daquilo que já poderia ser encontrado na trama original. Com exceção da introdução 

de um par romântico inter-racial entre as personagens Spock, advindo do planeta Vulcano, e 

Uhura, humana e negra, as novidades se restringem a melhorias de efeitos especiais e a uma 

atualização de elenco com intuito de apresentar rostos de maior reconhecimento para o público 

jovem. 

Assim como ocorre com os demais produtos industrializados fornecidos 

indiscriminadamente e em larga escala, esse tipo de obra desponta já de posse de sua data de 

validade. A arte esboçada para as massas figuraria, inevitavelmente, como um “produto feito 

com as normas gerais em vigor: produto padronizado, como uma espécie de kit para montar, 

um tipo pré-confeccionado feito para atender necessidades e gostos médios de um público que 

não tem tempo de questionar o que consome” (COELHO, 2006, p. 11). Semelhante as milhares 

de marcas que se propõem a diferenciar o mesmo produto homogeneizado, o mercado tenta 

sugerir, para esse grande público ocupado demais para escolher, uma falsa grandeza para seus 

frutos análogos.   

O artista, tradicionalmente refém de mecenas através dos séculos, é praticamente 

anulado na nova equação mercadológica. Ele agora passa a se submeter a um senhor sem rosto, 

o próprio mercado (cf. ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 101 & PONTE, 2011, p. 254). De 

maneira clara, isso se evidencia no âmbito musical, onde a “terceirização” do consumo, advinda 

de sua mecanização inicial pelo fonograma, acabou desencadeando um progressivo afastamento 

entre artista e público, que, ao escolher ouvir as composições em casa através da nova 

tecnologia, alçaram uma barreira, em muitos casos, intransponível entre eles e o performista 

(cf. PUTTERMAN, 1994, p. 11). Se anteriormente era necessário um deslocamento até o 

recinto onde haveria a apresentação, agora o mercado propõe um conforto mediatizado, no qual 

nem um nem outro necessita de contato direto ou deslocamento para que o ato tome forma.  

Todavia, por mais que a distinção se evidencie com maior clareza na música, uma vez 

que essa figurou, inicialmente, como uma arte de contato estritamente físico, o problema se 

torna, com o passar dos tempos, generalizado. A recém-inaugurada exigência de produtos on 

demand15 instituiu um consumo exclusivista, que, apesar de possibilitar algum tipo de 

                                                 
15 Expressão em inglês que se refere aos produtos com circulação direta das produtoras para os consumidores, em 

sua grande maioria adquiridos unitariamente a partir de programas de assinatura, ou via transmissão fechada em 
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seletividade em relação ao que circula em larga escala através das mídias mais populares, acaba, 

igualmente, por impermeabilizar seus consumidores em relação às criações não ofertadas por 

sua operadora. Provocado por um sem fim de opções, o consumidor acaba por não se dedicar, 

ou mesmo por massificar o ato, apenas “zapeando”, como costuma ser feito pelos canais de 

televisão, seja pelos discos, no que tange à música, ou pelos filmes e livros nas novas mídias 

digitais.  

Esse totalitarismo das produções da indústria se propõe inicialmente como uma tentativa 

de inauguração de uma arte tida por democrática, em parte, por se propor à apresentação de 

uma criação de fácil assimilação e rápido consumo, contrapondo-se o inegável fato de a arte 

haver sido, em parte, sempre acolhida como algo elitizado. Apesar de ser sempre tratada com 

cautela por parte dos teóricos, especialmente por Adorno, uma vez que pode gerar certa 

confusão, seria interessante pontuar a existência de uma clara diferença destas das tidas 

produções populares. Grosso modo, haveria dois tipos: a cultura popular e a cultura de massa. 

A primeira remontaria a uma expressão artística espontânea que sai das massas para as massas, 

de modo que seu consumo e criação se daria em um mesmo nível, dispensando, dessa forma, a 

hierarquia comum às intenções do capital. A segunda, por sua vez, seguiria o inverso. 

Hierarquizada, sua produção parte de uma possível camada superior em direção ao grande 

público, visando ao lucro e, consequentemente, tornando-se, tanto para o mercado quanto para 

seus consumidores, altamente descartáveis (cf. COELHO, 2006, p. 20).  

Seria fácil, ao delimitarmos a distinção entre uma e outra, afirmar que a indústria cultural 

seria fruto do atraso das sociedades que consomem esse tipo de produto massificado, e, mais 

ainda, que esse atraso seria, em suma, culpa do violento avanço capitalista, especificamente na 

dicotomia inflamada entre Estados Unidos e Europa. Entretanto, o processo não é, e não deve 

ser visto de forma tão simplista: 

 

Atrasada relativamente à tendência ao monopólio cultural estava a Europa pré-facista. 

Mas era exatamente esse atraso que deixava ao espírito um resto de autonomia e 

assegurava a seus últimos representantes a possibilidade de existir, ainda que 

oprimidos. [...] Isso resguardou a arte em sua fase tardia contra o veredito da oferta e 

da procura e aumentou sua resistência muito acima da proteção que desfrutava de fato. 

(ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 109) 

 

                                                 
exclusividade. Como maior expoente temos a Netflix, empresa que oferece um grande catálogo de filmes, séries e 

documentários online, com destaque para suas produções exclusivas, que abrangem todas as maiores áreas de 

atuações largamente difundidas por mídias televisivas, ofertando reality shows e programas de culinária. 

Recentemente o movimento encontrou a música através do Spotify, que, nos moldes de sua “irmã”, oferece um 

enorme catálogo de música. 
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Na Europa permaneceu por mais tempo certa vanguarda que possibilitava resguardar a 

arte ante as pressões do capital que subjugavam e “popularizavam” suas novas manifestações, 

motivado e justificado pela possível democratização criativa e de acesso pela massificação. 

Esse tipo de posicionamento defensivo prolongou ao máximo a possibilidade de uma autonomia 

criativa, uma vez que, ao instituir um Zeitgeist, até mesmo o grande público mantinha-se 

consumidor e exigente de uma arte mais refinada, ainda que coexistindo com o desejo e o 

consumo, mínimo que fosse, do massificado. 

Foi buscando alcançar esse público, que permanecia fiel ao consumo de uma “arte 

séria”, que a indústria promoveu, muito cedo, a instituição de uma arte híbrida. Esse tipo de 

produção se torna notável, uma vez que procura inspiração, e até mesmo forma, nas criações 

tidas como “virtuosas”. De certa forma “A arte leve acompanhou a arte autônoma como uma 

sombra. Ela é a má consciência social da arte séria” (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 

112). Seja por não haver uma real preocupação artística por parte da indústria, ou por não haver 

necessidade desta, o que se encontra nela, em grande parte, são subprodutos de uma possível 

arte autônoma. Ao permanecer nas sombras de uma possível arte pura, é instituída, por parte 

das produções voltadas para as massas, a ilusão de haver nelas algo de verdadeiramente artístico 

para além daquilo que é ofertado. Tal fato, além de inferir nas criações da indústria algo que, 

grosso modo, e na maioria das vezes, ela não tem, deturparia também a própria concepção de 

arte desse público, de modo que, havendo essa pseudoinserção artística, seria posto em xeque 

o valor daquela tida como arte verdadeira, ela mesma de difícil consumo e alto valor de 

aquisição, em lugar das criações da indústria, seu exato oposto.  

Sendo a distinção entre arte séria e arte para as massas pouco concreta dentro da 

indústria, esta opta pela “[...] pior maneira de reconciliar essa antítese” ao tentar “[...] absorver 

a arte leve na arte séria ou vice-versa” (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 112). Buscando 

instituir uma arte mista e democrática que procura absorver ambos os públicos, a indústria incita 

o consumidor desatento, que em sua maioria consome esses produtos apenas por diversão, a 

ignorar ou não perceber o teor artístico, presente ou não nessas produções, ao mesmo tempo 

afastando aquele que poderia reconhecer essas características, reduzido a desacreditá-la ou 

ignorá-la mediante a sua procedência. Em linhas gerais, para o grande público, passa a não 

haver separação entre as criações, existindo apenas o bom e o ruim, não mais a boa e má arte. 

À indústria cultural resta apenas fazer uso de artimanhas e estratégias que possam, consciente 

ou inconscientemente, manter o seu público interessado e impossibilitar a distinção entre o 

produto e a produção verdadeiramente artística. 
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Para tanto, indo além dos grandes investimentos de marketing, o uso de mecanismos 

psicológicos visando a ampliação do alcance das produções ao público é algo comum ao 

mercado. Um retorno ao mítico parece ser algo inevitável quando da escolha dessa alternativa; 

não apenas aos temas dos mitos, como comprova a quantidade significativa de filmes e 

romances que recontam, mais uma vez, as tramas antigas, mas as próprias formas são 

recuperadas. Uma das mais comuns e disseminadas seria A Jornada do herói, ou O Mito do 

herói: 

 

A jornada do herói não é uma invenção, mas uma observação. É o reconhecimento de 

um [...] modelo, um com princípios que regem a conduta da vida e do mundo das 

narrativas, da mesma forma que a física e a química governam o mundo físico. [...] A 

partir desse modelo, versões infinitas e extremamente variadas podem ser produzidas, 

cada qual reverberando o espírito essencial da forma (VOGLER, 2015, p. 16). 

 

Inicialmente identificada e estudada pelo mitólogo americano Joseph Campbell (1904 – 

1987) em seu livro O herói de mil faces (2007), a jornada do herói seria um construto 

narratológico percebido na estruturação das narrativas míticas e utilizado desde a mais remota 

delas para dar forma e conteúdo à trama. Ela tanto nos remete à estrutura geral, pontuando os 

acontecimentos que se sucedem (como a saída de um mundo comum para um de fantasia, ou o 

enfrentamento de uma série de desafios durante o decorrer do enredo), como também define a 

caracterização psicológica e até mesmo física das personagens. 

Longe de ser algo forçosamente criado, a instituição da Jornada remeteria ainda às 

histórias organizadas pelos primeiros povos. Sua fórmula chegou até nós por meios naturais 

através de milênios de utilização de sua estrutura no inconsciente humano. Esses construtos 

narrativos e simbólicos “[...] não são fabricados; não podem ser ordenados, inventados ou 

permanentemente suprimidos. Esses símbolos são produções espontâneas da psique e cada um 

deles traz em si, intacto, o poder de sua fonte” (CAMPBELL, 2007, p. 15-16). Ao analisar a 

fundo os mais variados mitos, Campbell percebeu a presença de semelhanças naturais, indo dos 

temas à caracterização de seus personagens. 

Em específico nas personagens, aqui tomados como arquétipos, expressão emprestada 

da psicanálise16, notou-se a presença dessas construções “[...] ou energias que se repetem 

constantemente e surgem nos sonhos de todas as pessoas e em mitos de todas as culturas [...]” 

(VOGLER, 2015, p. 42), representando diferentes aspectos da mente humana. No inconsciente 

coletivo estariam enraizadas diversas idealizações arquetípicas imutáveis que se repetiriam, e 

                                                 
16Arquétipo [...] etimologicamente, significa modelo primitivo, ideias inatas. Como conteúdo do inconsciente 

coletivo foi empregado pela primeira vez por Jung. No mito, esses conteúdos remontam a uma tradição, cuja idade 

é impossível determinar. Pertencem a um mundo do passado, primitivo, cujas exigências espirituais são 

semelhantes ao que se observa nas culturas primitivas ainda existentes (BRANDÃO, 2015, p. 39). 
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por sua constante presença estariam pré-moldadas e predispostas a serem aceitas pelos mais 

diversos povos, passando a ser “[...] encarados como símbolos personificados de várias 

qualidades humanas” (Ibid., p. 64). Por representarem tais qualidades, os arquétipos se tornam 

preciosos para a construção funcional de histórias. Arquétipos comuns como o do próprio herói, 

personagem central da história, do mentor, homem ou mulher sábia que irá guiar esse herói com 

ensinamentos durante a trama, e do aliado, sempre disposto a seguir e ajudar a personagem 

principal, se repetem constantemente nas grandes produções. 

Uma das primeiras marcas claras de uma possível manipulação narrativa tomando por 

base a jornada na cultura pop acontece ainda na década de 1970 com o estrondoso sucesso do 

Guerra nas Estrelas – Uma Nova Esperança (1977). Num rápido resumo da narrativa é possível 

identificar praticamente todos os arquétipos mais comuns: Luke Skywalker (o herói) vive uma 

vida monótona com seus tios em um planeta deserto e esquecido. Após comprar o robô R2D2 

e, enquanto o limpava, descobrir uma mensagem secreta (chamado à aventura) da princesa Leia 

(arauto), parte em busca do recluso Obi-wan (mentor) sedento por descobrir os próximos passos 

a serem tomados. Depois de descobrir a existência de uma ameaça maior no universo, o Lorde 

Darth Vader (sombra), decidido a destruir a ordem existente no mundo comum do herói, chega-

se até a fase da recusa inicial ao chamado, quando Luke parte naquela que se prontifica a ser 

sua maior aventura até então.  

Em seu livro A Jornada do Escritor: Estruturas míticas para escritores (2007), 

Christopher Vogler, aqui utilizado para subsidiar a teoria referente às etapas da jornada do herói, 

aponta para o cuidado que aquele que se utilizará da jornada de maneira consciente deve ter:  

 

A percepção consciente dos padrões pode ser uma faca de dois gumes, pois é fácil 

criar clichês e estereótipos impensados a partir dessa matriz. O uso inseguro e 

desastrado desse modelo pode ser enfadonho e previsível. No entanto, se os escritores 

absorverem suas ideias e as recriarem a partir de novos insights e combinações 

surpreendentes, eles serão capazes de inventar formas incríveis e esquemas originais 

tomando como base elementos antiquíssimos e imutáveis (VOGLER, 2015, p. 18). 

 

Por ser algo inicialmente concebido de maneira espontânea, ainda nos mitos, a 

manipulação dessas estruturas é sempre delicada e problemática. Quando um escritor ou 

roteirista, que provavelmente se utilizaria naturalmente de arquétipos e estrutura narrativa por 

estes fazerem parte de seu inconsciente, opta por fazê-lo de forma consciente, há sempre motivo 

de dúvida e questionamento com relação às escolhas.  

Ainda assim, é inegável a existência de um benefício narrativo para a utilização da 

jornada do herói, em grande parte como forma de consertar narrativas que apresentam 

problemas significativos em seu enredo, como um trecho que parece não se resolver por falta 
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de um ou outro ponto condicionado pela tradição literária a aparecer: uma personagem com 

determinada característica psicológica, ou ainda a necessidade de uma caracterização mais 

adequada para determinado espaço da cena (cf. VOGLER, 2005, p. 303). Dessa forma, é seu 

uso ativo e consciente pela indústria que é posto em xeque. Uma vez que o seu propósito é 

alcançar sempre o maior número de consumidores através de produtos majoritariamente 

massificados, a jornada do herói se prontifica como a ferramenta perfeita, uma vez que 

apresenta, na figura dos arquétipos e de seus vários estágios, modelos com as quais praticamente 

qualquer espectador ou leitor desenvolverá conexões afetivas. 

O próximo capítulo abordará com maior aprofundamento as vinculações existentes entre 

a jornada do herói e a própria indústria do entretenimento tomando por corpus de análise o livro 

Um Jogo de tronos (2011). O livro foi escrito pelo americano George R. R. Martin, autor já 

conhecido nas décadas de 1970 e 1980 no nicho da literatura de ficção científica por obras 

como: Morte da luz17 (2012), aclamado como “um excelente romance com abordagem 

galáctica”18, e Sonho Febril19 (2012), trama vampiresca ambientada nos Estados Unidos do 

século XIX, lançado no início da década de 1980. Entretanto, é somente na década de 1990 que 

sua obra alcança um grande público e algum destaque na mídia a partir do lançamento de Um 

jogo de tronos (2011), primeiro volume da, então, prometida trilogia, Uma canção de gelo e 

fogo, ainda hoje em processo de escrita, contando com cinco volumes completos. 

A escolha do primeiro tomo como corpus se justifica uma vez que o livro apresentaria, 

segundo parte da mídia especializada, uma concepção criativa diferenciada daquela comumente 

produzida pela literatura voltada ao público casual. Já em sua época de lançamento, em crítica 

feita pelo website kirkusreviews.com, o romance foi aclamado por apresentar  

 

uma vasta e rica saga, com personagens esplendidos, e um enredo intrincado e sem 

falhas de articulação contrapondo um plano de fundo real, profundo e com textura. 

Ainda assim, depois de 672 páginas densas, você espera uma resolução satisfatória? 

Você não a terá: Se prepare para uma série longa e sem uma conclusão definida.20 

 

Para o autor da resenha, haveria uma idealização na própria concepção da trama que destoaria 

das demais. Seja no modo escolhido por Martin para narrar a história, contrapondo o real com 

o fantástico, ou no possível final que se provaria insatisfatório e incompleto, o romance 

                                                 
17 Dying of the light, em inglês, originalmente lançado em 1977. 
18 A informação foi retirada da publicidade presente na quarta capa da edição utilizada pelo autor. 
19 Fevre Dream, em inglês, originalmente lançado em 1982. 
20 A vast, rich saga, with splendid characters and an intricate plot flawlessly articulated against a backdrop of real 

depth and texture. Still, after 672 dense pages, were you expecting a satisfying resolution? You won't get it: Be 

prepared for a lengthy series with an indefinitely deferred conclusion. Disponível em: 

<https://www.kirkusreviews.com/book-reviews/george-rr-martin/a-game-of-thrones/>. Acessado em 2 de julho de 

2018 às 19h18min. 
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evidenciaria uma disparidade se comparado ao que poderia ser largamente consumido até então 

na indústria do entretenimento. 

Posição semelhante permanece defendida anos depois por grande parte da mídia. Em 

matéria de 2011 no website do jornal The New York times é afirmado que “A série, que se 

inicia com [Um jogo de tronos] em 1996, é como um romance do século XIX que se desenrolou 

em uma trama de fantasia, mais Balzac e Dickens do que Tolkien. O Sr. Martin escreve fantasia 

para adultos, com uma mundanismo obsceno e contundente [...]”.21 A diferenciação da literatura 

de fantasia para adultos é igualmente realçada em matéria no website da Folha de São Paulo, 

de 2015.  Intitulado “Em ‘Game of Thrones’, é preciso apreciar a morte”, o texto busca validar 

a obra enquanto uma que constrói suas personagens de forma ambígua, fato que refletiria 

diretamente nas jornadas heroicas, as posicionando enquanto construções instáveis e que, em 

decorrência das mortes inesperadas das personagens tidas como principais, chegaria a propor, 

de maneira indireta, os vilões como opção para as substituir.22 

Entretanto, não é apenas no meio jornalístico que Um jogo de tronos tende a ser visto 

como uma narrativa distinta, ao menos no que tange a sua organização temática e a construção 

de suas personagens. Não é incomum a leitura de artigos acadêmicos que o posicionam em um 

patamar semelhante ao proposto pela mídia, destacando não apenas a sua função enquanto 

entretenimento, mas também a sua preocupação com a criação de uma alta narrativa, 

instituindo, consequentemente, personagens que seriam diferenciados daqueles comumente 

encontrados na literatura para as massas. 

Para alguns acadêmicos, a obra consegue êxito porque “[...] Martin, diferente de outros 

autores, não deixa o leitor criar vínculo com um personagem por muito tempo. Ao longo dos 

cinco livros publicados, poucos personagens permanecem vivos” (JOHN; WAGNER, 2013, p. 

4). O grande número de personagens seria, assim, um dos grandes fatores problematizantes da 

obra, uma vez que, dada a diversidade destes, o livro dificultaria o processo de identificação do 

leitor para com aqueles. Ainda mais aguda seria a questão da carnificina da trama, que parece 

recorrer com frequência a morte de personagens tidos como centrais como forma de chocar os 

seus leitores. 

Semelhantemente, Porto (2013, p. 10) pontua que na narrativa  

 

                                                 
21 The series, which started with “A Game of Thrones” in 1996, is like a sprawling and panoramic 19th-century 

novel turned out in fantasy motley, more Balzac and Dickens than Tolkien. Mr. Martin writes fantasy for grown-

ups, with a blunt and bawdy earthiness [...]. Disponível em <https://www.nytimes.com/2011/07/15/books/a-dance-

with-dragons-by-george-r-r-martin-review.html>. Acesso em: 2 de julho de 2018. 
22 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/06/1642381-em-game-of-thrones-e-preciso-

apreciar-a-morte.shtml>. Acesso em: 27 de março de 2018. 

http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/06/1642381-em-game-of-thrones-e-preciso-apreciar-a-morte.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/06/1642381-em-game-of-thrones-e-preciso-apreciar-a-morte.shtml
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[...] alguns dos heróis também morrem sem cumprir o seu objetivo - ao contrário do 

que ocorre nos enredos tradicionais. Neste caso, o elemento surpresa está justamente 

na morte do personagem que o público acreditava ser o principal da trama, o herói 

sem o qual a história não faz sentido. 

 

Tal defesa evidencia, em concordância com as citações previamente colocadas, uma recorrência 

da categoria personagem e sua relação malsucedida com a narrativa como uma das principais 

fontes de novidade em Um jogo de tronos. Seria problemático para o leitor casual a interação 

com uma história que não posiciona as suas personagens centrais em evidência, mas sim em 

um perigo constante de morte, quase sempre consumado. 

Adi (cf. 2012, p. 308), por fim, defende que o engajamento desse “novo” tipo de leitor, 

suscetível a leitura de um romance que mata os heróis principais, teria algo a ver com o próprio 

nível de escolaridade dos novos leitores que, para o autor, teriam mudado da década de 1990 

até a atualidade. Adi vai ainda mais longe ao defender a hipótese segundo a qual “em [Um jogo 

de tronos] não há um herói em particular participando de um desafio, tomando parte em uma 

jornada, lutando contra um vilão para ser triunfante”, sendo o único identificável nesses moldes 

a personagem Jon Snow, ainda assim tendo uma atuação reduzida, uma vez que, para o autor, 

a personagem somente é motivada a “ [...] proteger sua família, um motivo que é por demais 

simplista se comparado ao de um herói comum de um épico de fantasia” (ABI, 2012, p. 310)23. 

Sendo assim, seja na opinião de grande parte da mídia de veículos de alcance maciço, 

ou naquela da crítica acadêmica, a obra alcançaria o seu reconhecimento, em parte, pelos jogos 

políticos realistas inseridos em um cenário mágico, instituindo uma fantasia concebida para um 

público adulto, uma vez que coloca suas personagens principais em situações desvantajosas, 

culminando em uma possível quebra da tradicional jornada do herói através da morte de Eddard 

Stark, personagem escolhido por uma considerável maioria dos leitores do primeiro livro como 

sendo o herói principal, que acaba vítima de uma traição inesperada antes do término do livro. 

Isto posto, as próximas páginas se encarregarão de uma análise panorâmica das várias 

etapas da jornada do herói, com vias a comprovar, ou não, a existência dessa ruptura com a 

narrativa tradicional pelo romance. O capítulo intitulado “A jornada do herói em Um jogo de 

tronos” se divide em dois subtópicos. O primeiro, “Eddard Stark, o herói trágico”, apresenta a 

análise da dita personagem principal, buscando adentrar nas etapas constitutivas de sua 

personagem heroica, porém trágica. O segundo, “Do herói aos heróis: Jon Snow, Tyrion 

Lannister e Daenerys Targaryen, ou a inesperada trindade heroica em Um jogo de tronos”, 

                                                 
23 “In A game of thrones there is no particular hero having a quest, taking journey, fighting the villain and becomes 

triumphant [...] protecting his Family, a motif which is regarded simpler that the motif of common epic fantasy 

hero” (ABI, 2012, p. 310). 
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apresenta a construção dessas outras três personagens como meio de expandir a análise das 

jornadas heroicas para além de uma figura central, buscando, dessa forma, verificar se haveria 

a imputada quebra com a indústria cultural a partir da não idealização de figuras centrais com 

construções mercadologicamente apelativas, desveladas na aplicação da jornada.  
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2 A jornada do herói em Um jogo de tronos 

 

Narrativas históricas medievais sempre foram convidativas ao comércio do 

entretenimento. Na procura por satisfazer o interesse e curiosidade de todo um público por um 

período altamente romantizado, o gênero se mantem presente desde suas primeiras concepções, 

ainda na oralidade, até a contemporaneidade. Beowulf, narrativa épica provavelmente escrita 

entre os séculos VIII e XI, hoje tombada como a mais antiga em Língua Inglesa, maravilhou 

gerações, desde aqueles que a conheceram ainda como narrativa popular, até os dias atuais, 

quando é lançada e relançada em inúmeras adaptações literárias e audiovisuais.  

Escritores se consagraram através desse gênero, como é o caso do Escocês Walter Scott 

(1771 – 1832), creditado como o responsável por estabelecer o gênero na modernidade com 

criações como Ivanhoé (2013), sua obra mais notória. Com tom altamente nacionalista, Ivanhoé 

firmou de vez o estilo ao narrar a acirrada intriga entre saxões e normandos em torno do reinado 

do rei Ricardo. Centrado na figura de Wilfred de Ivanhoé, o livro contribuiu para a idealização 

da visão moderna e sonhadora acerca da idade média, estabelecendo no imaginário popular as 

conhecidas figuras dos reis e rainhas, bem como dos ideais de cavalaria que, como bem se sabe 

na contemporaneidade, nem sempre foram tão puros quanto pintados no romance. 

