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RESUMO 

Este trabalho monográfico tem como objetivo analisar quais aspectos foram 

importantes para que uma série do gênero fantástico pudesse atingir ao público 

adulto e alcançar tanto sucesso de audiência. Foi escolhida a série Game of 

Thrones como objeto de estudo, tanto por ser a principal referência na atualidade 

para o gênero, quanto para o seu formato de série televisiva. São abordados os 

recursos utilizados pelas séries na busca pelo público e, a partir disso, qual relação 

se construiu entre eles. Procura-se explicar como foi possível que uma série 

polêmica e extensa como Game of Thrones fosse produzida e exibida na televisão e 

quais mudanças possibilitaram que isso ocorresse. Também quais diferenciais 

estéticos e narrativos foram necessários para atrair e prender o seu público alvo. 

Palavras – chave: série televisiva, público, gênero fantástico. 
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ABSTRACT 

This monograph aims to analyze which aspects were important for a fantastic genre 

series could reach the adult audience and achieve such success. It was chosen the 

Game of Thrones series as the object of this study, both for being the main reference 

for the genre, as for his television series format. The resources used by the series in 

the pursuit of the public and what relationship was built between them. Explaining 

how it was possible that a controversial series and extensive as Game of Thrones 

was produced and shown on television and what changes allowed it to happen. Also 

what esthetic and narrative diferences were needed to attract and hold your target 

audience. 

 
Key - words : television series , the public , fantastic genre. 
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INTRODUÇÃO 

Esse trabalho visa entender como a série Game of Thrones foi importante 

para formar uma nova visão do gênero fantástico e alterar o direcionamento do seu 

público. Procura-se compreender quais mudanças permitiram que essa história 

fosse adaptada para a televisão e quais elementos narrativos foram responsáveis 

por alcançar o público adulto e garantir seu sucesso. 

O gênero fantástico sempre foi objeto de discussão e certo preconceito, por 

ser considerado um tema voltado prioritariamente para o público jovem o que, em 

regra, significava baixa qualidade de conteúdo.  

Apesar da maioria das obras, na sua origem, terem um conteúdo violento e 

com tema adulto, elas haviam sido estranhamente adaptadas ao público jovem, o 

que acabou se tornando comum.  

No entanto, a partir da popularização dos filmes de fantasia no século XXI, 

principalmente com trilogia Senhor dos Anéis de J. R. R. Tolkien, com o lançamento 

do primeiro filme em 2001, O Senhor dos Anéis: a Sociedade do Anel, haveria uma 

mudança de visão do gênero. Filmes baseados em contos-de-fadas e histórias 

fantásticas acrescentariam cada vez mais conteúdo sexual e violento em suas 

narrativas.   

Apesar da obra de Tolkien ser uma referência, ela ainda guardava 

características uma fantasia tradicional, onde o bem e o mal são bem definidos, os 

personagens são estritamente divididos entre essas duas categorias, e não há 

nenhuma insinuação sexual. Ou seja, apesar da violência e do caráter sombrio dos 

filmes, eles ainda não eram especificamente direcionados ao público adulto.  

Essa mudança só se tornaria significante e decisiva, principalmente 

relacionada ao tipo de público, em 2011 com a estreia da série televisiva Game of 

Thrones, que após se tornar um grande sucesso de público, elevaria o status do 

gênero definitivamente. Adaptada da sequência de livros A Song of Ice and Fire, 

escritos por George R. R. Martin, a série tinha como diferencial o fato de ser uma 
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fantasia exclusivamente adulta, com um conteúdo violento, sensual e, ironicamente, 

realista.  

Em Game of Thrones os personagens não podem ser divididos entre o bem e 

o mal, podendo ter um caráter volúvel e mutável durante a narrativa, a série tem 

cenas de extrema violência e carnificina, além de cenas de sexo e estupro, as quais 

já foram alvo de críticas, além de conter uma narrativa extremamente complexa. Na 

qual, se têm muitos personagens com profundos perfis psicológicos, muitas 

referências a lendas antigas de Westeros e Essos-as quais o espectador tem pouca 

informação-, muitos e diferentes núcleos e localidades. 

Dessa forma, para que esse conteúdo extenso e ousado pudesse ser 

realizado na televisão, era necessário que houvesse um canal que disponibilizasse 

de capital e coragem para produzir e exibir a narrativa de George R. R. Martin. 

Assim, a HBO, canal estadunidense, que têm uma história de inovação em seus 

programas, adquiriu os direitos dos livros em 2007 e assumiu a responsabilidade de 

fazer essa adaptação. 

 A busca pela compreensão de quais motivos levaram a série Game of 

Thrones, caracterizada por pertencente ao gênero fantástico, a atingir tão grandes 

proporções é um fato intrigante. E o questionamento de como a série conquistou o 

público adulto com um tema que antes era menosprezado e direcionado a outra 

faixa etária, se tornou o motivo desta monografia.     

 A partir disso, serão observados no primeiro capitulo desse trabalho como 

ocorreu a evolução do formato serial televisivo estadunidense e como ele atraiu e 

aumentou seu público. A partir de pesquisas realizadas pela obra de Jean-Pierre 

Esquenazi, As Séries Televisivas (2011), sobre a história das séries norte 

americanas, assim como, algumas de suas principais características que 

colaboraram para a conquista e manutenção do interesse do espectador.  

 No segundo capítulo serão examinadas uma série de mudanças significativas 

na história da televisão dos EUA, que determinaram uma nova postura não só na 

maneira de se fazer televisão, mas também de consumir e como essas mudanças 

influenciaram na criação de novas obras. Serão observados nesse contexto as 
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teorias dos autores John Caldwell, Arlindo Machado, Francesco Casetti e Roger 

Odin. 

    O capítulo também é composto pela história e particularidades do canal HBO, 

suas tendências de conteúdo e de identidade. Explicando como o canal teve suma 

importância na viabilização da série no meio televisivo. 

  No terceiro capítulo há uma breve ilustração do objeto de estudo desse 

trabalho que é a série Game of Thrones, iniciando, a partir desta, um 

aprofundamento nas teorias do gênero fantástico. Neste capítulo serão 

apresentadas e comparadas definições e ideias do gênero a partir da obra de 

teóricos da literatura e do audiovisual como Tzvetan Todorov e Jason Mittel.  

No quarto e último capítulo serão observados os elementos fantásticos da 

série. Quais são eles, como se relacionam, à que fazem referência. Nesse momento, 

será feita uma análise do universo narrativo e visual de Game of Thrones, a partir de 

uma observação mais profunda nos símbolos e significados misteriosos da obra.  

 Para isso, serão expostos textos, histórias, e descrições de personagens aos 

quais a série se referencia, além de análises de teóricos. Procurando compreender, 

assim, o universo mágico criado pela série e como Game of Thrones venceu os 

preconceitos do gênero, do público e do formato e se tornou uma das séries de 

maior sucesso da atualidade. 
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1. A POPULARIDADE DAS SÉRIES TELEVISIVAS 

As séries ficcionais sempre tiveram um papel importante na história da 

televisão, elas conquistaram os telespectadores com personagens intrigantes e 

novas formas de narrativa. Assim, este público tornava-se fiel pelo comprometimento 

e garantia de lazer que as séries proporcionavam. Atualmente as séries ganham 

cada vez mais espaço na programação televisiva, são as que têm as maiores 

produções, orçamentos e públicos. O motivo desse enorme sucesso que as séries 

têm e os fatos que explicam isto serão analisados e discutidos nesse capitulo. 

Devido a uma história televisiva rica em séries de alta qualidade compostas 

por um alto nível técnico e artístico, julga-se coerente analisar esse tipo de narrativa 

televisiva a partir do mercado norte americano. Jean-Pierre Esquenazi considera a 

importância e supremacia desse mercado para se tratar sobre séries televisivas. Ele 

elucida:  

Tanto no plano dos modelos de produção, invenção narrativa e genérica, da 
consciência de questões culturais, políticas, feministas, econômicas e 
sociais, como na exploração de territórios ficcionais inéditos, as séries 
televisivas americanas continuam a frente das outras produções, que, em 
muitos casos, as copiam. (ESQUENAZI, 2011.p. 11) 

 

Quando o aparelho televisivo começa a invadir as casas norte americanas na 

década de 1950, faz-se necessário a criação de um tipo de programa exclusivo para 

esse dispositivo. Assim, as séries, derivadas principalmente de novelas de rádio e 

folhetins surgem como novo entretenimento familiar. Em 1961, com o aumento das 

séries na TV, e a consolidação desse formato como dominante, a grade de 

programas teve que se adaptar aos hábitos do seu público, revela Esquenazi. Dessa 

forma, com hora e local marcado, as séries adentram não somente as telas, mas 

também a vida das famílias, tornando-se parte da rotina. Segundo Esquenazi (2011, 

p. 23) as séries desse período “procuraram conciliar as rotinas e os ritos familiares 

com a difusão de programas, oferecendo encontros pontuais e precisos aos 

telespectadores.”.  
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Tornava-se, assim, mais fácil para o telespectador se afeiçoar a determinada 

série e/ou personagem, garantindo, também, o seu comprometimento com aquele 

ritual televisivo. 

[...] a série responde de forma dupla à exigência de regularidade: por um 
lado, pode ser pontualmente programada e inscrever-se na grelha de 
programas de forma simples semana após semana (...) por outro, apresenta 
um programa cujas regularidades são aparentes e explícitas: o 
telespectador reconhece-as facilmente e pode reencontrar-se nelas sem 
qualquer dificuldade. (ESQUENAZI, 2011, p. 26) 

 

Com as transformações visuais televisiva e o surgimento de novos canais1, as 

séries também vão se preocupar em manter a fidelização do espectador, a sua 

constância. 

Para isso, alguns recursos estratégicos serão utilizados para garantir a 

preservação e o interesse desse público. Por exemplo, para que o espectador 

reconheça imediatamente o espaço do universo ficcional da série é feita uma 

apresentação, que pode ocorrer tanto no piloto, como série Breaking Bad (2008), 

quanto na abertura, como na série Homeland (2011). 

No primeiro caso, quando a apresentação é feita no piloto, vão ser expostos 

os principais personagens, a ambientação e o tema, ou seja, no primeiro episódio o 

telespectador terá uma ideia sobre do que se trata aquela narrativa e o que ele pode 

esperar na sua sequência.  

No segundo caso, quando essa apresentação ocorre na abertura, esses 

mesmos elementos são identificados pelo público- personagens, ambientação, 

tema-, no entanto, de forma sucinta. Nesse caso, o espectador tem uma noção 

pequena do que se trata a série, assim, esse tipo de apresentação não proporciona 

informações tão completas como as do piloto. 

Outra maneira de situar o espectador é com um “flashback” de trechos de um, 

ou mais, capítulos anteriores no inicio de cada episódio, o que irá garantir que, caso 

o espectador tenha perdido algum episódio, ainda possa acompanhar e 

                                                           
1 Assunto que será abordado no próximo capítulo. 
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compreender os plots estruturais da série. Todos esses recursos objetivam a 

continuidade do interesse do público. 

Além da estratégia descrita acima, outro meio incontestável para manter a 

constância do espectador é o processo de “cliffhanger”. Esse processo que significa 

“a beira do abismo” é utilizado desde muito cedo na história da televisão assim como 

na literatura, incluindo contos como “As Mil e uma Noites”, principal exemplo. O 

“cliffhanger” é caracterizado pelo suspense, já que, um acontecimento importante ou 

uma situação limite, é deixada inconcluída ao final do episódio, só sendo 

solucionada no episódio seguinte, ao final da temporada, ou mesmo da série. Ela 

tem como objetivo alimentar a curiosidade do espectador, mantendo-o interessado 

na história, mesmo que haja um intervalo considerável entre a situação e a sua 

solução. 

O processo de “cliffhanger” pode inclusive ser o principal suporte da trama, 

como foi o caso da série Lost (2004), na qual esse processo é fundamental para o 

elo entre os episódios e até mesmo entre as temporadas. Na série existe um 

“cliffhanger” primário que tem uma solução desconhecida- tanto pelos personagens 

quanto pelos espectadores- que é prorrogada por todo desenrolar da série, ligando 

as temporadas. Enquanto isso, outros “cliffhangers” secundários atuam ligando os 

episódios.  

Outro fator importante a se destacar é que as séries sempre objetivaram ser 

verossimilhantes, com a intenção da imersão e da atração do público. Este acredita 

que o universo ficcional pode ser real, porém, tendo a consciência de que não é. “[...] 

a série é apreciada pelo seu realismo, ainda que este seja paradoxal.” 

(ESQUENAZI, 2011, p. 32). 

Essa semelhança ao real acontece não somente através da narrativa, do 

cenário ou, figurino, mas também, e principalmente, pela construção dos 

personagens. Estes buscam ter características parecidas à pessoas reais. Eles 

devem ter sentimentos comuns, cometer erros, serem bons ou maus, devem ter 

falhas, uma família, um passado, enfim, serem humanos. Assim, poderão ser 

facilmente reconhecíveis, quase como um amigo ou um inimigo, uma pessoa que se 



 
 

15 
 

admira ou odeia, mas, principalmente uma pessoa que se conhece e que faz parte 

do cotidiano desse telespectador. Este, mais do que assistir à histórias,  deve se 

sentir como parte delas, nutrindo sentimentos reais pelas mesmas e  seus 

personagens. 

Dessa forma, percebemos o quanto a identificação com os personagens é 

essencial para a aproximação com o público da série, e como essa identificação 

pode estar inserida na vida do telespectador também fora da tela. 

1.1. O público de séries e a cultura participativa 

 

Bem vindo à cultura de convergência, onde as velhas e as novas mídias 
colidem, onde mídia corporativa e mídia alternativa se cruzam, onde o poder 
do produtor de mídia e o poder do consumidor interagem de maneiras 
imprevisíveis. (JENKINS, 2008, p. 27) 
 

 

A cultura participativa foi um conceito criado por Henry Jenkins (2008) em seu 

livro Cultura da Convergência, no qual ele vai explicar as possíveis relações entre 

público e obra no mundo contemporâneo onde os meios de comunicação se 

esbarram cada vez mais. O autor apresenta seu livro como “[...] a relação entre três 

conceitos - convergência dos meios de comunicação, cultura participativa e 

inteligência coletiva.” (p.27). 

