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RESUMO 

 

O segmento de turismo que envolve o audiovisual implica em turistas que são 
motivados a viajar devido ao seu desejo de conhecer locais que remetem às 
produções audiovisuais que eles assistem, criando uma conexão emocional com 
que o está na tela. Quanto mais pessoas assistem essa produção, mais visitantes 
são motivados a conhecer os locais de gravação. Com isso, devido ao alto fluxo de 
visitantes em locais específicos, a quantidade de turistas pode chegar a ser massiva 
e prejudicial. O presente estudo tem como finalidade entender a influência que 
produções audiovisuais podem ter sobre pessoas que criam o desejo de conhecer 
locais de gravações, usando como base a série de televisão Game of Thrones, que 
está levando um número elevado de visitantes às suas locações e causando turismo 
de massa nesses locais. Os objetivos específicos deste trabalho envolvem identificar 
o perfil das pessoas interessadas em conhecer as locações da série e investigar 
como o interesse dessas pessoas por Game of Thrones resulta em um fluxo 
massificado de turistas, além de analisar o fenômeno turístico nas localidades tendo 
em vista o fluxo de turistas resultantes da exposição causada pela série. Por meio 
de pesquisa exploratória bibliográfica e na Internet, além de pesquisa de campo 
quantitativa e qualitativa, se buscou entender a motivação das pessoas em conhecer 
os locais de filmagem de Game of Thrones e como essa motivação tem gerado 
fluxos massificados de turistas nas locações da série. Como resultado, foi 
comprovada a massificação turística em locais onde Game of Thrones foi gravada, 
prejudicando a experiência turística do visitante e sobrecarregando o destino 
turístico. 

 
Palavras chave: Turismo. Turismo de Massa. Game of Thrones. Turismo 
Cinematográfico.  



 
 

ABSTRACT 

 

The tourism segment that involves audiovisual implies tourists who are motivated to 
travel due to their desire to know places that refer to the audiovisual productions they 
watch, creating an emotional connection with what is on the screen. The more people 
watch productions, the more visitors are motivated to know the filming sites. As a 
result, due to the high flow of visitors to specific locations, the amount of tourists can 
become massive and harmful. The purpose of this study is to understand the 
influence audiovisual productions can have on people who create a desire to know 
filming locations, based on the television series Game of Thrones, which is bringing a 
high number of visitors to their locations and causing mass tourism in these places. 
The specific objectives of this work involve identifying the profile of people interested 
in knowing the locations of the series and investigating how their interest in Game of 
Thrones results in a mass flow of tourists, as well as analyzing the touristic 
phenomenon in the localities regarding the flow of tourists resulting from the 
exposure caused by the series. Through exploratory bibliographic research and on 
the Internet, as well as quantitative and qualitative field research, it was sought to 
understand the motivation of people to know Game of Thrones filming locations and 
how this motivation has generated mass flows of tourists in the locations of the 
series. As a result, overtourism has been proven in places where Game of Thrones 
was recorded, damaging the visitor's tourist experience and overwhelming the tourist 
destination 

 
Keywords: Tourism. Overtourism. Game of Thrones. Screentourism.  

 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Turistas no lado de fora da estrutura que cobre o antigo sarcófago no 

quarto reator danificado na Usina Nuclear de Chernobyl .......................................... 14 

Figura 2 – Turistas visitando um dos locais de filmagem da série Outlander ............ 16 

Figura 3 – Escultura de personagem da saga Senhor dos Anéis no aeroporto de 

Wellington, Nova Zelândia ......................................................................................... 18 

Figura 4 – Turistas na Baía de Maya na Ilha Koh Phi Phi Leh, na Tailândia ............. 22 

Figura 5 – Turistas na escadaria no Bronx em Nova York que serviu de locação para 

o filme Coringa (2019) ............................................................................................... 23 

Figura 6 – Pichação em Barcelona pedindo que turistas voltem para suas casas .... 25 

Figura 7 – Mapa dos locais de filmagem de Game of Thrones ................................. 29 

Figura 8 – Locais de filmagem de Game of Thrones ................................................. 29 

Figura 9 – Cidade de Dubrovnik na Croácia em cena exibida na série ..................... 31 

Figura 10– Turistas em Dubrovnik na Croácia .......................................................... 31 

Figura 11 – Dark Hedges Road na Irlanda do Norte em cena exibida na série ......... 32 

Figura 12 – Turistas em Dark Hedges Road na Irlanda do Norte .............................. 32 

Figura 13 – O portão de Mdina em Malta em cena exibida na série ......................... 34 

Figura 14 – Turistas no portão de Mdina em Malta ................................................... 34 

Figura 15 – Ait Benhaddou no Marrocos em cena exibida na série .......................... 35 

Figura 16 – Turistas visitando Ait Benhaddou no Marrocos....................................... 35 

Figura 17 – Salão com o mapa de Westeros na Fortaleza Vermelha (Red Keep) .... 40 

Figura 18 – Sala do trono no Castelo Pedra do Dragão (Dragonstone) .................... 40 

Figura 19 – Eventos .................................................................................................. 45 

Figura 20 – Locais que foram visitados ..................................................................... 47 

Figura 21 – Período da viagem ................................................................................. 48 

Figura 22 – Como foram visitados os locais .............................................................. 48 

Figura 23 – Como obteve informações sobre os locais visitados .............................. 49 

Figura 24 – Gênero ................................................................................................... 52 

Figura 25 – Idade ...................................................................................................... 52 

Figura 26 – Estado Civil ............................................................................................ 53 

Figura 27 – Escolaridade........................................................................................... 53 

Figura 28 – Ocupação principal Fonte: Elaboração própria, 2019. ........................... 54 

Figura 29 – Renda Mensal ........................................................................................ 54 



 
 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 9 

1 TURISMO AUDIOVISUAL E A MASSIFICAÇÃO TURÍSTICA .............................. 11 

1.1 TURISMO AUDIOVISUAL................................................................................ 11 

1.2 TURISMO DE MASSA E SUAS CONSEQUÊNCIAS NA ATIVIDADE 
TURÍSTICA ............................................................................................................ 18 

2 GAME OF THRONES E SUA INFLUÊNCIA NA ATIVIDADE TURÍSTICA ............ 27 

3 MOTIVAÇÃO E MASSIFICAÇÃO EM LOCAÇÕES DE GAME OF THRONES .... 42 

3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ........................................................ 42 

3.2 RESULTADOS E ANÁLISE .............................................................................. 43 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................... 56 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 59 

 



9 
 

INTRODUÇÃO 

 

 O turismo cinematográfico vem se tornando cada vez mais popular entre as 

pessoas. As produções audiovisuais podem criar ou mudar a percepção que um 

viajante tem sobre determinados locais que serviram como cenários para filmes, 

séries, entre outros meios audiovisuais, sendo capaz até de gerar interesse em 

locais que a existência muitas vezes nem era de conhecimento do espectador. 

 O segmento do turismo cinematográfico é pouco estudado e, 

consequentemente, ainda não se sabe muito sobre como a representação dos locais 

tem impacto nas pessoas. Entretanto, é possível notar que a relação criada entre o 

espectador e a produção audiovisual que ele assiste pode se tornar uma relação 

emocional, podendo então influenciar nas decisões e intenções de viagem desses 

turistas espectadores (MITEV et al., 2017). 

 Embora a pesquisa sobre o turismo induzido por filmes e áreas relacionadas 

esteja aumentando, ainda existem muitas lacunas a serem preenchidas. Pouco se 

fala dos impactos negativos que podem existir por causa de uma exposição 

constante de determinados lugares nas telas de cinema, TV, computadores, tablets e 

celulares (MITEV et al., 2017).  

 Os locais que são usados de cenário para Game of Thrones, série da HBO, 

lidam com o fluxo de turistas resultante da exposição causada pelo seriado, que 

tende a ser massificado e pode ser prejudicial a esses locais. Com isso, é importante 

que as cidades, os atrativos turísticos, os moradores locais, estejam preparados 

para lidar com esse grande fluxo de turistas. O trabalho possui a seguinte questão 

norteadora: em que medida a série de televisão Game of Thrones tem causado um 

fluxo massificado de turistas nas locações exibidas na produção?  

 Sendo assim, o objetivo geral desse estudo é compreender os fatores que 

incentivam as pessoas a visitarem os locais de filmagem de Game of Thrones, tendo 

como foco do trabalho as principais locações da série que se encontram na Europa. 

Os objetivos específicos constituem-se em identificar o interesse de pessoas em 

conhecer as locações da série e investigar como o interesse dessas pessoas por 

Game of Thrones resulta em um fluxo massificado de turistas, além de analisar o 

fenômeno turístico nas localidades tendo em vista o fluxo de turistas resultantes da 

exposição causada pela série. 
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 Dessa forma, esse trabalho busca entender melhor como a motivação das 

pessoas instigadas pelo audiovisual gera um turismo massificado, usando a série de 

televisão Game of Thrones para analisar a situação. Sendo assim, se procura 

entender como a série tem despertado o interesse de pessoas ao redor do mundo a 

visitar seus cenários e como esse interesse tem gerado grande fluxo massificado de 

turistas para esses locais.  

 A pesquisa para o trabalho tem o caráter qualitativo e quantitativos. A primeira 

parte tem como fundamento a pesquisa bibliográfica e pela internet, para que 

houvesse embasamento teórico para a pesquisa que foi realizada. Esse estudo 

teórico buscou explicar o audiovisual e sua influência na atividade turística. As 

consequências que os fluxos massificados podem gerar em regiões turísticas e que 

são turistificadas a partir de sua exposição em produtos audiovisuais. Também se 

buscou entender o fenômeno que a série Game of Thrones se tornou. A pesquisa foi 

feita online por meio da plataforma google forms e foi respondida por espectadores e 

não espectadores da série, para se entender as motivações para conhecer os locais 

de filmagem. 

 Com isso, no primeiro capítulo foi explicado o significado do turismo 

cinematográfico até o ponto em que ele pode se tornar um turismo massificado. 

Além disso, também é explicado o que é o turismo de massa, suas consequências 

na atividade turística e na vida dos moradores de regiões turísticas. 

 No segundo capítulo foi abordada a série Game of Thrones, tendo a 

preocupação em estabelecer as relações entre a série e o turismo pelos seus locais 

de filmagens e os efeitos dessa geração repentina de demanda para esses locais 

que receberam as filmagens da série. E por fim, no terceiro capítulo foi apresentada 

a pesquisa realizada, após a descrição dos dados e a análise feita das respostas.  
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1 TURISMO AUDIOVISUAL E A MASSIFICAÇÃO TURÍSTICA 

Este capítulo se inicia com a definição e conceito de turismo audiovisual, explica 

como o uso da imagem do cinema pode causar desejo de visitar locais e influenciar 

na escolha de viajar para conhecer determinado local previamente visto em cenas 

de produções audiovisuais. Posteriormente, é exposto como esse tipo de turismo 

pode acabar gerando um fluxo massificado de turistas, podendo haver 

consequências negativas tanto para o destino turístico quanto para a experiência do 

turista.  

 

1.1 TURISMO AUDIOVISUAL 

 O turismo é uma atividade resultante do desejo das pessoas em conhecer 

novos lugares, ou da necessidade de se deslocar para um lugar diferente de sua 

residência. Com isso, existem diferentes segmentos da atividade turística e a que 

será analisada neste estudo é o segmento de turismo cinematográfico.  

De acordo com Nascimento (2009, p. 12):  

O cineturismo, como foi cunhado pelos italianos – movie tourism para 
os americanos ou ainda screentourism, como usam os ingleses – é, 
nada mais, nada menos que uma forma de turismo que se baseia na 
visitação as locações onde foram produzidos filmes e séries 
televisivas e cinematográficas. 

Já Beeton (2005) denomina esse segmento como film induced Tourism, e 

inclui não só os filmes, mas também outros formatos de audiovisual. Ainda subdivide 

o segmento em visitação on location e visitação off location. On location significa as 

visitas a lugares reais que serviram de locação. Off location é utilizado para a 

visitação em locais criados, como por exemplo, estúdios de gravação e parques 

temáticos. 