Como algo que fazia parte do próprio imaginário medieval, o maravilhoso24 não tardou 

a mesclar-se com esse tipo de narrativa. Sua presença pode ser facilmente identificada nas 

próprias narrativas populares, como, por exemplo, na mitologia nórdica, com seus deuses e 

semideuses. Ainda no século passado, O Senhor dos Anéis (2004)25, obra máxima do Inglês J. 

R. R. Tolkien, foi um dos principais responsáveis por difundir a ideia de um maravilhoso 

medieval. Apresentados lado a lado com os reinados e cavalarias, dragões, elfos, magos e 

fantasmas passaram a povoar as bibliotecas, teatros e, mais recentemente, os cinemas, 

instigando a indústria a desenvolver um sem fim de produtos focados em um público que, ao 

término do contato com esse mundo, permanece em busca de uma nova experiência análoga. 

As crônicas de gelo e fogo é fruto direto de uma nova onda do gênero ocorrida na década 

de 1990. Considerado por muitos o sucessor espiritual da obra de Tolkien, a série de livros foi 

inicialmente planejada para ser finalizada em três volumes, em semelhança com o seu 

                                                 
24 Aqui, o termo maravilhoso é utilizado de acordo com a concepção de Todorov (2014, p. 60), quando afirma que 

no maravilhoso “[...] os elementos sobrenaturais não provocam qualquer reação particular nem nas personagens, 

nem no leitor implícito. Não é uma atitude para com os acontecimentos narrados que caracteriza o maravilhoso, 

mas a própria natueza desses acontecimentos”. 
25Originalmente publicado em três volumes entre os anos de 1954 e 1955. 
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predecessor. Atualmente, ela se estende em cinco volumes publicados, com o sexto ainda em 

produção26. 

Outro aspecto que também se faz indispensável pontuar é a forma como o enredo é 

construído. O livro relata os fatos referentes ao reino de Westeros, formado por sete reinos 

menores conquistados pelo rei Robert Baratheon e seus aliados durante a grande rebelião contra 

o rei louco, Aerys. Acompanha-se o desenrolar político e maravilhoso da trama a partir da 

perspectiva de oito personagens: Eddard e Catelyn Stark, senhor e senhora de Winterfell, seu 

filho Bran, e filhas Arya e Sansa, bem como o bastardo Jon Snow, supostamente fruto de uma 

relação extraconjugal do patriarca Stark durante a rebelião. Os dois últimos são Tyrion 

Lannister, anão herdeiro de um dos maiores reinos de Westeros, e Daenearys Targaryen, uma 

das últimas sobreviventes da dinastia Targaryen após a queda do rei louco. Tal escolha acaba 

gerando uma narrativa bastante fragmentada, decorrente de cada capítulo tratar de uma 

personagem distinta, firmando o espaço na trama em núcleos semelhantes aos utilizados nas 

novelas televisivas que, consequentemente, acabam por se reunir, ou se separar, no decorrer da 

narrativa. Eddard Stark e sua esposa Catelyn, juntamente com a personagem Tyrion Lannister, 

formam, cada um, uma espécie de núcleo político, transitando entre o Norte e o Sul do 

continente. As filhas do casal, Arya e Sansa, ocupam um tipo de núcleo adolescente, onde temos 

a história da primeira, que não consegue se encaixar no mundo feminino, e por isso vive em 

constante conflito com a segunda, prometida em casamento ao príncipe Joffrey Baratheon, 

instituindo um possível par romântico que, ironicamente, se desfaz com o passar da trama à 

medida que o príncipe se revela um alguém diferente do idealizado por ela a partir das canções 

românticas. Jon Snow e Daenearys Targaryen formam os núcleos encarregados de mesclar a 

trama com o gênero maravilhoso, apresentando caracterizações políticas em conjunto com esses 

elementos. 

Assim, em decorrência da narrativa em núcleos, é desenvolvida não uma, mas várias  

jornadas do herói concomitantes. Serão trabalhadas aqui quatro delas: as de Eddard Stark, 

Tyrion Lannister, Jon Snow e Daenearys Targaryen27, escolhidas por apresentarem 

particularidades especificas, tanto na trama quando na construção da própria jornada. 

 

                                                 
26 Em parte, o prolongamento da série para além do inicialmente planejado pode ser lido como uma resposta à 

intensa procura que o livro sofreu, em um primeiro momento, pelo impulso recebido pelo gênero após o 

lançamento da adaptação fílmica de O Senhor dos Anéis para o cinema entre 2001 e 2003 e, mais recentemente, 

pela própria adaptação da série de livros para a TV pela HBO, canal de TV pago americano. 
27 Não se exclui a possibilidade da presença de elementos da jornada do herói entre as demais personagens. 

Entretanto, pela extensão e viabilidade do trabalho, se fez necessária a redução aos quatro apresentados. 



39 

 

2.1 Ned Stark, o herói trágico 

 

Westeros é caracterizada como uma terra antiga, por séculos governada pelos 

Targaryens, que, montados em dragões, seres extintos no presente da narrativa, subjugaram até 

mesmo os duros senhores do Norte. Essa tradição é quebrada quando o rei Aerys, também 

conhecido como o rei louco, se torna uma ameaça para o reino, queimando pessoas vivas e 

ameaçando as demais apenas por prazer, não poupando nem mesmo os lordes das grandes casas.  

Após, sem motivo aparente, matar o senhor do Norte e seu filho (respectivamente, pai e 

irmão de Eddard Stark), ambos queimados vivos com fogo vivo28, e Rhaegar, seu filho, 

sequestrar Lyana Stark, prometida em casamento a Robert Baratheon, é instaurada uma rebelião 

que culmina com a ascensão deste último ao poder, após a tomada de Porto Real pelos 

Lannister, outra grande casa, conhecida pelo seu poder econômico. 

A narrativa oficialmente tem início quatorze anos após o termino da rebelião. No Sul, 

tensões remanescentes de guerras anteriores começam a ressurgir, intensificadas pela misteriosa 

morte da mão do rei, confidenciadas por alguns como um assassinato, parte do plano para a 

retomada do poder por parte dos descendentes do rei louco, até então exilados em Essos, 

continente localizado no além mar. Ao Norte, com a aproximação do inverno, boatos ressurgem 

acerca das criaturas que há muito tempo são creditadas por ameaçar, com a chegada dos tempos 

frios, a paz dos habitantes, protegidos apenas pela grande Muralha, oficialmente utilizada para 

manter os povos selvagens que habitam para além dela, longe da civilização. 

Nesse ambiente, Eddard Stark é, ao menos até a primeira metade do livro, a primeira 

escolha apresentada pela obra ao leitor para ocupar a posição de herói em Um jogo de tronos. 

Ele é a primeira personagem central caracterizada, inicialmente partindo da visão de seu filho, 

Bran, e logo em seguida por sua esposa, Catelyn, fato que o posiciona como uma figura que 

transita por boa parte dos demais pontos de vista, ainda que indiretamente. Por assim ser, o 

leitor é convidado ainda “[...] nos primeiros estágios da narrativa, a IDENTIFICAR-SE com o 

Herói, fundir-se a ele e enxergar o mundo da história através de seus olhos” (VOGLER, 2015, 

p. 68, grifo do autor). Nesse ponto, ser a primeira personagem introduzida, especialmente vista 

pelos olhos de sua família, firma Eddard em um terreno propício à adesão do leitor.  

No primeiro capítulo, seguinte ao prólogo, narrado a partir do ponto de vista de seu 

filho, lê-se uma primeira descrição da percepção física e psicológica que este tem do pai. Na 

cena, observamos o desenrolar da “justiça do rei”: a execução da sentença de morte sobre 

                                                 
28 Substância fictícia que se assemelharia a um tipo de líquido autocombustível. 
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alguém, nesse caso, aplicada a um desertor da Patrulha da Noite (o mesmo que vemos fugir no 

prólogo):  

 

O pai de Bran sentava solene em seu cavalo, seu longo cabelo castanho ao vento. Sua 

barba bem aparada estava salpicada de branco, fazendo ele parecer mais velho do que 

seus trinta e cinco anos. Ele estava com um tom severo em seus olhos cinzas neste 

dia, e em nada parecia o homem que costumava sentar em frente à lareira à noite e 

contar calmamente sobre a era dos heróis e das crianças da floresta.29 (MARTIN, 

2011, p. 14).30   

 

A construção desse homem que se impõe, ao mesmo tempo, como um senhor grandioso 

e um pai amoroso, impressiona tanto ao narrador quanto ao leitor, uma vez que quem conta a 

história opta por conceder a seus “[...] Heróis uma combinação de qualidades, uma mistura de 

características universais e únicas” (VOGLER, 2015, p. 68). O Senhor Stark é, dessa forma, a 

personificação perfeita da figura severa do pai protetor, amado e temido. Bran, seu filho de 

apenas sete anos, nos expõe a visão que ele tem do pai, montado de seu pônei, animal que o 

diminui ainda mais quando posto ao lado de sua idealização de herói, mas que ainda lhe permite 

se imaginar como algo que se aproxima de uma miniatura daquele, acompanhando-o de perto. 

De seu ponto de vista, o ser montado a cavalo, gigantesco, assumindo a posição de poder sobre 

o outro sentenciado à morte, é soberano. Eddard se metamorfoseia, para ele e para seus leitores, 

na figura do pai, o deus primordial, dotado da capacidade de ser bondoso, de trazer a vida, mas 

também de ser cruel quando necessário, chegando ao extremo de tirar a vida de outro em nome 

da justiça.  

Decorrente da narrativa estruturada em pontos de vista diversos, desde o início nos 

deparamos com uma história relatada através de capítulos que sempre se iniciam in medias res, 

legando as aventuras e eventos pregressos a serem introduzidos gradativamente a partir de 

fragmentos que retomam esse passado. Tal prática evidenciaria a presença de jornadas heroicas 

cíclica, em certos casos31, como é o de Eddard. 

Em Um jogo de tronos, a atuação em várias jornadas heroicas anteriores pressupõe à 

personagem uma superioridade de experiências ante os demais, fato que é evidenciado pela 

visão de seu filho sobre ele, onde lemos que “sua barba bem aparada estava salpicada com 

branco”, fazendo-o “parecer mais velho do que seus trinta e cinco anos” (MARTIN, 2011, p. 

                                                 
29 Todas as traduções do romance são nossas. 
30 Bran’s father sat solemnly on his horse, long brown hair stirring in the wind. His closely trimmed beard was 

shot with white, making him look older than his thirty-five years. He had a grim cast to his grey eyes this day, and 

he seemed not all the man who would sit before the fire in the evening and talk softly of the age of heroes and the 

children of the forest. 
31 É notável esse tipo de prática principalmente em produções que visam a vitalidade mercadológica de suas 

produções, em parte, prezando a possibilidade de expansão da obra em sequências que podem, ou não, vir a se 

estender enquanto durar o sucesso do produto. 
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14). Entretanto, apesar dessa idealização de onipotência, talvez por suas empreitadas prévias 

haverem sido, em parte, direcionadas a fatores externos e impessoais, frutos da camaradagem 

para com os amigos (sua presença durante a rebelião que levou o rei Robert ao poder) e da 

vassalagem que sucedeu o novo reinado (quando enfrenta o levante da casa Greyjoy quando 

haviam se declarado senhores de suas próprias ilhas), é evidente a falta de uma jornada 

especificamente pessoal para a personagem.  

Tradicionalmente, “a menos que se traga algo de volta da Provação [...] [etapa da 

Jornada que será discutida mais à frente], o herói permanece fadado a repetir a aventura” 

(VOGLER, 2015, p. 57). Em Eddard, é notável a inexistência de um protagonismo em seu 

núcleo narrativo, lugar onde ele se reduz a um mero aliado. Esse fato é ainda mais intensificado 

uma vez que, mesmo em seus próprios capítulos, a personagem se envolve repetidamente em 

ações que não são de seu interesse, como ele mesmo afirma em diálogo com sua esposa: 

 

“[…] Brandon saberia o que fazer. Ele sempre soube. Tudo foi planejado para ele. 

Você, Winterfell, tudo. Ele nasceu para ser Mão do Rei e pai de rainhas. Eu nunca 

pedi que esse cálice passasse por mim”. […] Catelyn suavizou nesse ponto, para ver 

sua dor. Eddard Stark havia se casado com ela no lugar de Brandon, como o costume 

mandava, mas a sombra de seu irmão morto permanecia entre eles […] (MARTIN, 

2011, p. 60)32. 

 

Nesse aspecto, mesmo as batalhas pessoais da personagem parecem haver sido travadas em 

nome de outros. Seu casamento foi arranjado como decorrência da morte de seu irmão, evento 

que, em nome da honra, o faz largar qualquer expectativa de relacionamentos existentes para 

se casar com uma mulher que ele nem ao menos conhecia, mas que agora deveria aprender a 

amar.  

Igualmente conectado à morte de seu irmão está a sua posição de senhor do Norte. 

Eddard deixa claro que, em um primeiro momento, a posse dessa responsabilidade foi algo 

indesejado, evidenciado na conotação de ser esse um cálice que ele não procurou. Vinculado a 

essas motivações se encontraria a parte diplomática de ter uma filha rainha, possível fruto do 

casamento de sua filha Sansa com o príncipe Joffrey, acontecimento que igualmente o 

desagrada. 

O gatilho para essa aventura pessoal indispensável, ainda que indesejada, desenrola-se 

com o que se convencionou nomear de chamado à aventura. “Várias teorias de roteiro nomeiam 

o Chamado à Aventura com outros termos, [...] todas concordam que é necessário um 

                                                 
32 “[…] Brandon would know what to do. He always did. It was all meant for Brandon. You, Winterfell, everything. 

He was born to be a king’s hand and a father to queens. I never asked for this cup to pass me”. […] Catelyn 

softened then, to see his pain. Eddard Stark had married her in Brandon’s place, as custom decreed, but the shadow 

of his dead brother still lay between them […] (MARTIN, 2011, p. 60). 
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acontecimento para colocar a história em movimento assim que o trabalho de apresentação do 

protagonista for realizado” (VOGLER, 2015, p. 154). Fato predominante em grande parte das 

narrativas, excetuadas aquelas que buscam um foco voltado ao psicológico, o chamado à 

aventura é o estopim necessário para colocar a história em movimento. Ele 

 

[...] pode vir na forma de mensagem ou mensageiro. Pode ser um novo evento, como 

uma declaração de guerra, [...] uma inquietação no íntimo do herói, um mensageiro 

do inconsciente trazendo a notícia de que é hora de mudar. [...] O herói pode apenas 

ficar cheio das coisas do jeito como elas são (VOGLER, 2015, p. 57).  

  

O chamado é o momento em que algo ou alguém intervém na narrativa, trazendo 

consigo um efeito que ativa a disposição da personagem herói para tomar parte no grande 

enredo. Para Eddard, esse episódio advém em etapas, sendo seu primeiro momento, quando a 

personagem é surpreendida pela iminente chegada da comitiva real do Sul, mais 

especificamente, da capital do império, Porto Real33, após mais de quatorze anos de ausência.  

Comumente, esse chamado é apresentado pelo arquétipo do arauto34, identificado pela 

sua função de apresentar desafios e anunciar o caráter inevitável das mudanças que se apontam 

à personagem na trama (cf. VOGLER, 2015, p. 97). Para Eddard, essa característica é 

desenvolvida por sua esposa, uma vez que é através de suas mãos que ele recebe a mensagem 

que será o estopim necessário.  

Como complemento ao chamado é revelado que a visita do rei se deve à morte de Jon 

Arryn, antiga Mão do Rei, segunda posição mais importante em Westeros:  

 

Catelyn tomou a mão de seu marido. “Recebemos péssimas notícias hoje, meu senhor. 

Eu não queria o incomodar até que tivesse se limpado”. Não havia maneira de aliviar 

o baque, então ela falou de uma vez. “Meus pêsames, meu amor. Jon Arryn está 

morto” (MARTIN, 2011, p. 25)35.  

 

Quando criança a personagem havia sido entregue à tutoria de Jon Arryn, fato que o fez 

desenvolver uma forte ligação filial com este. Uma vez que envolve uma parte representante 

do próprio mundo comum do herói, logo, uma perturbação da paz idealizada por este, é 

esperado que a sua morte resulte em um justificável ativador para o chamado. 

                                                 
33 King’s Landing, no original. 
34 Talvez devido à enorme quantidade de personagens dispostos em vários núcleos, as funções, não apenas a de 

arauto, são desempenhadas por várias personagens que acumulam diferentes arquétipos. Ainda usando o arauto 

como exemplo, pode-se dizer que o próprio rei Robert que, como veremos, além de Aliado de Eddard, também 

desempenha a função de sombra moral deste, pode ser igualmente classificado como representante do arquétipo 

do arauto, uma vez que também é o portador da mensagem do chamado à aventura, quando, na cripta dos Stark, 

evoca a necessidade de engajamento de Eddard na corte real. 
35 “Catelyn took her husband’s hand. ‘There was grievous news today, my lord. I did not wish to trouble you until 

you had cleansed yourself’. There was no way to soften the blow, so she told him straight. ‘I am so sorry, my love. 

Jon Arryn is dead’” (MARTIN, 2011, p. 25) 
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Todavia, é somente com a chegada da comitiva real, e em conversa com o rei, que será 

contemplada a oficialização da etapa: “Robert olhou para ele. [...] ‘Lorde Eddard Stark, eu o 

nomearei mão do rei’. […] Era a última coisa no mundo que ele queria. ‘Vossa graça’ Ele disse. 

‘Eu não mereço essa honra’.” (MARTIN, 2015, p. 47).36 O convite para assumir o posto de Mão 

do Rei funciona como o gatilho para que a personagem se mova em direção ao mundo especial, 

no qual ele, representado na obra como um guerreiro prático, terá que lidar com questões 

burocráticas e intrigas políticas. Aliado a esse pedido, Eddard igualmente recebe, como 

complemento ao chamado, a proposta de juntar a casa Stark à Baratheon, possível a partir do 

casamento de sua filha Sansa com o príncipe Joffrey, evento significativo no âmbito político da 

história, uma vez que uniria as duas maiores famílias do reino.  

Apesar das “boas novas”, a presença do rei funciona igualmente como uma perturbação 

na idealização de paz adotada pela personagem em seu mundo ao evidenciar a dicotomia 

existente entre os dois universos da trama, Norte e Sul. “A maioria das histórias tira o herói de 

um mundo comum e trivial e o leva a um mundo especial, novo e estranho. É a famigerada ideia 

do ‘peixe fora d’água’, que tem gerado inúmeros filmes e séries” (VOGLER, 2015, p 47). 

Assim, o chamado do rei surge exatamente para deslocar o herói resistente do mundo ao qual 

está habituado e levá-lo em direção ao desconhecido. Nesses moldes, o mundo comum deve ser 

“[...] o mais diferente possível do Mundo Especial, para que o público e o herói vivenciem uma 

mudança drástica quando o limiar for finalmente cruzado” (Ibid., p. 138). Para Eddard, por mais 

que a região Norte seja um ambiente selvagem e misterioso, é à sua escassez e dureza que ele 

está familiarizado, sendo a possibilidade de ida ao Sul, caracterizada como um local de pujança 

e desperdício, vista com maus olhos sempre que cogitada.  

A distinção entre este mundo comum e aquele que virá a ser o mundo especial é posta 

em evidência repetidas vezes ainda nas primeiras páginas37. O próprio título que dá nome à 

série de livros, As crônicas de gelo e fogo, pontua a tensão existente entre eles: gelo e fogo, 

                                                 
36 Robert looked at him. “I think you do. If so, you are the only one, my old friend.” He smiled. “Lord Eddard 

Stark, I would name you the Hand of the King. 

[…] 

It was the last thing in the world he wanted. 

“Your grace,” he said. “I am not worthy of the honor” (MARTIN, 2015, p. 47). 
37 Essa estranheza entre o mundo comum e o especial é, em vários casos, trazida à tona em prólogos, nos quais os 

“escritores quase sempre usam a parte do mundo comum para criar um pequeno modelo do mundo especial, 

PRENUNCIANDO suas batalhas e dilemas morais” (VOGLER, 2015, p. 139, grifo do autor). Em Um Jogo de 

tronos, o prólogo funciona como um capitulo “neutro”, em parte por que não traz nenhuma das personagens 

centrais; em outra por não ser situado em nenhum dos ambientes que serão, pelo menos no início da história, 

frequentados por estas. É nesse prólogo que confirmamos que “[...] o equilíbrio de uma sociedade foi perturbado.” 

(Ibid., p. 137). Dessa forma, quando lido, vê-se sua função como um mecanismo de desnorteamento inicial do 

leitor, ao mostrar algo que, de início, se apresenta como estranho e que, ao olho do leitor que compreende o livro 

como um todo através da junção dos capítulos, deve ser lidado de imediato. 
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dois opostos impossibilitados de coexistir. São frequentes passagens como a do diálogo entre 

Eddard e sua esposa, Catelyn, a respeito da criação das crianças nas terras do Norte: 

 

Ned franziu a testa. “Ele deve aprender a encarar seus medos, ele não terá 

três anos para sempre. O inverno está chegando”. 

“Sim”, Catelyn concordou. As palavras lhe deram calafrios, como sempre 

faziam. Este era o lema dos Starks. Cada casa tinha o seu. Lemas de família, pedras 

de toque, espécies de orações. Elas falavam de honra e glória, prometiam lealdade e 

sinceridade, juravam fé e coragem. Todos menos o dos Starks. O inverno está 

chegando. Este era o deles. Não pela primeira vez ela refletia em como esse povo 

nortenho era estranho (MARTIN, 2011, p. 24)38.  

 

Para Catelyn, nascida e criada no Sul, nada no Norte fazia sentido, a começar pelo lema 

utilizado pela casa Stark. “O inverno está chegando” são sempre palavras que funcionam como 

um mau presságio, principalmente por que na narrativa os invernos e os verões costumam durar 

anos e são equivalentes entre si; o último verão tem se prolongado por sete, fato que prediz um 

inverno igualmente duradouro pela frente.  

Concluído o chamado, Eddard inicia o processo de recusa deste, apresentando fortes 

argumentos que fundamentam sua permanência no Norte. Experiências prévias sofridas por sua 

família colaboram, e até convêm como avisos, para que este não cogite a aceitação.  

 

Eles aguardaram, quietos, enquanto Eddard Stark dizia o seu silencioso adeus para o 

lar que ele tanto amava. Ao se virar da janela sua voz estava melancólica e lágrimas 

brilhavam vagamente no canto de seus olhos. “Meu pai foi para o Sul uma vez, 

atendendo ao chamado de um rei. Ele nunca mais voltou” (MARTIN, 2011, p. 63)39. 

 

A experiência de seu pai e seu irmão, ambos assassinados no Sul a mando do rei louco 

Aerys, evidencia a ida de um Stark para o sul como algo a ser evitado. Como esperado, “os 

heróis alegam ser veteranos de aventuras passadas que lhe ensinaram como são tolas essas 

incursões, que ninguém irá metê-los novamente no mesmo tipo de enrascada. O protesto 

continua até a Recusa do herói ser superada [...] por alguma motivação maior (VOGLER, 2015, 

p. 164). Nesse caso, Eddard afirma já conhecer o caminho que será trilhado, prevendo ser ele 

inevitavelmente trágico, como ocorreu previamente a seus familiares.  

É exatamente a descoberta de que Jon Arryn haveria sido supostamente assassinado que 

surge com a função de decidir a partida do herói quando este ainda se encontrava em dúvida. 

                                                 
38 Ned frowned. “He must learn to face his fears, he’ll not be three forever. And winter is coming”. 

“Yes,” Catelyn agreed. The words gave her a chill, as they always did. The Starks words. Every house had its 

words. Family mottoes, touchstones, prayers of sorts, they boasted of honor and glory, promised loyalty and truth, 

swore faith and courage. All but the Starks. Winter is coming. Said the Starks words. Not for the first time she 

reflected on what a strange people these northerners were (MARTIN, 2011, p. 24). 
39 They waited, quiet, while Eddard Stark said a silent farewell to the home he loved. When he turned away from 

the window at last, his voice was tired and full of melancholy, and moisture glittered faintly in the corner of his 

eyes. “My father went south once, to answer the summons of a king. He never came home again” (MARTIN, 2011, 

p. 63). 
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Eddard teme a mudança em sua vida, não apenas por ele, mas por esse passo afetar praticamente 

a todos que se encontram em seu mundo comum. Nesse estágio a causa natural da morte do seu 

mentor ainda não se apresentava como o bastante para a sua entrada na aventura, o que exigiria  

um fator extra para colocá-lo em movimento. Para Eddard, essa motivação é o recebimento de 

uma mensagem secreta direcionada à sua esposa por parte de Lysa, sua irmã e viúva de Jon 

Arryn, alegando o assassinato deste pelas mãos da casa Lannister. Esse acréscimo surge como 

um meio de dissuadir qualquer resistência que a personagem ainda nutrisse, fazendo-a perceber 

que, por mais duro que seja, sua partida deve acontecer.  

Como um recurso extra, esse chamado geralmente precede um encontro com o mentor.  

 

Nessa fase, muitas histórias terão apresentado um personagem estilo Merlin, o mago, 

que será o MENTOR40 do herói. [...] A função do Mentor é preparar o herói para 

enfrentar o desconhecido. Ele pode dar conselho, orientação ou equipamentos 

mágicos. [...] Contudo o Mentor só pode acompanhar o herói até certo ponto. No fim 

o herói deve enfrentar o desconhecido sozinho (VOGLER, 2015, p. 50).   