Segundo Jenkins essa convergência se dá pelo “fluxo de conteúdos através 

de múltiplos suportes midiáticos, à cooperação entre os múltiplos mercados 

midiáticos” ao interesse e comportamento do público que se mobiliza por essas 

mídias em busca dos conteúdos e “das experiências de entretenimento que 

desejam.” (p. 27). 

Jenkins discute sobre a união dos papéis de produtores e consumidores de 

mídia, que agora interagem como parte de um novo conjunto de regras. Dessa 

forma, os espectadores deixam de ser vistos como indivíduos “passivos, previsíveis, 

submissos, isolados, silenciosos e invisíveis” (p. 45) e passam a ser ativos, 

produtivo, sociáveis, leais e requisitados, o conhecimento e a troca de informações 

desse consumidor é cada vez mais valorizado pelo mercado das mídias. Para Jekins 
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“O consumo tornou-se um processo coletivo – e é isso o que este livro entende por 

inteligência coletiva, expressão cunhada pelo ciberteórico francês Pierre Lévy.” 

(p.28). Segundo esse conceito o contato entre as informações e habilidades de cada 

espectador vão ampliar e acrescentar as mídias possibilidades de novos conteúdos. 

Nesse aspecto vamos observar duas comunidades de fãs que dialogam 

diretamente com os conceitos abordados por Jenkins em sua obra: os cosplays e o 

fandom. 

Os cosplays são indivíduos que se caracterizam com roupas e fantasias de 

algum personagem ficcional, e demonstram como a interação personagem-

espectador é forte, levando o espectador a querer, de certa forma, se tornar o 

personagem admirado, mesmo que por um dia. 

Outra característica do cosplay é que o cosplayer (indivíduo que se fantasia) 

providência os materiais para a convecção da sua roupa, da sua apresentação e às 

vezes até do seu cenário e da sua interpretação. É importante observar que esse 

tipo de caracterização ocorre de maneira organizada, em datas e locais específicos, 

em eventos e encontros organizados por eles mesmos ou relacionados a mídias 

como games, revistas em quadrinhos, filmes, séries, animes, entre outros. 

 

         Cosplay do personagem Dante do jogo Devil May Cry 
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Cosplay dos vilões Jessie, James da série animada Pokemon. 

Um exemplo é o evento Comic-Con, que originalmente era basicamente sobre 

revistas em quadrinhos conhecidos como comics, mas que se expandiu e 

atualmente reúne elementos dos animes, filmes, games, séries de televisão, livros 

de fantasia, entre outros. 

Além disso, existem concursos de cosplayers, lojas especializadas na 

confecção de peças para a caracterização, “Cosplays Stores”,e,  atualmente, 

empresas  de todo o mundo estão criando elementos que corroborem para aumentar 

a similaridade com o personagem. 

 Os cosplays se tornaram um movimento mundialmente conhecido e 

respeitado, além de incitador de um novo mercado, e mais um acontecimento que 

traz as séries ficcionais televisivas e seus personagens para a vida real. 

Eles fazem parte de um grupo ainda maior de fãs, conhecido como fandom. 

Esses grupos se caracterizam pela idolatria de determinado personagem de produto 

audiovisual - como série, filmes, animes, livro, jogo ou revista em quadrinhos. A 

principal característica desse grupo é que ele transcende o papel de espectador 

realizando discussões entre si, produzindo novos conteúdos, pesquisando e 

indagando sobre novas informações a respeito da obra adorada. Normalmente os 
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encontros fandom são realizados no meio virtual, por redes sociais, sites e blogues. 

Mas também podem se encontrar em festas, concursos, eventos, como é o caso dos 

cosplays. 

O fandom assume um papel de co-criador, produtor e interventor da obra. 

Isso ocorre por meio da concepção de diversos tipos de materiais transmidiáticos2 - 

como games, sites, páginas em redes sociais, ilustrações - mas, também, por meio 

de discussões entre os participantes do grupo e, até mesmo, de propostas de 

alterações na narrativa, na produção e nos personagens. Essas atitudes colaboram 

para fortalecer ainda mais a interação com a obra.  

Nas séries e filmes High Concept3, por exemplo, há um alto investimento na 

criação de outros produtos relacionados à obra, como forma de marketing e 

entretenimento. Os personagens passam a ser vistos não somente na tevê, mas na 

web, em jogos, camisetas, bonecos. Não só o público é imerso no mundo fictício, 

mas este também invade o mundo real através do consumo. 

Outro fator importante no aumento do público, principalmente jovem, das 

séries televisivas é a grande facilidade de acesso tanto pelo video on demand (vídeo 

sob demanda), como o Netflix, por exemplo, quanto pela internet em sites de 

download ilegal, além dos canais de televisão tradicionais. A possibilidade de assistir 

às séries de diferentes plataformas, como celulares e tablets, também é essencial 

para o aumento do número de espectadores, além da criação de novos atrativos 

como games, eventos e exposições ligados a série. 

Dessa forma, compreendemos quais aspectos foram necessários 

narrativamente e estruturalmente, para que as séries adquirissem a sua 

popularidade e o seu reconhecimento. A partir das observações feitas também 

pudemos perceber como a atuação do espectador é importante para consolidação 

das séries na programação televisiva e na sociedade. 

 

                                                           
2 São materiais e informações que transcorrem as múltiplas plataformas de comunicação.  
3 Séries e filmes que tem a capacidade de serem explicada em uma única frase e ainda assim serem 

originais e intrigantes. 
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2. O NOVO PERFIL DA TELEVISÃO 

2.1. A televisualidade 

 

É necessário contextualizar o sucesso das séries americanas na história da 

televisão nos EUA. O período que será descrito abaixo, será essencial para expor as 

mudanças ocorridas tanto no conteúdo e na produção, quanto no público das séries. 

Após a Segunda Guerra e o período da Depressão Econômica, o início da 

televisão nos EUA teve um significado importante para a população norte-

americana. Ela apresentava um grande mundo de diversão, que era o 

entretenimento que esse público precisava. Dessa forma, a televisão adentrou os 

lares americanos como artigo de primeira necessidade e símbolo de status. No inicio 

ela era vista como um rádio com imagens, porém, por volta dos anos de 1950 ela 

mudaria isso, estabelecendo uma programação comercial.  

Entre a década de 1950-1970 são feitos muitos avanços tecnológicos, a TV à 

cores se torna viável, surge o controle remoto, pode-se ver a primeira tela divida no 

debate entre Kennedy e Nixon e a chegada do homem a lua é mostrada ao vivo à 

cerca de 720 milhões de espectadores. 

A década de 1970 é caracterizada pelo crescimento do número de canais e o 

aumento da competição entre eles. Para atender regiões montanhosas e de difícil 

acesso de sinal, o FCC autorizou a implementação de canais a cabo, a nível 

experimental. Com o crescimento irregular, no entanto, o órgão percebeu a 

necessidade de estipular regras, sendo, assim, definido o surgimento oficial do 

serviço a cabo a partir de 1971.Além disso, compreendeu-se o quanto a televisão 

poderia influenciar no comportamento do seu público dentro da sociedade. No final 

dessa década, cerca de 98% das residências americanas já possuíam pelo menos 

um aparelho televisivo. 

Mas é a partir dos anos 1980 que algumas transformações vão alterar 

significativamente a estética, o modo de produção e de consumo televisivo e da sua 

relação com o espectador. 
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Com o surgimento de vários canais televisivos, há uma grande mudança na 

maneira de se fazer televisão. A competição entre esses canais exigiu que eles se 

aprimorassem visualmente e criassem uma identidade para se destacar. A partir 

disso, ocorreu uma forte mudança no “design visual” televisivo, denominada por 

John Caldwell (1995) de televisualidade (televisuality). 

A televisualidade primava por uma excelência estético-visual. Devido a isso, 

foi marcada por uma melhoria na transmissão das imagens, e também por uma 

valorização estética dos conteúdos. Ela também teve como característica um 

investimento no estilo e na sofisticação formal e técnica dos produtos televisivos. 

Segundo Caldwell o estilo se tornou o próprio assunto da televisão. 

O aumento da competição fez com que os canais procurassem expressar sua 

marca de maneira mais intensa e óbvia, criando, assim, identidades visuais. Cada 

canal começou a entender que era necessário mostrar o seu diferencial em função 

de atrair um público cativo e obter maiores níveis de audiência. 

Nesse contexto há uma valorização do grafismo televisual4 (television 

graphics) que, para Arlindo Machado, é um dos principais colaboradores da 

televisualidade. Segundo ele, em sua obra A Televisão Levada a Sério (2000), em 

televisão, “graphics” seriam todos recursos visuais (logotipos, lettering, design 

gráfico) destinados a construção de uma identidade visual do canal. Como principal 

exemplo ele cita o canal MTV, que foi o que mais amplamente assumiu a proposta 

gráfica. A MTV criou vinhetas e logotipos que, no entanto, fugiam do padrão 

geométrico e tinham um estilo mais sujo, underground, baseando-se na cultura pop. 

 A TV abre espaço para uma nova percepção da imagem, que passa a ser 

vista, também, como um recurso narrativo com maiores significados e 

interpretações. A imagem começa a ser mais explorada a partir de novos 

movimentos de câmera e de recursos de computação digital. 

Mas, a televisão não apenas se tornou mais visual como ela incorporou uma 

autoconsciência de estilo. Preocupando-se, assim, em oferecer ao espectador uma 

                                                           
4Termo utilizado por Arlindo Machado em seu livro A Televisão Levada a Sério 
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imagem mais sofisticada. Ela aperfeiçoou a sua produção, melhorou a sua técnica e 

aumentou o seu apelo estético. 

Também neste momento, a partir dos anos 1980, a TV vai sendo dirigida para 

outra importante mudança, a da paleo para a neotelevisão. Assunto que será 

observado a partir das ideias de Umberto Eco e desenvolvidas posteriormente por 

Francesco Casetti e Roger Odin que buscam compreender “como a alteração de 

‘dispositivo’ conduz a mudanças no processo de posicionamento do espectador.” 

(1990, p.8). Nesse aspecto serão analisadas as características dessas duas formas 

de fazer televisão e da relação que cada uma mantém com o seu público. 

Na paleotelevisão há um nível hierárquico entre o emissor e o receptor, o 

primeiro tem o poder da comunicação e da informação. Os autores descrevem a 

paleotelevisão como uma “instituição”, que detinha do poder da comunicação e 

podia decidir como ele deveria ser utilizado dentro do seu próprio espaço. Dessa 

forma, ela vai, “primeiramente, estabelecendo um contrato de comunicação 

pedagógica.” Esse tipo de comunicação é apresentada pelos autores com três 

características: “ ela tem como objetivo, transmitir saberes; é uma comunicação 

direcionada, o que implica em um voluntarismo, na maneira de interpretar seu 

emissor; é uma comunicação fundada sobre a separação e a hierarquia de papéis”, 

como já mencionado acima. 

Além disso, esse modelo apresenta ao espectador uma programação 

claramente segmentada em gênero, público alvo, grade e horário. Aspecto que 

condiz com a sua função didática e com o seu papel de detentora da comunicação. 

Ela cede ao espectador essa programação e este deve aceitá-la. 

Na neotelevisão abre-se um espaço para a interferência telespectatorial, tanto 

através da interatividade, quanto da proximidade do público com o produto 

apresentado. Segundo Francesco Cassetti e Roger Odin, o espectador assume, 

dessa forma, três grandes papéis: “o de contratante, com a multiplicação de 

programas interativos”, nos quais o indivíduo pode votar na sua programação; “o de 

participante: é claramente o caso em todos os programas de jogos” e “o de 

avaliador”, tanto dos convidados de um determinado programa, quanto da “própria 
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televisão:enquetes, sondagens, audiometria… nunca o espectador foi tão 

interrogado.”. (1990, p.10) 

A neotelevisão não é mais um espaço de transmissão de conhecimento, mas 

de troca de opiniões. Abandona-se o discurso institucional e no seu lugar entra o 

discurso individual, no qual todos os envolvidos (apresentador, convidados e 

telespectadores) têm a oportunidade de expor suas ideias. 

Além disso, a neotelevisão vai procurar se aproximar do seu espectador pelo, 

o que os autores chamam, de “uma relação de proximidade”, na qual “a vida 

cotidiana é o referente maior.” Nesse aspecto, Casseti e Odin, apontam esses 

referentes como sendo temporais, no qual a programação se adapta aos rituais 

cotidianos do espectador, tais como hora do café, do almoço e do jantar; espaciais, 

no qual “a cenografia se ancora no espaço cotidiano.”; e de conteúdo, onde os 

personagens de ficção se “aproximam das pessoas comuns” e os programas de 

variedades adentram a casa dos espectadores e a sua intimidade. 

A neotelevisão também vai trabalhar com uma nova estruturação do fluxo, no 

qual a grade é diluída, os programas se dispersam nos horários e se ligam uns aos 

outros através das chamadas e anúncios durante os comerciais, os gêneros se 

misturam e a divisão do público se torna menos óbvia. 

Com o uso do controle remoto - que surge nos anos 1970 -, com a grande 

variação de canais a cabo - a partir dos anos 1980 -, e o zapping5há a elevação do 

status do espectador, que passa a ser elemento essencial do novo modelo 

televisivo. Para os canais pagos era necessário atrair não só espectadores, mas 

consumidores. Dessa forma, há um aumento na competição desses canais que 

passam a investir em fidelizar o público, consolidando uma verdadeira disputa pela 

busca de novos assinantes. 

Esse aumento da competição exigia uma reavaliação das características do 

espectador e, também, do modo de produção das séries. Elevar os níveis da 

                                                           
5 Processo em que o espectador não se fixa a determinada programação, mudando rapidamente e 

repetidamente de canal em canal. 
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audiência se torna cada vez mais necessário e o modo de mantê-la depende 

inteiramente da demanda e da forma de consumo desse espectador. Dessa forma, 

esses canais começam a construir uma identidade própria, diferenciada que possa 

atrair determinado nicho e garantir a constância desse público. 

