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RESUMO 

 

 

PORTO, Adriana Corrêa. O culto no universo fandom: dinâmicas afetivas e sociais em 
comunidades de fãs no ciberespaço. 2014. 114 f. Dissertação (Mestrado em Comunicação) - 
Faculdade de Comunicação Social, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 
2014. 
 

O objetivo da presente dissertação é conhecer e compreender como se dá a 
manifestação do culto dos fãs a um produto de entretenimento contemporâneo, assim como as 
motivações e desdobramentos de tal prática. O trabalho é um estudo de caso realizado a partir 
de uma comunidade virtual, mais precisamente, um fórum de discussão sobre a série 
audiovisual americana Game of Thrones, produzida e exibida pela emissora HBO. A pesquisa 
apresenta e discute diferentes conceitos sobre fãs, culto, comunidade virtual, cultura fandom, 
cultura material, gênero fantasia, experiência estética, complexidade e estratégia narrativa, se 
guiando pela perspectiva metodológica da materialidade da comunicação. A partir de uma 
questão levantada pelos próprios fãs, este trabalho busca ainda confirmar ou refutar a hipótese 
de que o rompimento com o clássico modelo narrativo, conhecido como Jornada do Herói, 
amplamente utilizado por Hollywood nas décadas de 80 e 90, poderia contribuir para a 
manutenção e/ou recrudescimento do culto em torno da obra audiovisual analisada. Com este 
propósito, também são demonstrados os dados sobre as observações realizadas em campo e o 
que estes representam. Por fim, são trazidos à tona novos fenômenos, experiências e intuições 
como possibilidades de aprofundamento em estudos futuros. 

 
Palavras-chave: Culto. Fãs. Comunidade. Ciberespaço. Materialidade. 



 
 

ABSTRACT 

 

 

PORTO, Adriana Corrêa. Cult in fandom universe: affective and social dynamics in 
communities of fans in cyberspace. 2014. 114 f. Dissertação (Mestrado em Comunicação) - 
Faculdade de Comunicação Social, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 
2014. 
 

The objetc of this dissertation is to know and understand how happens the 
manifestation of the cult of fans around a product of contemporary entertainment, as well as 
the motivations and consequences of such practice. The work is a case study from a virtual 
community, more precisely, a forum for discussion of American audiovisual series, Game of 
Thrones, produced and aired by broadcaster HBO. The research presents and discusses 
different concepts of fans, cult, virtual community, fandom culture, material culture, fantasy 
genre, aesthetic experience, complexity and narrative strategy. It guide itself by the 
methodological perspective of the materiality of communication. From an issue raised by the 
fans themselves, this work also seeks to confirm or refute the hypothesis that the break with 
the classical narrative model, known as the Hero's Journey , widely used by Hollywood in the 
80s and 90s, could contribute to maintenance and/or resurgence of the cult around the 
audiovisual work analyzed. For this purpose, the data gathered from the observations made in 
the field are also shown, as well as what they represent. Finally, are brought new phenomena, 
experiences and insights as possibilities for further research in future studies. 
 
Keywords: Cult. Fans. Community. Cyberspace. Materiality. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Durante toda a história da humanidade, narrativas fantásticas encantam e inspiram 

pessoas de diferentes gerações, culturas e classes sociais. De certo modo, elas oferecem a 

possibilidade da sublimação de desejos e pulsões profundamente humanos. O que não 

podemos fazer na vida social, podemos imaginar - ou mesmo viver - no plano da ficção. E, 

dessa forma, tais narrativas alimentam o lobo voraz que vive inconscientemente em nós, 

mantendo-o tranquilo, enquanto o distraímos projetando um filme no qual ele tem a sensação 

de saciar o seu desejo (NASIO, 2007). Porém, da mesma maneira que a fantasia é capaz de 

satisfazer um desejo imperioso que não pode ser saciado na realidade, ela também estimula 

outros, despertando, reavivando ou aumentando o seu ardor. 

A fantasia é um recurso importante para a manutenção de uma vida psíquica saudável 

e age sobre nós afetando o corpo, regulando a sensibilidade e um conjunto de 

comportamentos afetivos e sociais. Talvez por isso, na experiência vivida frente à obra e seus 

recursos materiais e expressivos de qualquer ordem, parece ocorrer, junto com a emoção, uma 

reação proprioceptiva1 (BRAGA, 2010). Tal constatação fica mais evidente quando 

observamos a recepção dos fãs que afirmam sentir frio na espinha, vertigem e tontura ao 

assistir algumas cenas audiovisuais. A mesma lógica opera sobre a identificação do fã com 

um determinado personagem, que se intensifica até que o sujeito sinta o mesmo que a 

representação em cena. 