 

A necessidade de uma personagem que direcione a outra em momentos de fraqueza é 

algo recorrente nas mais diversas narrativas. Em algumas, esse ser sábio pode ser um amigo, 

um familiar ou mesmo um desconhecido. Mais do que isso, essa função pode ser combinada 

com outros arquétipos previamente construídos, podendo se configurar como momentânea ou 

se transferindo entre as várias personagens sempre que necessária. Para Eddard Stark essas 

figuras são as mais diversas e se intercalam durante vários momentos da história. 

Em uma primeira ocasião a vemos ocupada por sua esposa, Catelyn. 

 

“Eu vou dizer não a ele”, disse Ned enquanto se virava para ela. Seus olhos 

assombrados, sua voz grossa pela dúvida. 

Catelyn se sentou na cama. “Você não pode. Você não deve41”. 

“Meus deveres estão aqui no Norte. E não tenho desejo algum de ser Mão de 

Robert”. 

“Ele não irá entender isso. Ele é um rei agora, e reis não são como os outros 

homens. Se você recusar a servi-lo, ele irá se perguntar porque, e cedo ou tarde 

começaria a suspeitar que você o opõe. Você não vê em que perigo colocaria a todos 

nós?” (MARTIN, 2011, p. 59).42 

 

Apesar de mais à frente nesse diálogo mais uma vez desempenhar a figura do arauto, de 

maneira que é também ela quem entrega a mensagem do possível assassinato de Jon Arryn, a 

                                                 
40 Grifo do autor. 
41 Grifo do autor no romance. 
42 “I will refuse him”, Ned said as he turned back to her. His eyes were haunted, his voice thick with doubt. 

Catelyn sat up in the bed. “You cannot. You must not”. 

“My duties are here in the north. I have no wish to be Robert’s Hand”. 

“He will not understand that. He is a king now, and kings are not like other men. If you refuse to serve him, he 

will wonder why, and sooner or later he will begin to suspect that you oppose him. Can’t you see the danger that 

would put us in?” (MARTIN, 2011, p. 59). 
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personagem é dotada de um conhecimento que, direcionado a seu marido, a faz funcionar como 

uma conselheira, o auxiliando na tomada da decisão. O fato de a cena ser narrada em um 

capítulo focado no seu ponto de vista serve ao leitor como um intensificador da receptividade 

e adesão de seu parecer. Ao apontar a diferença entre o rei e o amigo, marcado pelo emprego 

do verbo “dever” como algo obrigatório, a personagem frisa para Eddard que agora ele está 

envolvido em algo que não pode ser evitado, mas que ele terá de abraçar, se não pelo seu bem, 

mas pelo de um todo maior, sua família, seu amigo e o do próprio reino. A mesma ideia é 

enfatizada pela segunda personagem mentora nessa cena: o Maester43 Luwin. 

 

Ela viu de uma vez que Ned havia chegado a uma conclusão muito diferente. 

“As únicas verdades que eu conheço estão aqui. O Sul é um ninho de víboras que seria 

melhor que eu evitasse”. 

Luwin mexeu em uma das correntes que formavam o seu colar e que haviam 

irritado a macia pele de seu pescoço. “A Mão do Rei tem grandes poderes, meu senhor. 

Poder para encontrar a verdade acerca da morte do Lorde Arryn, para trazer seus 

assassinos à justiça do rei. Poder para proteger a Senhora Arryn e seu filho se o pior 

se provar verdade” (MARTIN, 2011, p. 63).44 

 

Aqui, a própria movimentação física do Maester, mexendo em sua corrente e a 

removendo de um local que o estava incomodando, parece sinalizar fisicamente sua visão 

acerca da missão do herói: semelhante ao incômodo de suas correntes (o preço por sua 

sabedoria) é a decisão da personagem. Abnegar seu próprio eu, como o havia aconselhado 

momentos antes sua esposa, e como o próprio Maester fez quando escolheu não se casar e ter 

filhos, se dedicando aos estudos e carregando uma pesada corrente em volta do pescoço, às 

vezes é a única opção para o herói. O movimento de troca que Maester Luwin sugere a Eddard, 

seu eu pelo poder que a posição de Mão do Rei pode oferecer, é sua contribuição enquanto 

mentor, reforçando as palavras que já haviam sido ditas por sua esposa. 

Apesar de demonstrar disposição para enfrentar as várias situações adversas que 

aparecem, não recuando, uma vez que se encontra em “batalha”, Eddard é uma personagem 

hesitante, que frequentemente cogita a possibilidade de desistência ou de retroceder a um 

estágio inicial da jornada. Quando cavalgando com o rei durante a viagem a caminho de Porto 

Real, vemos uma cena que, mais uma vez, explicita essa incerteza: 

 

                                                 
43 Os Maesters são figuras bastante recorrentes na trama. Eles são homens que dedicaram suas vidas ao cultivo do 

conhecimento, fato que é identificado pelos colares que usam no pescoço, cada corrente simbolizando uma área 

do conhecimento que eles dominaram. 
44 She saw at once that Ned had reached a very different conclusion. “The only truths I know are here. The south 

is a nest of adders I would do better to avoid”. 

Luwin plucked at his chain collar where it had chafed the soft skin of his throat. “The hand of the king has great 

power, my lord. Power to find the truth of Lord Arryn’s death, to bring his killers to the king’s justice. Power to 

protect Lady Arryn and her son, if the worst be true” (MARTIN, 2011, p. 63). 
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Por um momento Ned não o seguiu. Ele havia esgotado seus argumentos e estava 

cheio de um sentimento vasto de desesperança. Não pela primeira vez ele questionou 

o que estava fazendo ali e porque havia vindo. Ele não era nenhum Jon Arryn para 

regular o comportamento selvagem do seu rei e ensiná-lo um pouco de sabedoria. 

Robert iria fazer o que o agradasse, como sempre fez, e nada que Ned dissesse ou 

fizesse o faria mudar. Ele pertencia a Winterfell. […] Um homem não poderia estar 

sempre onde ele pertencia, entretanto. Resignado, Eddard Stark bateu com os pés no 

cavalo e partiu atrás do rei (MARTIN, 2011, p. 117)45. 

 

O trecho acima acontece durante uma longa e tensa conversa entre as duas personagens 

envolvendo a recente notícia do casamento da descendente direta do rei anterior, Daenerys 

Targaryen com Khal Drogo, chefe de uma tribo Dothraki, povo nômade conhecido por sua 

selvageria em batalhas. Tal tópico também traz à tona um outro, acerca da duvidosa tomada de 

Porto Real pelos Lannister, ação que ocasionou a morte por traição do rei Aerys e o término da 

rebelião que levou o rei Robert ao poder.  

Quando analisada, a citação descreve um Eddard que hesita, mesmo fisicamente, uma 

vez que demora para tomar a decisão de seguir o rei a cavalo. Essa pausa é seguida por 

pensamentos que reforçam a dualidade de sua decisão anterior de deixar sua terra em nome de 

algo que ele não desejava. Em casos como o de Eddard, uma recusa ao chamado repetidas vezes 

“[...] pode ser desastrosa. [...] Olhar para trás, insistir no passado e negar a realidade são 

ferramentas de Recusa. A negação contínua de um Chamado superior é uma das marcas do 

herói trágico” (VOGLER, 2015, p. 165). O fim da personagem, mesmo a esse ponto, parece ser 

inevitável, uma vez que um trabalho grandioso acaba sempre sendo tomado a contragosto, e 

por assim ser, se encontraria fadado a não ser bem-sucedido.  

Um dos motivos para a desconfiança recorrente apresentada por ele em relação às 

demais, em específico às que vivem ao Sul de Westeros, se deve à visão que este tem, nesse 

ponto da narrativa diferindo em sua totalidade daquela do rei Robert, acerca da linha que separa 

os aliados e inimigos. Em parte, essa construção se encontra cristalizada, havendo uma 

permanência daquelas construídos em jornadas anteriores, a exemplo das idealizadas durante a 

rebelião.  

Em parte, a cristalização se dá por haver uma constância na caracterização de 

personagens ambíguos no livro, transitando entre o moral e o amoral. Esse tipo de constituição 

arquetípica é evidenciado no antagonismo instituído entre Eddard Stark e Jamie Lannister, 

                                                 
45 For a moment Ned did not follow. He had run out of words, and he was filled with a vast sense of helplessness. 

Not for the first time, he wondered what he was doing here and why he had come. He was no Jon Arryn, to curb 

the wildness of his king and teach him wisdom. Robert would do what he pleased, as he always had, and nothing 

Ned could say or do would change that. He belonged in the Winterfell. […] A man could not always be where he 

belonged, though. Resigned, Eddard Stark put his boots into his horse and set off after the kind (MARTIN, 2011, 

p. 117). 
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irmão da rainha Cersei. Pode-se identificar em Jaime a concepção padrão do sombra, isto é “[...] 

[d]as possibilidades negativas do próprio herói. Em outros termos, o maior adversário de herói 

[...]” (VOGLER, 2015, p. 226). De fato, essa construção é tão dicotômica que a divisão entre 

aliado e inimigo se torna quase sempre não confiável na trama. 

Extrapolando a problemática do possível laço incestuoso com a irmã, que nesse ponto 

da narrativa, para grande parte das personagens não passa de especulação, Jaime figura como 

uma possibilidade de personificação recalcada de Eddard Stark, uma que o sobrepõe não apenas 

pela sua púbere ascensão a um posto de importância como capitão da guarda real de Westeros, 

fato que, somado à sua ascendência nobre, o coloca como um dos homens mais importantes do 

reino, mas pela sua malfeitoria ao assassinar o rei louco Aerys (algo que, em linhas gerais, é 

mal visto não apenas por Eddard, mas por grande parte da sociedade). Jaime Lannister é uma 

personagem libertina e liberta de várias amarras, característica que lhe proporciona a liberdade 

necessária para pôr em prática ações que são impossibilitadas ao primeiro, tanto pela posição 

social que este ocupa enquanto guardião do Norte quanto pelas suas escolhas morais: 

 

Em geral, a sombra representa os medos e as qualidades desagradáveis e rejeitadas do 

herói: todas as coisas de que não gostamos em nós mesmos e tentamos projetar em 

outras pessoas. As pessoas em crise emocional às vezes projetam seus problemas 

numa área determinada em outra pessoa ou grupo, que se transforma no símbolo de 

tudo que elas odeiam ou temem em si mesmas. (VOGLER, 2015, p. 227) 

 

Dessa forma, Eddard projeta em Jamie o receio que este tem de ter que agir de maneira 

incompatível com sua conduta moral; ter que usar da força, ou pior, da astúcia, quando a ordem 

não mais é válida. Esse tópico é fortemente apresentado em diálogo entre ele e o rei Robert, 

onde lemos o segundo tentando justificar a atitude tomada por Jaime em relação ao rei louco. 

 

“Você consegue confiar em Jaime Lannister?” 

“Ele é irmão gêmeo de minha esposa. Uma Espada Juramentada da guarda 

real, sua vida, fortuna e honra todas ligadas à minha”. 

“Assim como estavam à de Aerys Targaryen”, apontou Ned. 

“Por que eu deveria desconfiar dele? Ele fez tudo que pedi. Sua espada 

ajudou a ganhar o trono no qual eu sento”. 

A espada dele ajudou a manchar o trono no qual você senta, Ned pensou, 

mas não deixou que passasse pelos seus lábios. “Ele jurou proteger a vida do rei com 

sua própria. Então ele abriu a garganta dele com sua espada”  

“Pelos sete infernos, alguém teria de matar Aerys!” Robert disse, parando 

sua montaria de sobressalto ao lado de um antigo outeiro. “Se Jamie não tivesse feito, 

eu ou você o teríamos” (MARTIN, 2011, p. 114-115, grifo do autor)46. 

                                                 
46 “Can you trust Jaime Lannister?” 

“He is my wife’s twin, a Sworn Brother of the kings-guard, his life and fortune and honor all bound to mine”. 

“As they were bound to Aerys Targaryen’s”, Ned pointed out. 

“Why should I mistrust him? He has done everything I have ever asked of him. His sword helped me win the 

throne I sit on”. 

His sword helped taint the throne you sit on, Ned thought, but he did not permit to pass his lips. “He swore to 

protect his king’s life with his own. Then he opened that king’s throat with a sword”  
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Eddard é um homem que limita sua visão de mundo à lente da honra antes de qualquer 

assunto pessoal, subjugando-a ao dever. Confrontado com a atitude tomada por Jaime 

Lannister, membro da guarda real, logo, responsável por proteger aquele que acabou morto por 

suas mãos, Eddard apenas vê a traição e a possibilidade de repetição desse ato durante o reinado 

de Robert. No entanto, na tentativa de justificar o comportamento de seu cunhado, Robert 

coloca em pauta a inevitabilidade da ação perpetrada por Jaime, argumentando que alguém teria 

de tê-la executado. Para o rei, calejado pelo trato com a governabilidade, a praticidade da ação 

se sobrepõe ao juízo de honra aplicado por Eddard. 

De qualquer forma, seria enganoso aplicar um reducionismo que acabasse por dar 

exclusividade arquetípica do sombra à personagem Jaime, uma vez que “[...] o herói pode ter 

outras forças, outras sombras com as quais lidar antes da aventura terminar” (VOGLER, 2015, 

p. 227). Não são raros os momentos em que temos o próprio rei argumentando em favor de um 

comportamento fora do arquétipo heroico que lhe é devido enquanto figura real: 

 

“Bom homem!”, o rei deu um tapa em seu ombro. “Eu tenho pensando em 

deixar tudo para traz e ir embora”. 

Um sorriso tomou forma nos lábios de Ned. “Eu acredito em você”. 

“Sim”, o rei disse. “O que você acha, Ned? Somente você e eu, dois 

andarilhos na Estrada do Rei, nossas espadas na cintura e os deuses sabem o que a 

nossa frente, e talvez uma filha de fazendeiro ou uma moça de taverna para aquecer 

nossas camas à noite”. 

“Se pudéssemos”, Ned disse, “mas nós temos nossos deveres agora, meu 

senhor… para com o reino, para com nossos filhos; eu com minha esposa, e você com 

a rainha. Nós não somos mais os rapazes que éramos” (MARTIN, 2011, p. 110).47 

 

O rei Robert, em vários momentos, não demostra haver amadurecido em suas jornadas 

anteriores, fato que o faz permanecer nos anseios incontrolados da juventude. O desejo por não 

ter responsabilidades, bem como a tendência ao descontrole sexual, comportamentos marcados 

da adolescência, permanecem vivos na figura do rei e, uma vez não resolvidos, contribuirão 

para sua morte precoce, quando de sua tentativa de enfrentar bêbado um javali selvagem durante 

uma caçada. Nesses padrões, ele se configura como um tipo de sombra moral da personagem 

                                                 
“Seven hells, someone had to kill Aerys!” Robert said, reining his mount to a sudden halt beside an ancient barrow. 

“If Jamie hadn’t done it, it would have been you or me” (MARTIN, 2011, p. 114-115). 
47 “Good man!” the king clapped him on the shoulder. “I’ve half a mind to leave them all behind and just keep 

going”. 

A smile touched Ned’s lips. “I do believe you mean it”. 

“I do, I do,” the king said. “What do you say, Ned? Just you and me, two vagabonds knights on the kingsroad, our 

swords at our sides and the gods know what in front of us, and maybe a farmer’s daughter or a tavern wench to 

warm our bed tonight”. 

“Would that we could”, Ned said, “but we have duties now, my liege … to the realm, to our children, I to my lady 

wife, and you to your queen. We are not the boys we were” (MARTIN, 2011, p. 110). 
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Eddard, uma vez que constantemente, apesar de em linhas gerais figurar como um aliado, o 

provoca na tentativa de o dissuadir a se guiar pelos seus desejos reprimidos. 

Em decorrência da aceitação do chamado, do encontro com o mentor e da instituição de 

inimigos e aliados, desenrola-se o próximo estágio, denominado de travessia do limiar.  

 

Quando acontece a aproximação do limiar, é possível que se encontrem seres que 

tentam bloquear o caminho. [...] A tarefa dos heróis nesse momento é descobrir como 

contornar ou passar por esses guardiões. Não raro a ameaça é apenas uma ilusão, e a 

solução é simplesmente ignorá-la ou enfrentá-la com fé (VOGLER, 2015, p.187-188).  

 

Em Um jogo de tronos, talvez em decorrência da própria extensão da narrativa e, 

inevitavelmente, das várias jornadas do herói que se entrecruzam, a travessia de Eddard Stark 

é prolongada em pequenas travessias de limiares. Em específico, dois momentos o afetam 

diretamente nesse estágio: a queda de seu filho Bran, pouco antes de sua saída de Winterfell, e 

a situação que é criada entre as suas filhas, Arya e Sansa, e o príncipe Joffrey no caminho para 

Porto Real. 

Tragicamente, no dia em que Eddard partiria, Bran é vítima de um acidente que termina 

por deixá-lo inconsciente e presumidamente paraplégico. Para grande parte dos personagens, a 

motivação da queda permanecerá uma incógnita até o fim da trama, sendo sua real causa tratada 

com dúvida. Ao leitor, ela é elucidada a partir do ponto de vista do próprio Bran, quando vemos 

ele ser empurrado da torre após se deparar com Jaime Lannister e a rainha Cercei, não 

reconhecidos por ele, durante uma relação sexual incestuosa. 

 

O homem a ignorou. Ele era muito forte e permanecia lhe segurando 

firmemente. “Qual sua idade, garoto?” 

“Sete”, Bran respondeu, tremendo de alívio. Seus dedos haviam cavado 

fundo no antebraço dele. Ele soltou inocentemente. 

O homem olhou para a mulher. “As coisas que eu faço por amor”, disse com 

desprezo, enquanto empurrava Bran. 

Gritando, ele caiu de costas da janela em direção ao vazio. Não havia nada 

em que se agarrar enquanto o pátio apressava-se ao seu encontro (MARTIN, 2011, p. 

85).
48

 

 

O acidente acrescenta um fator imprevisto na jornada de Eddard, que por si só já havia 

se apresentado como de difícil escolha para ele. “A Travessia demanda certa coragem do herói. 

[...] Essa coragem especial é chamada de SALTO DE FÉ” (VOGLER, 2015, p. 189, grifo do 

autor), etapa que costuma colocar o herói em uma situação crítica que, geralmente, o impede 

                                                 
48 The man ignored her. He was very strong. He stood Bran up on the still. “How old are you boy?” 

“Seven”, Bran said, shaking with relief. His fingers had dug deep gouges in the man’s forearm. He let go 

sheepishly. 

The man looked over at the woman. “The things I do for love”, he said with loathing. He gave Bran a shove. 

Screaming, Bran went backward out the window into empty air. There was nothing to grab on to. The courtyard 

rushed up to meet him (MARTIN, 2011, p. 85). 
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de retornar ao ponto inicial. Eddard, então, deve escolher entre cumprir o dever da honra auto 

imposta pelo juramento feito ao rei, ou permanecer para cuidar do filho em risco de morte. 

Não há ponto de vista que relate simultaneamente a sua partida de Winterfell. Somos 

apresentados a ela por meio de uma retomada feita por Catelyn, sua esposa. 

 

“Eu fiz minha despedida daqui, e observei eles saírem a partir daquela janela”. Ela 

havia implorado a Ned para não ir, não agora, não depois de tudo o que havia 

acontecido; tudo tinha mudado, ele não podia ver? Não teve jeito. Não havia escolha, 

ele falou, e se foi, escolhendo (MARTIN, 2011, p. 130)
49

. 

 

Mesmo com a interferência de sua mulher, Eddard enxerga sua missão como algo de 

maior urgência e prioridade ante sua responsabilidade familiar, principalmente por que o quadro 

de saúde da criança havia se estabilizado. Sem muitos detalhes, lemos a colocação de suas 

palavras por Catelyn quando diz que “não havia escolha”, sentença que enfatiza ao público um 

toque de decisão acerca de seu novo objetivo, demonstrando que esse primeiro momento 

turbulento, ainda que a contragosto, foi superado por ele, quando escolhe partir, deixando seu 

filho em coma para trás. 

A segunda travessia toma forma em um local peculiar da geografia de Westeros. O 

Tridente, localização que no passado histórico da narrativa havia sido palco da batalha final que 

culminou no término da rebelião, é geograficamente a divisão entre sul e norte. Tal fato firma 

o estabelecimento de um rompimento físico e formal, tanto entre as instâncias Sul e Norte, 

quanto entre as ideologias validadas pelas personagens em cada polo do reino. 

Em um capítulo construído a partir do ponto de vista de Sansa, uma das filhas de Eddard, 

observa-se o desenrolar de uma cena responsável por intensificar ainda mais as tensões entre as 

famílias Stark e Lannister, bem como imputar um primeiro abalo na já instável relação entre o 

rei Robert e sua Mão, Eddard. Enquanto passeava com o príncipe Joffrey, Sansa se depara com 

sua irmã Arya brincando de luta de espadas com seu amigo Mycah, filho do açougueiro. O 

príncipe, na ânsia de se impor enquanto figura real, desembainha sua espada e ameaça o jovem, 

alegando que este estaria machucando a irmã de sua prometida:  

 

“Pare com isso” Arya gritou agarrando o graveto que havia caído. 

Sansa estava assustada. “Arya, fique fora disso”. 

“Eu não o irei machucar … muito”, falou o Príncipe Joffrey para Arya, nunca tirando 

os olhos do filho do açougueiro. 

Arya partiu em sua direção (MARTIN, 2011, p. 151)
50

. 

                                                 
49 “I said my farewells to them here, and watched them ride out from that window”. She had begged Ned not to 

go, not now, not after what had happened; everything had changed now, couldn’t he see that? It was no use. He 

had no choice, he had told her, and then he left, choosing (MARTIN, 2011, p. 130). 
50 “Stop it” Arya screamed. She grabbed up her fallen stick. 

Sansa was afraid. “Arya, you stay out of this”. 
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A briga entre as crianças culmina com o príncipe Joffrey sendo atacado por Nymeria, a 

loba gigante de estimação de Arya, e na fuga desta após o conflito, fato que institui um novo 

momento de instabilidade na jornada de Eddard. Esse ponto é ainda mais intensificado pela 

própria comitiva real ter que ficar estagnada por três dias enquanto a procuram, criando um 

clima de tensão e inflamando os ânimos entre os homens das casas Stark e Lannister, limitados 

a habitar um mesmo ambiente de mata densa e clima quente. 

A resolução desse problema é um dos momentos mais críticos até então. Enquanto o rei 

e Eddard tomavam a situação como uma simples desavença entre crianças, os Lannisters, 

especificamente a rainha e seu herdeiro mimado, buscavam algum tipo de vingança sórdida, 

fato que é manifesto quando lemos a distinção que cada casa aplicava à busca por Arya e pelo 

filho do açougueiro. 

 

“Eles a encontraram, meu lorde”. 

Ned se levantou rapidamente. “Nossos homens ou os dos Lannisters?” 

“Jory”, respondeu Vayon Poole, seu camareiro. “Ela não foi ferida”. 

“Graças aos deuses”, Ned disse. Seus homens estiveram procurando por Arya por 

quatro dias agora, mas os homens da rainha estiveram caçando também (MARTIN, 

2011, p. 153)
 51

. 

 

Ao contrário da busca empreendida pelos homens de Eddard, os soldados da rainha estavam 

“caçando” a menina, palavra referida textualmente pelo narrador que remete a um caráter 

animalesco e violento, empregado estritamente à caça selvagem.  

Quando encontrada, Arya é levada à presença do próprio rei para ser “julgada”, por 

exigência e insistência da rainha. Insatisfeita por não conseguir punir a filha de Eddard, a rainha 

exige a morte dos lobos, fato que desencadeia apenas na morte de Lady, loba de estimação de 

Sansa, uma vez que Nymeria, pertencente a Arya, havia sido previamente abandonada para que 

pudesse sobreviver.  

Eddard, habituado a lidar com batalhas nas quais fazia uso da espada para vencer, se 

percebe desarmado na cena. Na travessia em direção ao novo mundo especial, ele é apresentado 

a um tipo diferente de problema, acompanhado de uma nova construção de inimigo, um que 

usa como arma sua própria astúcia. Depois de tentar trazer o rei à razão, apresentando o quadro 

                                                 
“I won’t hurt much … much”, Prince Joffrey told Arya, never taking his eyes from the butcher’s boy. 

Arya went for him (MARTIN, 2011, p. 151). 
51 “They found her, my lord”. 

Ned rose quickly. “Our men or Lannister’s?” 

“It was Jory”, his steward Vayon Poole replied. “She’s not been harmed”. 

“Thank the gods”, Ned said. His men had been searching for Arya for four days now, but the queen’s men had 

been out hunting as well (MARTIN, 2011, p. 153). 
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do mero desentendimento infantil, Eddard faz um apelo aos laços de companheirismo que 

aparentemente ainda existiam entre eles: 

 

Tudo que Ned podia fazer era tomá-la em seus braços e segurá-la enquanto 

chorava. Ele olhava através do salão para Robert, seu velho amigo, mais próximo que 

um irmão. “Por favor, Robert. Pelo amor que você tem por mim. Pelo amor que você 

teve pela minha irmã. Por favor”. 

O rei olhou para eles por um longo momento, então direcionou seu olhar à 

sua esposa. “Maldita seja, Cersei”, disse com asco. 

Ned se levantou, gentilmente se desvencilhando do abraço de Sansa. Toda a 

fadiga dos últimos quatro dias retornando. “Faça você, Robert”, ele disse em uma voz 

fria e afiada como o aço. “Ao menos tenha coragem e faça você mesmo”. 