Esse refinamento do conteúdo vai construir públicos cada vez mais exigentes 

e críticos. Segundo Caldwell os espectadores tinham a expectativa de ver 

programas com conceitos estéticos diferenciados, não existentes na antiga 

programação, mesmo programas irônicos e de variedades, pressupunham um 

público com um mínimo nível cultural e financeiro. Isso indicava que mais do que 

uma mudança no conteúdo e na estética a televisualidade também trouxe uma 

alteração na experiência telespectatorial. 

2.2. A imponência do canal HBO 

 

A observação do canal HBO, sua história e características, é necessária para 

a compreensão do conteúdo da série Game of Thrones, da qual é produtora e canal 

de distribuição, e da sua repercussão mundial como produto fictício com o tema 

fantástico. Nesse subcapítulo, analisaremos quais aspectos e recursos foram 

necessários para o desenvolvimento e aceitação da série que atualmente é o “carro-

chefe” da emissora. 

A HBO desde seu início, em 1972, procura se mostrar como um canal 

diferente. Seja no conteúdo, na tecnologia ou no marketing, essa emissora não 

mediu esforços para ser reconhecida no mercado televisivo como um canal premium 

merecedor dessa nomeação. O seu primeiro diferencial aconteceria antes mesmo da 

sua criação. 

Em 1965, Charles Dolan, montou um sistema de cabos na cidade de 

Manhattan, conhecido como "Sterling Manhattan Cable". Esse sistema foi pioneiro 

ao utilizar cabos subterrâneos para enviar o sinal televisivo. Em 1971, Dolan, 

recebeu o apoio da Time Inc. para a criação do “The Green Channel”, que no ano 
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seguinte surgiria como Home Box Office, a HBO, que exibia uma programação 

basicamente de filmes e eventos esportivos. 

No entanto, em 1973, a Times Inc. conquistaria o controle da HBO que, em 

1975, passaria a ser o primeiro canal dos Estados Unidos a utilizar um sistema de 

torres repetidoras de sinais de microondas para distribuir o seu conteúdo. 

Inicialmente a HBO tinha uma programação limitada tanto pelo tempo de 

emissão quanto pela falta de novos conteúdos. A HBO, nesse momento, ainda não 

disponibilizava de um conteúdo exclusivo e inovador, ou de grandes produções, o 

que a fez perder parte de seu público.  

 Esse cenário começaria a se modificar dois anos depois quando o canal 

começou a exibir conteúdo em todo território nacional devido a sua distribuição por 

satélite. A HBO realizou a primeira transmissão da histórica luta entre Muhammad Ali 

e Joe Frazier conhecida como “Thrilla in Manilla”, que foi um grande sucesso de 

público. 

Entretanto, a emissora só teria uma mudança significativa em 1981, quando 

passaria de nove horas de programação diária para 24 horas de programação 

ininterrupta sete dias na semana. 

Mas, além da tecnologia, o canal traria outras particularidades. 

A HBO, também seria pioneira na forma de se comunicar e de conquistar o 

seu público, a partir de estratégias de marketing e de períodos de “degustação” do 

canal. Tarefa essencial para um canal premium (premium cable, ou pay-cable 

network), que cobra um valor mais alto pelo seu serviço. A questão era como 

convencer esse espectador que contratar o canal era um bom negócio. 

Assim, a HBO resolveu utilizar estratégias que divulgassem as qualidades do 

canal, ao mesmo tempo em que, impulsionavam a marca. Assim, foram criados 

slogans que pudessem apresentar a principal vantagem do canal: ser diferenciado. 



 
 

25 
 

Um dos primeiros slogans que exprimiam essa ideia foi “Different and First” 6, criado 

em 1975. 

Essa frase resumia o que a HBO queria transmitir aos seus clientes: que este 

era um canal que merecia ser visto, por ser singular. Esse diferencial se dava pois a 

HBO possiblitava ao espectador ter acesso à uma programação exclusiva e a filmes  

inéditos na televisão e mais tarde a possibilidade de assistir a uma programação 

original e  controversa produzida pelo próprio canal. 

Essa programação original e exclusiva se tornou principal emblema da HBO, 

que passou a se esforçar cada vez mais em garantir que seu espectador pudesse 

reconhecer isso. Assim, a partir 1982, a emissora começou a produzir programas de 

conteúdo original como filmes para a televisão, séries de comédia e de terror.  E em 

1983, a HBO formou uma empresa cinematográfica com a Columbia Pictures e a 

CBS - A Tri-StarPictures que, mais tarde, teria os direitos exclusivos de filmes de 

Silver Screen Partners, Columbia Pictures, Savoy Pictures e 20th Century Fox7. 

Além disso, a partir de 1990 a HBO começa a trabalhar com temas atípicos e 

polêmicos, relacionados à política, religião, sexualidade e violência– temas tabus à 

época da paleotelevisão. O canal passa a se envolver mais com a produção dos 

seus programas originais, investindo na produção de séries dramáticas e inovadoras 

que tinham grande sucesso entre o público e entre críticos, com marcas autorais e 

cuidado estético. 

A primeira série que seguiu esse modelo foi Oz, lançada em 1997, que foi 

pioneira no formato estabelecido pelo canal, com programas de duração de uma 

hora. Ela também se diferenciou por ser do gênero dramático com o tema 

penitenciário, já que antes o canal produzia mais sitcoms8 . 

                                                           
6  Livremente traduzido como "Diferente e Pioneiro". 

7 http://www.fundinguniverse.com/company-histories/home-box-office-inc-history/. Acessado em 13 de 
junho de 2015. 

8 Séries de televisão com a temática de comédia. É caracterizada pela presença de personagens 
comuns onde existem uma ou mais histórias de humor encenadas em ambientes como família, grupo 
de amigos, local de trabalho. Normalmente os episódios são gravados com a presença de uma 
plateia. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Humor
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Dois anos depois, seria lançada a mais influente série do canal: The 

Sopranos, série de alto padrão de produção com grande preocupação estética. 

Durou quase uma década (1999-2007) e que atingiu uma audiência média de cerca 

de 14,4 milhões de espectadores por episódio.9 Em 2002, a série The Wire, também 

seria um grande sucesso de crítica sem, no entanto, atingir os mesmos índices de 

The Sopranos. The Wire ficou conhecida pela maneira inusitada de se contar a 

história, tendo vários pontos de vistas sobre o tema tratado - o cenário criminal de 

drogas da cidade de Baltimore nos Estados Unidos, visto pelos traficantes e pela 

polícia - e a mudança do foco central nos personagens durante a série. Cada 

temporada coloca diferentes personagens como principais, sem, no entanto, 

abandonar os outros. Recurso que também pode ser reconhecido na série Game of 

Thrones. 

Por ser um canal por assinatura, o HBO, pode ousar no seu conteúdo sem se 

preocupar com as normas que regulam os canais abertos. Dessa forma, a emissora 

pode tratar de assuntos polêmicos em seus programas e dar mais liberdade à sua 

equipe de criação. 

Esse conteúdo confirmava a propaganda da HBO. Não havia outro canal 

como este e, por isso, o preço mais alto cobrado era justo. Assim, a partir de 1996, o 

canal vai criar uma série de slogans que colocam em evidência, mais uma vez, a 

sua marca e a sua relevância. São eles: “It's not Television. It’s HBO.”10, “Simply the 

Best”11, criado na década de 1980; “Make room for the best”12 e “Get more”13mais 

recentemente. 

A HBO não se direcionava a qualquer público, o canal sabia que, assim como 

ele, o seu espectador também deveria ser especial. A empresa buscava um 

espectador que estivesse interessado em uma programação requintada, com alta 
                                                           
9 Dado encontrado em http://www.gameofthronesbr.com/2013/06/game-of-thrones-atinge-o-primeiro-
lugar-de-audiencia-da-hbo-em-2013.html 

10 “Não é televisão. É HBO”. 

11 “Simplesmente a melhor” 

12 “Abra espaço para a melhor” 

13  “Tenha mais” 
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qualidade técnica, visual e narrativa. Um espectador com certo nível sociocultural, 

que demandasse um conteúdo exclusivo e que estivesse disposto a pagar por ele. 

Era necessário apresentar as vantagens de adquirir esse produto para o 

público, de modo a conseguir a sua aprovação e fidelização. Assim, outra maneira 

que a HBO encontrou para divulgar a qualidade do seu produto foi a possibilidade do 

consumidor conhecer esse conteúdo antes de contratar a emissora. Isso se dava 

com a concessão, por parte do canal, de períodos de “sinal aberto”, nos quais o 

consumidor poderia assistir a programação sem pagar por esse serviço. Essa tática, 

iniciada em 1970, e que tornou-se um paradigma de marketing neste mercado,  tinha 

como objetivo trazer novos clientes que, após experimentarem seu conteúdo, 

tornariam-se potenciais assinantes regulares do canal. 

Outro fator relevante e conveniente ao público é que a emissora não possui 

intervalos comerciais tradicionais. Ao invés, o canal preferiu exibir programetes14 dos 

bastidores e das suas produções e promos15 dos seus programas. 

Mas, não somente nos seus produtos a emissora manteve o seu alto padrão 

de qualidade. Em 1999, a HBO foi o primeiro canal pago nos EUA a transmitir uma 

versão simulcast16 em HD, e em 2001, também foi o primeiro a oferecer o vídeo 

sobre demanda (VOD)17. 

Com um grande aumento da programação e a possibilidade de transmissão 

digital que permitia dividir o sinal em mais canais, a HBO organizou-se de acordo 

com a segmentação do seu público. Lançando os canais: HBO218, HBO Signature19, 

HBO Family20, HBO Comedy21, HBO Zone22 (em 1999) e HBO Latino23(2000). 

                                                           
14 Programa de curta duração, também conhecido como “programa pílula” 

15 Pequeno vídeo para divulgação  

16Transmissão simultânea 

17Video On Demand 

18 Tem uma programação de filmes feitos para tevê, séries e especiais, além de reprisar filmes 
recentes e episódios das séries originais da HBO que foram ao ar no canal primário. 

19 Tem uma programação voltada para o público feminino. 

20 Contém uma programação filmes e séries destinadas às crianças e também aos adultos. 
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A HBO quer convencer o seu público, por meio dessas ações, que ela não é 

apenas mais uma emissora televisiva, mas sim, um canal transcendente, divergente, 

e até mesmo superior. Com uma programação polêmica e inusitada de alta 

qualidade técnica e narrativa, com tecnologia moderna e atualizada e grande 

preocupação com o seu público.  

A HBO é um canal que vende um conteúdo rico e exclusivo para um nicho 

específico de consumidores que almejam um conteúdo mais denso, com uma 

singularidade estética, visual e narrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
21 Tem uma programação de filmes de comédia, séries e especiais de stand-up. 

22 Contém uma programação destinada a jovens e adultos entre 18 e 30 anos. É o único canal da 
HBO que possui programação pornográfica no período noturno. 

23 Canal dedicado ao público latino e hispano-americano contém filmes dublados em espanhol e 
séries originais latinas. 
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3. SÉRIE GAME OF THRONES E O GÊNERO FANTÁSTICO 

Adaptada da série de livros A Song of Ice and Fire, escritos por George R. R. 

Martin, a série televisiva Game of Thrones, lançada em 17 de abril de 2011, se 

tornou atualmente a série de maior audiência da história da HBO. Ultrapassando os 

índices da série The Sopranos, referência no canal, Game of Thrones atingiu a 

marca de uma média de 18.4 milhões de espectadores por episódio no começo de 

2014 quando foi ao ar a quarta temporada. 

A série que se encontra atualmente na quinta temporada foi indicada a vários 

prêmios, incluindo o Primetime Emmy Award de melhor série dramática e o Globo de 

Ouro de melhor série - drama e possui 14 Emmy Awards. 

Considerada como uma série inexequível, devido às dificuldades de produção 

e aos altos custos orçamentários Game of Thrones foi uma adaptação inesperada e 

só aconteceu graças ao canal HBO. Este aceitou o desafio por acreditar na 

prosperidade da série, mas também, por ser um canal inovador que procurava por 

temáticas ousadas, pouco exploradas e inusitadas. 

 Escrita por David Benioff e D. B. Weiss, Game of Thrones, se encaixou 

perfeitamente no perfil de uma série de fantasia, dramática que misturava seres 

encantados das lendas medievais com disputas políticas e batalhas sangrentas. 

Game of Thrones mostrou que o tema fantástico não precisa ser sempre uma 

disputa entre o bem e o mal, na qual o primeiro sempre triunfa. Pelo contrário, como 

afirma David Benioff (2012, p.7), um dos roteiristas da série: 

 

No mundo real, coisas horríveis acontecem com pessoas boas, mas imbecis 
hipócritas em geral fazem tremendo sucesso. [...] Parece estranho por se 
tratar de uma história de dragões, demônios de gelo e princesas com 
cabelos prateados, mas George24 traz certo realismo para a fantasia épica. 
(BENIOFF, 2012, p.7). 

 

                                                           
24 George R. R. Martin, autor dos livros que inspiraram a série. 
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A série que envolve um conteúdo repleto de sangue, sexo e fantasia ganhou 

créditos por aumentar a popularidade do tema e a aceitação do gênero pela mídia e 

pelo público adulto. Antes da estreia da segunda temporada a CNN se pronunciou 

dizendo: "Depois desse fim de semana você terá dificuldades em encontrar alguém 

que não é fã de alguma forma de fantasia épica".  

Reconhecida como parte das séries de adaptações do gênero fantasia bem 

sucedidas, como a trilogia Senhor dos Anéis, Harry Potter e a série Once Upon a 

Time, Game of Thrones, no entanto, se diferencia de outros produtos audiovisuais 

do mesmo tema, já que, a fantasia é envolvida por tramas políticas, violência, nudez 

e disputas pelo poder . O jogo dos tronos mistura dramas reais com um universo 

fantástico cheio de segredos, mistérios e terror.  