Considerando que essas histórias possuem alguns elementos estruturais comuns, 

encontrados universalmente em contos de fadas, mitos, lendas, sonhos, livros, filmes e séries 

de TV (VOGLER, 2006), buscamos analisar a recepção dos fãs de uma narrativa ficcional que 

propõe a alteração de tais padrões. Conhecido como Jornada do Herói, este modelo ficou 

famoso após ser incorporado aos moldes hollywoodianos, na tentativa de ajudar roteiristas, 

produtores e diretores a diminuir os riscos da história não agradar o público, assim como os 

gastos intelectuais para desenvolver a obra. 

                                                 
1 Também denominada como sinestesia, o termo é utilizado para nomear a capacidade de reconhecer a 

localização espacial do corpo, sua posição e orientação, a força exercida pelos músculos e a posição de cada 
parte do corpo em relação às demais, sem utilizar a visão. Este tipo específico de percepção permite a 
manutenção do equilíbrio postural e a realização de diversas atividades práticas. Resulta da interação das fibras 
musculares que trabalham para manter o corpo na sua base de sustentação, de informações táteis e do sistema 
vestibular, localizado no ouvido interno. 
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Essa tecnologia narrativa é baseada no trabalho do mitólogo Joseph Campbell2, que 

observou que os mitos continham padrões universais, dos quais as pessoas se alimentavam de 

diferentes formas. E, baseado nesses padrões ocultos da mitologia, seria possível contar 

qualquer história de infinitas maneiras, seguindo o mesmo esquema estrutural. Por isso, o 

modelo da Jornada do Herói é tido como universal e presente em todas as culturas e épocas. 

Pois todas as narrativas, conscientemente ou não, seguem os antigos padrões dos mitos, e 

todas as histórias podem ser entendidas nestes termos (VOGLER, 2006, p.33). 

Conforme observado por Vogler (2006), alguns filmes que se utilizavam deste recurso 

- como Guerra nas Estrelas3, por exemplo - atraíam uma legião de fãs, que o assistiam 

repetidamente, na busca por uma experiência quase religiosa. No caso da série de TV 

americana Game of Thrones não é diferente. Produzida e veiculada pela emissora HBO, canal 

por assinatura com transmissão para 50 países, a obra possui um exército 

de aproximadamente 5,5 milhões de fãs, segundo dados da empresa de monitoramento e 

análise de redes sociais SocialBakers4.  

Mas o que atrai tanto os fãs? O que os torna fiéis ou devotos à narrativa? Com o 

objetivo de encontrar respostas para estas perguntas, demos início a uma investigação. 

Partimos da hipótese, levantada pelos próprios fãs da série em um fórum virtual, de que o 

rompimento com a clássica Jornada do Herói pode ser decisivo para o recrudescimento do 

culto e o fortalecimento das comunidades fandom5. A partir daí, analisamos o culto desses fãs 

à esta obra audiovisual contemporânea e a sua relação com as inovações inauguradas pela 

narrativa. 

A pesquisa é um estudo de caso sobre um grupo de fãs da série ficcional Game of 

Thrones, exibida em sistema de TV fechado. Baseada na série de livros de fantasia épica A 

                                                 
2 Saiba mais no livro CAMPBELL, Joseph. O Herói de Mil Faces. São Paulo: Cultrix, 1992. 

3 A série teve início com Star Wars, lançado em 25 de maio de 1977. A seguir vieram duas sequências, The 
Empire Strikes Back, lançada em 21 de maio de 1980, e Return of The Jedi, lançada em 25 de maio de 1983. 
Dezesseis anos depois da exibição do último filme, teve início uma nova trilogia, mais uma vez lançada em 
intervalos de três anos. Em 2008, a soma da bilheteria arrecadada pelos seis filmes Star Wars totalizava 
aproximadamente U$ 4,41 bilhões, fazendo desta a quarta série cinematográfica com maior bilheteria de todos 
os tempos. A franquia toda soma mais de 30 bilhões de dólares, o que faz dela a franquia mais lucrativa da 
história. A série ainda tem previsão de expandir-se com o lançamento do Episódio VII, com lançamento 
anunciado para 2015 pela The Walt Disney Company. 

4 Disponível em: <http://oglobo.globo.com/blogs/emcartaznaweb/posts/2013/04/05/brasil-o-segundo-pais-com-
mais-fas-de-game-of-thrones-492315.asp>. Acesso em: 23 jun. 2013. 