Robert olhou para Ned com olhos mortos e semicerrados antes de sair sem 

dizer uma só palavra, suas passadas tão pesadas quanto chumbo. O silêncio encheu o 

salão (MARTIN, 2011, p. 158)
52

. 

 

Mesmo usando de sua relação íntima com o rei, não foi possível dissuadi-lo do decreto 

que impetrava a morte às lobas. É posto em evidência à personagem, e dessa vez na prática, que 

aquele não é mais o velho mundo comum ao qual ela estava habituada. Ao optar por sobreviver 

a mais esse desafio, Eddard estará ciente das novas regras que passarão a valer quando adentrar 

ao mundo especial, lugar em que nem mesmo as velhas amizades permanecem. 

Concomitante à travessia do limiar, é natural a demarcação dos aliados e inimigos da 

narrativa. A cristalização das relações entre Eddard e as demais personagens permanecem as 

mesmas que haviam permeado as aventuras prévias. Dentre várias que se expõem, duas se 

destacam e são de extrema importância para a conclusão do arco narrativo de Eddard Stark: 

Petyr Baelish, também conhecido como Mindinho, e Varys, o eunuco, referido pelas costas pelo 

apelido O Aranha, em decorrência de sua função como espião interno da coroa.  

Mindinho exibe um histórico que antecede até mesmo às jornadas prévias de Eddard. 

Petyr foi criado pelo pai de Catelyn, atual esposa de Eddard, e desde criança foi declaradamente 

apaixonado por ela. Após o noivado desta com Brandon, irmão de Eddard, e de haver perdido 

para ele em um duelo pela mão dela, Mindinho se exila na capital do reino. Entretanto, mais 

que apenas um mero tesoureiro, ele toma parte em um jogo maior, no qual detém o monopólio 

                                                 
52 All Ned could do was take her in his arms and hold her while she wept. He looked across the room at Robert. 

His old friend, closer than a brother. “Please, Robert. For the love you bear me. For the love you bore my sister. 

Please”. 

The king looked at them for a long moment, then turned his eyes on his wife. “Damn you, Cersei”, he said with 

loathing. 

Ned stood, gently disengaging himself from Sansa’s grasp. All the weariness of the past four days had returned to 

him. “Do it yourself then, Robert”, he said in a voice cold and sharp as steel. “At least have the courage to do it 

yourself”. 

Robert looked at Ned with flat, dead eyes and left without a word, his footsteps heavy as lead. Silence filled the 

hall (MARTIN, 2011, p. 158). 
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dos bordéis da cidade e controla uma das várias redes de informação que espionam a vida íntima 

de toda a cidade.  

Quando do seu primeiro encontro depois de anos com Eddard, é notável o desprezo do 

último por ele: 

 

Mindinho ignorou a provocação, olhando para Ned com um sorriso que 

beirava a insolência.  “Eu tenho esperado te conhecer por alguns anos, Lorde Stark. 

Sem dúvidas Lady Catelyn falou de mim para você”. 

“Sim”, Ned replicou com frieza na voz. A leve arrogância do comentário o 

incomodou. [...] Ele não tinha paciência para esse jogo, esse duelo com palavras 

(MARTIN, 2011, p. 192)
53

. 

 

A própria forma de se expressar de Lorde Petyr, bem como sua capacidade em se envolver com 

todo tipo de negócio, é algo que se configura, a priori, como desagradável a Eddard. Mais 

ainda, esse descontentamento é potencializado pelo envolvimento prévio entre Mindinho, seu 

irmão e sua esposa, ponto que maximiza a dificuldade de colaboração entre eles. A 

caracterização de Mindinho, como igualmente acontece a Jaime e ao próprio rei Robert, se 

inclina ao do arquétipo do sombra, uma vez que, para sobreviver, ele se prontifica a fazer tudo 

que Eddard, em proteção da honra, morreria por não pôr em prática. 

O mesmo tipo de opinião sobrevém a Varys, o eunuco. Sua função no conselho real é 

unicamente a de mestre dos sussurros, figura responsável por manter os demais integrantes 

informados dos fatos que sucedem todo o reino e arredores. Essa mesma característica, que fez 

com que Eddard desconfiasse e desprezasse Petyr, é aprofundada em Varys, uma vez que, no 

geral, sua atuação se restringe somente à prática de ações desonrosas. 

Entretanto, em casos específicos, e cada um à sua maneira, tanto Petyr Baelish quanto 

Varys funcionam como mentores para Eddard. Como foi evidenciado para ele após o 

cruzamento do primeiro limiar, as regras do mundo especial são outras. Mindinho e Varys já 

entenderam isso através de suas próprias experiências e veem no Lorde Stark um possível aliado 

para a sobrevivência deles no presumível caos para o qual o reino se encaminha. 

Mindinho é o primeiro a se prontificar como potencial conselheiro de Eddard: 

 

[…] “Há algum homem a seu serviço em quem você confia completamente?” 

“Sim”, disse Ned. 

“Nesse caso eu tenho um palácio em Valyria que eu adoraria vender a você”, 

disse Mindinho com um sorriso zombeteiro. “A resposta sábia seria não, meu senhor, 

mas que seja. Envie esse seu emissário ao Ser Hugh e os outros. Seus passos serão 

                                                 
53 Littlefinger ignored the jibe. He eyed Ned with a smile on his lips that bordered on insolense.  “I have hoped to 

meet you for same years, Lord Stark. No doubt Lady Catelyn has mentioned me to you”. 

“She has”, Ned replied with a chill in his voice. The sly arrogance of the comment rankled him. [...] He had no 

patience with this game they played, this dueling with words (MARTIN, 2011, p. 192). 
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notados, mas mesmo Varys, o Aranha, não consegue observar todos os homens a seu 

serviço todas as horas do dia”, disse se direcionando para a porta. 

“Lorde Petyr”, chamou Ned. “Eu ... estou grato pela sua ajuda. Talvez eu 

estivesse errado em desconfiar de você”. 

[…] “Você é lento para aprender, Lorde Eddard. Desconfiar de mim foi a 

coisa mais sábia que você fez desde que desceu de seu cavalo” (MARTIN, 2011, p. 

258)
54

. 

 

Ao proferir essas palavras, Mindinho apresenta um panorama do jogo dos tronos à 

personagem, deixando claro que Eddard é observado por todos. Vê-se também que a honra do 

herói continua evidente, tornando-lhe refém da necessidade de firmar relações sólidas e 

baseadas na confiança, algo viável no Norte, mas que no Sul, como é pontuado por Mindinho, 

seria melhor evitado. 

Esse mesmo diálogo é analogamente desenvolvido entre Eddard e Varys: 

 

Varys abriu suas mãos. “Eu farei outra confissão, Lorde Eddard. Eu estava 

curioso para ver o que você iria fazer. Por que você não veio até mim? Você pergunta, 

e eu respondo, porque eu não confio em você, meu senhor”. 

“Você não confia em mim?” Ned estava surpreso. 

“A Fortaleza vermelha55 abriga dois tipos de pessoas, Lorde Eddard”, Varys 

disse. “Aquelas que são leais ao reino, e aquelas que são leais somente a si mesmas.  

Até esta manhã eu não poderia dizer qual você seria … então eu esperei … e agora eu 

sei, certamente”. […] “Eu começo a compreender porque a rainha o teme tanto” 

(MARTIN, 2011, p. 321, grifo do autor)
56

. 

  

Fica claro que a narrativa de Eddard é baseada, desde seus primórdios, em relações de 

confiança e desconfiança. As conversas entre ele e seus possíveis aliados, Mindinho e Varys, 

não bastam para desenvolver um novo tipo de comportamento que o prepararia para a sua nova 

atuação. Tamanha resistência em ceder aos novos critérios, já assimilados pelas demais 

personagens, acaba por deixá-lo, em linhas gerais, sem bases sólidas para auxiliá-lo na provação 

que se aproxima. 

                                                 
54 […] “Is there a man in your service that you trust utterly and completely?” 

“Yes”, Said Ned. 

“In that case I have a delightful palace in Valyria that I would dearly love to sell you”, Littlefinger said with a 

mocking smile. “The wiser answer was no, my lord, but be that as it may. Send this paragon of yours to Ser Hugh 

and the others. Your own comings and goings will be noted, but even Varys the Spider cannot watch every man in 

your service every hour of the day”. He started for the door. 

“Lord Petyr”, Ned called for him. “I ... am grateful for your help. Perhaps I was wrong to distrust you”. 

[…] “You are slow to learn, Lord Eddard. Distrusting me was the wisest thing you’ve done since you climb down 

off your horse” (MARTIN, 2011, p. 258). 
55 Abrigo dedicado a ocupação de toda a família real e seus servos, a mão do rei sendo um deles. 
56 Varys spread his hands. “I will make another confession, Lord Eddard. I was curious to see what you’ll do. Why 

not come to me? You ask, and I must answer, why, because I did not trust you, my lord”. 

“You did not trust me?” Ned was frankly astonished. 

“The red keep shelter two sorts of people, Lord Eddard”, Varys said. “Those who are loyal to the realm, and those 

who are loyal only to themselves. Until this morning, I could not say which you might be … so I waited to see … 

and now I know, for a certainty”. […] “I began to comprehend why the queen fears you so much. Oh, yes I do” 

(MARTIN, 2011, p. 321). 
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Sua atuação heroica romantizada o direciona para um ponto de falha na jornada previsto 

desde o princípio de seu arco. Aos poucos a personagem começa a suspeitar da veracidade da 

relação incestuosa da rainha com o irmão, fato que acarretaria a ilegitimidade dos três filhos do 

rei. Impulsionado pelo aprisionamento de Tyrion Lannister por parte de sua esposa, Catelyn, 

sob suspeita de ter contratado alguém para matar Bran, Eddard é direcionado para a fase de 

aproximação da caverna. 

Em linhas gerais, esse estágio funciona como um ponto preparatório do herói para a 

grande batalha, semelhante ao ocorrido no cruzamento do limiar (cf. VOGLER, 2015, p. 52). 

Eddard sabe que algo significativo se aproxima e, nesse ponto, fica evidente para ele que certas 

atitudes tomadas previamente, como, por exemplo, a dispersão de seus homens em atividades 

paralelas ao reino, ou mesmo sua falha em fortificar alianças com outras personagens ao Sul, 

foram erros.  

Após ouvir notícias acerca do aprisionamento de Tyrion, Jaime Lannister arma uma 

emboscada para Eddard, uma espécie de ultimato de guerra, desencadeando uma batalha que 

vitima, além de alguns homens, o próprio Eddard, que fica desacordado após o cavalo no qual 

estava montado cair sobre uma de suas pernas.  

Após ser resgatado por homens da guarda real e ser levado para receber cuidados 

médicos, segue-se uma cena na qual encontramos a personagem desacordada e delirando sob o 

efeito do leite de papoula, ministrado para que, ao dormir, fossem amenizadas as dores de sua 

perna quebrada. Com isso, é instituindo também uma atmosfera de quase morte para ele, “[...] 

uma espécie de exame final do herói, que precisa ser testado mais uma vez para garantir que 

tenha realmente aprendido as lições da Provação” (VOGLER, 2015, p. 56). A ideia de morrer 

e renascer é recorrente e, geralmente, ganha uma representação metafórica: a do 

desaparecimento da velha personagem e de seu renascimento como alguém novo e preparado 

para enfrentar o confronto final.  

Apesar das desavenças com o rei, ao acordar, Eddard é convocado a retomar suas 

atividades como Mão, mesmo, em parte, incapacitado pelo ferimento, enquanto Robert se 

ausenta em uma atividade de caça, usando o pretexto de que precisa se recolher 

temporariamente da tensão criada pela prisão de seu cunhado, Tyrion, e do recente confronto 

entre Eddard e Jaime, os quais ele espera, ao retornar, encontrar em paz novamente. Fica claro, 

porém, que o rei apenas deseja se ver livre do jugo da responsabilidade para, no lugar, reviver 

seus dias de andarilho, como desejara anteriormente. 

No primeiro dia de sua atuação no poder, Eddard descobre, a partir de uma visita de 

camponeses à procura de justiça, que possíveis homens Lannisters estariam pilhando uma 
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região próxima ao Tridente, provavelmente a mando de Tywin Lannister, pai de Jaime, Tyrion 

e da rainha. Mais uma vez, movido pela honra não refletida, Eddard se vê obrigado a decretar 

a sentença de morte para esses homens, dispersando parte de sua guarda pessoal, em conjunto 

com voluntários, para executarem a justiça do rei. 

Prevendo o inevitável confronto que se aproxima, e já de posse da informação de que o 

príncipe Joffrey e seus irmãos seriam ilegítimos, Eddard comete um de seus maiores erros. 

Impelido mais uma vez pela nobreza de suas ações, a personagem marca um encontro com a 

rainha, no qual, demonstrando um senso de piedade para com as crianças, propõem que ela fuja 

com estes antes que a notícia do incesto seja levada a público, praticamente revelando todo o 

seu plano ao inimigo: 

 

A rainha se levantou. “E a minha ira, Lorde Stark?”, perguntou calmamente. 

Os olhos analisando o seu rosto. “Você deveria ter tomado o reino. Ele estava lá para 

ser tomado. Jaime me contou como você o encontrou no Trono de Ferro, no dia em 

que Porto Real caiu, e o fez descer dele. Aquele era o seu momento. Tudo o que você 

tinha que fazer era subir aqueles degraus, e sentar. Um erro bastante triste”. 

“Eu cometi mais erros do que você provavelmente poderia imaginar”, Ned 

disse, “mas este não foi um deles”. 

“Oh, mas foi, meu lorde”, Cersei insistiu. “Quando você joga o jogo dos 

tronos, é vencer ou morrer. Não há meio termo” (MARTIN, 2011, p. 488)
57

. 

 

A rainha, de certa forma, também entrega parte de seu plano nesse diálogo. Ela se 

transfigura em uma mentora tardia para o herói, um último deles, que já sabendo que não fará 

diferença, abre seus olhos pela derradeira vez. Enquanto Eddard vê toda a situação com as lentes 

da nobreza, Cersei mostra aquilo que os outros mentores tentaram: essa não é uma batalha 

firmada na honra. Ela deixa isso claro afirmando que “quando você joga o jogo dos tronos, é 

vencer ou morrer. Não há meio termo” (MARTIN, 2011, p. 488), claramente uma ameaça de 

morte à personagem que é ignorada por este. 

O retorno do rei em condições críticas, ferido por um javali durante a caçada, adiciona 

um ato inesperado no plano de ação de Eddard. Em seu leito de morte, Robert o encarrega de 

governar até que o príncipe Joffrey se encontre em idade de o fazer. Sentindo pena de seu 

amigo, Eddard não revela a verdade, limitando-se a escrever no decreto, onde deveria conter o 

nome de Joffrey, herdeiro legítimo.  

                                                 
57 The queen stood. “and what of my wrath, Lord Stark?”, She asked softly. Her eyes searched his face. “You 

should have taken the realm for yourself. It was there for the taking. Jaime told me how you found him on the Iron 

Throne the day King’s Landing fell, and made him yield it up. That was your moment. All you needed to do was 

climb those steps, and sit. Such a sad mistake”. 

“I have made more mistakes than you can possibly imagine”, Ned said, “but that was not one of them”. 

“Oh, but it was, my lord”, Cersei insisted. “When you play the game of thrones, you win or you die. There is no 

middle ground” (MARTIN, 2011, p. 488). 
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Prevendo os acontecimentos que virão, são feitas várias propostas a Eddard por parte do 

próprio conselho real, visando desde a tomada do poder, através do aprisionamento da rainha, 

seguida da tutoria do príncipe por Eddard, feita pelo irmão do rei, Renly Baratheon, até um 

complô de tomada total por parte de Mindinho. Mesmo assim, a personagem nega a ambos, 

pagando o preço de perder a aliança com o irmão do rei, ação que fragiliza ainda mais o seu 

poder bélico. Apesar de sua proposta indecente, é a Mindinho que Eddard vai pedir auxílio para, 

no dia seguinte, revelar a verdade ao reino e declarar Stannis Baratheon, irmão mais velho do 

Rei, o legitimo herdeiro do trono. Mindinho promete reunir parte da força da guarda real a favor 

do Lorde Stark.  

Confirmando a ideia de que nem sempre o mentor é confiável, no momento em que 

pretendia pôr em prática seu plano, Eddard descobre que a rainha não fugiu, como ele esperava, 

mas na verdade recebeu o apoio do próprio Mindinho, que o traiu, entregando o poderio armado 

que lhe havia prometido para a rainha.  

 

O grito de Ned veio tarde demais. Foi o próprio Janos Slynt quem cortou a garganta 

de Varly. […] 

Enquanto seus homens morriam ao seu redor, Mindinho retirou a adaga de Ned da 

bainha e a colocou em seu pescoço. Seu sorriso era apologético. “Eu o avisei para não 

confiar em mim, você sabe” (MARTIN, 2011, p. 529, grifo do autor)
58

. 

 

A traição pela mão do próprio mentor aparece como uma forma de deixar claro para os 

leitores que “é possível [...] pensar que estão vendo um Mentor convencional, gentil, prestativo, 

e em seguida revelar que o personagem na verdade é algo bem diferente” (VOGLER, 2015, p. 

178). As expectativas criadas em Mindinho nas três vezes em que ajuda a personagem Eddard 

durante a trama servem apenas para sustentar a tensão que é liberada quando este o trai. A forma 

como sua derrota transcorre é bastante significativa e simbólica. A personagem é vítima da 

própria honra e, como consequência, é subjugado através do uso da própria faca, usada por 

Mindinho para o imobilizar. 

Eddard é uma personagem de aprendizagem lenta. Em seu arco, ele somente o faz 

quando já não há praticamente nenhuma chance de redenção para si. Uma vez prisioneiro da 

rainha, sobrevém sobre ele incontáveis dias de amargura na masmorra do castelo, isolado até 

mesmo da luz do sol, fato que o deixa desnorteado com relação à passagem do tempo: 

 

Ele amaldiçoou a todos: Mindinho, Janos Slynt e seus mantos dourados, a rainha, o 

regicida, Pycell e Varys e Sir. Barristan, até mesmo Lorde Renly, sangue do próprio 

Robert que havia se retirado quando era mais necessitado. Ainda assim, no fim ele 

                                                 
58 Ned’s shout came far too late. Janos Slynt himself slashed open Varly’s throat. […] 

As his men died around him, Littlefinger slid Ned’s dagger from its sheath and shoved it up under his chin. His 

smile was apologetic. “I did warn you not to trust me, you know” (MARTIN, 2011, p. 529, grifo do autor). 
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culpava a si mesmo. “Tolo”, ele amargava na escuridão, “três vezes maldito, cego e 

tolo” (MARTIN, 2011, p. 629, grifo do autor)
59

. 

 

A atmosfera que cerca a personagem atua concomitante à personificação daquilo que 

ele mesmo se transformou, de modo que Eddard perde todo o revestimento heroico que o 

marcou desde o início do livro. Amargurado, ele amaldiçoa a todos, direta e indiretamente, e, 

mais do que isso, afirma-se como o principal culpado pela situação. Reconhece em si aquilo 

que há muito vinha sendo apontado por seus vários mentores: um homem que não estava 

preparado para adentrar no jogo dos tronos. 

É nas masmorras que será proposta a ele, mais uma vez pela boca de um de seus 

mentores, uma possível saída para o seu teatro de erros. 

 

“Eu quero que você sirva ao reino”, disse Varys. “Diga a rainha que você irá confessar 

sua terrível traição, ordene que seu filho abaixe sua espada, e proclame Joffrey como 

verdadeiro herdeiro. Se ofereça para denunciar Stannis e Renly como usurpadores. 

Nossa leoa de olhos verdes sabe que você é um homem honrado. Se você der a paz 

que ela precisa e o tempo para lidar com Stannis, e jurar levar o segredo dela para seu 

túmulo, acredito que ela irá permitir que você vista o preto e viva o resto de seus dias 

na Muralha, com seu irmão e seu filho bastardo” (MARTIN, 2011, p. 635)
60

. 

 

Eddard deixa de lado a honra ao ponderar acerca do que poderia acontecer às suas filhas 

em uma situação em que ele se negasse a aceitar a oferta. Retomando o pensamento de altruísmo 

que foi colocado no início da trama pelo Maester, a personagem abdica de si para que os outros 

sejam poupados, desconsiderando a possibilidade de ser morto, que antes era o seu plano, para 

aceitar ser exilado na Muralha.  

É através do ponto de vista de Arya, sua filha, que vemos o decorrer de seu julgamento: 

 

O pai dela levantou sua voz e começou novamente. “Eu sou Eddard Stark, Senhor de 

Winterfell e Mão do rei”, falou mais alto, sua voz atravessando a praça, “venho 

perante vocês para confessar minha traição aos olhos dos deuses e dos homens”. 

[…] 

O pai dela levantou ainda mais sua voz, se esforçando para ser ouvido. “Eu traí a 

confiança de meu amigo Robert”. Ele gritou. “Eu jurei defender e proteger seus filhos, 

porém, antes que seu sangue estivesse frio, tramei para destronar e assassinar seu filho, 

tomando o trono para mim mesmo. Deixe que o Alto Septão, Baelor o amado e os 

Sete [deuses principais] contemplem a verdade daquilo que eu digo: Joffrey Baratheon 

                                                 
59 He damned them all: Littlefinger, Janos Slynt and his gold cloaks, the queen, the Kingslayer, Pycell and Varys 

and Sir. Barristan, even Lord Renly, Robert’s own blood, who had run when he was needed most. Yet, in the end 

he blamed himself. “Fool”, he cried to the darkness, “thrice-damned blind fool” (MARTIN, 2011, p. 629, grifo do 

autor). 
60 “I want you to serve the realm”, Varys said. “Tell the queen that you will confess your vile treason, command 

your son to lay down his sword, and proclaim Joffrey as the true heir. Offer to denounce Stannis and Renly as 

faithless usurpers. Our green-eyed lioness knows you are a man of honor. If you give her the peace she needs and 

the time to deal with Stannis, and pledge to carry her secret to your grave, I believe she will allow you to take the 

black and live out the rest of your days on the Wall, with your brother and that baseborn of yours” (MARTIN, 

2011, p. 635). 



60 

 

é o único e verdadeiro herdeiro do Trono de Ferro e, pela graça de todos os deuses, 

Senhor dos Sete Reinos e Protetor destes” (MARTIN, 2011, p. 725)
61

. 

 

Sua apresentação pública evidenciando o aparente desgaste pelo cárcere, precede a 

confissão de seus crimes. Ironicamente, mesmo caído, Eddard não hesita em se assumir 

enquanto uma personificação de seu povo; insiste em se colocar enquanto um de seus 

representantes, declarando-se “Senhor de Winterfell e Mão do Rei”. Em seu rebaixamento, ele 

tenciona lembrar aos seus algozes, e em um nível metanarrativo também ao leitor, que ainda 

prefigura uma autoridade constituída. Entretanto, é exatamente essa parte de seu discurso que 

é suprimida pelo barulho da multidão; não apenas uma representação da impotência de seus 

títulos na situação, mas igualmente uma afirmação de que ali não há lugar para adornos e 

posições sociais. Semelhante ao desertor da Muralha que é decapitado por suas mãos enquanto 

tenta alertá-lo do mal que habita para além dela no início da narrativa, Eddard, de posse da 

verdade, será ignorado caso tente se justificar ou se impor ante a situação. Sua sentença já está 

passada de antemão em nome do rei. 

Nesse ponto, o herói tradicional deveria se encontrar em um típico início do caminho de 

volta, característico na jornada do herói clássica. Contudo, como foi reforçado durante a 

narrativa, Eddard acabou deixando várias de suas etapas incompletas ou mal desenvolvidas, 

chegando ao caminho de volta ainda na necessidade de enfrentar alguns obstáculos. O frenesi 

e a atmosfera barulhenta somente é vencido quando a personagem, parafraseando em evidente 

instabilidade e desconforto o que já havia sido pronunciado por ele anteriormente, levanta sua 

voz e assume, pela segunda vez, os seus crimes. Esses, uma vez assumidos, consumando o 

acordo feito entre ele e a Rainha em troca da segurança de sua família, abre uma quantidade 

significativa de possíveis desenvolvimentos da trama como um todo, para ele e para todos os 

demais núcleos narrativos. 

É chegado um ponto crítico de vida ou morte para o herói. Sua escolha foi feita em nome 

do dever. Nesse ponto, a possibilidade de desenvolvimento da trama transitaria entre duas 

opções. Uma primeira, geralmente preferida pelo leitor tradicional, habituado a uma reviravolta 

                                                 
61 Her father raised his voice and began again. “I am Eddard Stark, Lord of Winterfell and Hand of the King”, he 

said more loudly, his voice carrying across the plaza, “and I come before you to confess my treason in the sight of 

the gods and men”. 

[…] 

Her father raised his voice still higher, straining to be heard. “I betrayed the faith of my friend, Robert”. He shouted. 

“I swore to defend and protect his children, yet, before his blood was cold, I plotted to depose and murder his son 

and seize the throne for myself. Let the High Septon and Baelor the beloved and the Seven bear witness to the 

truth of what I say: Joffrey Baratheon is the one true heir to the Iron Throne, and by the grace of all the gods, Lord 

of the Seven Kingdoms and Protector of the Realm” (MARTIN, 2011, p. 725). 