Segundo o Estudo de Sinergia e Desenvolvimento entre as Indústrias do 

Turismo & Audiovisual Brasileiras, do Ministério do Turismo do Brasil (BRASIL, 

2007), “além de promover as locações, o turismo cinematográfico é uma ferramenta 

poderosa de afirmação da imagem de uma nação”. Desse modo, um dos objetivos 

do segmento supracitado é realizar viagens a locais onde foram gravados filmes, 

séries, novelas, entre outras mídias audiovisuais. 

 Na metade do século XX os filmes, e posteriormente a televisão, tornaram-se 

populares e um meio de comunicação de massa, transformaram-se também em uma 

forma de influenciar a demanda turística (BEETON, 2005). 
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 O turismo cinematográfico se aplica a visitação de locações de filmes e 

programas de TV, além da visitação de estúdios e a parques associados a filmes. No 

dia a dia, os meios de comunicação cada vez mais possuem influência nas escolhas 

das pessoas. Sendo assim, as escolhas de lugares para viajar são feitas pela 

construção e reforço da imagem de determinados locais por meio de produtos 

audiovisuais.  

Para Bernadet (2006, p. 12-13):  

O cinema dá a impressão de que a própria vida que vemos na tela, 
brigas verdadeiras, amores verdadeiros. Mesmo quando se trata de 
algo que sabemos não ser verdade, como o Sitio do Pica-pau 
Amarelo ou O Mágico de OZ, ou um filme de ficção científica como 
2001 ou Contatos Imediatos do Terceiro Grau, a imagem 
cinematográfica permite-nos assistir a essas fantasias como se 
fossem verdadeiras; ela confere realidade a essas fantasias. 

A autora indica que a imagem que é visualizada nas telas acaba se tornando 

parte da vida das pessoas que assistem, criando uma conexão emocional e dando 

autenticidade para a ficção. Já em relação as cidades, Barbosa (2000, p.82) afirma 

que: 

A história do cinema se cruza com a geografia das cidades. 
Cruzamento inaugurado com as experiências dos irmãos Lumière – 
as imagens primordiais captadas na estação ferroviária de Ciotat ou 
no movimento frenético da saída de operários de uma fábrica - e se 
estendendo à localização dos estúdios e salas de exibição nas 
cidades. Estúdios cinematográficos que recriavam, em cenários, as 
partes das cidades no seu interior, se tornam partes integrantes da 
cidade. 

 Barbosa comprova que o turismo audiovisual começou a ser configurado já 

com o advento do cinema. Assim que foi possível mostrar lugares em telas de 

cinema, também se tornou viável desejar conhecer tais locais e assim fazê-lo.  

O cinema faz com que o homem tente representar de forma visual o mundo à 

sua volta. A imagem cinematográfica é um produto criado com base nos valores de 

determinada sociedade e tem a intenção de caracterizar ou até mesmo criar 

sociedades e paisagens que ajudam o indivíduo a se identificar em determinado 

contexto sociocultural e histórico, e assim gerar uma sensação de pertencimento. 

(BEETON, 2005) 

  Dessa forma, o segmento do turismo cinematográfico se caracteriza pelo 

desejo de viajar motivado pelas mídias audiovisuais, que incluem não apenas filmes, 

mas também séries, animações, clipes, vídeos, televisão, DVD etc. Com o turismo 
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levando as pessoas para locais relacionados aos seus filmes preferidos, o 

pertencimento é sentido de forma ainda mais real, sendo uma ligação simbólica e 

afetiva entre a ficção e a realidade do visitante.  

De acordo com Urry (2001), a escolha do destino para onde se vai viajar é 

feita com base nas expectativas, relacionadas com as emoções, que essas pessoas 

possuem. Essas expectativas também são criadas por meio de atividades não 

turísticas, como por exemplo, a literatura e a música, além do audiovisual. 

 É notável a necessidade de meios para estimular o deslocamento do turista, e 

para tal o audiovisual contribui de forma positiva e de maneira eficaz para a 

comercialização de destinos turísticos. Sobre a utilização da imagem como um 

mecanismo de comercialização da atividade turística, Albernaz (2009, p.7), indica 

que:  

Para ser comercializada, uma destinação turística necessita ser 
projetada por meio de imagens que provoquem nos possíveis turistas 
o comportamento de desejo de consumo daquele destino e dos 
atrativos, serviços e experiências que ele pode oferecer. […] 
Atualmente, uma estratégia utilizada internacionalmente na 
promoção de destinos turísticos é a junção da imagem de destinos a 
produções audiovisuais, como comerciais, novelas e programas de 
TV, vídeos, clips e cinema. 

 A promoção de destinos para filmagem de produções audiovisuais pode ser 

feita por meio das film commissions, que mediam a relação entre os produtores e as 

locações disponíveis na região, auxiliando na oferta de serviços de filmagem, 

equipamentos, mão-de-obra e outros serviços relacionados à produção, além de 

realizar a interface com o poder público, com a intenção de atrair novas produções e 

facilitar as filmagens. Nascimento (2009, p. 30) afirma que:  

A atuação das Film Commissions vai além. Além de facilitadoras na 
superação das burocracias locais e do gerenciamento logístico na 
hora da filmagem, também atuam como promotoras de suas regiões 
antecipando-se em prospectar projetos de filmagem em fase de pré-
produção, apresentando as vantagens de suas locações e serviços 
locais (...). Em termos de marketing e promoção turística, as 
estratégias são inúmeras e bastante distintas, podem utilizar recursos 
cinematográficos para promove novos destinos, criar e lançar novos 
produtos ou mesmo reforçar o apelo de destinos já consagrados. 

Com as film commissions é possível motivar a produção audiovisual para a 

determinada localidade e, com o seu sucesso, aumenta-se a possibilidade de 

geração de fluxo turístico, gerando empregos não somente no momento da atividade 
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turística, como também no da própria filmagem, auxiliando no crescimento da 

economia do local. 

 De acordo com o Estudo de Sinergia e Desenvolvimento entre as Indústrias do 

Turismo & Audiovisual Brasileiras, do Ministério do Turismo (2007, p.9):  

Cada vez que um destino é retratado na tela, as regiões ganham 
visibilidade, atraem divisas e alavancam o desenvolvimento 
sustentável do turismo, do audiovisual e de segmentos econômicos 
derivados, como transporte, alimentação, mão-de-obra de construção 
civil, entre outros. 

 Muitos países puderam observar o aumento de turistas após a exposição de 

suas paisagens no cinema, na televisão ou na tela de outros dispositivos. Como foi o 

caso das cidades de Chernobyl e Pripyat, na Ucrânica que ficaram mundialmente 

conhecidas após o desastre nuclear em 1986. E no ano de 2019, foi lançada pelo 

canal de Televisão HBO a série chamada Chernobyl, que conta a história do 

acidende nuclear e seus efeitos. Segundo o site de notícias Reuters (2019) após o 

lançamento da série, foi registrado um aumento de turistas na região (Figura 1). 

Também de acordo com o site Reuters (2019):  

Sergiy Ivanchuk, diretor da SoloEast tours, disse à Reuters que a 
empresa viu um aumento de 30% de turistas em visita à área em 
maio quando comparado com o mesmo mês do ano passado. As 
reservas para junho, julho e agosto aumentaram em 
aproximadamente 40% desde que a HBO exibiu a série. 

Figura 1 – Turistas no lado de fora da estrutura que cobre o antigo sarcófago no 
quarto reator danificado na Usina Nuclear de Chernobyl 

Fonte: REUTERS/Valentyn Ogirenko, 2019. 
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 Dessa maneira, é possível perceber a influência dos produtos e ações da 

mídia na escolha do turista para decidir onde passar suas férias ou onde deseja 

fazer um passeio. Sendo assim, o audiovisual como um meio de comunicação 

universal se mostra como uma estratégia eficiente para a atração de turistas.  

 Por transmitirem diversos tipos de emoções e despertarem curiosidade no 

espectador as imagens repassadas nas telas de cinema, TV, tablets, smartphones e 

etc., podem ter repercussão de proporções inimagináveis e, dessa forma, 

movimentar níveis sociais e econômicos que promovam o desenvolvimento turístico 

de determinada localidade. 

 As produções audiovisuais também podem ser utilizadas pelos locais como 

uma forma de marketing do destino. E cada vez mais o turismo induzido pelo 

audiovisual tem gerado interesse tanto pela academia quanto pela indústria do 

turismo (BEETON, 2005). De acordo com Fernandes (2009, p. 35): 

As imagens cinematográficas têm sido usadas em estratégias formais 
e diretas de marketing territorial, mas mesmo não estando vinculadas 
a qualquer campanha organizada, as obras de cinema (pela sua 
componente visual) são fortes condicionadoras do imaginário coletivo 
sobre determinados espaços geográficos. O poder de difusão destas 
obras amplifica-se pelo fato do circuito de um filme não se limitar às 
salas de cinema, mas estender-se para outras etapas de difusão, 
associadas ao DVD, à internet e à televisão, em canais pagos ou 
livres. 

 Hoje em dia pode-se ainda adicionar o Blu-Ray, que tem as mesmas funções 

do DVD porém com maior qualidade de imagem; serviço de canais on demand, onde 

é possível assistir o conteúdo dos canais no momento em que se desejar; e 

streamings, que agrupam diversas produções audiovisuais e dão a oportunidade 

para as pessoas assistirem suas séries, filmes e programas em qualquer lugar e a 

qualquer hora por meio de celulares, tablets e outros dispositivos. 

 A promoção de destinos para filmagem de produções audiovisuais pode ser 

feita por meio das film commissions, que mediam a relação entre os produtores e as 

locações disponíveis na região, auxiliando na oferta de serviços de filmagem, 

equipamentos, mão-de-obra e outros serviços relacionados à produção, além de 

realizar a interface com o poder público, com a intenção de atrair novas produções e 

facilitar as filmagens.  

 Com isso, é possível motivar a produção audiovisual para as localidades e, 

com o seu sucesso, aumenta-se a possibilidade de geração de fluxo turístico nos 
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locais, gerando empregos não somente no momento da atividade turística, como 

também no da própria filmagem, auxiliando no crescimento econômico. 

 Um país que pode ser citado por aproveitar o sucesso de uma série para 

alavancar sua atividade turística e com isso um aumento no número de visitantes é a 

Escócia. O país teve suas belas paisagens retratadas atualmente na série Outlander 

(figura 2), que estreou no ano de 2014. 

 Figura 2 – Turistas visitando um dos locais de filmagem da série Outlander 

 

Fonte: Outlander Tour, 2019. 

 

Em uma matéria publicada no site do jornal nacional escocês The Scotsman1, 

em abril de 2016, a série Outlander é citada como uma “mina de ouro por anos”, por 

conta da quantidade de turistas cinematográficos que ela já estava motivando. Por 

conta de seu grande alcance de público, segundo a BBC UK2 a série foi capaz de 

aumentar o turismo na Escócia em cerca de 67% e como resultado a autora dos 

livros que basearam a série ganhou prêmio no Scottish Thistle awards, um prêmio 

 
1 Disponível em: http://www.scotsman.com/news/outlander-is-a-goldmine-for-years-to- scotland-s-

tourism-1-4105964. Acesso em: 26 out. 2019. 
2 Disponível em: https://www.bbc.com/news/uk-scotland-47557894. Acesso em: 26 out. 2019. 
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importante no turismo escocês. Por sua colaboração para impulsionar o turismo do 

país, a série atua como um ótimo marketing de destino, motivando seus fãs a 

conhecerem as paisagens apresentadas nos episódios.  

 No site da VisitScotland3 existe uma seção de Outlander, onde é possível 

encontrar diversas informações sobre lugares turísticos relacionados à série, 

inclusive um mapa com as localidades mostradas nela, além de suas características 

na ficção e na realidade. Também é possível encontrar aspectos da identidade 

escocesa que são mostradas na série, como as vestimentas, as comidas e bebidas, 

as lendas, a língua gaélica, a busca por laços com ancestrais, a história dos levantes 

jacobitas e a paisagem escocesa. 