A série se passa principalmente no continente fictício de Westeros, mas 

também, em uma terra ao leste chamada Essos, que são separadas pelo Mar 

Estreito. Os quais podem ser visualizados na abertura da série, na qual, o 

espectador é situado em um mapa antigo, por uma animação, das localizações 

exploradas pela narrativa.  

No passado, Westeros era dividido em Sete Reinos independentes, que 

foram unificados por Aegon Targaryen, o Conquistador, e suas irmãs Rhaenys e 

Visenya Targaryen. Por três séculos a Casa Targaryen deteve o poder de governar 

os Sete Reinos. Porém, com a revolução liderada por Robert Baratheon, contra o 

“rei louco” 25, os Targaryens são massacrados e o Trono de Ferro26 é assumido por 

Robert. Após a morte de Robert, no entanto, o Trono de Ferro passa a ser cobiçado 

e disputado pelas principais famílias de Westeros. 

Esse enredo dá a noção de uma série que basicamente retoma práticas e 

costumes medievais, mas outros eventos mudam essa perspectiva. Desde o começo 

da série o espectador é avisado que “O inverno está vindo” 27, e com ele um mistério 

                                                           
25Aerys Targaryen II. “The Mad King” 

26 Trono forjado por Aegon Targaryen com as espadas dos seus inimigos. 

27“Winter is comming”, expressão que causa temor devido às histórias do rigoroso e duradouro 
inverno, além do mal que ele traz. 
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envolvido por temor por parte dos personagens. Além das lutas que irão se travar 

pelo direito de governar os Sete Reinos, ainda há a luta contra os “Caminhantes 

Brancos” 28, ainda desconhecida por grande parte dos moradores do sul de 

Westeros, que desacreditam da sua existência. 

Westeros tem sete reinos, mas, na narrativa, essa divisão é prioritariamente 

entre o norte e o sul. Ao norte a fronteira de Westeros é uma gigantesca muralha de 

gelo, defendida pela Patrulha da Noite, que separa Westeros do extremo norte, local 

onde ficam os White Walkers e os povos livres ou selvagens. Ao sul a fronteira é o 

Mar do Verão e ao sudeste o Mar Estreito, que separa o continente de Essos- terra 

árida, composto pelas Cidades Livres e cidades escravistas- onde habitam 

comerciantes, selvagens, guerreiros, mercenários e escravos. 

Conforme a narrativa se desenrola, esses ambientes que parecem distantes 

vão se aproximando cada vez mais. Com a aparição de novos personagens e a 

morte de outros em cada episódio, e de conexões entre os mesmos, a narrativa se 

torna mais complexa. Uma grande guerra entre os reinos se inicia, enquanto o temor 

pelo inverno e seus terrores aumentam. Aparecem cada vez mais seres fantásticos, 

dragões, feiticeiras e gigantes. Reis e lordes morrem, guerras são perdidas e 

reiniciadas, personagens menosprezados se tornam de suma importância. 

A série além de ter um longo arco narrativo conta uma história complexa e 

polêmica, com um incrível número de personagens com um profundo perfil 

psicológico, figurinos arrojados e locações inacreditáveis. 

Segundo R. A. Salvatore a narrativa procura criar falsas expectativas no 

espectador, fazendo, assim, jus ao título (inglês, Game of Thrones), já que, esta, 

contém jogos tanto no “tratamento temático- as coisas que os personagens veem 

como um jogo, ou, mais comumente, como estratégias, são variações da tática de 

confundir expectativas -” quanto “estrutura básica da história, capítulos focados em 

                                                           
28 “White Walkers”, ou Os Outros, são mortos vivos que aparecem com o frio e o inverno. São 
descritos pela velha ama de Bran: “Eram coisas frias, mortas, que odiavam o ferro, o fogo, o toque do 
sol e todas as criaturas com sangue quente nas veias. Arrasaram fortificações, cidades e reinos, 
derrubaram heróis e exércitos às centenas, montando seus pálidos cavalos mortos e liderando hostes 
de assassinados.” 
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personagens funcionando como o movimento de peças em uma batalha em 

miniatura.“ (SALVATORE, 2015,p.16) 

A cada temporada Game of Thrones se arrisca e testa seu espectador 

quando mata um protagonista e substitui por outro. No entanto, isso não afeta o 

sucesso da série ou o desenrolar da narrativa. O público perde um personagem, 

mas, em seguida é consolado pela chegada de outro.  

 Esse aspecto normalmente funciona de maneira oposta na narrativa seriada, 

a preocupação costuma ser manter os personagens principais centrais durante toda 

a história, como forma de manter o laço afetivo desse personagem com o público e, 

assim, garantir a sua fidelidade. Dessa forma, Game of Thrones tem uma 

característica incomum para o tipo de narrativa e principalmente para o seu formato. 

Ela quebra a expectativa do público sem, no entanto, esse traço se torna o 

diferencial da série e mantém o espectador constantemente surpreendido e, assim, 

mais curioso e interessado.  

Nenhuma palavra define melhor Game of Thrones do que imprevisível. Série 

que foi responsável por uma nova percepção do gênero fantástico, e que se utilizou 

do mesmo de uma maneira incrível, enriquecendo a dramaticidade de sua narrativa 

com histórias épicas. 

3.1 O Gênero Fantástico 

 

O estudo dos gêneros é um assunto amplamente discutido por teóricos que 

questionam como ocorre essa categorização ou se ela é necessária. Esse 

subcapítulo, no entanto, pretende comentar brevemente sobre essa discussão, 

analisando principalmente o gênero específico das histórias fantásticas.  Como ele 

se desenvolveu e modificou. 

Para Jason Mittell, os gêneros televisivos são relevantes como categorias 

culturais, já que os gêneros fazem parte de quase todas as funções televisivas. Para 

a indústria os gêneros são importantes na produção dos programas e na construção 

de marcas, também são necessários para definir público alvo e a programação. Para 
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os espectadores os gêneros ajudam a formar grupos de fãs e organizar suas 

atividades, além de servirem como guia pessoal de preferências, de conversas 

diárias e práticas espectatoriais.  

Os gêneros categorizam textos, ou seja, unem determinado número de 

elementos semelhantes e rotulam. No entanto, apesar dos membros dessa categoria 

terem características semelhantes, não há nada dentro do texto que defina como ele 

deve ser categorizado.  Os gêneros podem ser divididos por localização, como os 

filmes do Velho-Oeste, pela reação dos espectadores, como a comédia, e pela 

forma narrativa, como os de suspense. Dessa forma, percebe-se que se um único 

texto pode pertencer a vários gêneros, para se definir um gênero é necessário 

analisar além do texto. Assim, é preciso entender como as práticas culturais tanto da 

produção como da recepção reúnem e relacionam esses textos para formar 

categorias. 

Nesse aspecto, procura-se entender o processo cultural pelo qual o gênero 

fantástico tem passado e como a série televisiva Game of Thrones é importante 

nesse processo. Quais características a fazem pertencente ao gênero e quais 

motivos a diferenciam. Analisaremos a partir disso o desenvolvimento do gênero em 

sua forma literária que foi a que deu origem a série. 

O gênero fantástico foi durante muito tempo considerado um gênero de 

menor qualidade narrativa já que era um gênero direcionado ao público infanto-

juvenil. Sendo alvo de críticas de acadêmicos que a consideravam esse tipo de obra 

ingênua e pouco relevante. 

 As histórias fantásticas eram provenientes, em sua maioria, de adaptações 

de antigos mitos e lendas. Estes em sua origem tinham um caráter sombrio e 

violento e eram histórias contadas para entreter o público adulto. Segundo Tolkien, a 

literatura fantástica se tornou um gênero infantil por mera coincidência e acidente na 

organização doméstica, já que, os livros de fantasia foram destinados a ficar 

guardados nos quartos das crianças, pois, não havia importância que fosse feito 

mau uso deles. Dessa forma, percebemos o estranho preconceito que já surge em 
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relação a esse gênero e porque ele passou por uma série de mudanças no seu 

conteúdo para atender ao público infantil.  

Inicialmente, quando essas histórias chegam ao cinema elas ainda 

priorizavam o público infanto-juvenil. Atingindo altos índices de público filmes como o 

“Mágico de Oz” (1939), “A História sem Fim” (1984), “A Lenda” (1985), vão se tornar 

referências de qualidade. No entanto, o aumento das grandes produções e dos 

sucessos de bilheterias de filmes fantásticos vai ocorrer a partir do século XXI, 

principalmente com a trilogia “O Senhor dos Anéis” (2001), “Harry Potter “e “Piratas 

do Caribe”, em 2003. Nesse momento, também haverá um aumento de filmes 

direcionados ao público adulto. Os contos-de-fadas são cada vez mais alterados 

tornando-se mais violentos e sexuais. Como exemplo “O Labirinto do Fauno” (2006) 

e “A Garota da Capa Vermelha” (2011).  

A televisão também vai aumentar a sua produção de séries desse gênero 

buscando um público adulto, como por exemplo, Supernatural (2005), Merlim (2008), 

The Walking Dead (2010), Once Upon a Time (2011) e Game of Thrones (2011).  

Todorov (2012, p. 30) descreve o gênero fantástico, principalmente, com uma 

palavra: incerteza. Para ele, o gênero fantástico se baseia na dúvida, gerada a partir 

de uma experiência com um acontecimento inexplicável pelas leis naturais. O 

indivíduo que passa por essa situação deve indagar-se da realidade do fato. Trata-

se de uma ilusão, sonho ou imaginação? Seria possível essa situação ocorrer em 

condições naturais? Quando o sujeito chegar ao fim dessa incerteza, aceitando 

alguma das opções que solucionam essa dúvida, entra-se num dos gêneros 

vizinhos, o “Estranho” ou o “Maravilhoso”. 

 No primeiro, o Estranho, o fenômeno ocorrido, é um fato incomum, mas,que 

pode ser explicado pelas leis da natureza. Como exemplo, podemos citar filmes em 

que se têm a visão através da ótica de um personagem com distúrbios mentais, no 

qual, o espectador pode achar, assim como o personagem, que o mesmo é 

atormentado por espíritos ou situações sobrenaturais, mas ao final, descobre-se que 

são efeitos das alucinações provenientes da sua doença. 
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 No segundo caso, o Maravilhoso, o fenômeno só pode ser explicado sob 

novas circunstâncias de realidade, ou seja, ele só é possível, caso sejam admitidas 

novas leis da natureza. Nesse caso, é necessário que o espectador aceite um novo 

mundo e o que ocorre dentro dele como algo real e coerente para aquele universo. 

Dessa forma, Todorov acrescenta: 

O estranho realiza, como se vê, uma das condições do fantástico: a 
descrição de certas reações, em particular do medo; está ligado unicamente 
aos sentimentos das personagens e não a um acontecimento material que 
desafie a razão (o maravilhoso, ao contrário, se caraterizará pela existência 
exclusiva de fatos sobrenaturais, sem implicar a reação que provoquem nas 
personagens). 

 

Nesse sentido, Umberto Eco (1989, p.167) aponta uma diferença estrutural 

entre o mundo real e o mundo fantástico. Ele acrescenta, a ideia da “Alotopia”- a 

qual se assemelha ao Maravilhoso de Todorov - nessa o mundo construído deve ser 

considerado como “mais real do que o real” (ECO,1989, p. 167). Dessa forma, o 

autor explica que o leitor (ou no caso espectador) deve aceitar o mundo fantástico 

como único mundo verdadeiro e real, sem se importar com qualquer relação desse 

mundo com o real. A alotopia assume, assim, um comprometimento do espectador, 

ela confia neste para apresentar seu mundo sem julgamentos. 

 

A visão de Nogueira sobre gênero também se assemelham a ideia do 

“Maravilhoso” de Todorov: 

As leis do mundo e as suas premissas são quebradas e um novo regime de 
causalidade é instaurado: um novo tipo de explicações e de justificações 
entra em vigor. Daí que se compreenda a forma como a magia e a religião 
surgem constantemente como motivo e como contexto destas narrativas. 
(NOGUEIRA, 2010, p.27) 

 

Game of Thrones pode, assim, ser compreendida como obra pertencente ao 

gênero “maravilhoso”, e também ao conceito de “Alotopia”, já que a mesma 

acontece no universo paralelo de Westeros e Essos, nos quais há a presença de 

elementos, seres e eventos sobrenaturais, sem que haja nenhuma explicação das 
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leis naturais do mundo real. Em Game of Thrones foi criado um novo mundo 

completo, com idiomas exclusivos, costumes, religiões e história. Esses aspectos 

facilitam a crença do espectador nesse mundo, que contém uma grande gama de 

características próprias que lhe conferem a qualidade de um universo pleno, o que 

aumenta a confiança do espectador e a sua imersão. 

Neste mundo as estações do ano se distribuem de forma diferente, no sentido 

que, há apenas duas estações - inverno e verão - que ocorrem em períodos 

aleatórios e que podem durar anos ou mesmo décadas. Existem seres mágicos 

como dragões, gigantes de gelo, mortos-vivos, feiticeiras, entre outros. 

Esses elementos sobrenaturais ficam claros ao espectador desde o primeiro 

episódio. Na verdade, em poucos minutos de série, o público já se depara com 

mortos-vivos29 atacando patrulheiros da Muralha, e logo já se pode notar o grande 

anseio e temor que os habitantes desse universo têm pelo inverno. Ned Stark, um 

dos personagens centrais da série na primeira temporada, lembra a sua filha Arya: 

“Você nasceu no longo verão. Nunca conheceu outra coisa. Mas agora o inverno 

está chegando. E, no inverno, temos de nos proteger.” 30 

Outro fato interessante a se notar é que a maioria das temporadas são 

iniciadas e finalizadas em um acontecimento do contexto fantástico. A primeira 

temporada, como já mencionado, tem nos seus primeiros minutos a aparição dos 

Outros e de zumbis. Essa mesma temporada vai ser finalizada com o nascimento 

dos dragões de Daenerys31. Ambos (Outros e dragões) são seres que terão grande 

importância no desenrolar da série. Já no primeiro capítulo da segunda temporada 

são descobertos os poderes de Bran como Warg32, e acontece a primeira aparição 

                                                           
29Conhecidos como “Caminhantes Brancos”, “White Walkers” ou “Os Outros”. 