61 

 

clássica para situações como essa, iniciaria uma ação, ao estilo Deus ex machina62, em  que 

algum resgate iminente estaria prontamente aguardando o último momento, quando a espada já 

estivesse posta, para agir e tomar controle da situação. Uma segunda, ainda não original, porém 

menos pedante, leva em conta a crescente tensão sobrenatural na região norte do continente, 

especificamente na Muralha. Nessa opção, de fato aquela levantada por Varys ainda no cárcere 

quando pontua que a rainha “irá permitir que você vista o preto e viva o resto de seus dias na 

Muralha, com seu irmão e seu filho bastardo” (MARTIN, 2011, p. 635), o público idealizaria 

uma motivação onipresente e onisciente para o herói. Sua humilhação seria justificada pela sua 

necessidade de tomar um partido central na batalha contra os perigos que começam a surgir ao 

sul de Westeros, suprindo, em uma primeira instância, a falta de homens na Patrulha; em uma 

segunda, usando sua experiência contra o sobrenatural para além da Muralha, problema que 

começa lentamente a tomar forma.  

Por mais que a idealização de uma permanência do herói como uma figura caída ou 

humilhada não seja inédita, ela é sem dúvida incomum em obras de grande apelo comercial. 

Quando ocorre, geralmente exige desse público um voto de confiança; a crença de que, de 

alguma forma, em algum momento da ação, essa personagem conseguirá escapar ou ser 

futuramente justificada. Em ambas as escolhas, essa possibilidade poderia ser posta em prática 

no romance. Por sua vez, não é o que acontece.  

Rompendo com grande parte das expectativas de finais de narrativas tradicionalmente 

popularescas, a ação da cena surpreende ao desenvolver um plot twist63 no qual o já proclamado 

Rei Joffrey, mesmo de posse da confissão de Eddard, decide decapitar a personagem: 

 

“Minha mãe me pediu que deixasse o Lorde Eddard vestir o preto, e lady Sansa 

implorou misericórdia por seu pai”. Ele olhou diretamente para Sansa e sorriu; por 

um momento Arya pensou que os deuses haviam ouvido suas preces, até que Joffrey 

voltou-se para a multidão dizendo, “Mas elas têm o coração fraco das mulheres. 

Enquanto eu for rei, traição nunca passara impune. Sir Ilyn, me traga a cabeça dele!” 

[…] 

Ser Ilyn retirou uma grande espada de duas mãos da bainha que ficava em suas costas. 

Acima de sua cabeça a lâmina fazia com que a luz do sol parecesse escorrer pelo metal 

negro, reluzindo em uma extremidade mais afiada do que qualquer lâmina. Gelo, ela 

pensou, ele tem Gelo! Suas lágrimas fluíram em seus olhos, a deixando cega. 

(MARTIN, 2011, p. 726-727, grifos do autor)
64

. 

                                                 
62 Recurso narrativo que coloca uma força superior em ação que, em um último instante, salva a personagem de 

uma situação improvável, geralmente com recursos exagerados e facilmente questionáveis. O recurso foi primeiro 

criticado por Aristóteles quando afirmou que o recurso não deveria ser usado “[...] senão para eventos fora do 

drama, ou acontecimentos no passado, ou que ao homem não seja dado a conhecer, ou com ocorrência no futuro e 

que por isso requerem predição ou prenúncio” (ARISTÓTELES, 2000, p. 55).   
63 Termo do inglês comumente utilizado para se referir a uma impactante reviravolta na narrativa. 
64 “My mother bids me let Lord Eddard take the black, and lady Sansa has begged mercy for her father”. He looked 

straight at Sansa then, and smiled, and for a moment Arya thought that the gods had heard her prayer, until Joffrey 
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Em uma mimetização de sua imobilização prévia por Mindinho a partir do uso de sua 

adaga, a personagem é vítima de sua própria espada. Sua morte institui mais uma ambiguidade 

em sua caracterização quando, por um lado, feita por sua arma, afirma-a como decorrência de 

suas próprias falhas, e por outro, a constitui como uma entrega deliberada de sua vida em lugar 

de seus familiares – em parte pontuando-a como “honrada” dentro das imposições do momento. 

Essa última possibilidade, em específico, tem um peso ainda maior para o leitor, uma vez que 

toda a execução é observada através dos olhos de Arya, filha de Eddard, um ponto de vista 

narrativo tendencioso ao desenvolvimento de abalos psicológico por promover uma maior 

empatia com a situação.  

O inconveniente ao leitor nesse ponto do romance é exatamente o fato de que, como 

convencionou-se, a morte da personagem não prevê o desfecho trágico da trama. A morte não 

põe um ponto final na história. Com efeito, o público se encontra com cerca de oitenta páginas 

restantes, o que institui um possível sentimento de vazio e incerteza com a pergunta: o que ainda 

poderá acontecer agora que o herói está morto? 

Contrariando, em partes, o que comumente ocorre nas produções massificadas, é 

exatamente essa morte que irá funcionar como o estopim para uma série de outras intrigas, 

derivadas diretamente, ou não, da condenação de Eddard.  Em linhas gerais, fisicamente, e para 

fins práticos, é admitida a morte do herói tido como o central da obra; entretanto, 

narrativamente, sua presença, quase como a de um espectro, continuará ativa.  

Por um lado, ele continua a ser essencial para os demais núcleos que, perifericamente, 

haviam sido desenvolvidos ao seu redor à medida que estimula o gatilho necessário para colocá-

los em movimento. Em uma última instância, Eddard ainda pode ser incorporado de dois modos 

distintos, tanto no que se refere às personagens restantes, quanto para o público leitor: como o 

grande Lorde, honrado, uma figura paterna que se entrega em nome dos seus, logo um exemplo 

a ser seguido, ou como o homem que perece pelo simples fato de colocar cegamente a sua honra 

em um nível que não mais é válido, por sua vez um algo a ser evitado. 

Tomada a narrativa desenvolvida até aqui, e ao primeiro olhar, fica evidente o primeiro 

grande erro da crítica, e em especial, dos fãs da série, ao afirmarem a existência de uma ruptura 

com o mainsteam literário de massas. Diferindo da grande maioria das produções literárias, 

                                                 
turned back to the crowd and said, “But they have the soft heart of women. So long as I am king, treason shall not 

go unpunished. Ser Ilyn, bring me his head!” 

[…]Ser Ilyn drew a two-handed greatsword from the scabard on his back. As he lifted the blade above his head, 

sunlight seemed to ripple and dance down the dark metal, gliting off an edge sharper than any razor. Ice, she tought, 

he has Ice! Her tears streamed down her face, blinding her. (MARTIN, 2011, p. 727, grifos do autor). 
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mais evidentemente daquelas da cultural pop, a morte do herói em uma etapa final do livro 

perfaria uma ruptura com a estética narrativa tradicional. Contudo, é possível afirmar que 1) 

não há ruptura com a jornada, mesmo com a morte do herói. 2) a morte dele não figura um final 

de narrativa devido à presença de uma quantidade quase ad infinitum de personagens 

perifericamente constituídos nos demais núcleos narrativos. Sendo assim, a posição de Eddard 

enquanto herói é cumprida minimamente até meados de sua consumação, quando, valendo-se 

da presença de outros heróis em potencial, o autor faz a escolha de chocar os leitores com sua 

inesperada morte.  

Uma vez que é inegável a existência de uma tradição narrativa focada em apenas uma 

figura heroica central, principalmente quando se fala de uma ficção voltada para o consumo 

massificado, a morte de Eddard em Um jogo de tronos induz uma grande parcela dos leitores 

do romance a um momentâneo estágio de desorientação narrativa mediante a perda deste. Mais 

do que isso, ela desafia aqueles que ainda não haviam instituído ligações afetivas com outras 

personagens a cogitar uma melhor análise desses, que, até então, haviam sido idealizados 

enquanto periféricos à trama central.  

 

 

2.2 Do herói aos heróis: Jon Snow, Tyrion Lannister e Daenerys Targaryen, ou a inesperada 

trindade heroica em Um jogo de tronos  

 

Consequentemente, se faz necessária uma ampliação do olhar analítico para além da 

personagem Eddard Stark como uma forma de verificar a existência de outras personagens que 

venham a desenvolver alguma jornada heroica na obra em seu lugar. Especificamente, este 

segundo subtópico desenvolverá a análise das personagens Jon Snow, Tyrion Lannister e 

Daenerys Targaryan. A escolha das três se valida, como será apresentado à frente, uma vez que, 

ainda que sejam constatadas personagens inclinadas a ocupar posições heroicas na trama, 

poucas se apropriam às exigências do monomito tão bem quanto eles.  

Catelyn Stark, a título de exemplo, representante regular do papel de mentora para o 

marido, é demasiadamente limitada aos encargos familiares, permanecendo praticamente 

submissa a essa função durante todo o seu arco narrativo. Sua constante repulsa para com o 

filho bastardo de seu cônjuge, contraposta à sua excessiva preocupação com a própria 

descendência, evidencia traços de um egoísmo inaceitável em uma heroína nos moldes 

exigidos. Mais ainda, o arrependimento para esse tipo de comportamento, atitude que seria 

indispensável como marca de crescimento e “purificação”, não acontece, fato que aponta para 
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uma constituição estática de sua personalidade. Aliada a isso está uma das características que, 

pelo menos em um primeiro momento, se coloca como um empecilho para ela e suas duas 

filhas, Arya e Sansa: a limitação do feminino na narrativa.  

Westeros, enquanto mimesis medieval, traz em si os estigmas desse período histórico. 

Arya, mais do que sua mãe e sua irmã, ambas conformadas com suas posições de submissão, é 

a primeira a sofrer por tentar se rebelar contra o status quo. Inicialmente, a personagem se 

impõe como uma forma dissonante do padrão de polidez e beleza adotado por sua classe: Arya 

“[...] puxou ao lorde, pai deles. Seu cabelo era de um castanho sem brilho, e seu rosto longo e 

solene” (MARTIN, 2011, p. 70)65. Esteticamente, ela se aproxima da robustez do masculino, 

sendo destituída do brilho e da delicadeza estereotipados como essencialmente femininos. 

Mesmo assim, tal descrição a posiciona enquanto dotada de uma força e nobreza superior àquela 

de seu próprio gênero, principalmente pela aproximação que é feita entre ela e seu pai através 

dos termos longo e solene para se referir à fisionomia de ambos.  

Todavia, para além do estético, a personagem rompe com a própria questão ideológica 

e de gênero ao atribuir uma preferência às atividades masculinas em lugar daquelas a ela 

impostas, sendo espontânea a sua competitividade com seu irmão Bran e não com Sansa, sua 

irmã mais velha: ‘“Eu poderia fazer tão bem quanto ele”, ela disse. “Ele tem apenas sete anos. 

Eu tenho nove”’ (MARTIN,2011, p. 72)66. Aos seus olhos, a diferença de idade toma a forma 

de uma vantagem à medida que ela se projeta enquanto superior a ele. Contudo, é exatamente 

sua força precoce que evidencia com igual intensidade sua inaptidão para a função de heroína, 

sendo o mesmo válido para seu irmão Bran. Por serem imaturos, e se encontrarem inseridos em 

um mundo de adultos, as personagens acabam castradas ante a possibilidade de um crescimento 

imediato na narrativa, ao menos no primeiro volume67. 

Bran, consonante a sua irmã, demonstra inúmeras expectativas para a vida adulta. Ele e 

Arya podem ser denominados como heróis em formação, pouco apresentando daquele 

sentimento, retomado várias vezes por Eddard, de completude de aventuras prévias. 

Desenvolvem, no entanto, “semijornadas”, cada um à sua maneira, inúmeros pequenos trajetos 

que procuram prepará-los para desafios futuros. Ao seu modo, cada um acaba tendo esse trajeto 

demasiadamente prolongado, impossibilitando a validação imediata de seus papéis. Arya, ainda 

em busca do fortalecimento de seu gênero, tem o seu treinamento de esgrima interrompido 

                                                 
65 “[...] took after their lord father. Her hair was a lusterless brown, and her face was long and solemn” (MARTIN, 

2011, p. 70).  
66 “I could do just as good as Bran”, she said. “He’s only seven. I’m nine” (Ibid, p. 72). 
67 Mesmo aqui, ainda é imprescindível ser mantida a visão da obra quando de seu período de lançamento, sendo, 

dessa forma, desconsiderado qualquer acontecimento desenvolvido nos demais livros da série.  
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quando do aprisionamento de seu pai, fato que culmina com um último capítulo permeado de 

incertezas. Bran é igualmente vítima da fortuna. Após surpreender a Rainha Cersei e seu irmão, 

Jaime Lannister, em meio a uma relação sexual incestuosa, acaba atirado da torre (cf. MARTIN, 

2011, p. 85). Como consequência, não apenas sua viagem a Porto Real é impossibilitada, mas 

também suas pretensões à cavalaria, uma vez que, ao acordar do coma, se descobre paraplégico. 

Sendo estes desconsiderados, resta uma tríade de personagens, de certa forma, 

inesperada à análise. Jon Snow, Daenerys Targaryen e Tyrion Lannister não seriam escolhas 

óbvias para figuras heroicas em Um jogo de tronos, ao menos quando se procura uma 

personagem evidente nos moldes clássicos da jornada como primeira opção, como é o caso de 

Eddard. Isso não significa que eles não sejam personagens empáticas. De fato, eles são 

recorrentes nas listas de preferidos dos fãs, sendo as suas caracterizações facilmente 

empregadas na indução do leitor desatento à adoção deles como coadjuvantes de uma trama 

maior. 

Jon Snow é o único filho bastardo de Eddard Stark. É ele a representação da única 

mancha de “desonra” social do íntegro Senhor de Winterfell – apesar de a geração de bastardos 

ser uma prática comum entre os grandes senhores nos Sete Reinos68. Para além de sua imagem 

socialmente inferiorizada, Jon recebeu durante seu crescimento todos os cuidados possíveis de 

seu pai, vivendo praticamente em igualdade com os demais irmãos – respeitados os limites 

impostos pelas convenções sociais e por sua madrasta. No entanto, é recorrente em seu arco um 

constante sentimento de não pertencimento que o faz desejar abandonar seu mundo comum. 

Mesmo havendo crescido em uma semi-inclusão, Jon permanece impossibilitado de se 

desenvolver enquanto herói em meio a uma sociedade de tipos e castas definidas. Dada a sua 

bastardia, a única opção que ofereceria alguma possibilidade de autoafirmação seria servir na 

Muralha, privando-se igualmente de sua liberdade, uma vez que, sendo o local uma ordem 

juramentada, não poderia ser abandonado sob pena de ser morto por deserção. 

Tyrion Lannister, por sua vez, já carrega no próprio nome um estigma que oscila entre 

o poder e o ódio. Apesar de ser filho de Tywin Lannister, um dos mais poderosos senhores de 

Westeros, Tyrion nasceu um anão, apresentando várias características que o tornam algo 

destoante até mesmo destes: a heterocromia total69, anomalia genética que o faz ter olhos de 

                                                 
68 Snow, neve em inglês, é a alcunha carregada por aqueles concebidos a partir de relações extraconjugais no Norte 

de Westeros, uma vez que bastardos são proibidos de carregar o nome da família. Tal prática se aplica igualmente 

a outras regiões do continente. Por exemplo, na Campina, governada pela casa Tyrel, os bastardos recebem o nome 

Flowers, flores em inglês, assim como os gerados pelos Baratheons, ocupantes da região das Terras da Tempestade, 

são denominados de Stone, também do inglês, pedra. 
69 (cf. NAIA, 2012, p. 7)  
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cores diferentes, seu tamanho reduzido acompanhado de uma cabeça desproporcional ao corpo, 

bem como braços extremamente curtos e pernas arqueadas. Como uma maneira de justapor suas 

limitações, a personagem se refugia em dois de seus maiores alentos: os livros e as prostitutas. 

O primeiro torna-se sua arma, uma maneira de se sobressair em relação ao mundo bárbaro e 

medieval de Westeros; o segundo, um modo de irritar a sua família, em específico ao seu pai, 

com quem mantém uma relação problemática que remete ao fatídico dia de seu nascimento, do 

qual sua mãe foi vítima indireta, falecendo ao dar à luz. 

Por fim, Daenerys Targaryen, mesmo se impondo enquanto uma figura da realeza, 

descendente direta do rei Aerys, deposto e assassinado na rebelião, foi obrigada a fugir ainda 

na barriga de sua mãe de Westeros. Ameaçada pelo próprio Rei Robert, que via nos 

descendentes do antigo monarca um futuro empecilho para a sua permanência no poder, 

Danenerys nasce e cresce como exilada, órfã de pai e mãe (morta ao dar à luz) e conhecendo 

por amigo e familiar apenas o seu cruel irmão, Viserys. Vendida em troca de uma promessa de 

exército por este último, a personagem se percebe em uma situação desfavorável, na qual, em 

meio a um povo nômade e selvagem, necessitará diariamente se provar uma mulher forte à 

procura de reconhecimento e, até certo ponto, de poder. 

Cada uma das três personagens, a seu modo, constitui níveis práticos ou metafóricos de 

bastardia. Separados pela distância de seus núcleos narrativos, elas são aproximadas pela 

dramaticidade de suas posições sociais e familiares. Jon deve esforçar-se para se provar 

enquanto figura heroica em meio a um ambiente que, tomada sua ilegitimidade, ceifa as suas 

possibilidades ou reprime toda tentativa de nobreza. Tyrion, que talvez comparado aos outros 

dois poderia ser visto como ocupante de uma posição privilegiada, é fisicamente incapaz de 

corresponder às expectativas que seu sobrenome demanda. Sua necessidade de fortalecimento 

intelectual, resultando em uma pseudosuperioridade física, o posiciona em uma vantagem que 

somente dura enquanto sua astúcia não induzir o seu oponente à força física. Por último, 

Daenerys, apesar do sangue real, é reduzida a uma moeda de troca pelo seu irmão. Mais que 

isso, é distanciada de sua terra natal e colocada enquanto participante de uma cultura que não é 

a sua, restando-lhe apenas uma posição de objetificação. 

Semelhante ao empregado à análise da personagem de Eddard Stark, as três terão todas 

as etapas da jornada analisadas. Entretanto, diferindo da anterior, o processo será feito 

concomitantemente, de modo que cada uma delas, sequenciadas entre si, terá três etapas 

analisadas por vez. Essa medida se propõe ao dinamismo, dado que o processo já foi executado 

anteriormente. De igual maneira, como já foram apresentados os conceitos acerca das etapas e 
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dos arquétipos que compõe a jornada do herói, essa seção somente contemplará a discussão 

destas, e não mais as suas definições. 

 

*** 

 

A bastardia de Jon Snow o retira de grande parte das relações familiares e eventos 

públicos, instituindo um forte sentimento de não pertencimento que excede, em parte, o de seus 

demais companheiros de jornada em análise. De fato, ele habita um equivalente de mundo 

comum dentro daquele de seu pai, ação que ao menos obriga aos demais moradores de 

Winterfell a lhe oferecer um tratamento digno, ainda que dissimulado. Essa ambiguidade fica 

evidente no próprio discurso indireto livre da personagem, quando afirma que “Havia vezes – 

não muitas – em que […] ficava feliz de ser um bastardo. Enquanto ele enchia mais uma vez 

seu copo a partir de uma garrafa que passava, ele percebia que aquela deveria ser uma delas” 

(MARTIN, 2011, p. 49)70. A sua participação marginalizada em festividades, ao mesmo tempo 

que o exclui do convívio da realeza, permite a ele ocupar uma posição de vantagem mediante 

seus meios-irmãos, uma vez que o faculta a liberdade de beber despreocupadamente, apesar da 

idade, e de se sentar “[…] no banco em meio aos jovens escudeiros […]” (MARTIN, 2011, p. 

49)71, espaço onde pode se ver livre, pelo menos em um nível psicológico, das marcas de seu 

baixo nascimento. Contudo, retirada a embriaguez, sua posição é uma realidade que incomoda 

e, mais tarde, será uma das motivações indispensáveis para sua própria jornada.  

Uma situação semelhante é experimentada pela personagem Tyrion Lannister. Como 

ele mesmo declara a Jon quando do encontro dos dois, “Todos os anões são bastardos aos olhos 

de seus pais” (MARTIN, 2011, p. 57)72. O paralelo entre sua condição e a bastardia de seu 

interlocutor não é usado apenas como um mecanismo de empatia por ele. Na prática, Tyrion 

realmente é visto como um ser inferior. Sua primeira representação na narrativa acontece no 

dia de sua chegada a Winterfell juntamente a comitiva real, sendo desenvolvida a partir do olhar 

do Lorde Eddard Stark, que o descreve precedido das demais personagens que o acompanham:  

 

[…] Lá vinha Sir Jaime Lannister com seus cabelos tão brilhantes quanto ouro batido, 

e Sandor Clegane com sua terrível face queimada. O garoto alto ao seu lado só poderia 

ser o Príncipe real, e aquele pequeno homem deformado atrás deles era certamente o 

Duende, Tyrion Lannister (MARTIN, 2011, p. 39)73.  

                                                 
70 “There were times – not many, but few – when […] was glad he was a bastard. As he filled his wine cup once 

more from a passing flagon, it struck him that this might be one of them” (MARTIN, 2011, p. 49). 
71 “[…] on the bench among the younger squires” (MARTIN, 2011, p. 49). 
72 “All dwarfs are bastards in their father’s eyes” (MARTIN, 2011, p. 57). 
73 “[…] There came Sir Jaime Lannister with hair as bright as beaten gold, and there Sandor Clegane with his 

terrible burned face. The tall boy beside him could only be the crown prince, and that stunted little man behind 
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O foco narrativo crítico e imperativo de Eddard Stark impõe designadores significativos aos 

observados. Parece haver, inclusive, uma ordem lógica, tanto para a entrada dos convivas na 

habitação da família Stark, quanto para a escolha de importância para as suas descrições.  

Jaime Lannister, notadamente uma das figuras mais odiadas por Eddard, é a primeira 

a ser comentada. O enfoque é dado aos seus cabelos loiros, ironicamente, um símbolo recorrente 

de pureza74, sendo creditados como “[…] tão brilhantes quanto o ouro batido[...]” (MARTIN, 

2011, p. 39). Em seguida, em oposição à beleza de Jaime, somos introduzidos à caracterização 

de Sandor Clegane, com seu rosto desfigurado, sucedendo o ainda apagado Príncipe Joffrey. 

Sobre este último, é salientada, exatamente antes da percepção de Tyrion, a sua estatura que 

excede a esperada para a sua idade.  

Quando avista Tyrion, Eddard apenas salienta a sua condição especial. Apesar de a 

personagem ser tão loira quanto o irmão Jaime, de ocupar uma posição superior àquela de 

Sandor Clegane e quase a mesma importância de seu sobrinho, a percepção ocorrida se limita 

a destacar o apelido pejorativo da personagem, identificando-o como “[...] aquele pequeno 

homem deformado [...] era certamente o Duende [...]” (MARTIN, 2011, p. 39, grifo nosso). 

Logo, a própria progressão temática do trecho em questão evidencia uma desvalorização de 

Tyrion, escalando de forma negativa a sua caracterização com aquela feita das demais, 

estabelecendo-o como um tipo inferior, mesmo quando comparado ao seu sobrinho de treze 

anos. 

Inserido em um mundo comum hostil, a personagem acaba por idealizar uma vida 

baseada em adequações, limitadas não apenas ao âmbito físico, mas também ao psicológico, 

como pode ser lido em sua própria fala: 

 

[…] Minhas pernas são curtas e sinuosas, logo, caminho com dificuldade. Eu preciso 

de uma sela especial para não cair do meu cavalo. Uma sela que eu mesmo criei, se 

lhe interessa. Era isso ou um pônei. Meus braços são fortes, porém muito curtos. Eu 

nunca serei um esgrimista. Se tivesse nascido um camponês, eles teriam me 

abandonado para morrer ou me vendido para algum escravagista de aberrações. […] 

Tenho uma compreensão realista de meus pontos fortes e fracos. Minha mente é uma 

arma. Meu irmão tem sua espada e o Rei Robert seu martelo, e eu tenho meu intelecto 

… […] (MARTIN, 2011, p. 123-124)75. 
 

                                                 
them was surely the Imp, Tyrion Lannister” (MARTIN, 2011, p. 39). 
74 Como exemplo periférico, é inegável as caracterizações feitas por Shakespeare em seus sonetos das figuras com 

descrições acompanhadas de fair [loiras] opostas as dark [morenas]. 
75 […] My legs are short and twisted, and I walk with difficulty. I require a special saddle to keep from falling of 

my horse. A saddle of my own design if you interest to know. It was either that or a pony. My arms are strong 

enough but again, too short. I’ll never make a swordsman. Had I been born a peasant, they might have left me out 

to die, or sold me to some slaver’s grotesquerie. […] I have a realistic grasp of my own strengths and weakness. 

My mind is a weapon. My brother has his sword, King Robbert has his Warhammer, and I have my mind … […] 

(MARTIN, 2011, p. 123-124). 
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O seguimento do discurso sumariza a sua visão acerca do seu mundo comum. De fato, 

a personagem caracteriza-o como uma construção quase barbárica onde os homens quase 

sempre são reconhecidos exclusivamente pela força e pelas armas empunhadas, como é o caso 

dos exemplos de seu irmão, com sua espada, e do rei Robert, com o seu martelo. Consequência 

de sua deformidade, ele é inapto a ser inserido nesse constructo social. Seu único escape é 

idealizar seu próprio mundo comum dentro do mundo comum alheio. Para tanto, ele se adapta 

constantemente, instituindo o seu intelecto como a arma necessária. 