 Como já foi falado, após a exibição da minissérie Chernobyl da HBO a procura 

e agendamento de passeios aumentou na região onde ocorreu o desastre nuclear. E 

com isso a Ucrânica4 tem usado o marketing gerado pela série para desenvolver 

mais o turismo no local, inclusive, liberando novas áreas para visitação, e ainda 

possui a intenção de criar novas rotas e liberar mais locais para serem visitados, 

como é o caso do Reator 4 que passou a receber turistas. 

 Um caso ainda muito emblemático de turismo cinematográfico é a Nova 

Zelândia que teve um aumento considerável no número de turistas no país após os 

filmes da saga Senhor dos Anéis (figura 3). O país também serviu de cenário para a 

trilogia de O Hobbit, que também faz parte do universo de Senhor dos Anéis.  

 Segundo pesquisa feita pelo órgão oficial de turismo5 da Nova Zelância, 16% 

dos turistas que visitaram o país afirmam que os filmes tanto de O Senhor dos Anéis 

como os filmes de O Hobbit foram pelo menos um dos motivos de eles terem feito a 

viagem para conhecer o país. 

  

 

 

 
3 Disponível em: https://www.visitscotland.com/see-do/attractions/tv-film/outlander/. Acesso em: 26 

out. 2019. 
4 Disponível em: https://edition.cnn.com/travel/article/chernobyl-control-room-tours-scli-

intl/index.html>. Acesso em: 30 out. 2019. 
5  Disponível em: https://viagemeturismo.abril.com.br/materias/apos-15-anos-senhor-do-aneis-atrai-

turistas-para-a-nova-zelandia/>. Acesso em: 04 nov. 2019. 
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Figura 3 – Escultura de personagem da saga Senhor dos Anéis no aeroporto de 
Wellington, Nova Zelândia 

 

 
Fonte: Viagem e Turismo, 2019. 

 

 As mídias audiovisuais possuem forte influência nas decisões de compra das 

pessoas, pois criam uma ligação emocional. Entretanto, esses fluxos turísticos 

gerados pelo turismo cinematográfico precisam ser analisados e incentivados de 

forma saudável para as cidades. Pois como os locais são expostos continuamente 

quando são representados em filmes, séries e programas audiovisuais em geral, 

essa alta exposição pode gerar fluxos maiores do que os locais estão preparados 

para receber. 

 

1.2 TURISMO DE MASSA E SUAS CONSEQUÊNCIAS NA ATIVIDADE TURÍSTICA 

 O turismo de massa, também chamado de overtourism, é caracterizado por 

levar grande fluxo de pessoas para determinado local, fazendo com que esses locais 

corram o risco de um esgotamento de sua capacidade turística. Segundo Goodwin 

(2017, p. 1, [tradução nossa]6): 

 
6 “Overtourism describes destinations where hosts or guests, locals or visitors, feel that there are 

too many visitors and that the quality of life in the area or the quality of the experience has 
deteriorated unacceptably. It is the opposite of Responsible Tourism which is about using tourism 
to make better places to live in and better places to visit. Often both visitors and guests experience 
the deterioration concurrently and rebel against it.”  (GOODWIN, 2017, p. 1). 
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O overtourism descreve destinos em que anfitriões ou convidados, 
moradores ou visitantes sentem que há muitos visitantes e que a 
qualidade de vida na área ou a qualidade da experiência 
deterioraram-se inaceitavelmente. É o oposto do Turismo 
Responsável, que consiste em usar o turismo para criar melhores 
lugares para morar e melhores lugares para visitar. Frequentemente, 
visitantes e convidados experimentam a deterioração 
simultaneamente e se rebelam contra ela. 

Segundo Urry (2001), o turismo de massa tem seu início durante o século XIX, 

com os direitos trabalhistas conquistadas pelos trabalhadores ingleses, entre esses 

a organização do trabalho, o direito a viajar de trem e de ter férias remuneradas. 

Com isso, as pessoas, por terem um momento de descanso, procuram fugir da 

realidade vivida e buscam conhecer novos lugares. De acordo com Castelli (2001, p. 

16):  

A viagem turística atual é uma decorrência da sociedade industrial 
que provocou uma concentração de pessoas em cidades, de tal sorte 
que a fuga deste meio ambiente tornou-se até mesmo uma questão 
de sobrevivência. A viagem turística passou a ser para o homem 
urbano atual um produto de primeira necessidade. 

 Entretanto, para Boyer (2003) a atividade turística praticada nos dias atuais 

também perpetua o elitismo, pois no passado o turismo era uma atividade exclusiva 

das elites sociais e, além disso, mesmo sendo praticado por mais pessoas, continua 

não revolucionando o seu conteúdo. 

 Uma grande parte dos turistas de massa atuais viajam por meio de pacotes de 

viagem em grupo. Muitos desses turistas não querem se preocupar com nenhum 

aspecto do planejamento da viagem. Dessa forma, os pacotes de viagem 

normalmente incluem passagem aérea, hospedagem, guia local, entre outras 

comodidades (URRY, 2001). Segundo Urry (2001, p. 23): 

Isolado de um ambiente acolhedor e das pessoas locais, o turismo 
de massa promove viagens em grupos guiados e seus participantes 
encontram prazer em atracões inventadas com pouca autenticidade, 
gozam com credulidade de “pseudo acontecimentos” e não levam em 
consideração o mundo “real” em torno deles.  

 O turista de massa fica isolado em seu próprio grupo, não tendo contato real 

com a cultura do local visitado, principalmente em localidades com índices de 

violência elevado, tornando a visitação superficial e sem o compreender a população 

que ali vive.  
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 A visitação massiva tem seus pontos positivos, mas seus efeitos negativos são 

muito maiores e muitas vezes podem levar ao fim da atividade turística em 

determinado local (ZAOUL, 2008). É possível causar maior poder político, trazer 

mais paz para a sociedade por meio do intercâmbio cultural, criar empregos, além 

de construir maior infraestrutura e auxiliar economicamente o local, devido aos 

gastos dos turistas. Porém, o turismo pode causar divergência de interesses entre 

os autóctones e os visitantes, gentrificação, impactos no meio ambiente, aumento do 

preço de residências e produtos no local, entre outros aspectos prejudiciais. 

 Muitos argumentos econômicos, como a criação de empregos e o ganho de 

dinheiro, são utilizados em diversas regiões quando se iniciam as atividades 

turísticas. E isso cria a impressão de que o ganho econômico é o primeiro e único 

indicador da importância da atividade turística. Ignoram-se muitas vezes os fatores 

naturais e culturais desses locais, como dito por Zaoul (2008, p.3): 

[...] a qualidade de um sítio turístico recai sobre suas dotações 
naturais e culturais. Uma exploração sem limite e sem respeito 
destas últimas impulsiona irremediavelmente um esgotamento e, 
consequentemente, uma repulsa da demanda, logo, de 
investimentos. A procura da rentabilidade máxima destrói, a longo 
prazo, as bases dessa mesma rentabilidade. 

 Dessa forma, complementando, de acordo com Krippendorf (2001, p. 20) “[…] 

o turismo de massa constitui uma das formas de lazer mais marcantes, de maiores 

consequências e de impactos menos controláveis”, sendo assim, é importante que 

os locais que possuem um turismo massificado busquem maneiras de amenizar os 

impactos sofridos pela atividade turística, para que dessa maneira esse controle  

impeça que ocorra o esgotamento do local, evitando que em certo momento não 

seja mais possível a prática do turismo.  

 E é importante ressaltar que esgotamento não se dá apenas em locais que 

atraem turistas pela natureza, os patrimônios culturais das cidades também correm o 

risco de serem destruídos pelo excesso de turistas e, com isso, podendo não ter 

mais condições de serem visitados. Em estudo feito com pessoas ligadas ao 

cuidado com patrimônios culturais e locais históricos, Fayall e Garrod (1998, p. 217, 

[tradução nossa7]) relataram que:  

 
7  “Almost all reported some degree of overcrowding, various forms of wear and tear, pilfering, 

graffiti and traffic congestion. While these impacts are serious in themselves, the survey results 
suggested that many heritage attractions also face an even more intractable problem, which is 
how to accommodate their visitors, meet their needs and manage their impacts, without 
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Quase todos relataram algum grau de superlotação, várias formas de 
desgaste, furto, grafite e congestionamento de tráfego. Embora esses 
impactos sejam sérios em si mesmos, os resultados da pesquisa 
sugeriram que muitas atrações do patrimônio também enfrentam um 
problema ainda mais intratável: como acomodar seus visitantes, 
atender às suas necessidades e gerenciar seus impactos, sem 
comprometer a autenticidade fundamental da própria experiência do 
patrimônio. 

 Para cada localidade é importante que se façam estudos sobre os reais efeitos 

dos fluxos turísticos, para que se possa então assim definir uma estratégia de como 

controlar a atividade turística para que seja possível escolher as melhores formas 

para controlar o número de visitantes nos locais. 

 O turismo de massa é um problema global. E a Europa é um dos continentes 

que mais sofrem com esse excesso de turistas. Diversas cidades como Amsterdam 

(Holanda), Veneza (Itália), Dubrovnik (Croácia), Paris (França) e outras tem tentado 

buscar maneiras de controlar esse número de visitantes. 

 A cidade de Amsterdam, na Holanda, por exemplo, não permite mais que 

cruzeiros atraquem próximo do centro da cidade (MILANO et al., 2019). Segundo, 

Frans van der Avert8, chefe executivo de marketing “[…] as cidades estão morrendo 

por causa do turismo. Ninguém mais viverá nos centros históricos. Muitas cidades 

históricas menores da Europa estão sendo destruídas pelos visitantes” (TAYLOR, 

2017, [s.p.], [tradução nossa]9). 

 Também segundo Frans não será mais gasto com marketing para a cidade e 

completa afirmando que “Não queremos ter mais pessoas. Queremos aumentar a 

qualidade dos visitantes - queremos pessoas interessadas na cidade, não quem a 

deseja como pano de fundo para uma festa”. 

 Um caso muito famoso dos efeitos da massificação turística causada pela 

influência do audiovisual, é o da Baía de Maya na Ilha Koh Phi Phi Leh, na Tailândia 

(Figura 4). A Baía de Maya serviu de cenário para o filme “A Praia” (2000), dirigido 

por Danny Boyle e estrelado por Leonardo DiCaprio. Desde então a ilha sofreu com 

o grande número de turistas e de embarcações turísticas que aportavam na praia 

para deixar mais turistas no local.  

 
compromising the fundamental authenticity of the heritage experience itself. (FAYALL; GARROD, 
1998, p. 217) 

8  Disponível em: <http://www.travelweekly.co.uk/articles/278587/tourism-destroying-cities-says-
amsterdam-marketing-head>. Acesso em 05 de nov. de 2019. 

9  “Cities are dying from tourism. No one will be living in the historic centres any more. A lot of 
smaller historic cities in Europe are getting destroyed by visitors.” (TAYLOR, 2017, [s.p.])   
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Figura 4 – Turistas na Baía de Maya na Ilha Koh Phi Phi Leh, na Tailândia  

Fonte: Google Imagens, 2019. 

Segundo a Folha de São Paulo (2018), o fluxo, de aproximadamente 5 mil 

visitantes na alta temporada, era tão intenso que o governo tailandês decidiu fechar 

a ilha para a visitação turística em junho de 2018. A intenção era com que fosse 

reaberta em outubro de 2018, mas o Departamento de Parques Nacionais da 

Tailândia, decidiu prorrogar o fechamento pois em quatro meses, o prazo inicial, não 

foi possível que os recifes de corais se regenerassem. Foi decidido então que a ilha 

ficará sem visitações até que o ecossistema consiga se recuperar. Em entrevista10 

no início do ano de 2019, o diretor do Departamento de Parques Nacionais da 

Tailândia informou que a nova previsão de abertura da ilha para visitação é apenas 

em junho de 2021. 

 Um caso recente de turismo de massa e que tem ligação com a exposição de 

um local por meio do cinema tem ocorrido em uma escadaria no Bronx, em Nova 

York (figura 5). Após a escadaria fazer parte de uma das cenas do filme Coringa 

(2019), o local tem recebido um grande número de visitantes.  