30 Primeira temporada 

31Daenerys, uma das últimas sobreviventes da Casa Targeryan. 

32São pessoas que possuem a habilidade de deixar sua mente,sair de seu próprio corpo e manipular 
ou apenas observar outros seres literalmente entrando em suas mentes. 
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da sacerdotisa Melissandra33. No último capítulo o espectador acompanha Daenerys 

na Casa dos Imortais com seus dragões e a temporada é fechada com mais uma 

aparição dos Outros e seu exército de zumbis. 

Em grande parte da narrativa de Game of Thrones, como nas intrigas de 

Porto Real, nas guerras travadas pelo Trono de Ferro, a fantasia fica por vezes 

“esquecida” ou minimizada. Às vezes, por vários capítulos o espectador fica 

afastado dela. Em alguns momentos a série se prende apenas ao universo da Idade 

Média, no entanto, provando que a fantasia é o principal objeto de Game Of 

Thrones, esta é responsável pelo encadeamento das temporadas. 

 Dessa forma, já se pode logo no início da série, perceber que aquele não é 

um lugar ordinário. No entanto, vale reparar que, apesar da fantasia ser evidente 

para o espectador, ela é, muitas vezes, desacreditada pelos personagens. A maioria 

dos personagens, em princípio, não acredita na fantasia do próprio universo, 

pensando que está extinta ou que é só um mito. 

 Como exemplo disso pode ser feita a seguinte observação: não há dúvida 

para o espectador da existência dos “Caminhantes Brancos”, já que são um dos 

primeiros personagens a aparecer na série. No entanto, a grande maioria dos 

personagens não acredita que eles existam. Outra questão é sobre o rigoroso e 

tenebroso inverno, o qual as “crianças do verão”34 só tem conhecimento, através das 

mesmas histórias que ouvem e que são muitas vezes questionadas por outros 

personagens. Logo após a ama de Bran35 contar a história sobre o inverno, Robb36 

adentra o quarto e comenta “São só histórias”.37 

                                                           
33 Feiticeira que aparece na segunda temporada como conselheira de StanisBaratheon,irmão de 

Robert Baratheon. 

34Sumer Child , são as crianças que nasceram no verão e nunca passaram por um inverno. 

35 Um dos filhos de Ned Stark 

36 Filho mais velho de Ned Stark 

37 Primeira temporada 
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 É interessante observar que quanto mais ao sul da Muralha, menos os 

personagens acreditam na fantasia e na magia que permeia aquele mundo. 

Westeros, mais ao sul, fica de certa forma alienada aos acontecimentos próximos a 

Muralha, relacionados aos Caminhantes Brancos e outros seres, e a Essos, onde 

habitam os dragões de Daenerys, além da ilha da Pedra do Dragão38, onde fica Lady 

Melissandra39 e seus feitiços.  

Dessa forma, percebe-se o quanto o próprio tema da narrativa é por vezes 

discutido dentro da mesma, George R. R. Martin faz isso de forma proposital, a 

magia é colocada na narrativa tanto para os espectadores quanto para os 

personagens de  maneira gradual.40 No entanto, essa dúvida em relação a fantasia 

dentro na própria narrativa não ocorre somente em Game of Thrones . 

Um exemplo é a série Once Upon a Time lançada em 2011 que reconstrói as 

histórias de contos de fadas e as reúne em um fio narrativo. Nesta série é possível 

notar caraterísticas semelhantes a Game of Thrones. Once Upon a Time se passa 

em dois mundos paralelos, o dos contos de fadas, para onde os personagens são 

enviados ou por meio de lembranças ou por meio de magia. E o de Storybrooke, 

uma cidade do interior na qual seus habitantes são personagens de histórias de 

contos de fadas, que foram enviados para o “mundo real” e perderam toda a sua 

memória anterior a esse evento. Dessa forma, ocorrem eventos sobrenaturais que 

na cidade que se misturam a eventos absolutamente cotidianos de uma cidade do 

interior dos EUA, como por exemplo, ir à cafeteria. 

 Em Game of Thrones essa mistura também ocorre, pois, ao mesmo tempo 

em que os espectadores são imersos em um reino permeado pela magia e por seres 

encantados, também se encontram em um mundo baseado nos costumes e na 

ambientação referente a Idade Média. São exemplos o figurino, as relações feudais 

e eventos como as caçadas e os torneios de cavaleiros. 

                                                           
38Dragonstone, ilha localizada ao leste de Porto Real, no Mar Estreito. 

39 Feiticeira que aparece na segunda temporada como conselheira de Stanis Baratheon,irmão de 
Robert Baratheon. 

40 Esse assunto será melhor explicado no último capítulo desse trabalho. 
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Game of Thrones, assim como outras obras fantásticas, apesar de 

pertencerem a um mesmo gênero, ainda podem ser divididas em subgêneros, de 

acordo com outras particularidades que possuam. Segundo Nogueira “A constante 

mutação dos gêneros não permite uma grelha definitiva das variações e 

reconfigurações possíveis, das suas mudanças cíclicas e das suas disseminações.” 

(2010, p.27). Dessa forma, vê-se necessária a divisão do gênero fantástico em 

subgêneros, alguns destes seriam41: 

- Alta Fantasia: Também chamada de Fantasia épica ou medieval, este subgênero 

vai trabalhar com a construção de um mundo paralelo e com um narrativa complexa 

e cativante. Normalmente essa narrativa será composta por elementos da mitologia 

e de lendas da Idade Média, contendo a ascensão e queda de reinos, assim como 

um grande número de personagens. ”Game of Thrones” (2011), assim como a 

trilogia “O Senhor dos Anéis” (2001) seriam, atualmente, os principais exemplos 

desse gênero na televisão e no cinema, respectivamente. 

- Fantasia Sombria: inclui o lado mais escuro da magia, criaturas do mal e demônios. 

Esse subgênero mistura elementos de fantástico com os de terror. O filme 

“Constantine” (2005), “O Retrato de Dorian Gray” (2009) são exemplos desse tipo de 

narrativa. 

- Fantasia Urbana: inclui elementos de ciberpunk42, steampunk43 e outras variações. 

Mescla a Fantasia Contemporânea (o mundo atual com um toque de fantasia) com 

características da ficção policial ou noir. Um exemplo seriam os filmes baseados na 

                                                           
41 Foram selecionados para a abordagem nesse trabalho os subgêneros com maior descrição de 
características, e com exemplos mais óbvios. Outros exemplos de subgêneros seriam a Fantasia 
Contemporânea, a Fantasia Cômica, Fantasia Romântica. Além desses ainda existem diversos outros 
subgêneros que têm características semelhantes aos citados ou pouco específicas.  

42Ciberpunk é um subgênero da ficção científica que passa num contexto futuro. Tem como tema o 
avanço da tecnologia e uma sociedade caótica, na qual há uma fronteira pouco delimitada entre a 
realidade virtual e o real. Imagem anexa. 

43Steampunk é um subgênero da ficção científica que se passa numa realidade alternativa na 
Inglaterra do século XIX, na era industrial. Tem como tema o avanço da tecnologia através da 
máquina a vapor e viagens no tempo. Imagem anexa. 
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obra em quadrinhos de Frank Miller, “Sin City: A Cidade do Pecado” (2005) e “Sin 

City: A Dama Fatal” (2014). 

- Contos de Fadas: São histórias que podem contar ou não com a presença de 

fadas, e onde o herói ou heroína devem enfrentar grandes obstáculos antes de 

triunfar contra o mal. São uma variação do conto popular que tem como intenção 

transmitir um conhecimento e valores culturais de geração para geração. 

Atualmente, há várias adaptações desses contos que, entretanto, subvertem a 

estrutura e/ou significado dos mesmos. 

A respeito de conto de fadas, J. R. R. Tolkien, em seu livro Árvore e Folha, 

comenta e analisa o conceito da palavra “fadas” e da combinação “conto de fadas”, 

explicando como esse gênero( ou subgênero) se caracteriza e quais histórias seriam 

cabíveis a ele. 

Tolkien começa seu estudo consultando o significado dessas duas palavras 

juntas no dicionário de Oxford (Oxford English Dictionary). Neste ele observa que 

fairy-tale tem como definição (2013, p. 4) “(a) um conto sobre fadas [...] (b)uma 

história irreal ou incrível, e (c) uma falsidade.” 

 Ele admite que as duas últimas definições são muito amplas, ainda, que a 

primeira seja muito restrita. A partir dessa conclusão, Tolkien, resolve explicar 

porque ele discorda dessa definição e quais os seus motivos. 

 Para o autor, o Reino Encantado, Faërie, no qual há a existência de fadas, 

também há muitos outros seres, como elfos, anões, bruxas, trolls, gigantes e 

dragões; além de seres humanos mortais. Ele completa afirmando “A maioria dos 

bons “contos de fadas” trata das aventuras dos homens no Reino Perigoso ou nos 

seus sombrios confins.” (2013 p.10). 

 Dessa forma, ele conclui que a definição de contos de fadas, não seria de 

histórias sobre fadas, mas sim sobre a natureza do “Reino Encantado”. Por isso, 

para Tolkien, (2013, pg. 10) o “‘conto de fadas’ é aquele que toca ou usa o Reino 

Encantado, qualquer que seja seu propósito principal, sátira, aventura, moralidade, 

fantasia.”. 
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 Game of Thrones, no entanto, apesar de pertencer ao gênero fantástico, se 

difere da maioria das obras de fantasia. Os personagens não são divididos entre 

“bem” e “mal”, os heróis não são os ingênuos, destemidos, assim, como os vilões 

não são pragmáticos, egoístas e cínicos. Os personagens na narrativa sofrem de 

altos e baixos, de vitórias e perdas, gerando o sentimento no espectador desde ódio 

à compaixão. Pode-se dizer que os “heróis” acabam sendo os sobreviventes, os 

sagazes, os inteligentes, que conseguem passar pelas adversidades e aprender 

algo com elas. “O maravilhamento, que permite aos protagonistas infantilizados da 

fantasia tradicional entrar em outro mundo ou dar o melhor de si, é desvantagem 

aqui.” (VIZZINI, 2015, p. 227) 

O herói tradicional, tão conhecido nas histórias fantásticas, “aquele que deixa 

seu lar, se sacrifica pelo bem de seu povo e renasce para viver feliz para sempre” 

(2015, p.227) não existe em Game of Thrones, ou não sobrevive. Por isso as mortes 

de Ned Stark e a subsequente morte de seu filho Rob Stark são tão chocantes ao 

espectador. Os dois verdadeiros heróis das três primeiras temporadas são mortos de 

forma inesperada e cruel. 

Para aumentar ainda mais a expectativa do público em relação à esse 

suposto “herói”, e a consecutiva decepção do espectador com o final trágico da 

primeira temporada, os produtores da série colocaram como alvo de marketing Sean 

Bean, ator do papel de Ned Stark, sentado no Trono de Ferro. 

Outra ironia feita ao papel do herói, é que as características de coragem, 

lealdade e honestidade são depositadas no personagem menos provável, o anão44. 

Talvez o único personagem, atualmente da série, que pode ser considerado um 

herói é o anti-herói. O renegado, o promíscuo, o beberrão, denominações que, no 

entanto, não afetam o seu caráter na hora de tomar decisões sérias. 

 Dessa forma, podemos perceber as transformações que a série faz no gênero 

e sua influência na busca de um público que possa lidar com essas questões. Além 

dessas características, outras mudanças serão observadas a partir do estudo dos 

elementos que compõem o mundo fantástico de Game of Thrones. Serão 

                                                           
44 Tyrion Lannister. 
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observadas as técnicas de escrita e de metalinguagem presentes na obra, 

relacionando o ato do autor com o dos seus personagens. Além de como símbolos e 

significados ocultos alteram a compreensão da narrativa.  
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4.SÍMBOLOS, SEGREDOS E SIGNIFICADOS OCULTOS EM GAME OF 

THRONES  

Os elementos que diferenciam Game of Thrones da fantasia tradicional são 

exatamente os que o tornam uma obra excepcional. As transições de caráter e de 

personalidade dos personagens, assim como as disputas políticas e o grande 

número de cenas sensuais e violentas, vão ser fortes atrativos ao público adulto. 

Além disso, os símbolos e significados também demandam um espectador 

adulto, isso porque a compreensão deles irá necessitar de conhecimentos externos 

à série. O conteúdo de Game of Thrones sugere ao espectador pesquisas e 

interpretações mais profundas. Para se observar as referências que a série faz a 

mitos e lendas é necessário conhecimento prévio dos mesmos. Para se entender as 

relações simbólicas e possíveis direcionamentos da narrativa é preciso ter acesso às 

histórias que tangenciam a história principal. Assim, Game of Thrones espera que 

seu público seja interessado e curioso, sempre em busca de novos conhecimentos. 

4.1 A volta da magia em Game Of Thrones 

“Para haver fantasia épica, você precisa de alguma magia. [...] 
Mas eu acredito em um uso sensato dela.”  

(George R. R. Martin) 

 

Na epigrafe acima, Martin resume o tema que será abordado neste 

subcapítulo que é o uso da magia, dentro e fora da narrativa. Como esse uso 

influência na vida dos personagens e como a distribuição da magia pela obra é 

utilizada pelo autor como uma técnica narrativa para atração do espectador.  

Para Jesse Scoble, o uso da magia em Game of Thrones é propositalmente 

controlado e cresce gradativamente. Esse recurso utilizado por George R.R. Martin 

tem como intenção acostumar aos poucos o espectador. Em uma entrevista ao The 

New York Times, Martin explica o processo de acrescentar magia à história com o 

exemplo de como se cozinhar um caranguejo: “Se você colocar o caranguejo na 

água quente, ele vai pular para fora. Mas coloque-o na água fria e esquente-a 
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gradualmente - a água quente é a fantasia e a magia, e o caranguejo é o público.” 

