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RESUMO 
 
 

INOVAÇÃO NA OBRA DE G. R. R. MARTIN: A CONTRIBUIÇÃO DA LITERATURA 
FANTÁSTICA PARA A FORMAÇÃO DE LEITORES Autor: Elis Vital Batista Orientador (a): 
Vera Lúcia Batalha de Siqueira Renda O presente trabalho tem como objetivo dialogar 
academicamente a respeito da opinião geral com relação à Literatura Fantástica, sendo o livro 
"A Guerra dos Tronos", de George R. R. Martin, seu objeto de estudo. A justificativa para a 
elaboração desse trabalho repousa no fato de que o Gênero Fantástico sofre preconceitos 
acadêmicos, sendo taxado por alguns estudiosos como literariamente imaturo e não 
recomendável para indicação nas escolas. Dessa forma, utilizando a metodologia de pesquisa 
bibliográfica e com base na Teoria Literária, foi feita uma análise da obra do autor em foco, de 
cujos dados sobressaem características relevantes tanto para o saber literário, quando para a 
formação de leitores. Valendo-se do fato de que a obra de Martin é permeada de referências 
históricas, assim como suas personagens atingiram uma profundidade psicológica até então 
rara em narrativas fantásticas, foi feita uma análise de cunho interdisciplinar. Os dados da 
análise mostraram que o Gênero Fantástico vem adquirindo, com esse autor, maturidade 
literária como também não é um gênero voltado exclusivamente para o público infanto-juvenil, 
como já o provou Oscar Wilde. Levando-se também em consideração que o objeto estudado é 
um atual best-seller, crê-se que a nova geração de leitores estará mais disposta à aceitação e 
posterior leitura de obras consideradas grande literatura, ao trilhar um caminho de leituras 
instigantes, cuja ação e trama os motive a leitura. Resultados preliminares mostram que 
George R. R. Martin foi inovador ao usar a fantasia como artifício para mostrar a realidade 
tendo um espaço geográfico, histórico e cultural referente à Idade Média pois o autor se 
inspirou em vários eventos históricos principalmente da Inglaterra Medieval costurando-os em 
uma narrativa criativa, fazendo com que soe familiar ao ler, como se pudesse ser um relato 
verdadeiro do passado. Trouxe castelos como o de Winterfell que foi inspirado no Castelo de 
Doune na Escócia, uma grande Muralha que delimita o Norte fazendo referência a Muralha de 
Adriano além de criar cidades como As Cidades Livres e Qarth que tomam a Itália Medieval e 
Constantinopla como influência, para a criação de uma ambientação verossímil. Criou 
personagens psicologicamente mais complexas, uma vez que fogem do estereótipo de heróis e 
vilões tradicionais pois pensam em sua condição e em sua sobrevivência em meio ao caos, ao 
invés de apenas tomarem uma missão impossível para si próprios, assim mostrando que não 
existem pessoas completamente boas ou más e sim, humanas, portanto, passíveis de erros. 
Logo, podemos concluir que George R. R. Martin, ao aliar fantasia e realidade, conquistou um 
público leitor maior, trazendo mais aceitação e divulgação para a Literatura Fantástica. O fato 
de escrever sob diversos pontos de vista, além de enriquecer sua narrativa a torna mais 
interessante para quem a lê uma vez que se têm uma cobertura de todos os acontecimentos e 
em todos os lugares, fazendo com que o leitor precise ser mais atento, até mesmo pela riqueza 
de detalhes. Para jovens leitores em formação, o trabalho com semelhante autor é um 
acréscimo para gerar interesse e motivação para a leitura de literatura e a consequente 
reflexão e criticidade que essa prática pode ajudar a construir. Palavras-chave: A Guerra dos 
Tronos. George R. R. Martin. Formação de Leitores.  