 

 
10 Disponível em: https://edition.cnn.com/travel/article/thailand-maya-bay-reopening-date/index.html. 

Acesso em: 27 out. 2019. 
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Figura 5 – Turistas na escadaria no Bronx em Nova York que serviu de locação para 

o filme Coringa (2019) 

Fonte: AFP / Don Emmert  

Entretanto, os moradores do Bronx que vivem próximos, a agora famosa, 

escadaria não estão felizes com o novo ponto turístico criado pelo filme. Em 

entrevista ao site AFP (2019), Elliott Raylassi, morador do Bronx declarou:  

Foi um choque para nós, porque é a primeira vez que o Bronx se vê 
no centro dos refletores tão de repente. O filme foi lançado e em 
menos de uma semana as pessoas começaram a vir visitar um dos 
piores bairros das redondezas. […] Em Nova York, quando um bairro 
começa a atrair a atenção dos turistas, começa a atrair também os 
corretores imobiliários, construtoras que começam a construir prédios 
luxuosos que nós não podemos pagar. 
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Um outro morador da região, tão irritado com a presença frequente dos 

turistas na escadaria11, decidiu jogar ovos nas pessoas que estavam tirando fotos no 

local. O morador postou o vídeo na rede social Twitter12, onde ainda grita para os 

turistas “vocês não estão gastando dinheiro na minha loja, mas vem aqui para tirar 

fotos. Saiam daqui!”. 

 A fala do morador que é dono de uma loja que não está lucrando com o fluxo 

alto de visitantes no local pode ser relacionada com o que diz Urry: 

O desenvolvimento de uma atração turística construída resulta do 
modo como reagem aqueles que estão sujeitos ao olhar do turista, 
não só para se protegerem de invasões em sua vida nos bastidores, 
como para tirarem vantagem das oportunidades que isso apresenta 
para um investimento lucrativo. (URRY, 2001, p.25). 

 Segundo o autor, os residentes poderiam tirar vantagem da quantidade de 

pessoas visitanto o local para criar um investimento e lucrar, gerando benefícios 

próprios. Dessa maneira, o atrito entre os turistas e a população local seria menor. 

Porém, o que está sendo verificado nesses locais é justamente um conflito grande 

entre os residentes e os que estão apenas de passagem.  

Podemos ver como, apesar de vantajoso para alguns locais, o turismo 

induzido pelo audiovisual pode ser muito prejudicial ou pode causar revolta nos 

habitantes locais. Os moradores quando não vêem um retorno para seu bem-estar, 

apenas pessoas atrapalhando seu ir e vir, não possuem motivos para se agradar da 

exploração do seu lugar de moradia. 

Dessa forma, a massificação turística também fez com que surgisse a 

“turismofobia”. Em diversas localidades turísticas os autóctones passaram a ver o 

turismo como uma ameaça e não mais como uma oportunidade. Em cidades da 

Espanha, por exemplo, os habitantes locais estão se manifestando contra o turismo 

no local onde residem, por meio de protestos contra os turistas e o turismo de 

massa. Em algumas partes de Barcelona também é possível encontrar “recados” 

contra os turistas que visitam a cidade (figura 6) (BLANCHAR; PELLICER, 2017).  

 

 

 
11 Disponível em: https://observatoriodocinema.bol.uol.com.br/filmes/2019/10/fas-de-coringa-sao-

atacados-com-ovos-ao-visitarem-locacao-iconica-do-filme. Acesso em 26 de out. de 2019. 
12 Disponível em: https://twitter.com/AddissonDaGr8/status/1187478378523348992. Acesso em 26 

de out. 2019. 
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Figura 6 – Pichação em Barcelona pedindo que turistas voltem para suas casas 

 

Fonte: Milano et al., 2019. 

 

 O problema existente com a turismofobia pode ser entendido como um 

despertar da população local para os malefícios que a atividade turística 

desordenada pode resultar em um determinado local. Como explicitado por 

Krippendorf (2001, p.18): 

Os habitantes das regiões visitadas começam a sentir, também, um 
certo rancor em relação aos efeitos negativos do êxodo das massas 
turísticas. Essas populações têm, cada vez mais, a impressão de que 
são invadidas por esse desenvolvimento e, ao mesmo tempo, dele 
excluídas. 

 Essas manifestações contrárias ao turismo mostram como as cidades não 

estão sabendo lidar com o fluxo de turistas que recebem. Os residentes se sentem 

prejudicados por não conseguirem andar nas ruas lotadas de turistas, pelos preços 

de alimentação que aumentam, pelos preços de aluguel de casas subindo, pelo 

custo de vida que aumenta, pelas opções de lazer que passam a ser divididas com 

os turistas. Com esse encarecimento das condições de vida no local e superlotação, 

os moradores passam a ver o turismo e os turistas como um mal que dever ser 

evitado. 

 É importante que as cidades se preocupem e se esforcem mais para buscar 

um turismo responsável. É primordial a existência de uma atividade turística que 
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acrescente vantagens e melhoria de vida para os moradores locais, e não que os 

segreguem ou os façam sentir que estão perdendo com a chegada dos turistas.  

No capítulo a seguir, veremos como o turismo audiovisual incentivado pela série 

Game of Thrones tem influenciado a atividade turística em alguns países da Europa 

e gerado o turismo de massa, tendo efeitos negativos sobre o patrimônio cultural e 

na vida cotidiana da população local. 
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2 GAME OF THRONES E SUA INFLUÊNCIA NA ATIVIDADE TURÍSTICA 

Neste capítulo será discutido a série de televisão Game of Thrones e abordado 

como a série consegue influenciar diversas pessoas a visitarem os locais onde suas 

gravações aconteceram, a ponto de gerar um fluxo de turistas massificado que 

prejudica o destino turístico, a população local e a experiência do turista.  

 Game of Thrones é uma série de televisão de fantasia épica da emissora 

HBO, idealizada e produzida por David Benioff e D. B. Weiss. A produção 

audiovisual é baseada na série de livros As Crônicas de Gelo e Fogo (A Song of Ice 

and Fire), do escritor norte-americano George R. R. Martin. Os livros já foram 

traduzidos para 47 idiomas e até o começo de 2019 já haviam sido vendidos mais de 

58 milhões cópias13. 

As histórias se concentram em várias famílias e indivíduos, como por exemplo, 

a família Stark, Targaryen, Lannister, Tyrell, Greyjoy, entre outras, que disputam o 

Trono de Ferro dos Sete Reinos. A maior parte da história se passa nos locais 

fictícios de Westeros e Essos. O enredo se passa em um universo particular, mas 

que tem como base as culturas, as atividades e representação visual da Europa 

medieval (SELLING, 2004; YOUNG, 2010).  

 A série teve seu primeiro capítulo exibido em abril de 2011 e teve uma 

audiência de três milhões de espectadores apenas nos Estados Unidos. Com o 

decorrer dos anos e com novas temporadas sendo lançadas, a popularidade da 

série só aumentou (TV BY THE NUMBERS, 2011).  

 O último episódio da série14 que foi ao ar em maio de 2019 teve um total de 

19,3 milhões de espectadores (entre os que assistiram pela HBO, HBO Go e HBO 

Now) nos Estados Unidos. Dentre esse número, 13,6 milhões assistiram à 

transmissão do episódio ao vivo. A HBO também informou que a oitava e última 

temporada de Game of Thrones teve uma média 44,2 milhões de espectadores por 

episódio em audiência bruta, o que significou um aumento de mais de 10 milhões de 

espectadores em relação à temporada anterior. 

 Game of Thrones não é sucesso apenas nos números em venda de livros e 

em espectadores. A série também conseguiu chegar a números impressionantes de 

 
13  Disponível em: <https://theguardian.com/tv-and-radio/2015/apr/10/george-rr-martin-

revolutionised-how-people-think-about-fantasy>. Acesso em 05 de nov. de 2019. 
14  Disponível em: <https://oglobo.globo.com/cultura/revista-da-tv/final-de-game-of-thrones-bate-

recorde-de-audiencia-da-hbo-nos-estados-unidos-23681488>. Acesso em 27 de out. de 2019. 
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pirataria. O primeiro episódio da última temporada teve, em 24 horas, mais de 55 

milhões de downloads ilegais na internet15. Entretanto, desde as primeiras 

temporadas a HBO afirma16 que a pirataria é um elogio a série e só demonstra o 

sucesso que essa produção audiovisual possui. A emissora também afirmou que 

mesmo com o constate e volumoso número de downloads ilegais o número de 

venda de DVDs com as temporadas da série não diminuiu. 

 A série utiliza diversos locais ao redor do mundo para gravação de seus 

episódios, mas a maioria de seus cenários se encontra na Europa. Os locais de 

filmagem vão de frios lugares inóspitos, passam por desertos, florestas e por 

cidades medievais. Não se mostram esses cenários na série apenas por suas 

belezas, mas sempre com a intenção de intensificar os dramas do roteiro e as 

emoções dos personagens (SCHARL et al., 2016).  

 No final de cada episódio são disponibilizados os nomes de todas as cidades 

que serviram de cenário para o respectivo capítulo do enredo. Esse fato torna mais 

fácil para o espectador que deseja conhecer os locais de filmagem já saber onde 

exatamente ele precisa ir para se sentir imerso no mundo de Game of Thrones. 

Abaixo será possível observar o mapa e uma lista de alguns dos mais importantes 

locais de filmagem da série ao longo se suas oito temporadas (figura 7 e 8): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15  Disponível em: <https://epocanegocios.globo.com/Tecnologia/noticia/2019/04/primeiro-episodio-

de-game-thrones-foi-pirateado-55-milhoes-de-vezes-em-um-unico-dia.html>>. Acesso em 05 de 
nov. de 2019. 

16  Disponível em:<https://canaltech.com.br/series/HBO-afirma-que-pirataria-e-um-elogio-e-que-nao-
prejudica-as-suas-vendas/>. Acesso em 05 de nov. de 2019. 
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Figura 7 – Mapa dos locais de filmagem de Game of Thrones 

 

Fonte: arte/ilustração: Carlos Weiber. 

 

Figura 8 – Locais de filmagem de Game of Thrones 

País de Filmagem Local Real  
Locações Fictícias de 

Game of Thrones 

Croácia 

Cidade Velha de Dubrovnik 

Porto Real, Jardins do 

Palácio de Porto Real, 

Braavos, Fortaleza 

Vermelha, Casa dos 

Imortais, Meereen, Qarth 

Diocletian’s Palace, Split   

Cidade Histórica de Trogir 

The Cathedral of Saint 
James of Šibenik  
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Islândia 

Thingvellir National Park  

Arrowhead Mountain, A 
Muralhas, Além da Muralha, 
Caverna utilizada nas cenas  
de Jon e Ygritte, The Eyrie 

Grjotagja Cave  

Reykjavik e regiões 
próximas 

Irlanda do Norte (Reino 
Unido) 

Ballintoy Harbour 

Muralha, Castelo Negro, 
Winterfell, Ilhas de Ferro, 
Estrada do Rei, Pedra do 
Dragão, Terras da Coroa, 

Correrrio, Terras da 
Tempestade 

Dark Hedges Road 

Cidade de Belfast 

Espanha 

Real Alcazar de Sevilha 

Torre da Alegria, Mar 
Dothraki, Pedra do Dragão, 

Dorne, Jardins de Cima, 
Meeren, Braavos, Volantis 

Centro Histórico de 
Córdoba 

Província de Almeria  

Malta Valletta, Midna 
Fortaleza Vermelha, Portões 
de Porto Real, Porto Real, 

Pentos 

Marrocos 
Essaouira, Ouarzazate,   

Ait Benhaddou 
Yunkai, Astapor, Pentos 

Fonte: adaptação própria da figura de Mitev et al. (2018). 

 

 Para melhor visualização de como a série é capaz de estimular diversos 

turistas a irem conhecer seus locais de filmagem e como turismo cinematográfico 

causado por Game of Thrones está gerando um fluxo alto de visitantes em suas 
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locações, é possível exemplificar com uma cena da série que foi gravada em 

Dubrovnik (figura 9).  

Figura 9 – Cidade de Dubrovnik na Croácia em cena exibida na série 

Fonte: Google Imagens, 2019. 