(MARTIN, 2011 apud SCOBLE; LOWDER, 2015, p.148) 

Entretanto, Martin não esconde a magia no começo da série, ele apenas a 

coloca de maneira limitada. Como já mencionado no primeiro capítulo, Game of 

Thrones inicia sua história com fantasia e magia representada pelos White Walkers, 

no entanto, durante muitos outros capítulos a magia não aparece mais. Em 

Westeros a magia é rara, parte de lendas e histórias do passado, porém, ela já 

desempenhou um importante papel no antigo mundo e há sinais que voltará a 

desempenhar.  

 Essa gradual evolução da magia dentro do seriado permite “manter o 

fantástico raro e misterioso [...] Também mantém tanto personagens quanto leitores 

se questionando sobre a verdadeira natureza da magia no mundo.” (SCOBLE, 2015, 

p. 148) 

4.1.1. A Magia dos extremos: Essos e o norte da Muralha 

 

Segundo Valerie Estele Frankel, por muitos séculos tanto os White Walkers, 

quanto os Dragões permaneceram desaparecidos, por isso as suas existências se 

tornaram lenda e a real importância dos dragões foi esquecida. Segundo as histórias 

de Martin45, mencionadas no livro, desde que o último dragão morreu os verões têm 

sido menores e os invernos maiores e mais tenebrosos. 

Daenerys é a última herdeira da Casa Targaryen, da poderosa linhagem de 

Valíria, foi a única família que sobreviveu ao cataclisma do império leste. Os 

membros de sua família se auto intitulavam como “sangue de dragão” e eram os 

únicos capazes dominar os dragões e alguns tinham grande tolerância ao calor do 

fogo.  

                                                           
45 George R. R. Martin autor dos livros que deram origem a série. 
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No entanto, havia cento e cinquenta anos que os dragões tinham sido 

extintos. Quando Daenerys se casa com Khal Drogo46, ela recebe de presente três 

ovos de dragão petrificados e, a partir disso, empenhasse em descobrir uma 

maneira de chocá-los. 

Nesse entretempo, Daenerys salva uma lhazarena47 de uma invasão 

comandada por Drogo, Mirri Maz Duur, que se autodenomina esposa do deus 

Grande Pastor48, e diz ter apreendido feitiçaria em Asshai da Sombra49.  

Drogo é ferido em uma luta e Daenerys decide o colocar sobre os cuidados 

de Mirri Maz Duur, mas Drogo piora e fica moribundo. Daenerys pede mais uma vez 

a ajuda de Mirri que sugere uma magia de sangue, na qual, “Só a morte pode pagar 

pela vida” 50. Daenerys aceita o feitiço, pois Mirri a faz entender que será a morte do 

cavalo de Drogo, no entanto, enquanto o feitiço é executado Daenerys começa a 

sentir dores de parto e dá a luz a um bebê morto e deformado. Drogo sobrevive, 

mas fica em estado vegetativo. 

Daenerys decide, assim, sentenciar Mirri a morte pelo fogo, colocando-a na 

mesma pira funerária de seu amado Drogo. Mas, Daenerys também entra nessa pira 

com seus três ovos de dragão. O dia amanhece e Daenerys sai viva e com seus três 

dragões, deixando uma dúvida ao espectador: foram os ovos simplesmente 

chocados, ou o feitiço de uma vida por outra foi mais uma vez bem sucedido?Afinal 

são três vidas que são dadas em troca de três dragões, a de Drogo, a de seu filho e 

a de Mirri Maz Duur. 

                                                           
46 Líder dos Dothraki, povo de uma cultura de guerreiros nômades em Essos. 

47 Moradora das cidades em Lhazar 

48 Divindade adorada pelo povo de Lhazar 

49Cidade localizada no extremo sudeste de Essos, nela se localizam livros antigos que dão base a 

crença em R'hllor. 

50Mirri Maz Duur, segunda temporada. 
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Quando Daenerys fica presa na Casa dos Imortais51,no último episódio da 

segunda temporada, Pyat Pree52 explica que quando os dragões de Daenerys 

nasceram a magia renasceu53. 

Essa afirmação mostra que os dragões são mais do que seres mágicos,mas 

responsáveis pela magia em si. Entretanto, estes personagens ainda não têm 

conhecimento do ressurgimento dos White Walkers. 

Segundo Jesse Scoble “O nascimento dos dragões de Dany54 pode parecer o 

início da magia nesse universo, mas a verdade é que ela sempre esteve por ali, só 

que negligenciada ou adormecida.” (2015, p.145). 

Mas não somente em Essos, como também além da Muralha a magia parece 

ser comum. “Selvagens no norte falam livremente de gigantes, wargs55, videntes 

verdes e dos antigos deuses”( SCOBLE, 2015, p.145)  

Os dois extremos se atraem e se repelem. A magia vem do norte 

principalmente pelo poder dos White Walkers e do Leste pelos dragões de 

Daenerys, ambos rumando em direção a Westeros, aonde, provavelmente, vão se 

encontrar e se confrontar. 

A magia dos dragões exerce forte influência nas áreas mais próximas, tanto 

em Qarth, cidade localizada ao sul de Essos, quanto em Pedra do Dragão, onde 

habitam Stannis e Melissandre. 

 

 

 

                                                           
51 Sede dos feiticeiros de Qarth 

52 Feiticeiro da cidade de Qarth 

53 "When your dragons were born, our magic was born again." 

54Apelido dado a Daenerys 

55Pessoas que possuem a habilidade de deixar sua mente,sair de seu próprio corpo e manipular ou 
apenas observar outros seres literalmente entrando em suas mentes. 
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4.1.2. Magia e Religião 

 

 A única religião que aparentemente se mostrou ter relação direta com a 

magia é a do Senhor da Luz, R’hllor. A magia do R'hllor também teria desaparecido 

com a morte do último dragão Targaryen, porém com o nascimento dos dragões no 

leste, as habilidades dos sacerdotes de R'hllor, Senhora Melissandre de Asshai e 

Thoros de Myr56, têm se fortalecido. 

Melissandre aparece inicialmente, na segunda temporada, como apenas uma 

sacerdotisa a serviço de StannisBaratheon, fanática e cruel.Melissandre declarou 

que Stannis era AzorAhai renascido, um herói lendário e figura messiânica, que 

surgiu durante a Longa Noite57, para derrotar os Outros empunhando uma espada 

de fogo, a Luminífera. 

Nos episódios seguintes ela faz profecias e dá luz a um ser mágico, uma 

sombra em forma humana que mata Renly Baratheon58. Conforme a série passa ela 

se torna cada vez mais relevante, executando outros feitiços os quais, no entanto, 

não deixam a sua eficácia clara ao espectador. Um exemplo é o feitiço das 

sanguessugas, no qual, Melissandre suga com três sanguessugas o sangue real de 

Gendry, filho bastardo de Robert, e as queima. Cada sanguessuga equivale a um 

inimigo de Stannis na disputa pelo trono de ferro, que ela chama de "reis falsos 

ainda vivos", sendo eles Balon Greyjoy59, Robb Stark60, e Joffrey Baratheon61.  

 Após um combate que seu companheiro da Irmandade Beric Dondarrion trava 

com Sandor Clegane (The Hound) 62·, no qual Beric é morto, Thoros consegue 

                                                           
56Sacerdote vermelho da Cidade Livre de Myrque aparece na terceira temporada da série como 
membro da Irmandade Sem Bandeiras. 

57Período na história onde uma terrível escuridão caiu sobre Westeros 

58 Irmão de Robert, que assumiu o trono com a revolução Baratheon, e StannisBaratheon. 

59 Lorde supremo das IIhas de Ferro. 

60 Filho mais velho da família Stark, denominado pelos nortenhos com protetor e Rei do Norte. 

61 Filho de Robert Baratheon e herdeiro do trono de ferro. 

62 Cão de Caça, apelido dado à Clegane 
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através de uma evocação ao Senhor da Luz, reviver seu companheiro. ”Senhor 

lance a sua luz sobre esse homem, seu servo. Traga-o de volta da morte e da 

escuridão. A sua chama foi extinta, reviva-a!” 63. Para Frankel os poderes mágicos 

de Thoros devem ter sido despertados com a volta da magia.  

A magia nunca vem sem sacrifícios, ela não pode ser manipulada com 

facilidade e custa muito caro. No caso de Daenerys ficam óbvio os sacrifícios que 

ela tem que fazer para conseguir dar vida aos seus dragões. No caso de 

Melissandre a autora aponta que o sacrifício não é necessariamente de Melissandre, 

mas sim de Stannis, que aparenta mais velho e abatido. Além do sacrifício da 

própria filha, que é demandado pela sacerdotisa.  

Para Beric é o sacrifício da sua identidade e da sua memória, cada vez que 

ele volta do feitiço de ressurreição ele se esquece de algo, ele diz a Arya “Toda vez 

que eu volto eu sou um pouco menos. Pedaços seus são perdidos. ”64 

 

O truque, tanto para o autor quanto para os personagens, é manipular a 
magia sem deixar que ela os consuma. Para os habitantes de Westeros, a 
ameaça inerente ao seu uso é a morte horrível [...] Para seu criador, é algo 
mais profundo: ter seu cenário original e austero transformado em apenas 
mais morada previsível de feiticeiros atiradores de raios e lagartos voadores 
destruidores de cidades. (SCOBLE, 2015, p.155) 

 

Portanto o uso contido e gradual da magia na narrativa também deve ser 

repetido pelos seus personagens. É uma metalinguagem que Martin faz, a magia 

pode ser perigosa se usada em excesso em qualquer situação, tanto na escrita da 

sua história, quanto na vida de seus personagens. Sábios os que sabem utilizá-la de 

maneira medida, conservando, no caso de Martin, seus leitores e espectadores, e no 

caso dos seus personagens, sua vida e das pessoas que amam.  

 

                                                           
63Livretradução "Lord cast your light upon this man, your servant. Bring him back from death and 

darkness. His flame has been extinguished, restore it!" 

64 "Every time I come back, I'm a bit less. Pieces of you get chipped away." 
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4.2. A Mitologia Nórdica 

 

A cultura nórdica pode ser vista atualmente como parte de diversas 

narrativas, tanto literárias como visuais, estando presentes em inúmeros games, 

filmes, livros e séries. 

Em Game of Thrones há muitas referências à essa mitologia, tanto visuais 

quanto narrativas, o que torna importante abordar esses mitos e seus significados 

para entender quais deles pertencem, de certa forma, ao universo da série e porque 

eles se são importantes para a sua narrativa.  

Há pouquíssimos registros escritos dos povos nórdicos sobre suas crenças e 

práticas pagãs. Assim, o estudo dessa mitologia é limitado por pesquisas e 

descobertas arqueológicas, as quais desvendam as condições de vida dos povos 

antigos, informando sobre sua cultura, ritos e crenças. 

Outro fator importante para esse estudo foi a psicologia, que auxiliou na 

descoberta do subconsciente humano. A partir disso, foi possível entender os 

símbolos que se repetiam na mitologia de vários povos e no subconsciente coletivo. 

Esses símbolos ilustram medos, desejos e aspirações de indivíduos de qualquer 

época ou localização, despertando registros ocultos na memória individual e coletiva 

e ressaltando o reconhecimento da importância dos valores antigos. 

Na mitologia nórdica há dois elementos de suma importância, o gelo e o fogo, 

eles são os principais personagens tanto na criação do mundo quanto na sua 

“destruição”, o Ragnarök. Relatados pelo poema “Völuspa”, encontrado no 

manuscrito de Codex Regius (ca. 1270) e no Codex Hauksbók, de Haukr Erlendsson 

(ca. 1334), principal fonte primária para o estudo da mitologia nórdica, esses dois 

eventos, são descritos de forma dramática e trágica. Em ambos é centralizada a 

relação entre essas forças da natureza. 

Na descrição da criação é explicado que antes da terra ser formada só havia 

o Caos, um buraco negro e vazio, no qual, coexistiam três mundos o Ginnungagap 

(o Grande Vazio), abismo primitivo e vazio, situado entre Musspell (o Reino do 
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Fogo), que se estendia ao sul, e Niflheim (a Terra da Neblina) que ficava ao norte, 

terra da escuridão e das névoas geladas. 

 No entanto, após milênios esses mundos começaram, aos poucos, a se 

aproximar, subiram névoas geladas de Nilfheim que formaram um enorme bloco de 

gelo em Ginnungagap, e de Musspel começou a descer um ar quente que provocou 

o inicio do derretimento desse bloco de gelo. A partir disso, foram nascendo os 

primeiros seres vivos que, após uma longa guerra entre si, fizeram os nove mundos. 

Estes tinham como eixo principal uma árvore que ligava o céu, a terra e o mundo 

subterrâneo, conhecida como “Árvore da Vida”, chamada Yggdrasil. Ela marcava o 

centro do universo, unindo todos os nove mundos cósmicos. Esta era descrita como 

uma gigantesca árvore, a qual tinha galhos que subiam até o céu, onde ficava 

Asgard, terra dos Aesir, os deuses maiores, um tronco onde ficava Midgard, mundo 

dos humanos e nas raízes estava Helheim, o reino dos mortos, além dos outros seis 

reinos, que ficavam dispostos diagonalmente. 

 A principal característica de Yggdrasil é o seu poder de renovação, ela 

simboliza os ciclos e as fases da existência, da espiritualidade e da sabedoria. Ela é 

capaz de gerar e sustentar a vida. 

A natureza era o local da maioria das práticas ritualísticas dos povos nórdicos, 

dessa forma, esta tinha grande influência no misticismo deste grupo. As árvores 

eram vistas como deusas, cada uma tinha seu atributo e poder, acreditava-se que 

nelas habitava um espírito da natureza. 

Outros seres da natureza também tinham grande importância na mitologia 

nórdica. Os corvos, por exemplo, eram mensageiros que traziam informações ao 

deus Odin65 sobre Midgard. Mas também podiam ser vistos como representantes da 

morte, pois a entidade Morrigan, que era a deusa da morte e da batalha na mitologia 

celta, tinha a capacidade de se transformar em corvo e devorar os cadáveres dos 

guerreiros mortos durante os combates. 