5 Palavra de origem inglesa (Fan Kingdom). Refere-se ao conjunto de fãs de um determinado programa de 
televisão, pessoa ou fenômeno em particular. 
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Song of Ice and Fire6, do escritor e roteirista norte-americano George R. R Martin, o 

programa de TV estreou em 2011 nos Estados Unidos, onde também pode ser visto no site da 

emissora americana – somente por assinantes da HBO. Desde então, foram vários prêmios, 

elogios da crítica especializada e uma legião de fãs pelo mundo. A proposta de análise parte 

de um fórum de discussão na web, criado, mantido e destinado aos fãs da obra. As 

manifestações nesse tipo de fandom são fruto do afeto que opera em uma economia não 

comercial, característica da cultura dos fãs, em torno da qual o grupo se reúne e compartilha a 

mesma paixão (JENKINS, 2009). 

A escolha pela narrativa Game of Thrones foi feita por seu grande êxito em despertar a 

atenção da crítica e do público, aumentando a popularidade dos temas de fantasia e a 

aceitação do gênero pela mídia. A saga medieval gira em torno da disputa pelo poder e, ao 

contrário de outras obras do gênero, não tem o tom de uma fábula, uma vez que há boa dose 

de violência e sexo, conjugadas a temas como traição, incesto, política e jogos de poder. Por 

esse motivo é destinada ao público adulto e tem tonalidades realistas, apesar de ser uma obra 

que apresenta estruturas e elementos típicos do gênero da fantasia e da fábula.  

Para observar a recepção da obra audiovisual pelos espectadores, selecionamos o 

fórum Ice and Fire, no qual se discutem os aspectos da série cultuados pelo público e se 

expõem as sensações e afetos dos fãs. Nesse espaço virtual, é possível observar o visível7 e o 

enunciável8. A opção pelo http://forum.iceandfire.com.br/ se deve ao fato de este ser um 

espaço aberto e gratuito, bastando apenas se cadastrar para participar e interagir com os 

demais membros. Além disso, é o primeiro fórum brasileiro sobre As Crônicas de Gelo e 

Fogo, fundado em 17 de novembro de 2010 – conforme informa o próprio site. Outro ponto 

considerado na seleção foi a quantidade de membros e postagens, assim como a diversidade 

de contribuições dos usuários e tópicos com assuntos relacionados. 

Para chegar a esta etapa, primeiro foi realizado um levantamento prévio, por meio de 

sites de busca na internet, no qual foram contabilizados mais de 30 fóruns brasileiros, em 

língua portuguesa, dedicados à narrativa. Desses, pré-selecionamos os 20 primeiros resultados 

da pesquisa. Em seguida, foram aplicados os critérios mencionados no parágrafo anterior para 
                                                 
6 Traduzido para o português como As Crônicas de Gelo e Fogo, publicado no Brasil em 2010 pela editora 

LeYa. 

7 Aquilo que é dizível em um enunciado discursivo (DELEUZE, 2005). 

8 Aquilo que é visível e invisível em um discurso. O que inclui também o que é observável em enunciados não 
discursivos. Conjunto de lógicas que regem o que está sendo visto ou mostrado. O que podemos apreender do 
dito e do não dito, a partir de um tipo de organização e/ou modo de distribuição (DELEUZE, 2005). 



16 

 
 

o refinamento da busca por aquele que pudesse fornecer material de forma mais apropriada 

para a referida pesquisa acadêmica. 

O objetivo deste trabalho é fornecer subsídios para o conhecimento e a compreensão 

das formas de apropriação e recepção das narrativas fantásticas, assim como avançar nos 

estudos da dinâmica social e afetiva em que operam as comunidades de fãs no ciberespaço. 

Acredita-se que, dessa maneira, será possível vislumbrar o que leva os fãs a dispensarem 

tempo e afeto em torno de alguns objetos culturais. Paralelamente, pretende-se ainda revelar 

de que modo os elementos envolvidos agem e afetam a comunidade virtual, nos levando a 

uma compreensão mais ampla dos processos em curso.  

A proposta metodológica consiste em descrever os elementos analisados dentro de 

suas próprias dinâmicas, apropriações e lógicas, delimitando amostras e observações a fim de 

fornecer um recorte mais preciso do objeto de estudo. Sob a perspectiva da internet como 

artefato cultural, buscamos observar a inserção da tecnologia na vida cotidiana, assim como 

suas interferências nos modos de recepção e apropriação dos indivíduos. Assim, a rede de 

relacionamentos tecida nas comunidades virtuais é considerada um elemento da cultura e não 

uma entidade à parte. Nesta visão, o objeto pode ser compreendido como um local de 

interseção, onde as fronteiras entre o online e o offline são fluidas e atuam uma sobre a outra 

(FRAGOSO, 2011).  