Os turistas ávidos por conhecerem este local, se deslocaram para a Croácia 

para ver de perto um dos locais onde Game of Thrones foi gravado (figura 10). 

Figura 10– Turistas em Dubrovnik na Croácia 

 

Fonte: Reuters, 2018. 
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Outra locação para as filmagens da série televisiva Game of Thrones foi uma 

rua cercada por árvores, chamada Dark Hedges, que fica na Irlanda do Norte (figura 

11).  

Figura 11 – Dark Hedges Road na Irlanda do Norte em cena exibida na série 

Fonte: Google Imagens, 2019. 

 Ao fazer a conexão entre esta rua e a cena da série, muitos turistas foram 

motivados a conhecer de perto o local que já haviam visto da tela da TV (figura 12).  

Figura 12 – Turistas em Dark Hedges Road na Irlanda do Norte 

 

Fonte: Independent Travel Cat, 2019. 
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Com a crescente popularidade de Game of Thrones, seus locais de filmagens 

se tornaram cada vez mais visitados e as pessoas começaram a procurar por 

passeios específicos relacionados à série, o que veio a resultar em uma quantidade 

exagerada de fãs visitando esses locais (WAYSDORF; REIJNDERS, 2017). 

Segundo Waysdorf e Reijnders (2017, p. 174, [tradução nossa17]): 

O programa é altamente bem-sucedido, com uma audiência recorde 
da HBO, uma base de fãs ativa e um lugar de destaque na cultura 
popular contemporânea. Esses fatores, juntamente com o uso de 
locais de patrimônio existentes, tornam Game of Thrones um caso 
ideal para estudar a interação de fãs, imaginação e a experiência do 
lugar no turismo cinematográfico. 

De acordo com os autores, a interação dos fãs com os locais de gravação, sua 

imaginação e sua experiência do lugar, aliados ao uso do patrimônio existente no 

local, fazem com que a série Game of Thrones seja um bom exemplo de turismo 

cinematográfico com poder para influenciar um grande número de pessoas a 

conhecerem seus locais de filmagem.   

Outro local que conta com locações para a série é Malta (figura 13). É 

interessante verificar como o patrimônio do local é usado na série e se encaixa com 

o ambiente e o enredo, criando a atmosfera que os produtores desejam para a série 

e ainda promovendo Malta como destino turístico ao mostrar alguns de seus 

atrativos para as diversas pessoas que assistem Game of Thrones.  

 

 

 

 

 

 

 
17  “The show is highly sucessful, with record-high viewership for HBO, an active fanbase, and a 

prominent place in contemporary popular culture. These factors, along with the use of existing 
heritage locations, make Game of Thrones an ideal case of study for examining the interaction of 
fandom, imagination and the experience of place in film tourism.” (WAYSDORF; REIJNDERS, 
2017, p. 174). 
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Figura 13 – O portão de Mdina em Malta em cena exibida na série 

 

Fonte: Google Imagens, 2019. 

O mesmo portão mostrado na série é visitado por turistas (figura 14), que 

podem se sentir mais próximos à história e aos personagens por estar pessoalmente 

no local onde foi gravada.  

Figura 14 – Turistas no portão de Mdina em Malta 

 

Fonte: O’bom Paris, 2019. 
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O uso do patrimônio como cenário em Game of Thrones (figura 15) é benéfico 

ao promover o destino, porém deve ser levado em consideração que ali se encontra 

não somente um local de filmagem, mas também de história e cultura do local.  O 

turismo é algo que, quando não é bem planejado e executado, tende a se tornar 

prejudicial ao local e uma dessas consequências desvantajosas é o turismo 

massivo. 

Uma vez que Game of Thrones possui diversos locais de filmagens que são 

considerados Patrimônio Mundial pela Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO (KING; HALPENNY, 2014), é 

necessário um bom planejamento desse fluxo turístico criado pela série, para que 

não ocorram, por exemplo, problemas estruturais nas construções, entre outros 

fatores negativos que um fluxo descontrolado pode gerar, já que esses locais 

precisam ser preservados. 

Figura 15 – Ait Benhaddou no Marrocos em cena exibida na série 

Fonte: Google Imagens, 2019. 

Por isso, é necessário que as destinações turísticas consigam preservar seus 

patrimônios. A visitação turística nesses locais (figura 16) é aberta e estimulada, 

porém o turismo de massa pode acabar deteriorando o patrimônio, por conta da 

quantidade excessiva de turistas no local. A visitação deve ser feita de maneira 

sustentável e respeitando os limites de capacidade do patrimônio.  

Figura 16 – Turistas visitando Ait Benhaddou no Marrocos 
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Fonte: Daily Desert Trips, 2019. 

 

 Segundo Beeton (2005), diversos cientistas sociais acreditam que os filmes 

possuem o poder de influenciar o comportamento das pessoas, tanto para atos de 

violência quanto para mudanças sociais. Então, se os filmes possuem tanto poder 

em relação ao comportamento das pessoas, não é difícil reconhecer o seu 

importante papel em relação à motivação para se conhecer um determinado local. 

Uma vez que se entende essas influências é possível traçar por meio dos produtos 

audiovisuais, como se desenvolvem a identidade, a imagem, as representações 

culturais de um país e, além disso, como esses turistas se interessam em visitar tais 

locais.  

 Outro conceito que pode ser utilizado para entender melhor o comportamento 

dos consumidores do segmento de turismo cinematográfico são suas relações 

parassociais com a série. Esse tipo de relação são as que acontecem entre os 

consumidores da mídia de massa e as representações dessas mídias criam uma 

relação emocional de intimidade com os produtos midiáticos (GILES, 2012). Dessa 

forma, como dito por Martins et al. (2017, p. 6): 

[…] as relações parassociais que o consumidor desenvolve com 
determinada figura midiática influenciam positivamente sua atitude 
com relação à mídia que essa personalidade encontra-se inserida. 
Além disso, afetam também a atitude dos espectadores com relação 
a produtos que remetem às imagens de celebridades ou personagens 
fictícios. 

 Sendo assim, levando em consideração essa relação emocional que se 

estabelece entre o espectador e o produto midiático que ele assiste, é possível notar 
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que as produções audiovisuais podem exercer uma forte influência na vida das 

pessoas.  

Os indivíduos consomem o entretenimento midiático não só para 
buscar diversão e alternativas de lazer, mas também porque se 
identificam com determinado enredo, personagem ou celebridade, 
que os inspiram na construção de suas identidades. Muitas vezes, a 
imagem dessas figuras icônicas vão além do que é representado pela 
mídia, tendo em vista que os consumidores passam a enxergá-las 
como heróis que lhes transmitem o sentimento de pertencimento a 
um grupo, devido ao desenvolvimento de interações parassociais 
entre eles e determinada persona midiática. (MARTINS et al. 2017, p. 
5) 

 Essa influência da série no comportamento das pessoas pode ser vista no 

aumento do número de turistas na cidade de Dubrovnik. A cidade é uma importante 

locação de Game of Thrones por representar King’s Landing (Porto Real), a capital 

de Seven Kingdoms (Sete Reinos) e por ser a capital, muitos personagens estão 

ligados a cidade e muitos enredos da trama se passam em King’s Landing (TKALEC 

at al., 2017). 

 As gravações na cidade se iniciaram em 2011. Hoje em dia, é possível 

encontrar na cidade, diversas lojas que possuem produtos remetentes a Game of 

Thrones. Também existem tours específicos para os fãs terem a oportunidade de 

conhecerem os locais de filmagem da série (WAYSDORF; REIJNDERS, 2017). 

 Segundo o Ministério do Turismo da Croácia (2018), a chegada de turistas em 

Dubrovnik, aumentou em 37,9% entre 2011 e 2015, e também houve aumento de 

pernoites em 28,5% no mesmo período. As muralhas da cidade de Dubrovnik, que 

são uma das locações mais características da série, também obtiveram um aumento 

no número de visitações. Entre 2007 e 2011, antes de Game of Thrones estrear, o 

número de venda de ingressos para visitar as muralhas da cidade aumentou em 

apenas 2,1%, e entre 2012 e 2015, em 2012 foi lançada a segunda temporada da 

série, teve um aumento de 37,5%. 

 E esse aumento no número de turistas em Dubrovnik fez com que o governo 

começasse a planejar o controle do acesso de visitantes à cidade. Em janeiro de 

2017, a prefeitura da cidade anunciou um limite máximo de 8 mil pessoas visitando 

simultaneamente a parte de Dubrovnik conhecida como Cidade Velha. Entretanto, 

ainda se pretende limitar o acesso à cidade em no máximo 4 mil pessoas por dia 

(BARIFOUSE, 2017). 
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 A cidade de Mdina, em Malta, também têm enfrentado problemas com o 

aumento excessivo de turistas e curiosos por conhecer os locais de filmagem da 

série. Em entrevista ao site The Sunday Times Malta18, o professor George Cassar, 

associado ao Institute for Tourism, Travel and Culture, afirmou que: “Mdina alcançou 

um ponto crítico. Vamos perder seu patrimônio e bens culturais que são valiosos 

para a comunidade maltesa”19. 

  Ainda segundo o professor Geoge Cassar, a cidade sequer possui um estudo 

de capacidade de carga, o que dificulta ainda mais o controle e o fluxo de turistas, 

uma vez que a cidade não consegue quantificar de forma precisa esse número 

visitantes. O estudo de capacidade de carga é fundamental para auxiliar as cidades 

a determinarem como lidar com o grande e novo fluxo de turistas e entender se 

esses visitantes estão afetando e como estão afetando os atrativos turísticos de 

Mdina. 

 A cidade de Mdina não possui leis específicas para a proteção e salvaguarda 

de seus patrimônios históricos e culturais, o que tem resultado em constantes 

tentativas sem sucesso de fazer parte da lista de Patrimônios da Humanidade da 

Unesco. 

 Um país que tem aproveitado bastante a série como um marketing de destino 

é a Irlanda do Norte, que tem trabalhado juntamente com a HBO para manter o 

legado da série no país. O marketing de destinos segundo Beni (2001, p. 206) pode 

ser definido como: 

Um processo administrativo através do qual as empresas e outras 
organizações de turismo identificam seus clientes (turistas), reais e 
potenciais, e com eles se comunicam para conhecerem e 
influenciarem suas necessidades, desejos e motivações nos planos 
local, regional, nacional e internacional em que atuam, com o objetivo 
de formular e adaptar seus produtos para alcançar a satisfação ótima 
da demanda. 

O país possui muita relevância na trama de Game of Thrones, sendo adotado 

pela produção da série como seu “quartel-general”, por concentrar grande parte das 

filmagens. Na cidade de Belfast, mas especificamente no Paint Hall, em um estaleiro 

que foi transformado em set de filmagem, foi montado, por exemplo, o salão do 

Trono de Ferro.  

 
18  Disponível em: < https://timesofmalta.com/articles/view/set-limit-on-mdina-tourists-to-protect-

heritage.681948>. Acesso em 05 de nov. de 2019. 
19  “Mdina has reached a critical point. We are going to lose its heritage and lose cultural assets that 

are valuable to the Maltese community”. 
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 Segundo a BBC UK, a HBO iniciou, em 2019, na Irlanda do Norte, as atrações 

Game of Thrones Legacy, dando a oportunidade dos fãs conhecerem pessoalmente 

o reino de Westeros. A ideia é transformar os diversos locais em que a série foi 

filmada, incluindo estúdios, em atrações turísticas. Algumas das locações que farão 

parte são conhecidas por representarem na série Winterfell, Castle Black e Kings 

Landing. Nesse projeto a HBO tem trabalhado com o Tourism NI, responsável pelo 

setor turístico da Irlanda do Norte e se espera que a atividade turística aumente no 

país após a inauguração do Game of Thrones Legacy.  

 Segundo o blog HBO Making Game of Thrones, em 2020 está programada a 

abertura do The Game of Thrones Studio Tour, que dará a oportunidade dos fãs de 

conhecerem os estúdios de filmagem da série, fazendo com que os visitantes se 

sintam entrando no Reino de Westeros. A atração estará localizada no Linen Mill 

Studios, em Banbridge, Irlanda do Norte. No passeio pelo estúdio, além de poder 

conhecer os cenários da série, o visitante poderá ver os figurinos, adereços e armas 

originais utilizados pelos personagens de Game of Thrones.  