                                                           
65 Deus mais importante da cultura nórdica, correspondente ao deus Zeus da mitologia grega. 
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Os lobos tinham como característica principal a voracidade e também tinham 

grande relação com os deuses. Sendo encontrados nas histórias como hora 

acompanhantes do Deus Odin, no caso de Geri e Freki, hora como filhos de Deuses 

como é o caso de Fenrir, filho de Loki . Além desses, ainda há os lobos filhos de 

Fenrir, Hati e Skoll, que caçam os deuses Sol e Lua e que se tornam responsáveis 

pelo início do Ragnarök66, quando enfim os alcançam e devoram. Estes 

lobos,chamados de demoníacos, recebiam o nome de Warg. Assim, percebemos 

que os lobos podem ser acompanhantes fiéis, como são Geri e Freki, ou traiçoeiros, 

como é o caso de Fenrir, Hati e Skoll.  

Outros seres também terão grande importância na mitologia nórdica, sendo 

estes, os mais representados em histórias referentes à Idade Média. Trata-se de 

seres mágicos, que geralmente são associados ao mau, mas que, não 

necessariamente, eram vistos dessa forma pelos nórdicos antigos em suas lendas. 

As Bruxas são o principal exemplo disso. Na cultura nórdica a Völva era uma 

espécie de xamã ou feiticeira que realizava o Seiðr, que englobava práticas da 

magia, do xamanismo, da feitiçaria e da vidência. O nome Völva significa “portador 

da varinha”, ou “abundância de saber”. Os Völur (Völva no plural) eram em sua 

maioria mulheres, homens também praticavam feitiçaria ou magia, no entanto, essa 

era considerada uma área de domínio feminino, inclusive por causa da Deusa que 

adoravam Freya, símbolo da magia. Os Völur eram considerados seres perigosos, 

tanto pelo seu domínio das forças da natureza, quanto pelo seu grande poder de 

sedução. 

Freya era a deusa do amor e da fertilidade, mas também, da guerra e da 

morte, e da magia feminina. Freyatinha como animal totêmico o gato, que era 

associado a ela devido as suas qualidades da beleza, sensualidade, agilidade, 

astúcia e mistério. Freya era regente das Disir, personificações das forças da 

natureza, que podiam ser benéficas ou maléficas. Também vistas como espíritos de 

ancestrais que protegiam e traziam ensinamentos para evolução de seus 

                                                           
66 Fim dos tempos da mitologia nórdica 
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descendentes, as Disireram reverenciadas e homenageadas no festival Disablot, em 

31 de outubro. 

Depois da cristianização - que ocorreu, aproximadamente, entre o século V e 

o século XII -Freya e os Völur, foram associados ao demônio, sendo caçados e 

julgados por heresia pela igreja católica. Chamadas de bruxas, as mulheres que 

faziam curas e trabalhavam com ervas e ensinamentos antigos foram fortemente 

perseguidas e mortas. Tinham como símbolos, o gato preto, chapéu pontudo, uso de 

caldeirões e de vassouras que utilizavam para voar e o dia 31 de Outubro, no qual 

ocorria o festival Disablot, ficaria conhecido como o Dia das Bruxas. 

Outro ser que se tornou comum nas histórias ligadas a Idade Média foi o 

Dragão. Os dragões da cultura nórdica, também conhecidos como Serpe ou Wyvern, 

eram répteis voadores que, em algumas lendas, cuspiam fogo, porém, diferentes de 

outros dragões, tinham apenas duas patas traseiras e duas asas. 

Esse ser era visto pelos nórdicos de maneira negativa, quase sempre como 

um ser ruim e/ou de má índole, como é apresentado na lenda de Siegfried e Fafnir67, 

em que o anão Fafnir acaba se transformando em um dragão justamente por sua 

ganância e cobiça. Outra visão negativa do dragão seria a serpente Nidhogg, que 

vive em Niflheim e roe as raízes da Árvore da Vida, Yggdrasil, gerando mais tarde a 

queda dessa árvore e a destruição dos Nove Mundos no Ragnarök. 

Os nórdicos tinham grande respeito pela morte e pelos seus ancestrais. 

Faziam rituais de passagem e acreditavam numa vida após a morte, entretanto, 

temiam-na, por isso os seres a ela relacionados são percebidos como ligados ao 

mal. 

Os mortos-vivos, conhecidos com Draugr, eram vistos pelos nórdicos como 

uma espécie de fantasma. Para eles, depois da morte o corpo físico para de 

funcionar, mas ao redor do mesmo, existe um envoltório, que reproduz o a imagem, 

o contorno e mantém-se preso ao corpo físico por um cordão prateado. Dessa 

                                                           
67 Da história O anel de Andvari, encontrada no livro As Melhores Histórias da Mitologia Nórdica. 
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forma, esse “corpo” pode permanecer algum tempo com o fantasma, fazendo 

aparentar como um morto-vivo. 

Segundo a mitologia nórdica fantasmas eram, geralmente, pessoas que 

ficaram com pendências no mundo dos vivos. Entretanto, diferentes dos fantasmas, 

o Draugr, também poderia ser infeccionado por outro Draugr, como acontece na 

história de Glármna Saga de Grettir. 

Os Draugr, no entanto, eram mortos-vivos que o corpo não se decompunha, 

mas ficava inchado e roxo. Eles também eram descritos como hel-blár(azul da 

morte, caracterizados por uma coloração azul escura que cobria todo o corpo ) ou 

nár-fölr (cadáveres pálidos)e que dispunham de grande força e fome pela energia 

vital dos seres vivos. Tinham atividades noturnas e quando se aproximavam dos 

vivos causavam grande mal estar, frio e fraqueza. Não podiam ser mortos por 

nenhuma arma humana, só sendo destruídos se sua cabeça fosse cortada, e 

fossem queimados ou furados com uma estaca. 

O evento que mais causava medo aos nórdicos era o Ragnarök, O Fim dos 

Tempos da mitologia nórdica. Este é descrito pelo poema “Völuspa” como uma série 

de eventos futuros que vão causar o fim do mundo como ele é conhecido, mas 

também um renascimento de um novo mundo. 

O Ragnarök se inicia com um longo e tenebroso inverno que dura três anos, 

chamado Fimbulwinter, que começa após a morte do deus Baldur68. Durante esse 

longo inverno frio e apavorante, houve estupros, incestos, manifestações de ódio, 

violência na terra dos homens, e guerra. Esses desequilíbrios provocaram 

cataclismos naturais, até que, o Sol e a Lua foram enfim alcançados pelos seus 

perseguidores, os lobos Skoll e Haiti, e devorados. Assim, todos os Nove Mundos 

ficaram na escuridão e no caos, e começou uma grande guerra entre os deuses. O 

dragão Niddhog cortou de vez as raízes de Yggdrasil, fazendo-a desmoronar. Todos 

                                                           
68 Filho do Deus Odin com Deusa Frigga,  
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os mundos pereceram as chamas dos incêndios provocados por Surt69e o Ragnarök 

levaram o mundo de volta ao seu caos inicial. 

Após essa breve história dos principais mitos nórdicos, poderá se entender 

como esses mitos se relacionam com a série e quais as referências diretas e 

indiretas que a mesma possui. Será importante observar essas questões para que 

seja possível discutir com mais profundidade os elementos do fantástico que estão 

presentes em Game of Thrones. 

4.3. O conflito entre o Gelo e o Fogo 

 

Como outras histórias fantásticas medievais, Game of Thrones traz 

características e fortes referências à cultura nórdica. Além dos elementos mais 

conhecidos como dragões e bruxas, serão observados neste subcapítulo outros 

elementos de grande importância na história, inclusive de sustentação da mesma.  

Os mitos nórdicos apesar de serem constituídos por seres fantásticos, como 

Game of Thrones, são relacionados ao público adulto. Isso porque a maioria das 

suas histórias gira em torno de disputas políticas entre os deuses, ganância e sexo.  

Os deuses não são louváveis e heróicos, pelo contrário, são ardilosos, 

egoístas e violentos, assim como a maioria dos personagens da série.  

Nesse subcapítulo, no entanto, iremos analisar alguns dos elementos 

fantásticos de Game of Thrones fazem referência à cultura nórdica. Além de 

observar seus significados misteriosos e possíveis caminhos do enredo. 

 Os primeiros e mais importantes elementos a serem analisados são 

encontrados no título da obra que deu origem a série: O Gelo e o Fogo. 

Como já mencionado, o conflito entre o Gelo e o Fogo têm grande 

importância na mitologia nórdica, sendo os elementos responsáveis pelo inicio 

(Criação) e o fim do mundo (Ragnarök) nórdico.  

                                                           
69 Gigante de fogo que guarda Musphelhein 
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Entretanto, em uma entrevista, o escritor da série George R. R. Martin relata sobre 

suas outras inspirações quando é perguntando a respeito do nome da obra, ele 

responde que “os dragões e a muralha são o óbvio, mas que sim, há mais.” 

George afirma que se inspirou no poema de Robert Frost, Fire and Ice ele diz “fogo 

é amor, fogo é paixão, fogo é ardência sexual e todas essas coisas. Gelo é traição, 

gelo é vingança, gelo é... você sabe aquele “frio” na humanidade. ”(MARTIM apud 

FRANKEL, 2014, Audible book, 1° capitulo) 

 

Fire and Ice  

Some say the world will end in fire, 

Some say in ice. 

From what I’ve tasted of desire 

I hold with those who favor fire. 

But if it had to perish twice, 

I think I know enough of hate 

To say that for destruction ice 

Is also great 

And would suffice. 

(FROST, 1923)70 

 

Segundo Valerie Frankel “o poema faz uma ligação entre o fogo com desejo e 

ganância, uma possível causa da destruição de Valiria, enquanto o gelo é 

relacionado ao ódio, assim, mesmo que “Os Outros” 71 não sejam maus, os seus 

adversários humanos são preenchidos pelo ódio e pelo medo.” (2014,  Audible book, 

1° capítulo) 

 

                                                           
70“Fogo e gelo/Alguns dizem que o mundo acabará em fogo,/Alguns dizem que em gelo./Pelo que eu 
já provei do desejo/Fico com quem prefere o fogo./Mas se tivesse de perecer duas vezes,/Eu acho 
que sei o suficiente de ódio/Para dizer que para a destruição de gelo/Também é ótimo/E seria 
suficiente.” 
 
71 White Walkers ou Caminhantes Brancos. 
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4.3.1. A Longa Noite 

 

O medo pertence ao inverno, quando as neves se acumulam até três 
metros de profundidade.   O medo pertence à Longa Noite, quando sol 
esconde o rosto durante anos e as crianças nascem, vivem e morrem 
sempre na escuridão, esse é o tempo para o medo, meu pequeno senhor, 
quando os caminhantes brancos se movem pelos bosques. Há milhares de 
anos, chegou uma noite que durou uma geração, reis congelaram até a 
morte em seus castelos, assim como os criadores de porcos em suas 
cabanas. As mulheres preferiram asfixiar os filhos a vê-los passar fome, e 
choraram, e sentiram as lágrimas congelarem em seu rosto [...] Nessa 
escuridão, os Outros vieram pela primeira vez. (Ama de Bran, 3ºepisódio, 1ª 
temporada) 

 

 A Longa Noite foi um evento que ocorreu a cerca de oito mil anos atrás na 

história de Westeros e precedeu a Ascensão e a Perdição de Valíria, atingindo os 

Primeiros Homens72. É relatada nas lendas como um período antigo no qual a 

escuridão caiu sobre Westeros e houve um inverno muito rigoroso que durou uma 

geração. Nesse inverno criaturas demoníacas chamadas os Outros vieram das 

terras congeladas, “Terras de Sempre Inverno, trazendo o frio e a escuridão com 

eles enquanto tentavam extinguir toda a luz e o calor.” (MARTIN; GARCIA JR; 

ANTONSSON, 2014, p.11) 

A Longa Noite só teve fim graças a um herói, Brandom, o Construtor, que 

buscou ajuda dos filhos da floresta para lutar contra os Outros na batalha que ficou 

conhecida como A Batalha pelo Amanhecer. Nessa luta é ressaltado o ato de outro 

herói, Azor Ahai, o qual com sua espada de fogo, Luminífera, foi capaz de matar os 

Outros. 

Juntos eles conseguiram derrotar os Outros e com ajuda da magia dos filhos 

da floresta, Brandom construiu a Muralha e criou a Patrulha da Noite para defender 

Westeros e impedir que as criaturas voltassem. 

                                                           
72 Primeiros habitantes humanos de Westeros. 
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  Esse evento pode ser relacionado ao Fimbulwinter, relato futuro da cultura 

nórdica sobre um longo e tenebroso inverno que duraria três anos e que precederia 

o Ragnarök, Fim dos Tempos da mitologia nórdica. 

No Fimbulwinter, em si não há referências as criaturas do inverno como os 

Outros, apenas ao terror e males desse evento, no entanto, outra criatura da cultura 

nórdica tem descrição semelhante a dos Outros, os Draugr.  

Como já mencionado73, os Draugr eram mortos-vivos, descritos como 

cadáveres pálidos de atividades noturnas que não podiam ser mortos por nenhuma 

arma humana, só sendo destruídos se sua cabeça fosse cortada, e fossem 

queimados ou furados com uma estaca.  

Os Outros, ou Caminhantes Brancos, são criaturas que existem ao Norte da 

Muralha e que não tinham sido vistos em Westeros desde o final da Longa Noite, 

portanto, tornaram-se lendas. Porém a aparição destes para patrulheiros da Muralha 

revela que um antigo perigo esta de volta. 

Eles são vistos apenas à noite, e parecem trazer um frio antinatural. Falam 

uma língua diferente da língua comum em Westeros com vozes que soam como 

gelo quebrando. Apesar de terem uma aparência humanóide eles são mais altos, 

tem um cabelo longo, fino e branco, tem a pele branca pálida enrugada, sua 

principal característica são os olhos azuis incandescentes. 

 

Eram coisas frias, mortas, que odiavam o ferro, o fogo, o toque do sol e 
todas as criaturas com sangue quente nas veias. Arrasaram fortificações, 
cidades e reinos, derrubaram heróis e exércitos às centenas, montando 
seus pálidos cavalos mortos e liderando hostes de assassinados. (Ama de 
Bran, 3º episódio, 1ª temporada) 

 

 Os Outros também têm o poder de trazer pessoas ou animais mortos como 

zumbis mortos-vivos para os servirem como escravos. Assim como os Outros esses 

zumbis são gelados e com os olhos azuis. Tem uma força sobrenatural, certa 

                                                           
73 Página 44. 
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quantidade de inteligência e as memórias de sua vida anterior, só podendo ser 

mortos quando queimados. 