Se aceita a ideia de “bastardia social” nos moldes representados por Jon e Tyrion, o 

primeiro em um nível literal, e o segundo em um nível figurado, abre-se a possibilidade de um 

status que transita entre esses dois para ser ocupado por Daenerys Targaryen. Quase em sua 

totalidade, a diminuição social da personagem é estabelecida pelo fato de ela se encontrar 

inserida, semelhante a Arya Stark, em uma cultura extremamente patriarcalista. Em um 

primeiro momento, isso é perceptível através de uma passividade manifestada, principalmente 

em seus primeiros capítulos, através das poucas falas articuladas pela personagem, sempre 

reduzidas a construções sintáticas simples, e pela atitude de impotência física diante dos vários 

abusos que sofre. Poucas são as situações nas quais se nota marcas de um discurso direto seu, 

sumariamente reduzido a monólogos textualizados indiretamente pelo narrador. Na cena em 

que se lê a sua apresentação ao leitor, bem como a de seu irmão Viserys, nota-se este último a 

presenteando com um vestido de seda, ordenando: “[…] Toque-o. Vá em frente. Acaricie a 

qualidade” (MARTIN, 2011, p. 29)76. A recorrência, três vezes, do imperativo em sua fala 

demostra a sua posição de autoridade sobre sua irmã, reduzida a corresponder às demandas de 

seu parente não com afirmativas, mas, retraidamente, com uma pergunta: “É realmente meu?” 

(MARTIN, 2011, p. 29)77. A depreciação de Daenerys somente permite que ela se estabeleça 

no campo das incertezas, pouco se arriscando em exteriorizações verbais e restringindo-se, 

majoritariamente, ao pensamento. 

Sendo assim, seria natural que ela idealizasse, assim como o fez Jon e Tyrion, um mundo 

comum particular dentro do desconhecido que a circunda, lugar em que seria possível se 

estabelecer em segurança. De fato, ela o faz inúmeras vezes, sendo sempre expulsa pela própria 

fortuna. 

Por nunca haver habitado efetivamente um lar convencional, Daenerys idealiza aquele 

que mais havia se aproximado disso como tal, afirmando ter sido possível “[...] quando eles 

                                                 
76 “[…] Touch it. Go on. Caress the fabric” (MARTIN, 2011, p. 28). 
77 “Is it really mine?” (Ibid. p. 29).    
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viveram em Bravos78, na casa grande com a porta vermelha. […] [ela] tinha seu próprio quarto 

com um limoeiro do lado de fora da janela. […] [ela] chorou quando a porta vermelha se fechou 

atrás deles para sempre” (MARTIN, 2011, p. 31)79. A categorização do lar é pontuada por 

pequenas descrições significativas: o vermelho da porta, cor comumente usada para representar 

os desejos e as paixões, reforça a ideia de seu apego ao lugar, um acesso que, fazendo jus à sua 

cor, se apresentaria sempre convidativo à sua moradora. Nesse espaço, inclusive, ela havia tido 

direito a um quarto próprio, privativo e longe do alcance dos aproveitadores. A casa marcaria 

assim uma época de certa emancipação, a instituição de um mundo particular, segregado da 

confusão do mundo externo e do caos de sua vida até aquele momento. 

Destituída desse primeiro pseudomundo comum, ela é admitida junto a seu irmão na 

casa de Illyrio Mopatis, em Pentos80, onde “[…] eles passaram a viver na casa do Magíster, 

comendo a sua comida e sendo mimados pelos seus servos. Dany estava com treze anos, velha 

o bastante para saber que certos presentes costumeiramente acompanham um preço [...]” 

(MARTIN, 2011, p. 28)81. Não necessariamente o local é adotado enquanto mundo comum por 

ela, dada a recorrência da lembrança do anterior. Entretanto, é notável a posição de conforto 

que a casa do Magíster lhe proporciona, mesmo sendo claro o preço que em algum momento 

poderá ser cobrado por isso. Tal instabilidade funda um dos vários desconfortos de Daenerys 

que, inevitavelmente, a impulsionarão em direção ao crescimento durante a sua jornada. 

Diferente de seu pai, que tem o seu chamado desenvolvido em duas etapas, 

primeiramente através da carta enviada por Lysa Arryn, e em seguida com próprio rei Robbert, 

Jon Snow recebe o seu indiretamente, uma vez que a ideia de deixar o mundo comum parece 

preceder a visita que é feita pelo seu arauto. Ou seja, na realidade, Jon já se reconhecia como 

um alguém necessitado de mudança, sendo esperada apenas a oportunidade de efetivação desse 

desejo, fato que ocorre a partir de um simples comentário tecido pelo seu Tio Benjen: 

 

Benjen lançou cuidadosamente, para Jon, um olhar que o media. “Você não 

deixa nada passar, não é Jon? Nós poderíamos usar um homem como você na 

Muralha.” 

                                                 
78 A cidade de Bravos se localizaria a noroeste de Essos, sendo creditada como a mais rica e poderosa das Nove 

Cidades Livres. Teria sido fundada originalmente por escravos, fato que estabelece, desde sua instituição, o desejo 

pela liberdade. Não há reis em Bravos; a cidade é comandada por alguém que recebe o título de Senhor do Mar 

através dos Magísteres e chaveiros da localidade (cf. ANTONSSON; GÁRCIA JUNIOR; MARTIN, 2014 p. 271). 
79 “[…] when they lived in Bravos, in the big house with the red door. […] had her own room there, with a lemon 

tree outside the window. […] cried when the red door closed after them forever” (MARTIN, 2011, p. 31). 
80 Pentos é a cidade livre mais próxima de Porto Real, sendo, por isso marcada pelo comércio de navios que 

diariamente fazem a travessia de uma localidade à outra. Diferente de Bravos, a figura da realeza tem poucas 

funções, sendo majoritariamente nominal, uma vez que a governabilidade é feita pelos próprios Magísteres (cf. 

ANTONSSON; GÁRCIA JUNIOR; MARTIN, 2014 p. 268). 
81 “[…] they have lived in the magister’s house, eating his food, pampered by his servants. Dany was thirteen, old 

enough to know that such gifts seldom come without their price [...]” (MARTIN, 2011, p. 28). 
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Jon se encheu de orgulho. “Robb é um lanceiro mais forte, mas eu sou um 

melhor esgrimista; Hullen também diz que eu monto um cavalo tão bem quanto 

qualquer um nesse castelo. (MARTIN, 2011, p. 53)82. 
 

Apesar de preceder sua fala com um olhar de dúvida, Benjen pontua que alguém como Jon seria 

bem-aceito na Muralha, não enfatizando a certeza, mas a possibilidade83. Sua fala igualmente 

evidencia, através da ênfase no verbo usar, a posição de objetificação que acometeria a 

personagem caso aceitasse o convite, de modo que se tornar uma mera ferramenta seria o preço 

a ser pago pela expectativa incerta da transformação.  

De qualquer forma, Jon percebe o momento do seu chamado como a chegada de sua 

libertação da bastardia. Diferente de outros heróis que vacilam diante da iminente mudança, ele 

a confronta, aceitando-a precocemente, e assim, rechaçando a fase da recusa: “‘Me leve com 

você quando voltar para a Muralha,’ Jon disse em uma repentina pressa. ‘O pai deixará se você 

pedir a ele, eu sei que ele deixará’.” (MARTIN, 2011, p. 53)84. Sua fala, semelhante ao ocorrido 

com Bran e Arya, institui uma certa infantilidade ao demonstrar que a personagem ainda 

concebe o seu destino como intermediado pelas mãos de seu pai, encarregado de o deixar ou 

não partir. Não obstante, a ausência de uma recusa de sua parte não significa que sua jornada 

angarie uma boa estreia. Jon transporá, ainda que brevemente, um momento de dificuldade 

antes de sua partida.  

 A inesperada condição de Bran – o seu persistente estado de coma – surge, assim 

como foi para Eddard, como um empecilho significativo para a continuidade de seu trajeto, 

uma vez que Jon nutria expectativas de iniciá-lo somente após o despertar de seu irmão. 

Chegado o dia de sua partida, e não havendo sinais de melhora, ele se descobre constrangido a 

visitá-lo, mesmo este estando desacordado. Mais do que isso, ele necessitará enfrentar um 

guardião que protege esse limiar de ser cruzado. 

                                                 
82 Benjen gave Jon a careful, measuring look. “you don’t miss much, do you, Jon? We could use a man like 

you on the wall.” 

 Jon swelled with pride. “Robb is a stronger lance than I am, but I’m the better sword, and Hullen says I 

sit a horse as good as anyone in the castle. (MARTIN, 2011, p. 53) 
83 A incerteza se confirmaria mediante a impossibilidade social que se desdobraria mesmo dentro da Muralha para 

a personagem. O lugar funciona, de fato, como um “depósito” de pessoas que desgraçaram a vida: ladrões, 

estupradores e baderneiros, no caso dos pobres, e situações políticas e familiares, no caso da nobreza. Decorrência 

da presença destes últimos, haveria uma elitização das hierarquias dentro da instituição, de modo que somente a 

estes seria permitido o crescimento dentro da Muralha, por exemplo, ocupando cargos de importância, a exemplo 

do Meister Aemon, do Lorde comandante Mormont e do próprio Alisser Thorne, inimigo declarado da personagem 

de Jon, todos bem-nascidos. Logo, mesmo no local, a bastardia permaneceria como o crime cometido pela 

personagem, prontificando-se como um empecilho para o seu crescimento. 
84 “Take me with you when you go back to the wall,” Jon said in a sudden rush. “Father will give me leave 

to go if you ask him, I know he will.” (MARTIN, 2011, p. 53). 
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Catelyn Stark85, por questões pessoais e morais, sempre foi sua mais forte antagonista, 

nunca o acolhendo da maneira que Eddard desejaria, nem se comprazendo em que os outros o 

fizessem. Sua presença constante no leito do filho desacordado justificaria o desconforto de Jon 

em visitá-lo. A tensão fica evidente quando, chegando ao recinto, ele permanece “[…] parado 

na porta por um momento, temendo falar e se aproximar” (MARTIN, 2011, p. 93)86. Jon 

realmente reconhece a ocasião como um enfrentamento a muito postergado, salientando que 

“Antes, aquilo o teria feito correr ou mesmo chorar. Mas agora somente o deixava com raiva. 

Em breve ele seria um irmão juramentado da Patrulha da Noite e enfrentaria perigos maiores 

do que Catelyn Tully Stark” (MARTIN, 2011, p. 94)87. Uma vez dada a complexidade de sua 

jornada futura, o enfrentamento de sua madrasta se mostra apenas como uma provação que o 

prepararia para coisas ainda mais perigosas. De fato, dada a constituição da cena, ela desenvolve 

exatamente o papel de uma rápida guardiã do limiar que impediria a consumação do proposito 

de Jon em visitar seu irmão. 

Testado pelo breve embate, Jon se retira, em parte motivado. O confronto com seus 

medos o relembra, de certa forma, da dureza da vida que ele havia experimentado até então, ao 

mesmo tempo que o apresenta ao outro lado, o sentimento de mudança a que todos se encontram 

sujeitos em Winterfell no momento. Contemplando a partida de toda a família em direções 

diferentes, ele afirma para si mesmo que não se deixaria abater. Suas dúvidas haviam sido 

vencidas pela esperança de se ter tomado a decisão correta. 

Tyrion Lannister, por sua vez, longe de corresponder às expectativas da sociedade, tem 

sua trama desenvolvida, desde logo, fora do complexo jogo de tronos. A personagem receberá 

um único grande chamado, permeado, vez ou outra, pela incumbência de realizar pequenas 

tarefas para os que a cercam. Seu papel parece ser, grande parte do tempo, o de uma personagem 

em preparação para ocupar o arquétipo de mentor ou arauto em outras jornadas. 

Enquanto a comitiva real retorna para a capital do reino, Tyrion permanece no norte 

com o pretexto de visitar a Muralha, “[…] se colocar de pé no topo […] e mijar no limite do 

mundo.” (MARTIN, 2011, p. 91)88. Seu aparente desprezo, no entanto, mascara a sua real 

motivação: a busca pelo conhecimento. Tyrion lê vorazmente; logo, uma viagem até os limites 

                                                 
85 Nesse ponto, a diversidade de papéis, positivos e negativos, desempenhados por Catelyn, a condicionariam a 

ocupar uma função arquetípica específica: a do camaleão: “Os camaleões mudam de aparência e humor, e é difícil 

para o herói e para o público defini-los. Eles podem enganar o herói ou mantê-lo em dúvida, e sua lealdade ou 

sinceridade é sempre questionável” (VOGLER, 2015, p. 104).  
86 “[…] stood in the door for a moment, afraid to speak, afraid to come closer” (MARTIN, 2011, p. 93). 
87 “Once that would have sent him running. Once that might even have made him cry. Now it only made him 

angry. He would be a Sworn Brother of the Night’s Watch soon, and face worse dangers than Catelyn Tully Stark” 

(MARTIN, 2011, p. 94).  
88  “[...] stand on the top of the wall […] and piss off the edge of the world.” (MARTIN, 2011, p. 91). 
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do conhecido se propõe como uma das mais fecundas para o seu intelecto. Seu chamado, 

diferente daqueles com aptidão para a guerra, será para que ele cresça em conhecimento. É na 

construção gigante que protege o reino dos povos selvagens para além dela que ele o receberá 

da boca do Lorde comandante da Patrulha: 

 

[…] “Espero poder retribuir sua gentileza.” 

“Você pode,” disse Mormont sem rodeios. “Sua irmã senta ao lado do rei. 

Seu irmão é um grande cavaleiro e o seu pai é o mais poderoso lorde dos Sete Reinos. 

Interceda por nós. Fale de nossas necessidades. Você mesmo viu, meu senhor. A 

Patrulha da noite está morrendo. Nossa força é menos de mil homens agora. […] A 

Muralha tem cem léguas de comprimento. Pense nisso. Se formos atacados tenho três 

para defender cada milha dela (MARTIN, 2011, p. 206)89. 
 

A Patrulha da Noite, que havia ocupado um lugar de destaque em épocas áureas, se 

encontraria hoje relegada ao esquecimento. Seu papel, o de proteger o reino de um terrível mal 

que habitaria o outro lado, foi esquecido, sendo reduzida a apernas separá-lo de tribos selvagens 

que, vez ou outra, tentam cruzá-la à procura de pilhagem. Tyrion é chamado a uma jornada de 

embaixador. Sua posição enquanto filho de alguém poderoso e com um possível acesso direto 

ao rei deposita uma forte esperança com relação ao futuro da Muralha, a inteligência de Tyrion, 

não sua força, sendo o auxílio requisitado.  

Mesmo prevendo que será ignorado, inconscientemente recusando sua missão, Tyrion 

aceita o chamado. Ele rogará ao rei, mesmo certo de que ele “[…] iria ignorá-lo, Lorde Tywin 

perguntaria se ele teria perdido a cabeça, e Jaime apenas riria” (MARTIN, 2011, p. 207)90. 

Inicialmente, seu chamado parece não ser possível de se concretizar. Mas, nas entrelinhas, ele 

traz algo mais. Um comando para que ele procure ocupar o lugar que lhe é de direto, deixando 

para trás a sua posição de pequenez e se tornando alguém à altura de seu sobrenome. Tyrion 

deve, em outras palavras, e semelhante ao que será visto com Daenerys, buscar o poder que lhe 

é de direito. 

Em seu caminho de volta para Porto Real, exatamente ao cruzar o Tridente, região que, 

geograficamente, divide o norte e o sul do país, e a mesma onde Eddard se desentende com o 

rei e a rainha em decorrência do incidente entre Arya e Joffrey, Tyrion se depara com a sua 

travessia do limiar. 

                                                 
89     [...] “I hope I can repair your kindness.” 

“You can,” Mormont said bluntly. “Your sister sits beside the king. Your brother is a great knight, and 

your father the most powerful lord in the Seven Kingdoms. Speak to them for us. Tell them of our need here. You 

have seen for yourself, my lord.  The night watch is dying. Our strength is less than a thousand now. […] The wall 

is a hundred leagues long. Think on that. Should an attack come I have three man to defend each mile of wall 

(MARTIN, 2011, p. 206). 
90 “[…] would ignore him, Lord Tywin would ask if he had taken leave of his senses, and Jaime would only laugh” 

(MARTIN, 2011, p. 207).  
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No núcleo narrativo de Catelyn Stark, a suspeita de que os Lannisters teriam alguma 

conexão com a morte de Jon Arryn e o incidente de Bran é reforçada quando, poucos dias após 

a partida da comitiva real, toma lugar em Winterfell uma tentativa de assassinato contra Bran, 

ainda desacordado. O incidente é interpretado como uma tentativa de silenciá-lo por ele haver 

presenciado algo comprometedor, ou relacionado à morte de Jon Arryn. Buscando algum tipo 

de explicação, Catelyn parte, às escondidas, para Porto Real e lá, em diálogo com Mindinho, 

descobre que a adaga utilizada no ato pertencia ao próprio Tyrion Lannister. 

Por um joguete do destino, tanto Catelyn, quanto ele, param na mesma hospedaria, ela 

retornando para o norte, ele vindo de lá. Na ocasião, percebendo a situação a seu favor, uma 

vez que as terras em que estavam pertenciam aos vassalos de seu pai, Catelyn o declara seu 

prisioneiro, acusando-o abertamente da tentativa de assassinato do seu filho e o levando, logo 

em seguida, para o Vale de Arryn, na esperança de colocá-lo imediatamente em julgamento 

público na corte de irmã (cf. MARTIN, 2011, p. 292). 

Feito prisioneiro, Tyrion é escoltado através de uma região inóspita, sendo repetidas 

vezes atacado por selvagens que habitam a região. Finalmente a salvo, ele é colocado em um 

tipo de masmorra sádica na parte externa do castelo, sem paredes e com o piso íngreme, 

construído no topo da montanha mais alta dos Sete Reinos.  

Ao perceber que será condenado injustamente, a personagem se vale do único recurso 

que sempre o acompanhou, e que, dada a situação, é o único realmente útil. Acuado entre a cela 

e o abismo, ele argumenta com o seu carcereiro a possibilidade de que este pudesse cooperar 

com ele, perguntando-o, entre uma e outra pancada: “[...] o quanto você gostaria de ficar rico?” 

(MARTIN, 2011, p. 416)91. Ele prefere jogar com a sorte, pedindo, em troca do ouro que havia 

trazido consigo, que o carcereiro apresentasse a Lysa Arryn o seu desejo de confessar.  

Entretanto, assim que ele é levado, mais uma vez tentando a sorte, Tyrion demanda um 

julgamento por combate, na expectativa de que alguém da plateia se levantasse a seu favor, 

motivado, seja por sua real inocência, ou impelido pela riqueza de sua família. Bronn, um dos 

homens que havia ajudado Catelyn a trazê-lo até o Ninho da Águia, e que depois se revela um 

mercenário, se prontifica à ação, indo de inimigo a seu aliado, derrotando o oponente e assim 

sendo liberto, juntamente com ele, para novamente adentrar as selvagens redondezas a caminho 

de Porto Real.  

Para Daenerys, o chamado à aventura, a recusa do chamado e a travessia do limiar têm 

um desenrolar uníssono durante a cerimônia de seu casamento com o Khal Drogo, de maneira 

                                                 
91 “How would you like to be rich?” (MARTIN, 2011, p. 416).  
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que toda a estrutura da travessia do limiar se desenvolve a partir dessa ação única. Nesse ponto 

da trama, sua passividade quase que total ainda a impede de tomar suas próprias decisões, fato 

que a posiciona como uma mera peça no jogo de poder de seu irmão. Tanto Viserys, quanto 

Illyrio, ocupam o propósito de arautos, bem-aventurados ou não, em sua jornada. Em um trecho 

em que se acompanha um fluxo de pensamento de Daenerys, ela afirma que “[…] agora Viserys 

fazia esquemas para a vender para um estranho, um bárbaro”92, apesar de ela haver sido 

instruída desde pequena que “[…] a linhagem deve[ria] ser mantida pura […]. Dragões não 

cruzam com as bestas do campo, e os Targaryens não misturam o seu sangue com aquele de 

homens inferiores” (MARTIN, 2011, p. 32)93. Ainda assim seu irmão mantinha expectativas de 

a casar com um homem inferior, Khal Drogo, líder de um dos inúmeros Khalasares Dothrakis 

de Essos. Um considerável poder bélico para o seu irmão, porém, uma escolha incomum para 

uma união nos padrões da realeza em que ela acreditava estar inserida. 

O casamento, consequentemente, marca o ápice da primeira etapa da jornada de 

Daenerys. É ele a própria travessia do limiar entre o antigo mundo comum, que, apesar de 

incerto, provia algum conforto, para o novo mundo, especial e selvagem. Nele serão instituídos 

os laços entre ela e seus novos e velhos aliados e mentores, aqui marcados pelas dádivas 

ofertadas a ela durante a cerimônia.  

Seu irmão a presenteia com três servas, enfatizando que de fato elas não eram “[…] 

servas comuns, […] Irri irá lhe ensinar a montar, Jhiqui, a língua Dothraki, e Doreah a instruirá 

nas artes femininas do amor.” (MARTIN, 2011, 103-104)94. De uma maneira tortuosa, uma vez 

que a ele interessa somente o retorno que a “venda” de sua irmã lhe proporcionará, Viserys a 

prepara da melhor maneira possível para os desafios a serem enfrentados no casamento: a 

primeira serva lhe ensinaria a arte da montaria, uma das mais importantes para a raça Dothraki, 

que considera ser inferior aquele que não consegue andar a cavalo; a segunda garante a ela o 

domínio da língua, sem a qual seria impossível interagir com os outros habitantes do mundo 

especial; por fim, a terceira e última a instruirá na arte do sexo, indispensável para que ela 

conquiste o marido.  

Sir Jorah, um cavaleiro de Westeros em exílio por traficar escravos ilegalmente, lhe 

oferece “[…] uma pequena pilha de livros velhos [...] histórias e canções acerca dos Sete Reinos 

                                                 
92 “[...] now Viserys schemed to sell her to a stranger, a barbarian.” 
93 “The linage must be kept pure [...]. Dragons did not mate with the beasts of the field, and Targaryens did not 

mingle their blood with that of lesser men” (MARTIN, 2011, p, 32). 
94 “[...] common servants, [...] Irri will teach you riding, Jhiqui the Dothraki tongue, and Doreah will instruct you 

in the womanly arts of love.” (MARTIN, 2011, 103-104). 
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[…] escritos na Língua Comum” (MARTIN, 2011, p. 104)95. Mais do que uma preparação, 

diferenciando-se dos presentes do irmão dela, Jorah lhe propõe um lembrete, um tipo de engodo 

que a conecta, indiretamente, com o mundo que, mais a frente, passará a ser a meta de sua 

jornada, prevendo assim o seu retorno à terra natal. 

Em terceiro, Magíster Illyrio 

 

[…] murmurou uma ordem, e quatro escravos fortes se apressaram à frente, segurando 

entre si um grande baú de cidreira ornado em bronze. Quando ela o abriu, encontrou 

pilhas dos mais finos veludos e damascos que as Cidades Livres poderiam produzir 

[…] e repousando no topo, aninhados nos macios tecidos, três ovos enormes” 

(MARTIN, 2011, p. 104)96. 
 

Estes, que talvez comparados com as outras ofertas com funções claramente práticas, 

seriam tidos como fúteis, virão, mais tarde, a ser os mais vitais para Daenerys. Fato é que até 

mesmo o baú chama a atenção para a importância dos presentes, fabricados a partir de uma 

cidreira, árvore conhecida por nunca perder suas folhas e permanecer sempre verde. Os ovos, 

que futuramente se transformarão em verdadeiros dragões, são marcados pela realeza dos 

tecidos nos quais se encontram envoltos, o veludo e o damasco. 

Por último, ela recebe um presente inesperado. Isso porque surge do próprio guardião 

do limiar. Khal Drogo, agora seu marido, lhe presenteia com uma égua de pelugem prateada, 

assim como o cabelo dela. Ao montá-la, ela, pela primeira vez desde o início da cerimônia, se 

sente livre: “A égua prateada pulou sobre o fogo como se ela tivesse asas” (MARTIN, 2011, p. 

106)97. Mesmo sendo o guardião do limiar, Drogo antecipa a todos que pode, 

consequentemente, se tornar um aliado de Daenerys, fato que se materializa na consumação do 

casamento através do ato sexual, que tem início de maneira abrupta e assustadora para a 

personagem, mas é concluído com a sua aprovação, vencendo, assim, a travessia. 

Com o fim dessas etapas, é chegado o momento de os heróis desenvolverem e 

fortificarem os laços com os seus aliados e inimigos, enfrentando, inclusive, novas provações 

– a aproximação da caverna –, para, somente então, se encontrarem prontos para o real desafio 

de retornar ao lar com o elixir. 

Contrariando a expectativa que precedeu o seu alistamento na Patrulha da Noite, e 

confirmando os prognósticos de seu mentor, Tyrion Lannister, quando, em diálogo a caminho 

                                                 
95 “[…] a small stack of old books [...] histories and songs of the Seven Kingdoms, she saw, written in the Common 

Tongue” (MARTIN, 2011, p. 104). 
96 […] murmured a command, and four burly slaves hurried forward, bearing between them a great cedar chest 

bound in bronze. When she opened it, she found piles of the finest velvets and damask the Free Cities could 

produce […] and resting on top, nestled in the soft cloth, three huge eggs” (MARTIN, 2011, p. 104). 
97 “The silver horse leapt the flames as if she had wings” (MARTIN, 2011, p. 106). 
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da Muralha, ao afirmar “A Patrulha da Noite é um receptáculo de excluídos do reino. […] 

Aqueles são seus novos irmãos, Jon Snow, você gosta deles?” (MARTIN, 2011, p. 124)98, Jon 

compreende, já com a jornada avançada, que o lugar não corresponderá à imagem idealizada 

por ele a priori. 