O passeio terá também informações sobre os bastidores e atrações interativas 

que farão com que os fãs e visitantes se sintam de fato dentro da série revivendo os 

acontecimentos importantes que se passaram durante as temporadas. 

 Em imagens disponibilizadas pela HBO de como será o The Game of Thrones 

Studio Tour, já é possível ver um dos salões principais que aparecem na série (figura 

17) e a sala onde se encontra o trono (figura 18).  
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Figura 17 – Salão com o mapa de Westeros na Fortaleza Vermelha (Red Keep) 

Fonte: HBO: Making Game of Thrones. 

 

 

Figura 18 – Sala do trono no Castelo Pedra do Dragão (Dragonstone) 

Fonte: HBO: Making Game of Thrones. 

 O sucesso do turismo, atualmente, reside em oferecer experiências 

diferenciadas para turistas que cada vez mais exigem passeios personalizados, 

voltados para seus gostos e situação pessoal. Então, é perceptível como Game of 



41 
 

Thrones tem sido importante influenciador no turismo de seus locais de filmagem, 

pois atua como um ótimo marketing de destino, motivando seus fãs a conhecerem 

as paisagens expostas nos episódios. 

 A HBO20 informou que fará uma série derivada de Game of Thrones 

denominada até então de “House of The Dragon” o que pode fazer com que os 

turistas motivados pelas histórias do universo de Game of Thrones continuem 

visitando as cidades que serviram de locação e que servirão para a nova série.  

 No capítulo seguinte será feita a descrição e análise dos dados da pesquisa 

de campo que buscou entender o interesse das pessoas em conhecer os locais de 

filmagem da série e como esse interesse pode resultar em turismo massificado.  

 

 
20  Disponível em: <http://www.adorocinema.com/noticias/series/noticia-151562/>. Acesso em 4 de 

nov. de 2019. 
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3 MOTIVAÇÃO E MASSIFICAÇÃO EM LOCAÇÕES DE GAME OF THRONES  

 Os estudos e conceitos que foram discutidos nos capítulos anteriores servirão 

como base para a análise da pesquisa que será apresentada neste capítulo. A 

pesquisa buscou delimitar o perfil das pessoas que tem interesse de conhecer os 

locais de filmagem da série Game of Thrones, entender a motivação dessas pessoas 

em conhecer esses locais e como foi a percepção que já visitaram algum desses 

locais em relação ao fluxo de turistas. Com os dados coletados será possível 

entender a influência da série na motivação de viagem e a percepção dos que 

visitaram os locais onde a série foi filmada. 

 

3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 Como ferramenta para a pesquisa foi utilizada plataforma Google Forms. Nela 

foi inserido um questionário com trinta e uma perguntas (Apêndice) que foi aplicado 

pela rede social Facebook em quatro grupos de fãs da série de televisão e/ou da 

série de livros que é base para o trabalho, foi aplicado no grupo de alunos e ex-

alunos da Faculdade de Turismo da Universidade Federal Fluminense e também foi 

enviado para amigos e conhecidos da autora que são fãs de Game of Thrones. O 

questionário ficou aberto para respostas durante o período de 15 de setembro a 15 

de outubro de 2019. 

 Os grupos em que questionário foi postado foram: Game of Thrones Brasil 

(50.516 pessoas), Game of Thrones L&S (274.666 pessoas), ASOIAF da Depressão 

(104.274 pessoas), Game of Thrones Brasil (395.860 pessoas) e Turismo UFF 

(1.180 pessoas). Na data de fechamento a pesquisa obteve um total de 258 

respostas. 

 Apesar da grande quantidade de membros nos grupos onde o questionário foi 

postado, a autora teve um pouco de dificuldade para obter respostas, pois nos 

grupos específicos de fãs a aderência das pessoas foi relativamente baixa pelo 

grande volume de postagens que são feitas por outros membros, o que faz com que 

algumas postagens não alcancem um grande número de membros dos grupos.  

 Entretanto, por ter sido direcionado aos fãs da série, a amostra apresentada 

para a análise é não probabilística, pois não possui aleatoriedade e foi utilizada a 

técnica de conveniência. 



43 
 

Amostragem não probabilística é aquela em que a seleção dos 
elementos da população para compor a amostra depende ao menos 
em parte do julgamento do pesquisador ou do entrevistador no 
campo. (MATTAR, 1998, p.132 apud Oliveira, 2001, p. 2) 

 A análise realizada tem por base os enfoques qualitativo e quantitativo. Com 

as respostas obtidas foi possível fazer a ligação com a teoria apresentada nos 

capítulos anteriores. 

 

3.2 RESULTADOS E ANÁLISE 

 A primeira parte do questionário trata da relação dos respondentes com a série 

de TV Game of Thrones. Foi perguntado se os respondentes já haviam assistido a 

série, e 83,3% das pessoas disseram que sim e 16,7% disseram que não. Essa era 

uma pergunta filtro para a pesquisa, para poder indicar a motivação das pessoas e 

sua relação com a série. 

 Para os 16,7% que responderam que nunca assistiram Game of Thrones, a 

pergunta seguinte era se já tiveram a oportunidade de visitar algum dos lugares 

onde a série foi filmada, 92,6% responderam que não, entretanto 7,4% responderam 

que já visitaram algum dos locais de filmagem. O que reforça o interesse das 

pessoas pela série, mesmo para aqueles que nunca a assistiram. 

 Para os 92,6% que responderam que nunca assistiram e nunca visitaram 

nenhum dos locais de filmagem, foi perguntado se mesmo não tendo assistido a 

série teriam o interesse de conhecer algum dos locais de filmagem ou fazer passeios 

temáticos, 48,8% responderam que não possuem interesse e para esses o 

questionário terminou nessa pergunta.  

 Entretanto, 51,2% responderam que possuem interesse em conhecer os locais 

e/ou fazer passeios temáticos sobre a série mesmo sem terem a assistido. Para 

esses foi questionado em uma pergunta aberta o motivo de querer conhecer os 

lugares de filmagem mesmo sem terem assistido a série. Todos destacaram a beleza 

das locações e grandiosidade dos lugares, pois conheciam a temática da série, 

como, por exemplo, os respondentes Respondente 7621 e Respondente 227 que, 

respectivamente, disseram: “os locais são incríveis mesmo não assistindo a série sei 

da grandiosidade das locações” e “mesmo não assistindo a série, já assisti alguns 

 
21 Para garantir o anonimato dos respondentes, a apresentação de suas opiniões foram 

sistematizadas em ordem crescente, iniciando em Respondente 1 até o Respondente 258. 
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pedaços com amigos ou em vídeos no youtube. O interesse se dá por saber que a 

locação é muito bonita e seria uma experiência boa conhecer os lugares”. 

É possível perceber a importância que o imaginário de um produto audiovisual 

pode criar nas pessoas, pois até quem nunca assistiu a série, como é o caso dos 

respondentes acima, ainda assim se sentem atraídos a conhecer os locais de 

filmagem de Game of Thrones.  

As imagens e imaginários são muito importantes para influenciar a vontade 

das pessoas ao conhecer um local.  

Imagens porque, na própria cidade ou no estrangeiro, antes de se 
deslocarem para um novo lugar, as pessoas já terão entrado em 
contato com ele visualmente, por meio de fotos em jornais, folhetos, 
cenas de filmes, páginas na Internet ou mesmo por intermédio dos 
velhos e queridos cartões-postais. Imaginários porque as pessoas 
terão sentimentos, alimentados por amplas e diversificadas redes de 
informações, que levarão a achar um local “romântico”, outro 
“perigoso”, outro “bonito”, outro “civilizado”. A esses sentimentos 
construídos em relação a locais e objetos (e, por que não, a 
pessoas?) temos chamado de imaginários. (GASTAL, 2005, p.13) 

Gastal explica que, mesmo antes de viajar, o imaginário do local já fica na 

mente das pessoas, o que faz com que desejos e expectativas já sejam criados. No 

caso de Game of Thrones, o imaginário é criado pelas próprias cenas da série. De 

acordo com Silva (2004, [s.p.]):  

O turista, sensível às representações, tem sua atenção voltada para o 
aspecto visual dos lugares e para aquilo que ele tem de pitoresco, de 
diferente e atrativo aos sentidos, principalmente o que pode ser 
contemplado pelo olhar: a beleza, a composição e a harmonia das 
formas e cores não passam despercebidas. 

 A representação que Game of Thrones causa nos respondentes é o suficiente 

para que eles criem a vontade de conhecer os locais retratados na série, ainda que 

não tenham visto por completo para ter desenvolvido um vínculo emocional maior. 

Dessa forma, podemos entender melhor porque mesmo apenas assistindo trechos 

da série ou não tendo assistido nenhum episódio, as pessoas continuam tendo 

interesse pelo que ela representa e por todo o imaginário que a série foi capaz de 

criar.  

 Para os que responderam a primeira pergunta dizendo que já assistiram Game 

of Thrones, foi perguntado se já haviam participado de algum evento relacionado à 

série. Dentre os 83,3% de respondentes que já assistiram Game of Thrones, 78,6% 

disseram que nunca participaram de nenhum evento relacionado à série e 21,4% 

responderam que já participaram. 
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 Para os respondentes que disseram que já participaram de algum evento 

relacionado a Game of Thrones, foi perguntado em qual ou quais eventos já 

participaram (Figura 19) e entre os 21,4% que já haviam participado de algum 

evento 8,9% participaram do Game of Thrones – The Exhibition, 31,1% disseram 

que participaram da Comic Con XP, 6,7% participaram da Comic Con (no exterior), 

6,7% participaram de Convenções sobre a série, 31,1% disseram ter participado de 

encontro de fãs, 2,2% visitaram ao evento de divulgação da última temporada que 

trouxe o Trono de Ferro ao Brasil, 6,7% disseram que participaram de encontro para 

assistir episódios da série com outros fãs e outros 17,7% não especificaram em que 

eventos participaram. 

 

Figura 19 – Eventos 

Fonte: Elaboração própria, 2019.  

 

 Também foi perguntado para os que já assistiram a série se já visitaram algum 

dos locais de filmagens, 91,6% disseram que não e 8,4% disseram que sim. Aos 

91,6% que disseram que não, foi perguntado se gostariam de visitar algum dos 

locais de filmagem da série e 95,9% responderam que possuem vontade de visitar e 

4,1% disseram não. 

 Dentre os 95,9% que disseram que gostariam de visitar os locais de filmagem 

da série, foi perguntado em questão aberta o motivo de quererem visitar tais locais. 

O Respondente 43 disse que “seria emocionante ver um lugar que foi usado para 

fazer cenas da melhor série do mundo”. O respondente 53 declarou “porque eu me 
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interessei a partir das imagens que vi na série. Também pelo fascínio de estar nos 

locais de filmagem da série que eu acompanhei durante anos”.  

 O respondente 78 declarou que gostaria de “vivenciar os locais, ter a 

experiência de estar onde os personagens estiveram em momentos importantes da 

série”. O respondente 94 disse que “a emoção que dá em saber que um fato 

importante, ou não, da série se passou onde você está”. O respondente 99 declarou 

que “além de lindos, adoraria ter a sensação de "estar" no universo de GoT22. De 

alguma forma me sentirei fazendo parte”. O respondente 152 disse “Por se tornaram 

lugares históricos para mim. Além de poder reviver a série, pessoalmente, de outra 

forma”. 

 Mais uma vez podemos perceber a importância da criação do imaginário por 

meio dos produtos audiovisuais que fazem com que as pessoas sintam vontade de 

conhecer os locais de filmagem da série. Além disso, podemos observar como as 

pessoas que assistiram a série querem ter a experiência de conhecerem 

pessoalmente os locais para que possam se sentir parte de Game of Thrones. 