Os Outros podem ser mortos por uma adaga de obsidiana, chamada de vidro 

de dragão74, como ocorreu quando Samwell Tarly acidentalmente, esfaqueou um 

Outro com uma adaga  dessa pedra que ele havia achado junto com Grenn e Edd ao 

norte da muralha. Mas textos antigos também relatam uma fraqueza a "aço de 

dragão", que muitos associam com Aço Valiriano. Na quinta temporada podemos 

confirmar isso quando Jon Snow consegue matar um Outro com sua espada de Aço 

Valíriano. 

 

 

Draugr- mitologia nórdica   Caminhante Branco(Outro) na série 

4.3.2. A Perdição de Valíria 

 

A destruição de Valíria é um evento muito importante história de Westeros e 

Essos. Valíria foi um grande império que dominou grande parte do continente de 

Essos por cinco mil anos. Foi formada por moradores das grandes montanhas 

vulcânicas, Catorze Chamas, os valirianos, povo que se dizia descendentes dos 

dragões e apreendeu a domá-los e fazer deles armas de guerra. Os valirianos 

                                                           
74Dragonglass 
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tinham características físicas únicas, seu cabelo era loiro-prateado e seus olhos 

tinham tons de violeta, não encontrado em outras pessoas. Todos os cidadãos de 

Valíria que tinham terra tinham voz, eles não tinham rei e por isso denominavam-se 

Cidade Franca de Valíria.  

Após conquistar Velha Ghis, cidade escravista de largo território, os valirianos 

começaram a se tornar cada vez mais ambiciosos. As montanhas das Catorze 

Chamas eram ricas em minérios, mas conforme Valíria crescia, a necessidade de 

minério aumentava. Assim, era preciso aumentar as conquistas para manter as 

minas abastecidas de escravos, logo os valirianos se expandiram em todas as 

direções de Essos. 

Há cerca de quatro mil anos desde o momento atual na história um cataclismo 

natural causado pela erupção de todas as Catorze Chamas juntas, gerando uma 

grande explosão, consumindo a capital de Valíria e áreas próximas em chamas.  

       

Escritos relatam que cada colina em um raio de oitocentos quilômetros se 
abriu e encheu o ar com cinzas e fumaça, e fogo tão quente e ávido que até 
os dragões no céu foram engolidos e consumidos. Grandes brechas se 
abriram na terra engolindo palácios, templos e cidades inteiras. [...] O que 
se seguiu ao vácuo repentino foi o caos. (MARTIN; GARCIA JR.; 
ANTONSSON, 2014, p.26) 

 

O grande império da Cidade Franca de Valíria foi destruído em horas e 

fragmentou a península valiriana em várias ilhas, criando o Mar Fumegante entre 

elas. Foram perdidos todo o conhecimento, a história e os feitiços valirianos.  
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                               Antiga Valíria75  

Atualmente, na história, Valiria ainda é um lugar amaldiçoado, para onde foram 

exilados os “Homens de Pedra”, pessoas contaminadas com escamagris76 e por 

onde marinheiros evitam passar por acreditarem ser repleto de demônios marinhos. 

 

                                                           
75 Imagem retirada do livro O Mundo de Gelo e Fogo: a história não contada de Westeros e As 
Crônicas de Gelo e Fogo 
76Escamagris é uma doença que deixa a carne dura e morta e a pele quebradiça, escamada, 
enegrecida ou acinzentada se parecendo com pedra quando tocada. A língua e os lábios viram 
pedra. 
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                                   Valíria atual – imagem da série 

Na narrativa, os motivos desse desastre não são claros, alguns acreditam 

terem sido causas naturais, outros acreditam ter sido desencadeada pela própria 

feitiçaria valiriana. Revela-se aqui, o início de uma discussão abordada por Scoble e 

Martin na coletânea de Lowder a respeito da magia77·: as consequências que o seu 

uso descontrolado pode trazer. 

 

Um punhado de meistres, influenciados por fragmentos do trabalho do 
Septão Barth78, asseguram que Valíria usou feitiços para domar as Catorze 
Chamas por mil anos, que seu apetite incessante por escravos e riquezas 
era tanto para sustentar esses feitiços quanto para expandir seu poder e 
que, quando finalmente os feitiços falharam, o cataclismo se tornou 
inevitável. (MARTIN; GARCIA JR.; ANTONSSON, 2014, p.26) 

 

Dessa forma, pode ser entendido que o fim de Valíria foi a consequência, o 

custo a ser pago pelos anos de uso de magia descontrolada e em excesso.  

No entanto, uma família conseguiu escapar da Perdição de Valíria, ficando 

ilesa dos males decorrentes da tragédia. Os Targaryen fugiram doze anos antes 

para Pedra do Dragão - devido a uma visão da filha de Aenar Targaryen, Daenys, a 

Sonhadora - levando consigo seus dragões, que depois da Perdição, passaram a 

ser os únicos. Mas eles também não se viram livres das consequências da magia, os 

Targaryen tiveram um histórico de loucura na família, e foram massacrados durante 

a Revolução Baratheon sobrando apenas dois sobreviventes: Daenerys e seu irmão 

Viserys. 

 Após trezentos anos governando os sete reinos de Westeros a Casa 

Targaryen chega ao seu fim, seus únicos representantes estão exilados em Pentos 

e seus dragões estão extintos desde a Dança dos Dragões79 há 150 anos. 

                                                           
77 Assunto que será discutido no subcapítulo seguinte: A Magia em Game Of Thrones. 

78 Membro do Clero da religião da Fé dos Sete foi Mão do Rei durante o reinado de Jaehaerys I 
Targaryen. 
79 Foi uma guerra civil ocorrida durante a Dinastia Targaryen. Consistiu em uma guerra de sucessão 
entre Aegon II e Rhaenyra sobre o direito ao Trono de Ferro deixado por seu pai, Viserys I. 
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No entanto, Daenerys consegue chocar três ovos petrificados e reviver a 

magia com o nascimento de três dragões. A partir disso o poder e a liderança de 

Daenerys só crescem, assim como seus dragões. Daenerys se torna um 

personagem cada vez mais importante na narrativa, reunindo um enorme exército e 

se tornando rainha. 

Segundo Valerie Estele Frankel, a importância de Daenerys vai além de ser 

uma rainha justa e a verdadeira herdeira do trono de ferro e guardiã dos sete reinos, 

ela também, é a única que, com o fogo de seus dragões, pode lutar contra o inverno 

e seus males. 

Percebe-se, assim, o grande embate que a narrativa constitui entre o Gelo e o 

Fogo e a importância desses elementos na mesma. Mas eles não são vistos, tanto 

no texto de Frost quanto no da Mitologia Nórdica, apenas como elementos, mas 

quase como personagens. George R. R. Martin compreendeu isso e também 

acrescentou em sua narrativa o mesmo conflito entre esses elementos personificado 

em personagens. 

 Esses personagens podem ser identificados tanto pela sua aparência física 

quanto pela sua personalidade. Os personagens que representam o gelo são 

personagens de cabelos e/ou olhos escuros80, personagens sóbrios, de caráter forte, 

confiantes, orgulhosos e obstinados. Esses personagens chegam a ser, de fato, 

“frios”. O principal exemplo de representação do gelo é Jon Snow, que o carrega em 

seu próprio sobrenome. Jon tem o objetivo de ser um patrulheiro e proteger a 

muralha, e nada, nem mesmo o seu amor por Ygritte81 o fez desistir do objetivo. 

Outro exemplo seria Mance Raider, ele também é absolutamente determinado, 

orgulhoso, ele que é chamado do Rei-Pra-Lá-da-Muralha, morre ironicamente 

queimado, por sugestão de Melissandre por se recusar a se submeter à Stannis 

Baratheon.  

                                                           
80 Também há indicios que os olhos azuis também possam ser relacionados ao gelo, já que azul é a 
cor do gelo. 

81 Selvagem que Jon conhece e se apaixona do período em que ele esta patrulhando no norte da 
Muralha. 
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 Melissandre e Ygritte são exemplos de personagens do fogo. Ambas tem 

cabelos vermelhos e grande ardência sexual, são intensas e impulsivas. Daenerys, 

apesar de ter cabelos loiros e não vermelhos, se encaixa no perfil de personagem do 

fogo, já que, além de compartilhar da mesma personalidade, a sua forte relação com 

fogo é inegável. Daenerys nasceu em Valíria, ilha de vulcões, e é herdeira magia do 

dragão, além do poder de ter grande tolerância ao calor do fogo.   

Nesse contexto há, mais uma vez, o conflito entre o gelo e o fogo. Os 

personagens sem atraem e se repelem mesmo tempo, é uma verdadeira disputa de 

poder entre os elementos. No caso de Jon e Ygritte, apesar do amor entre eles, a 

disputa pelo poder acontece o tempo todo, o que os separa e leva à morte de 

Ygritte. Já com Mance Raider e Melissandre a mesma coisa ocorre, a disputa leva a 

morte de Mance.   

A narrativa, os personagens e as características visuais, além do nome da 

obra literária que deu origem a série, indicam que o conflito entre os elementos é o 

ponto principal de Game of Thrones. E tudo indica que o embate final se aproxima, 

no qual uma grande luta será travada entre o gelo e o fogo, representados pelos 

Outros e os dragões.  

 

 

  Daenerys e Outro na série. 
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Assim, percebe-se o quão complexa é essa obra, quantos significados e 

símbolos estão explícitos e/ou subliminares. Tal riqueza de detalhes e interpretações 

confirma a intenção de público que a série pretende atingir, um público com 

informação, malícia e percepção. Capaz de entender e admirar tal produto. 
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CONCLUSÃO 

 

A série Game of Thrones é atualmente um dos maiores sucessos de público 

de todos os tempos, ultrapassando seriados icônicos e surpreendendo aos críticos 

principalmente pelo seu tema. Quando se poderia imaginar que dragões e magia 

poderiam atrair tanto a um público exigente e questionador? Game of Thrones foi 

uma das primeiras obras do gênero fantástico a atingir ao espectador adulto de 

maneira direta obtendo tanto êxito. 

As séries televisivas evoluíram como formato e utilizaram-se de técnicas 

narrativas para atrair cada vez mais seu público. Geraram, assim, um 

relacionamento íntimo entre personagens e espectador, que colaborava diretamente 

no sucesso da narrativa.  

No entanto, algumas dessas narrativas não podiam ser amplamente 

aproveitadas no meio televisivo. Ou por requererem muitos recursos visuais e de 

produção, ou por terem seu conteúdo censurado. A partir de algumas mudanças na 

televisão norte americana, esses aspectos começariam a mudar. Surgiria uma nova 

forma de fazer televisão, direcionada em melhorar a visualidade televisiva e investir 

num aumento de qualidade. Sendo assim, séries mais “visuais”, com mais efeitos de 

computação gráfica e mais requinte estético teriam mais espaço na televisão.  

Foi nesse período que o canal HBO entrou no mercado televisivo com a 

proposta de produzir um conteúdo inovador. Buscando um nicho mais ousado e 

investindo em um tema altamente visual, a fantasia, a HBO arriscou-se na 

adaptação da sequência de livros The Song Of Ice and Fire de George R. R. Martin. 

Uma obra extremamente extensa e de alto custo de produção, além de polêmica, 

Game of Thrones é uma fantasia feita para adultos, com dragões, zumbis e seres 

mágicos, misturados a intrigas políticas, violência e sexo.   

Game of Thrones só pode ser adaptado com pouquíssimas alterações no seu 

conteúdo devido à liberdade que a HBO deu aos seus roteiristas e produtores. Esse 

conteúdo, apesar de pertencente ao gênero fantástico, trazia algumas subversões.  
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 A principal dessas mudanças é a de público alvo, que, contrário a outras 

obras, é direcionada ao adulto. As outras subversões serão consequências dessa, 

como a indefinição do bem e mau, caracterizado por personagens multifacetados e 

de caráter instável, o uso temperado da magia na obra, além de símbolos e 

significados com densidade narrativa. 

Os símbolos e significados também tornam-se importantes no direcionamento 

do público já que, eles necessitam de estudo e interpretações mais profundas. Para 

compreender referências à mitologia nórdica é necessário se ter um conhecimento 

prévio dessas lendas. Para se compreender o papel do fogo e do gelo, e das 

histórias tangentes a história principal é importante observação e pesquisa. Dessa 

forma, a série sugere ao seu espectador um conhecimento extra, além da série.  

A partir disso, analisam-se como esses símbolos e referências também 

influenciam na complexidade da história e no consequente direcionamento ao 

público adulto. Considerando que uma narrativa bem estruturada, complicada, e 

repleta de mistérios busca espectador que possa compreender suas mensagens 

subliminares e alusões. 

O objetivo do trabalho foi compreender como a série se tornou referência de 

sucesso para o gênero, quais recursos foram utilizados para atrair um público tão 

amplo e diversificado, fugindo do convencional entretenimento infantil.   

Para isso Game of Thrones deu a seus espectadores um conteúdo violento e 

sexual com grande produção visual e estética, personagens complexos numa 

narrativa intrigante, mas também técnicas narrativas de um estudioso do gênero. 

Unindo assim, o poder de um canal Premium, a grande produção investida ao 

visual da série, com uma narrativa extremamente bem escrita, completa e 

subversiva, Game of Thrones revolucionou o gênero fantástico, atraindo o público 

adulto e tendo grande êxito como série televisiva. 

Como sugere o nome da série Game of Thrones é um jogo, no qual o autor, 

os roteiristas e produtores instigam o espectador a mais do que assistir à série tentar 

desvendar seus mistérios, segredos e tramas.  
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ANEXOS 

 

Doença Escamagris 

 



 
 

70 
 

Mapa de Westeros e Essos 

 

 Imagem de referência: steampunk 

 

 

Imagem de referência: cyberpunk 