Uma vez inserido no mundo especial, ele se encontra em meio a ladrões, estupradores e 

assassinos condenados a “prisão perpétua” na Muralha, uma vez que grande parte deles teve 

que escolher entre a servidão nos confins do Norte ou a morte como forma de pagamento por 

seus crimes. O local se metamorfoseia, assim, em um tipo de campo de concentração daqueles 

que o restante do reino almeja segregar. É lá que ele encontra o seu arquétipo do sombra, Alliser 

Thorne – não à toa a proximidade e homofonia de seu nome com thorn, espinho em língua 

inglesa.  

 

“Isto é uma espada longa, não a bengala de um velho,” disse afiadamente Sir 

Alliser. “Suas pernas doem, Lorde Snow?” 

Jon odiava aquele nome, uma zombaria que Sir Alliser havia posto nele no 

primeiro dia em que ele veio para a prática da esgrima. Havia pegado com os garotos, 

e agora ele o ouvia em todos os lugares. “Não,” ele respondeu enquanto deslizava a 

espada de volta para a sua bainha. (MARTIN, 2011, p. 177)99 
 

Em parte desempenhando uma função secundária de mentor, ao personificar esse 

espinho que machuca a personagem, ao mesmo tempo que a impulsiona rumo ao progresso, 

Alliser é um dos primeiros inimigos declarados de Jon no lugar, instituindo uma tensão mútua, 

em parte, decorrente do alto grau de habilidade nas lutas com espadas trazido por Jon de 

Winterfell, fato que o dispensa de sua função e o diminui frente aos demais aprendizes, 

principalmente por sua ascendência da nobreza, sempre posta à tona como uma forma de 

reafirmar a inferioridade da personagem. Esses, dentre vários outros pequenos incidentes, 

servem como rituais de iniciação da personagem para um novo estágio de sua jornada: a 

aproximação da caverna. 

A duplicidade da visão geral das personagens a respeito da função prática da Muralha, 

variando desde a de que ela seria apenas uma mera construção que separaria o reino dos povos 

selvagens, até chegar ao de seu possível papel como uma barreira real e mágica contra uma 

terrível ameaça sobrenatural, figura como uma constante em todos os núcleos narrativos que, 

                                                 
98 “The Night’s Watch is a midden heap for all the misfits of the realm. […] Those are your new Brothers, Jon 

Snow, how do you like them?” (MARTIN, 2011, p. 124). 
99  “That’s a long sword, not an old man’s cane,” Sir Alliser said sharply. “Are your legs hurting, Lord 

Snow?” 

 Jon hated that name, a mockery that Sir Alliser had hung on him the first day he came to practice. The 

boys had picked it up, and now he heard it everywhere. He slid the long sword back into its scabbard. “No,” he 

replied (MARTIN, 2011, p. 177). 
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em algum momento, interagem com ela. Logo após firmar residência, Jon é deixado pelo seu 

tio Benjen, que sai em busca de um grupo de patrulheiros desaparecidos há mais de uma 

semana. Transcorrido algum tempo, ele igualmente não retorna, preocupando a todos e, acima 

de tudo, levantando dúvidas a respeito do que poderia tê-lo acometido do outro lado da grande 

construção. Os temores da personagem são ainda mais exaltados quando, algum tempo depois, 

os corpos de dois patrulheiros, exatamente aqueles a quem o seu tio havia saído à procura, são 

encontrados a poucos metros da Muralha. 

Aborrecido por, após prestar o juramento, ter sido designado como copeiro, e não como 

integrante da guilda dos guardas, posição previamente ocupada pelo seu tio, Jon passa a dormir 

e a servir diretamente ao alto comandante da Patrulha, mesmo que a contragosto, suprindo 

necessidades básicas como limpar os aposentos e servir a sua comida. É desempenhando essa 

função que ele é surpreendido, ao acordar de um pesadelo, com “[…] uma sombra nas sombras, 

cruzando a porta central que levava até o quarto de Mormont; uma forma de homem vestido de 

preto, capa e capuz … dentro deste, olhos brilhavam com a radiância azul do gelo…” 

(MARTIN, 2011, p. 565)100.  

Ao atacar, Jon percebe que seus golpes não o afetam, sendo imediatamente desarmado 

e sufocado pelas mãos frias da criatura. Em um último instante, nas últimas linhas de seu 

capítulo, quando já se encontra prestes a ser vencido, ele alcança um lampião, e o atirando em 

seu agressor, o encharca de óleo. Valendo-se da imprevista vantagem, ele enfia a mão nas brasas 

que já se apagavam, em uma última tentativa desesperada de vencê-lo pelo fogo. Um final que 

deixa os leitores duvidosos acerca de sua vitória ou de sua morte, não sendo exposto o que se 

sucede com ele até a chegada de seu próximo capítulo. 

Jon ressuscita consideravelmente machucado, trazendo em sua mão direita marcas de 

queimadura, e em seu corpo os machucados da batalha da noite anterior. Sua atitude frente ao 

perigo, o real perigo que ele terá de enfrentar na Muralha, renova em seu, até então, 

enfraquecido espírito o chamado inicial, muito em decorrência da recompensa que ele recebe 

do comandante, que afirma: “Uma espada é um pagamento irrisório para uma vida,” […] 

“pegue ela, e não ouvirei mais sobre isso […]” (MARTIN, 2011, p. 657)101. Das cinzas do 

aposento do comandante, pouca coisa sobrou; a espada foi uma delas. Passada de geração em 

geração na família Mormont, agora ela chega até Jon. Além de uma forma de reconhecimento 

                                                 
100 “[…] a shadow in the shadows, sliding toward the inner door that led to Mormont’s sleeping cell, a man-shape 

all in black, cloaked and hooded … but beneath the hood, its eyes shone with icy blue radiance …” (MARTIN, 

2011, p. 565). 
101 “A sword’s small payment for a life. […] “Take it, I’ll hear no more of it [...]” (MARTIN, 2011, p. 657) 
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e gratidão, ela representa um tipo de adoção espiritual feita pelo comandante, uma vez que a 

espada deveria, como manda a tradição, seguir para o seu herdeiro.  

Jon é fortificado a partir dessa experiência. Graças a ele, agora a Patrulha reconhece o 

seu real inimigo, os míticos caminhantes brancos que as lendas relatam, mortos-vivos que 

somente reconhecem o desejo de matar. Para além disso, é descoberta a fraqueza desse inimigo, 

o fogo. Jon agora empunha, literalmente, a espada, a marca que comprova a sua força. 

Entretanto, ainda resta uma última etapa a ser experimentada, a última provação que garantirá 

o seu acesso ao elixir. 

Já Tyrion, uma vez liberto do Ninho da Águia, se vê obrigado, juntamente a Bronn, seu 

mais novo aliado, a cruzar mais uma vez o Vale de Arryn, desta vez sem escolta alguma. Apesar 

de conseguirem desenvolver boa parte do percurso sem serem notados, o encontro com os povos 

selvagens locais é inevitável, e cabe a Tyrion, sem fazer uso de força ou de armas, negociar a 

vida dos dois com aqueles, assim como ele havia feito várias vezes, adentrando ao conflito que 

o aproxima da caverna de sua jornada. 

Em um rápido momento de tensão, é construída a ideia de que, mais uma vez, a 

personagem poderá cair nas mãos de seus inimigos, dessa vez, mortalmente, quando os 

selvagens parecem não desejar ouvir a sua proposta, afirmando que, sendo eles seus 

prisioneiros, todas as posses que eles teriam no momento já os pertenceriam, não sobrando nada 

a ser ofertado. Arriscando a própria vida, Tyrion afirma conhecer as dificuldades que eles 

enfrentam na região, como a fome, o frio e a constante perseguição dos cavaleiros do Vale. 

Quando questionado acerca de sua proposta, ele não oferece apenas o seu dinheiro, mas caso 

eles poupassem sua vida e a de seu amigo, diz poder oferecer “Tudo isso, e muito mais […] 

[Ele os daria] o Vale de Arryn.” (MARTIN, 2011, p. 461)102.  

Apesar de conseguir manifestar com facilidade o seu lado bondoso, como pode ser lido 

em seus diálogos de mentor com Jon Snow e Bran Stark, Tyrion traz consigo o gênio vingativo 

de sua família. É exatamente fruto da promessa de vingança sobre o inimigo em comum que o 

Vale de Arryn se torna, tanto para ele quanto para os seus aliados selvagens, que ele consegue 

subverter a sua provação, agora com um pequeno exército para o auxiliar no caminho de volta.  

A instituição de uma jornada heroica ambientada em uma estrutura doméstica, de certo 

modo, priva Daenerys, pelo menos de início, de enfrentar abertamente os vários perigos, como 

acontece aos seus companheiros supramencionados. Durante grande parte de sua narrativa, os 

únicos empecilhos por ela conhecidos e que devem ser superados se limitam à esfera doméstica, 

                                                 
102 “All that, and more, […] give you the Vale of Arryn.” (MARTIN, 2011, p. 461). 
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ao seu próprio casamento e à sua conturbada relação familiar com o seu irmão. O ápice, com 

este último, ocorre pouco tempo antes de ela descobrir que estava grávida de Khal Drogo.  

Sua sujeição ao irmão sempre figurou como um mecanismo limitador para o seu 

crescimento. Romper com essa amarra seria, indispensavelmente, o pré-requisito para que ela 

pudesse se aproximar da caverna e ser realmente provada. Esse confronto ocorre quando, certo 

dia, resolvendo se distanciar um pouco do grupo Dothraki com o desejo de contemplar a 

paisagem, ela ordena que não seja permitido que ninguém a perturbe, uma demonstração inicial 

de que, aos poucos ela tem adquirido certa independência. Tal édito não é bem recebido pelo 

seu irmão, que, fora de si, tenta agredir a irmã fisicamente, sendo impedido, no último 

momento, pelo chicote de um dos homens designados para servi-la e protegê-la. É nesse 

momento que Daenerys aparenta perceber a necessidade de uma ruptura com os costumes e 

práticas submissas do passado. 

Primeiramente, é notado o rompimento estético, evidenciado por ela ao comparar as 

suas vestimentas com aquelas usadas pelo seu irmão:  

 

Ela estava com os pés descalços, o cabelo oleado e vestindo roupas Dothraki para 

montar feitas de couro sobre um vestido pintado que havia sido um presente de 

casamento. Ela parecia pertencer aquele lugar. Viserys, por sua vez, estava cheio de 

terra e manchas, tanto em si quanto em suas roupas de cidade, revestidas de cota de 

malha (MARTIN, 2011, p. 230)103. 

 

Sua identificação pela primeira vez com o mundo especial marca uma imediata superioridade 

frente ao irmão, que comparado a ela, e colocado em contraste com o próprio ambiente, tem a 

imundice de seu caráter ratificada. Agora ela enxerga a existência do poder necessário para o 

punir, e o faz, ordenando que “‘[tomassem] o cavalo dele’ […] ‘[e o deixassem caminhar] atrás 

do Khalasar’” (MARTIN, 2011, p. 231)104. Entre os Dothraki, o homem que não monta um 

cavalo não tem valor, honra ou orgulho. É essa atitude frente aos obstáculos que há muito tempo 

lhe haviam dominado que lhe prepara para enfrentar as provações que se aproximam.  

Uma vez revelada a sua gravidez, ela se dirige à Vaes Dothrak, cidade considerada 

sagrada por sua nova tribo, onde ela, atendendo a um ritual tradicional, deverá se alimentar 

durante a cerimônia de um coração de cavalo inteiro como forma de fortalecer a criança. A cena 

é seguida, pela primeira vez, da proclamação da profecia de que o seu filho se tornaria o grande 

rei que uniria todas as tribos, fato que a coloca em evidência para o povo, e reforça a inveja de 

seu irmão que, após ameaçar a ela e ao bebê, é assassinado pelo próprio Khal Drogo, 

                                                 
103 “She was barefoot, with oiled hair, wearing Dothraki riding leathers and a painted vest given her as a bride gift. 

She looked as though she belonged here. Viserys was soiled and stained in city silks and ringmail” (MARTIN, 

2011, p. 230). 
104 ‘“[…] his horse […] behind us back to the khalasar.”’ (MARTIN, 2011, p. 231). 
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consumando assim a sua trágica narrativa. Movido pelo orgulho, o Khal promete partir 

imediatamente para Westeros como forma de retaliação pela atitude de Viserys, 

correspondendo ao desejo de Daenerys por reaver o trono que seria de direito para o seu filho.  

Daenerys se completa enquanto Khaleese105. Diferente da persona assustada do início 

da trama, ela agora se encaminha para a etapa final de sua jornada de empoderamento. Para o 

bem ou para o mal, somente o seu casamento permanece entre ela e esse destino. 

A notícia da morte de Eddard chega exatamente no momento de maior realização 

pessoal de Jon. Reconhecido pelo serviço prestado, ao salvar o próprio senhor comandante da 

morte, a personagem parecia finalmente encontrar o propósito há tanto procurado. Mesmo 

bastardo, seria ele o responsável por proteger todo o reino, e em especial, a sua família, do 

verdadeiro mal que se aproximava. Entretanto, dada a revelação da tragédia acometida aos seus 

familiares em Porto Real, ele não hesita, abandonando antes do amanhecer o seu posto na 

Patrulha em busca de vingança (cf. MARTIN, 2011, p. 772).  

Contudo, nesse caminho de volta, não há inimigo algum para ser vencido. De fato, ele 

se torna seu próprio inimigo. Indiretamente, havendo ele desertado da Patrulha, Jon pode se 

considerar alguém morto por antecipação onde quer que ele seja encontrado nos Sete Reinos. 

O quadro, então, lhe posiciona enquanto o próprio vilão para a batalha final, sendo ela somente 

vencida a partir da morte de seu próprio orgulho.  

No entanto, uma vez alcançado pelos seus amigos Sam, Pyp, Halder e Grenn, Jon desiste 

da empreitada, sendo imediatamente levado de volta para a Muralha, onde é questionado pelo 

comandante Mormont com a pergunta final “[…] você é um irmão da Patrulha da Noite … ou 

apenas um bastardo que quer brincar na guerra?” (MARTIN, 2011, p. 784)106. Mormont pontua 

aquilo que Jon já havia percebido há muito tempo, mas parecia esquecer: fora da Patrulha ele é 

apenas um bastardo, sendo aquela a única vida possível para ele. Ao responder “Eu sou … seu, 

meu senhor. Seu homem. Eu juro. Eu não fugirei novamente.” (Ibid. p. 784)107, Jon confirma, 

finalizando o início de sua jornada amadurecido, ser oficialmente um irmão juramentado. Ele 

está pronto para atender a esse novo chamado para uma jornada próxima. 

Seguindo seu caminho, Tyrion Lannister acaba por encontra-se com o seu pai na mesma 

taverna onde previamente ele havia sido capturado por Catelyn, apontando, curiosamente, para 

uma idealização conturbada de sua relação com ele a partir do paralelo com aquela desenvolvida 

                                                 
105 Feminino de Khal, título do senhor do Khalasar Dothraki; 
106 “[…] Are you a brother of the Knight’s Watch … or only a bastard boy who wants to play at war?” (MARTIN, 

2011, p. 784). 
107 “I am … yours, my lord. Your man. I swear it. I will not run again.” (Ibid. p. 784) 
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com a senhora de Winterfell no mesmo local. Após ser atualizado acerca da situação do reino, 

da morte de Eddard Stark e do estado da guerra, Tyrion, numa tentativa de desafiar o pai, resolve 

tirar proveito de sua posição privilegiada enquanto chefe de um pequeno exército de selvagens 

e se provar enquanto guerreiro, aceitando a oferta feita por Tywin para que ele tomasse lugar 

na batalha que se desenrolaria logo ao amanhecer (cf. MARTIN, 2011, p. 613).  

Passada a noite, ele é acordado pelo som das cornetas e sendo chacoalhado pela 

prostituta com quem dividia a cama o apressando para se preparar para o repentino 

enfrentamento. Ele tem de se equipar com pedaços de armaduras, uma vez que ele “[…] possuía 

uma fina armadura de couro, feita exclusivamente para se adequar ao seu corpo disforme. 

Infelizmente ela estava em segurança em Casterly Rock e ele não. Ele teve que se servir de 

sobras retiradas dos carroções de Lord Lefford […]” (MARTIN, 2011, p. 683)108. Tyrion se 

ornamenta com as sobras das vítimas de batalhas prévias, ou com aquilo que os outros não 

desejaram usar, fato que exterioriza a sua idealização, pessoal e pública, como um homem 

incompleto, que precisa sempre se revestir com diversas personalidades. 

Apesar de sua pequena estatura e de todas as suas limitações previamente listadas, a 

personagem enfrenta bravamente a batalha, quase sendo capturada em uma luta corpo a corpo 

com um dos cavaleiros, uma situação que pode ser lida como sendo de quase morte. Até o 

momento, somente seu intelecto havia sido a arma usada para se desvencilhar de todas as 

situações, no entanto, já quase derrotado, “Tyrion se pôs de pé, e meteu a própria cabeça contra 

a barriga do cavalo. O animal deu um relincho terrível e empinou […]” (MARTIN, 2011, p. 

690)109, derrubando e derrotando o seu oponente, que imediatamente se rendeu. 

Sobrevivendo à batalha, sua recompensa é imediata. Seu pai o oferece a posição de Mão 

do rei, devendo ele ir imediatamente até Porto Real para ajudar ao seu sobrinho na difícil missão 

de governar Westeros em meio a uma revolta do Norte para com o Sul. Se no início da trama 

ele era apenas um anão bastardo, agora ele ocupará a segunda posição mais importante do reino.  

Por último, a parte final da jornada de Daenerys Targaryen é uma das mais conturbadas. 

Durante a pilhagem de uma vila no caminho de volta de Vaes Dothrak, Khal Drogo acaba sendo 

ferido em batalha. Sua recusa em tratar o ferimento preocupa Daenerys, que o convence a deixar 

que uma das feiticeiras tomadas como escrava o faça. O ato se revela um caminho sem volta 

para o Khal, que acaba tendo o seu quadro agravado. Com o marido beirando a morte, Daenerys 

                                                 
108 […] owned a fine suit of leather plate, expertly crafted to fit his misshapen body. Alas, it was safe at Casterly 

Rock, and he was not. He had to make do with oddments assemble for Lord Lefford’s wagons [...]” (MARTIN, 

2011, p. 683) 
109 “Tyrion lurched to his feet, driving his head into the horse’s belly. The animal gave a hideous scream and reared 

[…]” (MARTIN, 2011, p. 690) 
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faz um último apelo à feiticeira, clamando: “Salve ele, e eu a libertarei, eu juro. Você deve 

conhecer alguma maneira … alguma magia […]” (MARTIN, 2011, p. 709)110. Entretanto, o 

ritual que se desenvolve em seguida não é aceito por grande parte do povo. Revoltados, eles 

ameaçam a personagem, que no meio da confusão entra em trabalho de parto, sendo levada 

desacordada (como em morte) para dentro da tenda, antes que o ritual de seu marido terminasse, 

invadindo o ambiente de morte criado pela feiticeira. 

Ao despertar, ela não apenas descobre que seu filho havia nascido morto e deformado, 

mas que o marido se encontrava em estado vegetativo, sendo revelado que o ritual poderia 

apenas trazer o corpo e não a alma, que ele viveria novamente somente  

 

“Quando o sol se levantar no Oeste e se pôr no Leste, […] quando os mares secarem 

e as montanhas forem sopradas ao vento como se fossem folhas. Quando o seu ventre 

for fértil outra vez, e carregar uma criança viva. Somente então ele retornará 

(MARTIN, 2011, p. 759)111.  

 

Devastada, gradativamente abandonada pelos Dothdrakis e ameaçada de ser levada para 

integrar o Dosh Khaleen (a tradição manda que todas as viúvas sejam servas lá) em Vaes 

Dothrak, a personagem, em uma despedida do marido, e de maneira indiretamente tortuosa, 

mata o restante de vida que ainda mantinha o corpo do marido ativo o asfixiando com um 

travesseiro. Em seguida, ela pede que seja preparada uma pira funerária para ele, nela 

depositando, além do cavalo que havia sido dele, os três ovos de dragão, entrando ela mesma 

em seguida, quando a pira já se encontrava acessa, se anunciando como morta para todos (cf. 

MARTIN, 2011, p. 805). 

Das cinzas da pira funerária de seu marido, simbolicamente o seu renascimento a partir 

do esfacelamento do casamento, Daenerys ressurge, mas não sozinha. Junto com ela surgem 

três filhotes de dragão. O místico evento, uma vez que os dragões haviam sido extintos há mais 

de cem anos, é acompanhado pelo surgimento de um sinal no céu, um cometa vermelho, que 

parece anunciar que algo mudará no mundo. Daenerys agora é, ela própria, a rainha que 

comanda o exército que a levará, em uma promessa de nova jornada, para Westeros. 

Conclusivamente, e de uma forma geral, as três personagens, como as várias etapas 

demonstram, se assemelham em vários aspectos. Todas apresentam, inicialmente, uma 

indisposição, ou mesmo uma inaptidão para as jornadas. Jon Snow é um bastardo, logo, não 

tem um lugar social que o permita para tanto. Tyrion, semelhante a Jon, carrega a bastardia de 

                                                 
110 “Save him, and I will free you, I swear it. You must know a way … some magic […]” (MARTIN, 2011, p. 

709).  
111 “When the sun rises in the west and sets in the east […] when the seas go dry and mountains blow in the wind 

like leaves. When your womb quickens again, and bear a living child. Then he will return (MARTIN, 2011, p. 

759). 
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ser anão, que lhe impede de ocupar grandes cargos e lhe diminui diante dos olhos de seu pai. 

Por último, Daenerys, por ser mulher, é diminuída, e até mesmo excluída, de uma trama maior, 

sendo reduzida, em grande parte, a uma jornada doméstica. 

Após os vários enfrentamentos durante os chamados à aventura, a recusa deste chamado 

e a travessia do limiar, as personagens tomam lugar na jornada propriamente dita. Jon é iniciado 

na Muralha, Tyrion consegue escapar da prisão e subverter os selvagens, que passam a ser seus 

aliados, e Daenerys, até certo ponto, pacifica o seu casamento. Entretanto, a totalidade de uma 

realização ainda não é alcançada por nenhuma das três. 

A aproximação da caverna, seguida da provação e da recompensa surgem como meios 

dignificantes, até certo ponto, para as três. Jon consegue, após literalmente salvar o lorde 

Comandante do ataque dos mortos-vivos, reafirmar-se enquanto alguém importante para a 

Patrulha, recebendo como o elixir do retorno, um tipo de novo chamado para uma nova aventura 

futura. Tyrion, após sobrevier ao campo de batalha, se apresenta ao pai, ainda que não 

totalmente aceito, como alguém disponível para a função de nova Mão do rei, respectivamente, 

o seu elixir para ser levado durante o seu caminho de volta à Porto Real. Por fim, Daenerys, 

após a morte do marido, e de ser purificada pelas chamas da pira funerária deste, recebe como 

reconhecimento de seus esforços, três dragões, bem como o poder para controlar os 

remanescentes do povo Dothrak que antes seguia o seu marido. 

Sendo assim, para além do que já havia sido explorado com relação à jornada do herói 

em Eddard Stark, a análise das três personagens sugere uma compensação da incompletude da 

anterior, de maneira que em todas se faz possível a identificação das várias etapas sem exceções, 

desde o chamado à aventura, perpassando a travessia do limiar e aproximações da caverna, até 

o ápice de cada núcleo quando, uma vez vencido o inimigo, é possível às personagens fazerem 

o caminho de volta ao mundo comum. 
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CONCLUSÃO 

 

Os estudos particulares à indústria cultural e seus mecanismos de produção e venda 

ainda permanecem instigantes, apesar dos mais de setenta anos de suas primeiras críticas. Desde 

então, os métodos do capital assimilaram-se ainda mais ao cotidiano, principalmente em 

decorrência do surgimento das novas tecnologias e da instituição de novos meios de propaganda 

que, por sua vez, intensificaram ainda mais a cultura como algo propenso à venda. Contudo, 

longe de invalidar os avanços prévios no campo teórico desses estudos, as mudanças no 

mercado da arte industrializada apenas confirmaram o que já havia sido pressuposto, 

instituindo, por sua vez, a necessidade de que outros estudos viessem a ser desenvolvidos, tendo 

em vista o entendimento pormenorizado dos atuais meios de massificação e dominação sobre 

o grande público. 

Propôs-se ao início dessa dissertação um retorno ao debate de Adorno e Horkheimer em 

Dialética do esclarecimento (2008) acerca da relação mito-esclarecimento. No capítulo teórico, 

procurou-se desenvolver uma breve atualização dessa imbricada relação, verificando-se, a 

partir dos pressupostos dos próprios autores, e de mais alguns nomes que se dedicaram ao tema 

nas últimas décadas, de que forma esse embate ainda estaria presente na contemporaneidade, 

assim como quais seriam as implicações dessa associação para a indústria, especificamente 

aquela do entretenimento.  