Segundo Jenkins (2008, p. 181) “[...] os fãs são o segmento mais ativo do 

público das mídias, aquele que se recusa a simplesmente aceitar o que se recebe, 

insistindo no direito de se tornar um participante pleno”. As pessoas querem se sentir 

dentro dos programas que assistem pois criam uma ligação emocional com os 

produtos audiovisuais que consomem.  

 As respostas supracitadas confirmam a motivação dos respondentes em 

visitar os locais de filmagem da série. A maioria das pessoas confirmou que há o 

desejo de estar no local onde Game of Thrones foi gravado, de ver pessoalmente o 

lugar que remete à série, de se sentir dentro do universo de Game of Thrones. É 

essa motivação que leva um número elevado de pessoas aos pontos turísticos em 

que a série foi filmada. 

 Para os 4,1% que disseram não ter interesse em visitar os locais de filmagem 

ou fazer passeios relacionados a Game of Thrones, foi perguntado o motivo de não 

quererem ir a esses locais e em sua maioria disseram que não acrescentaria em 

nada conhecer esses lugares ou que apenas não possuem interesse. 

 Aos que já assistiram a série e já tiveram a oportunidade de visitar as locações 

e também aos que nunca assistiram a série, mas já visitaram algum dos locais de 

 
22  “GoT” abreviação de Game of Thrones muito usada pelos fãs da série. 
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filmagem, foi perguntado quais lugares essas pessoas visitaram (Figura 20). Foram 

um total de 20 respondentes que afirmaram já terem visitado algum dos locais de 

filmagem. Dentre essas 20 pessoas, 35% visitaram a Irlanda do Norte, 30% a 

Croácia, 20% a Espanha, 15% o Marrocos e 10% visitaram Malta. 

 
Figura 20 – Locais que foram visitados 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019 

 

 Também foi perguntado para os respondentes que já visitaram os locais de 

filmagens se a motivação foi exclusivamente a série Game of Thrones e 35% 

disseram que sim e 65% disseram que não. Logo após foi pedido que os 

respondentes explicassem um pouco a motivação de sua viagem e de ter incluído 

algum local da série em seu roteiro de viagem.  

 A respondente 78 disse que “estava em Lisboa, e viajamos 6h de carro para 

visitar, é a minha casa favorita e meu personagem favorito”, a respondente visitou o 

Real Alcazar, na cidade de Sevilha na Espanha, na série é retratada como parte de 

Dorne, local de moradia da família Martell. O respondente 91 disse “além de serem 

muito bonitos, eu tinha curiosidade pela série!”, o respondente visitou Dubrovnik , na 

Croácia e Real Alcazar de Sevilha, na Espanha. Já o respondente 152 relatou que 

“estava procurando mais uma cidade para adicionar na minha EuroTrip e fiquei 

sabendo de Dubrovnik, onde foi gravado Kings Landing, fui para lá por ser o local de 

filmagem e também por ser muito bonito de conhecer”. 

 Mesmo para os que não tinham a série como principal motivo para a viagem 

pode-se perceber como as pessoas buscaram incluir algum dos locais da série em 

seus roteiros de viagem. Para Nascimento (2009, p. 15) “[...] cada vez mais turistas 
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afirmam se inspirar em sucessos do cinema e da televisão para eleger seus 

próximos destinos”. E mesmo não sendo a única razão das pessoas terem viajado, 

Game of Thrones ainda assim se mostra como uma motivadora e influenciadora das 

viagens de seus espectadores. 

 Também para essas pessoas que conheceram os locais de filmagem da série 

foi perguntado a duração de suas viagens (Figura 21), 30% disseram que durou 

entre um e quatro dias, 45% disseram que durou de 1 a 2 semanas e 25% disseram 

que durou mais de 1 mês. E foi perguntado como esses respondentes visitaram 

esses locais (Figura 22), 25% disseram que visitaram sozinhos, 35% visitaram em 

grupo (excursão), 50% visitaram com amigos e 15% visitaram com a família. 

 

Figura 21 – Período da viagem 

Elaboração: Google Forms, 2019. 

 

 

Figura 22 – Como foram visitados os locais 

Elaboração: Google Forms, 2019. 
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 Os respondentes também foram questionados sobre como obtiveram 

informações sobre os locais visitados (Figura 23), 95% disseram que obtiveram as 

informações sobre os locais pela internet, 10% em revistas, 5% em jornais, 10% em 

agências de viagem, 5% disse trabalhar em agência de viagem, 5% disseram 

obtiveram informações com os amigos e 10% com guias de turismo. Também foram 

questionados se nos locais visitados compraram algum tour específico de Game of 

Thrones, 20% disseram que sim e 80% disseram que não. 

 

Figura 23 – Como obteve informações sobre os locais visitados 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019 

 Foi questionado se tiveram alguma dificuldade nos locais visitados por causa 

de lotação 80% disseram que não e 20% dos respondentes que já visitaram algum 

dos locais disseram que tiveram dificuldades por esse motivo. Foi questionado então 

para os que responderam que tiveram dificuldades em qual ou quais locais isso 

ocorreu e cada um citou um local diferente. O respondente 51 disse que teve 

dificuldade de lotação na cidade de Mdina, em Malta, o respondente 78 citou o Real 

Alcazar na cidade de Sevilha, na Espanha, o respondente 104 citou a The Dark 

Hedges na Irlanda, local na série conhecido como Estrada Real e o respondente 177 

citou a cidade de Dubrovnik, na Croácia. 
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 Com as respostas acima foi possível observar que todos os principais locais 

de filmagens da série sofrem com o problema de lotação como confirmado pelos 

respondentes que visitaram esses locais. Como já citado no capítulo anterior, 

segundo Barifouse (2017) que discute os problemas causados pelo excesso de 

visitantes na cidade de Dubrovnik e conforme relatos do professor George Cassar 

para o site do jornal The Sunday Times Malta que diz como a cidade de Mdina tem 

enfrentado grandes desafios para controlar o fluxo de turistas resultantes de anos de 

exposição por meio da série Game of Thrones.  

E a Irlanda do Norte sendo um dos principais locais de filmagem da série e 

que possui parcerias com a emissora HBO para continuar o legado de Game of 

Thrones no país, precisa tomar cuidado para que esse fluxo de turistas que o país 

busca atrair mais e mais não leve mais malefícios do que benefícios tanto para a 

população local quanto para os locais que receberam esses novos visitantes. 

A Espanha, como já citado nos capítulos anteriores, também tem sofrido com 

o número excessivo de turistas. Essa massificação turística no país tem gerado 

revolta na população local que tem se sentindo mais prejudicada do que beneficiada 

pelo aumento no número de turistas em suas cidades.  

A atividade turística gera impactos negativos que podem ser 
classificados em três categorias: ecológica, sociocultural e 
econômica. Os tipos de impactos que ocorrem em cada destino e sua 
intensidade são diferentes, dependendo do destino, do contexto, do 
tipo de visitante e das atividades que eles realizam. Os impactos 
percebidos em maior medida pelos cidadãos locais são a 
superlotação de infra-estruturas e espaços públicos, o aumento de 
preços ou a substituição de empresas locais por outras mais 
orientadas para o turista, a interrupção do estilo de vida tradicional, 
ruídos e insegurança, consumo de drogas e álcool, mais geração de 
resíduos, deterioração ambiental ou uso excessivo de recursos, entre 
outros (MARTÍN MARTÍN, J. et al., p.4, 2018, [tradução nossa]23 

 O autor indica que podem haver diferentes tipos de impactos resultantes da 

atividade turística em excesso. Para a população local, que está incomodada com a 

quantidade de visitantes gerados por Game of Thrones, esses impactos também se 

 
23  “The tourist activity generates negative impacts that can be classified into three categories: 

ecologic, sociocultural, and economic. The types of impacts that take place in each destination 
and their intensity are different depending on the destination, the context, the type of visitor, and 
the activities that they carry out. The impacts perceived to a larger extent by local citizens are the 
overcrowding of infrastructures and public spaces, the increasing prices or the substitution of local 
businesses with others more tourist-oriented, the disruption of the traditional lifestyle, noises and 
insecurity, drug and alcohol consumption, more waste generation, environmental deterioration, or 
overuse of resources, among others” (MARTÍN MARTÍN, J. et al., p.4, 2018) 
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aplicam, tendo como exemplo reclamações derivadas de superlotação, aumento de 

preços e interrupção do estilo de vida dos residentes.  

A pergunta seguinte era se os respondentes achavam que a grande 

quantidade de pessoas visitando o local ao mesmo tempo fazia com que a 

experiência fosse menos proveitosa ou agradável. Dos quatro respondentes, apenas 

dois disseram que sim. Para eles foi perguntado em seguida o motivo de acharem 

que fez com a visita tenha sido menos proveitosa ou agradável.  

 O respondente 104 que visitou a Irlanda do Norte relatou: “tive a oportunidade 

de fazer um tour de um dia na Irlanda do Norte, visitando diversos locais usados 

como locação na série, uma viagem incrível. De todos os lugares somente o usado 

para a Estrada Real estava impossível, o restante foi perfeito”. O respondente 51 

que visitou Malta relatou: “Em Mdina encontramos muitos grupos grandes, mas 

conseguimos fugir fazendo a visita ao contrário. Parece que isso acontece sempre 

na parte da manhã e que a tarde é mais tranquila. Muitas vezes aceleramos o ritmo 

ou deixamos de apreciar melhor um local pelo fato de ter que disputar espaço com 

grandes grupos”. 

 Com o relato dos respondentes acima pode se constatar como o elevado 

número de turistas visitando ao mesmo tempo um determinado local ou cidade, pode 

atrapalhar a visitação e a experiência que se tem. O grande fluxo de turistas faz com 

que seja necessário visitar de forma rápida ou que não se consiga aproveitar bem o 

que o local tem para oferecer ao visitante. 

 Para todos que visitaram algum dos locais de filmagem foi perguntado se 

haviam visitado algum outro ponto turístico dos países visitados, 90% disseram que 

sim e 10% disseram que não visitaram outros locais além das locações de Game of 

Thrones. E em seguida foi perguntado se acharam que a quantidade de visitantes 

nos locais de filmagem de Game of Thrones era maior que nos outros pontos 

turísticos visitados, 33,3% disseram que sim e 66,7% disseram que não. 

 Percebe-se então que em alguns países os locais de filmagem da série 

recebem mais turistas do que outros pontos turísticos. Entretanto, a maioria dos 

respondentes assinalou que, tanto nos locais de filmagem da série quanto em outros 

pontos turísticos, recebem, em suas opiniões, pelo menos a mesma quantidade de 

pessoas. 

 A parte final do questionário era para entender o perfil dos respondentes, 

começando pelo gênero (Figura 24) 70,6% se declararam do gênero feminino, 
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29,4% do gênero masculino. A pergunta seguinte era referente a idade (Figura 25) 

onde 4,6% dos respondentes possui até 17 anos, 53,8% possui de 18 a 25 anos, 

28,6% possui de 26 a 35 anos, 11,8% possui de 36 a 45 anos, 0,8% possui de 46 a 

55 anos, 0,4% está acima de 55 anos. 

 

Figura 24 – Gênero 

 

Fonte: Google Forms, 2019. 
 
 
 

Figura 25 – Idade 

 

Fonte: Google Forms, 2019. 
 
 

 Também foi perguntado o estado civil dos respondentes (Figura 26), 81,5% 

disseram estar solteiro(a), 17,2% afirmaram estar casado(a), 1,3% disseram ser 

divorciado(a) e nenhum dos respondentes se declarou viúvo(a). Sobre o grau de 

escolaridade (Figura 27), 1,3% afirmaram só terem o ensino fundamental completo, 

20,6% disseram possui o nível médio completo, 59,7% disseram possuir ensino 

superior completo e 18,5% possuem pós-graduação. 
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Figura 26 – Estado Civil 

 
Fonte: Google Forms, 2019. 

 

 

Figura 27 – Escolaridade 

Fonte: Google Forms, 2019. 

 

 Ocupação principal (Figura 28) 40,7% estudantes, 9,7% profissional liberal ou 

autônomo, 31,9% Empregado(a) no Setor Privado, 9,3% Empregado (a) no Setor 

Público, 7,9% desempregado(a), 0,5% aposentado(a). E renda mensal (Figura 29) 

29% Até R$998 (1 salário mínimo), 28,6% De R$ 998,01 a R$ 1.996 (até 2 salários 

mínimos), 16,8% De R$ 1.996,01 até R$ 2.994 (até 3 salários mínimos), 11,8% De 

R$ 2.994,01 até R$ 4.990 (até 5 salários mínimos), 5,5% De R$ 4.990,01 até R$ 

6.986 (até 7 salários mínimos), 2,1% De R$ 6.986,01 até R$ 9.980 (até 10 salários 

mínimos) e 6,3% Mais de R$ 9.980,01 (mais de 10 salários mínimos). 
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Figura 28 – Ocupação principal 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 

Figura 29 – Renda Mensal 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 

É possível traçar um perfil dos respondentes desta pesquisa que, no caso, 

seria um perfil dos possíveis turistas da segmentação cinematográfica voltada para 

Game of Thrones. Sendo assim, a maioria das respostas mostra mulheres, na faixa 

de 18 a 25 anos e solteiras, com nível superior e tendo como ocupação principal os 

estudos e com renda entre um ou dois salários mínimos. 

Com os resultados da pesquisa, ficou evidente que diversas pessoas estão 

propensas a visitar tais locais, pois a série é o fator que causa a motivação e faz 
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com que sejam influenciados a programar suas viagens interessados pelas 

paisagens e cenários que assistem na televisão. Ainda, é válido ressaltar que pelo 

fato de séries durarem por períodos mais longos que filmes, os espectadores criam 

uma conexão mais forte com o enredo e os personagens (BEETON, 2005). Essa 

relação afetiva ocorre com Game of Thrones.   

 A pesquisa também mostra a percepção dos respondentes sobre os locais de 

gravação com seu fluxo de turistas. Na opinião dos respondentes que foram à locais 

de gravação da série, ficou confirmado que os visitantes, ao encontrar os locais 

muito cheios, tem suas visitas e suas experiências influenciadas pelo fluxo excessivo 

de pessoas, muitas vezes fazendo com que eles não consigam aproveitar os locais 

de forma plena.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O audiovisual consegue criar uma relação emocional entre as pessoas e os 

locais que elas veem nas telas do cinema, televisão, computadores, celulares e 

outros dispositivos. Essa relação emocional faz com que as pessoas não se 

satisfaçam em apenas assistir, elas querem se sentir como parte de seus programas 

de TV e filmes preferidos.  

O desejo de conhecer os locais de gravação de produções audiovisuais se torna 

ainda mais forte quando os mais diversos locais são constantemente mostrados na 

tela, como acontece com Game of Thrones. Além disso, esta série se tornou tão 

famosa mundialmente que tem o poder de estimular uma grande quantidade de 

pessoas a visitar seus locais de filmagem.  

Porém, o lado negativo desse acontecimento é o fluxo de turistas se tornar tão 

alto e virar massivo, o que pode ser prejudicial para o destino turístico, para os 

residentes do local e para a experiência do turista em sua visitação. O atrito entre o 

visitante e o autóctone pode chegar a ser tão forte e gerar turismofobia, que é 

quando os moradores criam aversão aos turistas que invadem o seu espaço.   

Buscou-se com esse trabalho entender a influência do audiovisual na motivação 

de viagem das pessoas e como essas visitações podem gerar um fluxo massivo de 

turistas. A pergunta norteadora foi: a série de televisão Game of Thrones realmente 

tem causado um fluxo massificado de turistas? Foi respondida por meio dos 

objetivos específicos, que incluem identificar o interesse das pessoas em conhecer 

as locações da série, investigar como esse interesse pode se tornar um turismo 

massificado, e analisar o fenômeno turístico nas localidades tendo em vista o fluxo 

de visitantes resultantes de sua exposição causada pela série. Todos os objetivos 

foram alcançados ao longo do trabalho. 

O interesse das pessoas em conhecer as locações da série foi abordado tanto 

na pesquisa teórica quanto na pesquisa de campo. Com a pesquisa de natureza 

exploratória bibliográfica e na Internet, foi possível entender o turismo audiovisual e 

como ele tem o poder de usar a imagem cinematográfica para influenciar os 

espectadores a irem conhecer os locais de filmagem. Já na pesquisa de campo, os 

respondentes foram questionados diretamente sobre ter interesse em conhecer tais 

locações. 
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Para entender como esse interesse pode se tornar turismo massificado, foi 

explicada a relação existente entre o turismo cinematográfico e o turismo de massa, 

ilustrando como Game of Thrones conseguiu uní-los. Apesar do cineturismo 

promover o destino turístico, o alto número de visitação pode gerar a massificação 

do turismo no local e ser prejudicial para todas as partes envolvidas.  

Ainda, foi verificado que a experiência do visitante é afetada negativamente, por 

falta de conforto ou dificuldade de acesso aos atrativos, e para o destino turístico 

acarreta em residentes se sentindo incomodados com a presença constante de 

diversos visitantes no local, podendo até mesmo gerar a turismofobia. 

Também foi possível verificar como vem ocorrendo o fenômeno turístico nas 

localidades mais afetadas por Game of Thrones. Por meio de pesquisa exploratória 

na Internet, em reportagens e artigos, como a Croácia, a Irlanda do Norte e Malta, 

principais locais de locação da série, estão lidando com o fluxo intenso de turistas. 

Irlanda do Norte tem trabalhado juntamente com a HBO para manter o legado da 

série vivo no país. Já a Croácia tem buscado controlar o número de turistas que 

visitam Dubrovnik para que seja possível preservar a cidade que possui patrimônios 

culturais da humanidade reconhecidos pela UNESCO. Entretanto, dentre os locais 

estudados Malta ainda não tem feito muito para minimizar o intenso fluxo que tem 

recebido nos últimos anos. 

Como resultado da pesquisa o perfil dos entrevistados se apresenta como em 

sua maioria de mulheres, na faixa de 18 a 25 anos e solteiras, com nível superior e 

tendo como ocupação principal os estudos e com renda entre um ou dois salários 

mínimos. Em sua maioria não tiveram a oportunidade de conhecer os locais de 

filmagem da série, mas possuem o interesse de fazer. 

A maioria dos respondentes da pesquisa afirmaram ter interesse em conhecer 

os locais de filmagem da série por como são retratados e por suas belezas, e 

também querem se sentir parte da série que acompanharam por tantos anos. A série 

criou um imaginário tão forte e presente na vida das pessoas que até mesmo os que 

não acompanharam todas as temporadas ou que não assistiram nada além de 

trechos isolados também sintam interesse de conhecer os locais onde a série foi 

filmada. 

Apesar de muitas pessoas demonstrarem seu interesse em conhecer os locais 

de filmagem de Game of Thrones, a autora teve dificuldade em encontrar 

respondentes que já haviam de fato visitado as locações da série. Essa é uma 



58 
 

limitação da pesquisa na área de turismo e audiovisual, pois muitas vezes as 

viagens são realizadas de modo independente, sendo esses turistas difíceis de 

serem encontrados.  

Assim, para pesquisas futuras seria indicado o desenvolvimento de pesquisa 

qualitativa, trabalhando com relatos de experiências por meio de entrevistas com 

turistas que efetivamente foram às locações. Também, é necessário acompanhar 

para verificar se o fluxo de turistas continuará a crescer ou se será mantido com a 

estreia de House of the Dragon, a série derivada de Game of Thrones que a HBO 

está produzindo. 
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APÊNDICE 

1 – Já assistiu Game of Thrones? 

(  ) Sim   (   ) Não 

 

Você teria interesse em conhecer os lugares em que a série foi filmada ou fazer 
passeios temáticos sobre a série? 

(  ) Sim   (   ) Não 

 

Mesmo não tendo assistido a série Game of Thrones você já teve a oportunidade de 
visitar algum dos lugares onde a série foi filmada? 

(  ) Sim   (   ) Não 

 

Explique um pouco o motivo de querer conhecer os lugares de filmagem mesmo 
sem ter assistido a série. 

______________________________________________ 

 
Você já participou de algum evento relacionado à série Game of Thrones? 

(  ) Sim   (   ) Não 

 

Qual(is) evento(s) participou? 

(  ) Game of Thrones – The Exhibition 

(  ) Comic Con XP 

(  ) Comic Con (no exterior) 

(  ) Convenção 

(  ) Encontro de fãs 

 

Já visitou algum dos locais que serviram de locação para as filmagens de Game of 
Thrones? 

(  ) Sim   (   ) Não 

 

Qual(is) local(is) visitou? 

______________________________________________ 

 

Gostaria de visitar algum dos lugares de filmagem de Game of Thrones? 

(  ) Sim   (   ) Não 

 

Por que gostaria de visitar os locais de filmagem de Game of Thrones? 
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______________________________________________ 

 

Por que você não tem interesse em visitar os locais de filmagem da série? 

______________________________________________ 

 

Sua motivação para a viagem foi especificamente conhecer os locais de filmagem da 
série? 

(  ) Sim   (   ) Não 

 

Por que? 

_________________________________________ 

 

Qual foi o período da sua viagem? 

(  ) 1 a 4 dias 

(  ) 1 a 2 semanas 

(  ) mais de 1 mês 

 

Como visitou os locais? 

(  ) Sozinho 

(  ) Em grupo (excursão) 

(  ) Com amigos 

(  ) Com a família 

 

Como obteve informações sobre os locais visitados? 

(  ) Internet 

(  )Revistas 

(  ) Jornais 

(  ) Agências de Viagem 

 

No(s) local(is) visitado(s) você comprou algum tour específico de Game of Thrones? 

(  ) Sim   (   ) Não 

 

Nos locais visitados você teve alguma dificuldade por causa de lotação? 

(  ) Sim   (   ) Não 

 

Em qual(is) local(is)? (Informe a cidade e o país) 
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______________________________________________ 

 

Você acha que a grande quantidade de pessoas visitando o(s) local(is) ao mesmo 
tempo fez com que sua experiência fosse menos proveitosa ou agradável? 

(  ) Sim   (   ) Não 

 

Por que? 

______________________________________________ 

 

Visitou outros pontos turísticos além dos que serviram de cenário para Game of 
Thrones? 

(  ) Sim   (   ) Não 

 

Você achou que a quantidade de visitantes nos locais de filmagem de Game of 
Thrones era maior do que em outros pontos turísticos visitados? 

(  ) Sim   (   ) Não 

 

Perfil: 

Gênero 

(  ) Feminino      (  )Masculino       (  ) Outro 

 

Idade: 

(  ) Até 17          (  ) 18 a 25 anos          (  )26 a 35 anos         (  )36 a 45 anos              
(  ) 46 a 55 anos    (  ) Acima de 55 anos 

 

Qual é seu estado civil? 

(  ) Solteiro(a)        (  ) Casado(a)      (  ) Divorciado(a)       (  ) Viúvo(a) 

 

Escolaridade: 

(  ) Ensino Fundamental  

(  ) Ensino Médio  

(  ) Ensino Superior 

(  ) Pós-Graduação 

 

Qual sua ocupação principal? 

(  ) Estudante          

(  ) Profissional liberal ou autônomo    
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(  ) Empregado(a) no setor privado       

(  ) Empregado(a) no setor público 

(  ) Militar         

(  ) Aposentado(a) ou Pensionista        

(  ) Desempregado(a) 

 

Qual é sua renda mensal? 

(  ) Até R$998 (1 salário mínimo) 

(  ) De R$ 998,01 a R$ 1.996 (até 2 salários mínimos) 

(  ) De R$ 1.996,01 até R$ 2.994 (até 3 salários mínimos) 

(  ) De R$ 2.994,01 até R$ 4.990 (até 5 salários mínimos) 

(  ) De R$ 4.990,01 até R$ 6.986 (até 7 salários mínimos) 

(  ) De R$ 6.986,01 até R$ 9.980 (até 10 salários mínimos) 

(  ) Mais de R$ 9.980,01 (mais de 10 salários mínimos) 

 

Comentários e sugestões para a pesquisa: 

______________________________________________ 

 

No caso de ter interesse em uma futura entrevista, deixe seu contato: 

______________________________________________ 