Logo, mais do que apenas revisitar a proximidade retroalimentativa existente entre essas 

duas formas de manifestação do conhecimento, buscou-se confrontar seu comportamento com 

aquele da jornada do herói, que, por apresentar uma fórmula predisposta à dominação, tanto da 

narrativa quanto do público que a consome, ofereceria à indústria a possibilidade de uma 

massificação com certa garantia mercadológica, uma vez que a ideia do monomito pressupõe 

fórmulas psicológicas que, por acompanharem a humanidade há milênios, apresentam-se como 

de fácil assimilação. Para tanto, foi escolhido como corpus para análise da aplicação da jornada 

do herói como fórmula mercadológica uma obra contemporânea, aclamada por muitos críticos 

e de forte apelo comercial.  

Um jogo de tronos (2011) se apresentou como um romance desafiador à proposta, uma 

vez que foi ovacionado por uma considerável parte da crítica como representando uma quebra 

com os padrões narrativos vigentes, em parte por ter a personagem tida como a principal 

assassinada antes do término da obra. Portanto, para além de apenas explicitar a utilização da 

jornada do herói, propôs-se uma problematização desta, na qual cada etapa da jornada seria 

analisada e posta em comparação com os seus pressupostos, buscando verificar ou não a sua 
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completude no romance, bem como as implicações desta para a obra e para o mercado editorial. 

Para não limitar a análise apenas à figura de Eddard Stark, foram escolhidas outras três 

personagens, Jon Snow, Tyrion Lannister e Daenerys Targaryen, como forma de efetivar uma 

visão panorâmica dos heróis da trama. 

Acerca da relação mito, esclarecimento e indústria cultural, pôde-se chegar a quatro 

conclusões: 1) mito e esclarecimento são análogos na equação atemporal da dominação da 

natureza; 2) em sua multiplicidade de empregos, os mitos estão tão vivos hoje quanto estiveram 

em seu próprio tempo; 3) a indústria cultural já não necessita ou almeja, em praticamente 

nenhuma instância, camuflar seus mecanismos de massificação para que haja algum consumo 

de seus produtos pelo grande público. Consequentemente, 4) a utilização do mito enquanto 

instrumento catalisador da prática de massificação narrativa por parte da indústria se concretiza 

de forma descarada. 

Apesar de ter havido por muito tempo uma clara idealização antagônica entre o mítico 

e o esclarecido, a linha que imaginariamente separava um do outro foi aos poucos assimilada 

pelos vários saberes. Comumente, tanto um quanto o outro empregaram dois propósitos 

primários por visarem um mesmo objetivo: conhecer e explicar para tornar possível subjugar. 

Os fins seriam, a priori, a colocação desse objeto violentado ao serviço da humanidade, uma 

vez que, dominada, a natureza é, quase que inevitavelmente, coisificada em prol do utilitarismo. 

Em linhas gerais, e posto em uma visão contemporânea, seria efetuada a disponibilização 

daquilo que é natural, logo surgido sem a interferência do fator humano, ao jugo de uma 

comunidade, consequentemente culminando em sua aplicação visando ao lucro comercial ou 

ao avanço das instâncias econômicas. O mesmo se aplicaria ao ramo do entretenimento a partir 

da apropriação das manifestações, em um primeiro momento, assumidamente culturais, com os 

mesmos propósitos. A poesia, a literatura e a música, por exemplo, pressuporiam um 

surgimento que seria inerente ao ser. Independentemente de haver uma aplicabilidade 

utilitarista, seria natural a sua emergência, mesmo em comunidades primitivas. É aí que se 

encontraria a problemática do mito/jornada do herói e sua funcionalidade na tentativa de uma 

hegemonia da cultura industrializada. 

O mito em si, enquanto uma forma narrativa encarregada de narrar os primórdios de 

algo tomado como uma verdade, já não é mais abertamente aceito, ao menos não nos moldes 

greco-romanos ou orientais de outrora. Camuflado, ele permanece presente nas inúmeras 

manifestações humanas ao nos explicar as etapas da vida. Seja através da idealização pública 

dos grandes esportistas ou dos atores e atrizes enquanto perfeições heroicas e modelos a serem 

irrefletidamente seguidos, ou das odisseicas metas de vida, que perpassam os obrigatórios 
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amores adolescentes, a ida para universidade, o primeiro emprego e as viagens almejadas para 

quando da aposentadoria, o ser humano encontrou no mito uma maneira confortável para 

adequar a comodidade que somente as estruturas míticas conseguiram promover em seu 

interior. Não à toa, ainda se fala em situações hercúleas, narcísicas e edípicas séculos após as 

suas primeiras representações. Esse tipo de atitude é ainda mais facilmente notado quando 

analisadas as grandes produções culturais contemporâneas, mais expressamente o cinema e a 

literatura, evidenciadas como artes primariamente narrativas, logo, propensas à assimilação 

desse tipo de construção. Contudo, a fácil acepção dessas estruturas pode, e acaba por, 

comprometer significativamente a liberdade criativa do artista e a limitar igualmente as 

experiências do público. 

Tal instrumentalização da cultura na ambição de produzir um entretenimento 

industrializado e de fácil assimilação, abarcando todo um público homogeneizado de uma única 

vez, é o mote básico para se olhar os mitos do passado e levantar questionamentos acerca de 

sua longevidade e do porquê de eles ainda hoje moverem os mais profundos sentimentos 

humanos, servindo tanto a uma arte tida como superior em si quanto ao entretenimento das 

massas. Uma das respostas se encontraria exatamente no mote inicial que move e justifica essa 

dissertação, uma vez que seria nessas obras culturais que se encontraria a utilidade e aplicação 

óbvia da jornada do herói por parte da indústria.  

De fato, a utilização do esquema da jornada não seria, principalmente hoje, nenhuma 

novidade, haja vista a sua disseminação massiva através das narrativas popularescas. Como é 

de praxe na grande indústria do entretenimento, a sua aplicação não é, em nenhum momento, 

dissimulada, sendo feita na maioria das vezes abertamente. Agregado à própria prática, ou 

mesmo decorrência de sua saturação, não é incomum encontrar na internet inúmeras 

reportagens que, partindo da análise de grandes produções hollywoodianas e dos best-sellers 

do mercado editorial, exploram, nos moldes aqui discutidos, as várias etapas de seu 

desenvolvimento. Não obstante o desnudamento da própria estrutura, as análises evidenciam 

até mesmo as funções práticas e psicológicas de cada etapa, como: o desenvolvimento das 

personagens como forma de desencadear empatia nos expectadores, ou a caracterização estática 

de cada função para as personagens coadjuvantes que tornam imediato o ódio do público para 

com o vilão desde a sua primeira aparição. O consumidor que se sente bem com a 

previsibilidade da estrutura narrativa, em grande parte, já se encontra treinado para acompanhar 

o processo, identifica cada etapa, explica a função psicológica pretendida, e se sente orgulhoso 

de fazê-lo enquanto espera o lançamento do próximo blockbuster nos moldes exatos do que ele 

acaba de consumir. Sendo assim, em semelhança com o que ocorria aos mitos antigos, as novas 
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produções massificadas encontram um abrigo quase certo por representarem em sua forma e 

conteúdo uma estrutura clara e explicativa, esperada até, de uma metaforização das etapas da 

vida, legando a esse espectador o sentimento de que, assim como o filme, sua vida é previsível 

e, por assim ser, estaria sob seu controle. Indo um pouco além, essas produções serviriam de 

espelhos para a realidade: se esta não pode ser como nas grandes histórias, restaria ao público 

um consumo conformista e previsível de uma realidade ficcional que surge como um ameno 

para suas vidas medíocres. 

No turbilhão de obras idealizadas dentro do propósito da comercialização, surge Um 

jogo de tronos (2011). Sua ambientação poderia ser clichê, uma vez que se localiza no já 

desgastado medieval maravilhoso com influências tolkianas, mas, de antemão, suas mais de 

oitocentas páginas112 se colocavam como um empecilho para o leitor casual. Ainda assim, a 

obra foi abraçada como tomando lugar entre aquelas que, felizardamente, haviam conseguido 

se reinventar como libertas das amarras da indústria do entretenimento e assim supostamente 

conseguido desenvolver algo com, no mínimo, alguns elementos de novidade que escapariam 

do padrão exigido pelos consumidores em massa.  

No que se defende, esse feito seria possível graças à idealização, por parte do escritor, 

de uma morte prematura para o herói tido como o principal. Fato é que, desde as primeiras 

páginas, somos bombardeados por uma quantidade expressiva de figuras heroicas que vão além 

da vendida pelo autor. Apesar disso, como que guiados por uma linha “invisível”, somos 

imediatamente direcionados a escolher a figura patriarcal, forte e moralista para a função, e 

consequentemente invalidando toda e qualquer outra que surgisse no decorrer da trama. 

Eddard Stark pode não ser o primeiro a ser introduzido propriamente, uma vez que o 

capítulo inicial do livro acompanha seu filho Bran, o segundo mais novo na linha de sucessão 

dos Stark, mas a sua caracterização a partir dos olhos deste ofusca grande parte das tentativas 

de constituições heroicas paralelas à dele. O capítulo é dedicado à realização de um tipo de rito 

de passagem de Bran para a vida adulta, convidado a acompanhar o pai em uma decapitação de 

um desertor da Muralha. Apesar da centralidade de seu personagem nas cenas, qualquer 

possibilidade de aceitação do jovem Bran como herói é desfeita, primeiro pela posição 

desprivilegiada de sua infantilidade em meio ao mundo adulto, e, segundo, quando, no próximo 

capítulo, o leitor percebe que a narrativa é estruturada a partir de vários pontos de vista, o que 

instaura uma instabilidade no que tange ao desenvolvimento de empatia para com uma única 

personagem. Seguindo a perspectiva de Catelyn, esposa do lorde Stark, a narrativa é mais uma 

                                                 
112 Ao menos na edição utilizada durante a escrita desta dissertação. 
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vez tendenciosa à caracterização de Eddard por representá-lo como um bom marido e um 

alguém determinado a seguir o que a honra lhe impõe, ainda que a contragosto. Quando 

finalmente chegamos em seu próprio capítulo, o quarto, logo após o primeiro da personagem 

Daenerys Targaryen, o leitor se encontra, pela exposição contínua à personagem a partir das 

recorrências prévias, propenso a aceitá-lo enquanto o Herói da trama. 

Entretanto, se observadas de perto, todas as etapas de sua jornada já apontavam de 

antemão para o seu final trágico e consequente invalidação heroica. Eddard Stark é, desde as 

suas primeiras atuações dentro de seu núcleo, um herói resistente, e por ser relutante em aceitar 

o seu chamado, mesmo na própria jornada do herói, está como que previamente marcado pela 

morte. Sendo assim, o fator de extrema surpresa com sua morte não seria necessariamente uma 

diferenciação da obra para com as demais, mas uma falha no público que se encontraria incapaz 

de identificar a incapacitação do herói para a função que ele, forçosamente, havia sido obrigado 

a ocupar. De certo modo, concordar com a sua caracterização e apoiá-lo como uma figura 

central para a trama marca o ápice das interações esquizofrênicas de um público que não 

consegue ao menos delimitar as configurações das estruturas que já estariam inconscientemente 

inseridas nele. Quase servindo ao avesso, poderia ser tomado o sucesso de sua aceitação, mesmo 

enquanto uma personagem falha, como sendo uma quebra da obra para com os seus leitores, e 

não necessariamente para com a indústria. Arrisca-se a dizer que, na verdade, não seria a morte 

em si o fator de incômodo dos leitores, mas, assim como um dependente químico se sente 

incomodado quando da abstinência da droga, os leitores superexpostos à indústria se sentiriam 

incomodados por se descobrirem sem exercer o controle sobre a obra.  

Nesse ponto, seria possível supor que a jornada de Eddard Stark seria propositalmente 

colocada como tal para incutir ao leitor exatamente o sentimento de impotência pela falta de 

controle. Longe de visar um rompimento com o mercado e com os padrões narrativos, ela seria 

esquematizada como um chamariz para que os leitores, desatentos, não percebam, ou, pelo 

menos, ignorem, aquilo que acontece com as demais personagens que ocupam os núcleos 

periféricos. A grande extensão do livro com suas mais de oitocentas páginas ocorreria, então, 

por não ser apenas uma única história central a ser narrada. Desde o prólogo e seus primeiros 

capítulos, há um comprometimento direto da obra com a representação de várias perspectivas 

e, completas ou não, cada uma traz em si a sua própria jornada heroica. Esse fato, assim sendo, 

invalida por completo a chamada quebra com a indústria pela morte de seu personagem 

principal, que somente seria possível caso o livro se limitasse à narrativa de Eddard Stark, sendo 

abruptamente finalizada pela sua morte na última página, em decorrência da escolha do autor 

pela narração em ponto de vista único. 
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Como prova não somente da presença, mas também da completude de outras jornadas, 

foram analisadas, dentre as personagens com pontos de vista, três que propunham jornadas 

estruturalmente completas ainda no primeiro volume da série de livros: Jon Snow, Daenerys 

Targaryen e Tyrion Lannister. Concluiu-se que cada uma, a seu modo, e diferente de Eddard, 

apresentaram jornadas bem definidas e, apesar do final aberto a que são submetidas, conclusas 

em todas as etapas. Se aquilo que havia sido creditado à obra era uma não caracterização 

narrativa clássica de seus heróis, uma análise apurada dessa instância mostra exatamente o 

oposto. Mesmo apresentando uma idealização ambígua de várias personagens, que fogem do 

preto no branco tradicional ao posicionar alguns claramente como como anti-heróis, Um jogo 

de tronos (2011) mantêm nas entrelinhas as mesmas formas e fórmulas usadas no passado pelos 

mitos e ainda hoje pelas grandes produções massificadas. A sua macroestrutura pode aparentar 

um rompimento, porém, a microestrutura continua povoada de pequenos e grandes clichês. 

Jon Snow, por ser um filho bastardo de Eddard Stark, é alçado já nas primeiras páginas, 

quando é descrito, por Bran, à coadjuvação. Mesmo sua figuração como herói central da obra 

acaba prejudicada, inicialmente, pela sua condição de bastardia, e em seguida, pela aceitação 

do chamado feito pelo seu tio Benjen para servir à Muralha, algo que, para além de limitar a 

sua atuação somente a um único núcleo narrativo, o afasta de toda a interação central da obra, 

aceita como tomando lugar em Porto Real e seus arredores. Entretanto, esquece-se que há um 

inimigo igualmente terrível ao norte da grande construção em que ele agora serve como 

patrulheiro.  

É firmado em cima desse mote que a personagem supera a sua caracterização de mero 

adolescente imaturo e limitado a seguir cegamente os desígnios do momento, à medida que a 

ideia de que uma grande batalha se aproxima se torna evidente. É exatamente por se localizar 

em um lugar de isolamento que a personagem consegue espaço para se desenvolver enquanto 

herói, posição que seria anteriormente impossibilitada em seu mundo comum. É na Patrulha da 

noite que ela consegue a viabilidade para a completude de sua jornada, encerrada com sua 

alçada a escudeiro do comandante da Patrulha da Noite, que agora começa a se preparar para 

uma iminente batalha contra os seres mágicos denominados de Caminhantes brancos. 

Tyrion Lannister, um jovem prodígio dotado de uma capacidade cognitiva que supera a 

dos demais, era, igualmente a Jon, refém de sua própria bastardia: haver nascido um anão. Sua 

caracterização inicial na obra surgia, quase sempre, como um tipo de alívio cômico mórbido 

usado como meio de dignificar a insignificância de outras personagens, como foi o caso de seu 

encontro inicial com Jon Snow, e aquele tardio com Bran, logo após a recuperação deste de sua 

queda, quando Tyrion o presenteia com um projeto de cela adaptada para paraplégicos. Porém, 
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quando de sua visita à Muralha, a personagem parece encontrar um propósito a mais para sua 

existência, quando, após um diálogo com o senhor comandante da Patrulha, recebe a missão de 

interceder por este em Porto Real. Tyrion é apresentado a uma função que, independentemente 

de sua condição física, pode ser desempenhada por ele: a diplomacia. Parece ser a partir daí que 

ele nota a sua relevância e utilidade em um jogo que se propõe maior que suas próprias 

expectativas. A partir de então, Tyrion abandona sua passividade e passa a tomar lugar em uma 

breve jornada do herói rumo a Porto Real. Após enfrentar uma série de provações no seu 

caminho rumo à sua recompensa, seu aprisionamento e a quase morte em um campo de batalha, 

a personagem recebe de seu pai, que desde sempre o havia rejeitado, a nomeação para a posição 

de mão do rei, na qual ele deverá auxiliar o novo governante, seu sobrinho Joffrey, na guerra 

que se desenrola entre o sul e o norte em decorrência da morte de Eddard Stark. 

Por último, a personagem de Daenerys Targaryen tarda a ser representada como uma 

possível heroína na obra. Em linhas gerais, ela é representada em grande parte de seus capítulos 

como ocupante do clássico papel da donzela em perigo. Por não ser uma personagem ativa, mas 

ocupante de uma passividade enquanto moeda de troca na mão de seu irmão, Viserys, a 

personagem consegue a empatia dos leitores não por habitar uma centralidade, mas enquanto 

alvo de pena. Ela é vendida como noiva para um povo selvagem e, mesmo no casamento, 

continua sendo usada apenas como objeto sexual e de procriação por Khal Drogo, seu marido. 

Apesar dos ápices alcançados em seu núcleo pela entrega de uma profecia segundo a qual ela 

daria à luz ao guerreiro prometido ao povo dothraki, e por sua provação quando de sua visita à 

Vaes Dothraki, é somente com a aproximação do término da narrativa que a personagem 

consegue a sua idealização como uma heroína propriamente dita. Fechando uma jornada do 

herói desenvolvida parcialmente e de maneira retraída, no entanto, com as etapas bem 

delineadas, Daenerys renasce de posse de três dragões da pira funerária de seu marido, morto 

em decorrência de feridas de batalha e da magia da sacerdotisa que devia tê-lo curado, 

prometendo ir em direção a Westeros à procura do reino que, há tanto, havia sido tomado dela. 

A personagem conclui, assim, uma elipse narrativa que transcorre da objetificação inicial do 

mundo comum em direção do empoderamento total de posse da vitória sobre aqueles que antes 

a subjugavam. 

A identificação na obra daquilo que havia sido creditado como inexistente pela crítica e 

seus leitores aponta para duas discussões relevantes: 1) a idealização de um público entorpecido 

pelo mercado ao ponto de não conseguir exercer um discernimento conciso daquilo que é 

consumido, e, como consequência e fundamentação direta desse ato, 2) uma concretização 

quase totalitária dos mecanismos da indústria cultural no controle das massas. 
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O grande público se encontraria naturalmente condicionado à aceitação daquilo que de 

antemão já seria massivamente consumido. Primeiramente, pela existência da crença em uma 

validação numérica do produto a partir da gradação positiva de seu consumo, e depois por 

acreditar que, em consequência dessa aceitação, o que não é largamente consumido careceria 

de algum tipo de ratificação qualitativa pela inexistência de uma quantitativa. Dessa forma, 

salvo quando há algum tipo de esforço prévio direcionado ao questionamento daquilo a ser 

adquirido, é natural o alinhamento do consumo com aquele pregado pelos meios de propaganda, 

direta ou indiretamente. 

Nas narrativas, tanto cinematográficas quanto literárias, esse condicionamento ao 

consumo ganha ainda outra instância de atuação. Em decorrência da exposição às fórmulas, 

tanto da jornada do herói quanto de outras menos tradicionais, mas que se provaram rentáveis 

ao mercado, o público massificado adere igualmente ao consumo mecanicista dos produtos que 

se arvoraram, a partir das cifras de lucros, superiores aos demais.  

Um jogo de tronos (2011), por se enquadrar diretamente como produto dessa indústria, 

evidencia em si mesmo as sequelas do comportamento de seus consumidores. Principalmente 

depois do desenvolvimento da adaptação televisiva em 2011, a obra foi revestida de uma aura 

dissimulada que colocou tanto a adaptação quanto os livros em um patamar artístico obrigatório, 

ao evidenciar aquilo que supostamente haveria de novo nela. Amortecidos pelo treinamento a 

que foram submetidos, os consumidores terminam por não conseguir identificar na própria obra 

as oscilações que, longe de serem inovações, almejam apenas englobar o maior número de 

leitores possíveis. A ultra exposição desta nas várias mídias consuma a sua idealização enquanto 

um clássico moderno que, por assim ser, acaba visto como um consumo obrigatório e isento de 

questionamento pelos leitores. 

 Ainda que fosse validada a existência de uma não idealização de jornada do herói na 

narrativa, permaneceriam outras características que, inevitavelmente, a afirmariam como 

participante do jogo mercadológico da arte industrializada. Em um primeiro momento, poderia 

ser pontuado que a obra se localiza dentro de um gênero claro (o medieval maravilhoso), que 

mesmo em sua época de lançamento (1996) já garantia certa estabilidade comercial, atitude que 

a predisporia à vasão imediata. A própria separação em gêneros é um movimento que pressupõe 

a venda, uma vez que coloca o produto em um nicho direcionado a um público que, de antemão, 

procura a facilidade ofertada pela interação com algo que se assemelharia ao anteriormente 

consumido. A obra, ao se inserir nesses moldes, se insinuaria ao público como um novo que se 

apresenta a partir do já conhecido. Nela, o leitor consegue identificar todas as características do 
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gênero medieval, os castelos, cavaleiros, reis e rainhas, bem como, a partir do misto entre este 

gênero como o maravilhoso, é possível interagir com os mais variados seres mágicos. 

É igualmente sabido que Um jogo de tronos (2011) foi planejado inicialmente para ser 

parte de uma obra concluída em três volumes. Além desta ser uma proposta que invalidaria a 

ideia de Eddard Stark enquanto personagem principal, uma vez que coloca a sua morte como 

um movimento previsto pelo autor no momento da concepção do enredo enquanto um todo, ela 

é um mote comum para a indústria, dada a predisposição desse tipo de formato como 

mercadoria que se expande motivada pelos retornos financeiros. Fato é que, após o enorme 

sucesso do primeiro volume, o autor propôs uma ampliação desta, de três livros para sete, 

confirmando a manipulação que é feita direcionada ao lucro – ainda que seja defendido pelo 

escritor que a mudança se fez necessária em decorrência da expansão da trama e do surgimento 

de novos personagens com ponto de vista. Verdadeiramente, o que é colocado em evidência é 

a tendência desse tipo de prática como uma idealização de obras concebidas enquanto um 

continuum, nos moldes das esteiras industrias, nas quais, enquanto houver demanda, haverá 

produção. 

Nesse quesito, poderia afirmar-se que a obra parece sempre se propor, em 

concordância com a indústria, como uma promessa que nunca se concretiza. Tanto na forma 

quanto no conteúdo, o livro apresenta algo que nunca se mostra totalmente verdadeiro. O 

romance apresenta Eddard enquanto a personagem principal, porém, ao matá-lo, entrega ao 

leitor outras personagens, Jon, Tyrion, ou Daenerys, como os reais candidatos ao cargo, sempre 

guardados e desenvolvidos em segundo plano. Como romance medieval, o livro peca ao se 

valer de uma linguagem que nem é classicista nem contemporânea, mas sim um misto de erudito 

e popular, que, se por um lado não prejudica a leitura do consumidor médio, por outro se 

apresenta como algo desconfortável àquele mais atento ou treinado. Como um último exemplo 

pode ser citada a mescla entre real e maravilhoso. Na verdade, essa é uma prática natural no 

gênero, já vista em séries como O senhor dos anéis e As crônicas de Nárnia. No entanto, em 

grande parte da trama, a mistura é tênue, chegando a colocar em dúvida a sua existência, o que 

invalidaria, inclusive, a sua propaganda pela indústria enquanto participante direta deste nicho. 

Em Um jogo de tronos, portanto, a tentativa de venda do velho como sendo parte de 

algo novo se dá quase que incontestavelmente. A própria venda do livro como uma narrativa 

que quebra com os padrões mercadológicos a partir da morte de sua personagem principal é 

invalidada por ela mesma. Nela, fica evidente o avanço massivo da indústria, que, se por um 

lado não avança qualitativamente, no sentido de que, em si mesma, não há o estímulo para o 

bom, mas para o lucrativo, por outro já consegue inferir em seus consumidores a sensação de 
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que o mesmo já pode ser consumido como personificação do inédito. Ela não introduz a 

novidade, mas sim, em seu lugar, a instituição de um mundo de produtos metodicamente 

administrados, efetuando a concepção de uma instância na qual somente pode ser bom aquilo 

que traz em si a marca do que já foi inicialmente bem-sucedido comercialmente. 

Aqui foram analisadas apenas as quatro personagens que mais se destacaram, dado o 

curto espaço de desenvolvimento e o prazo para finalização da pesquisa. Todavia, esse número 

poderia ser facilmente expandido através da inclusão de um olhar sobre as demais, revelando 

tópicos e discussões que inevitavelmente ficaram de fora. Dada a continuidade da série, poderia 

ser também adicionado as mesmas personagens aqui analisadas como forma de análise 

continuada, verificando, por exemplo, as modificações sofridas por elas nos outros volumes, ou 

até mesmo a que ponto o autor permanece capaz de modificar ou não as jornadas das 

personagens que, ao menos no primeiro livro, se mantiveram segundo os padrões requisitados 

pela sua fórmula. Lamentavelmente, haja vista a incompletude da série, um olhar completo 

permanece ainda impossível, relegando à obra a um olhar ainda parcial. Trabalhos futuros 

poderão se debruçar sobre o tema, procurando confirmar ou não a predominância do jugo 

industrial sobre a obra nos possíveis sete volumes que a concluirão. 
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