Para fazer um recorte mais preciso, delimitamos como atores os usuários das 

comunidades de fãs, os suportes tecnológicos eleitos por eles para o contato com a narrativa - 

especialmente a internet e a televisão - e o próprio espaço no qual interagem sob a mediação 

do computador. São analisadas as conexões expressas dentro dos tópicos de discussão sobre a 

série audiovisual, divididos por temas e episódios, propostos pelos próprios participantes. A 

pesquisa foi realizada de 20 de maio a 10 de junho de 2013. A escolha por esse período foi 

feita por coincidir com os episódios finais da terceira temporada da série de TV – etapa em 

que observamos um aumento no engajamento dos fãs e da participação no fórum de 

discussão. A intenção era obter maior quantidade e diversidade de material para o estudo. 

Espera-se que, a partir desta análise, seja possível identificar de que maneira esses elementos 

sensibilizam o público e contribuem para alterar costumes e crenças na comunidade, além de 

confirmar ou refutar a hipótese da pesquisa. 

Em um primeiro momento, elegemos para a análise das subcomunidades do fórum Ice 

and Fire, a netnografia - etnografia aplicada a ambiente digitais - e a observação participante, 

conforme definido por Cicilia Peruzzo (2006, p. 136): 
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A observação participante – ou investigação etnográfica – realizada com a finalidade 
de observar comportamentos das pessoas em relação aos meios de comunicação 
pressupõe a inserção do pesquisador no ambiente investigado (uma família, uma 
gangue, um grupo profissional, uma comunidade etc.) e, em geral, objetiva observar 
como se processa a recepção das mensagens dos mass media, como elas são 
entendidas, decodificadas e reelaboradas. Pode também ter a finalidade de observar os 
processos comunicativos interpessoais, grupais ou comunitários, envolvendo os meios 
massivos ou outros processos de comunicação, como os grupais, e meios alternativos 
de comunicação. 

 

No entanto, devido a divergência de alguns autores sobre a definição exata do que 

seria netnografia e qual o limiar entre observação e observação participante, optamos por 

apenas descrever os métodos utilizados - que serão retomados no capítulo 4. Essa escolha foi 

feita com o propósito de mantermos o foco na pesquisa e não transformá-la em uma discussão 

sobre os conceitos metodológicos e nomenclaturas empregadas. Reconhecemos que tal 

discussão é relevante e pode contribuir para lançar luz às futuras pesquisas em ambientes 

digitais, por isso, consideramos a possibilidade de dar prosseguimento a este trabalho, 

retomando este debate no futuro. 

Para obter acesso integral à ação dos usuários no fórum em questão, foi necessário ao 

pesquisador tornar-se membro da comunidade, ou seja, se cadastrar e manter um perfil na 

plataforma. Contudo, nunca houve a pretensão de interferir nas discussões observadas. A 

intenção era investigar, por meio da observação, o tipo de relação estabelecida com os 

elementos de culto na narrativa fantástica, a fim de compreender como eles são percebidos e 

em que medida fomentam novas apropriações e usos sociais da mídia. Para garantir uma 

consistência à pesquisa, foi realizado ainda um levantamento bibliográfico prévio sobre os 

temas a ela relacionados. 

A pesquisa ainda levou em conta a perspectiva dos Estudos Culturais, que situa o 

conceito de cultura “no espaço social e econômico dentro do qual a atividade criativa é 

condicionada” (ESCOSTEGUY, 2010, p.156). Fazemos uso desta abordagem, por acreditar 

que o estudo da cultura integrado aos das realidades sociais nas quais existem e se 

manifestam, pode nos ajudar a refletir sobre o papel dos meios de comunicação na 

constituição de identidades e lançar luz sobre as motivações e usos sociais oportunizados 

pelos produtos de entretenimento contemporâneo.  

Presumindo que “quando uma tecnologia surge com novas possibilidades importantes, 

sempre gera alguma reestruturação na sociedade” (SHIRKY, 2011, p.183), estudar de que 

forma esses fenômenos ocorrem pode ser útil para compreender o estabelecimento de novas 

formas de sociabilidade e organizações sociais (RECUERO, 2009). Sua relevância social está 
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ligada a compreensão do processo de recepção e apropriação, a partir do uso de meios 

materiais e imateriais de comunicação. Da mesma forma, o estudo da narrativa - um dos 

nossos mecanismos cognitivos primários para a compreensão do mundo (MURRAY, 2003) - 

determina um dos modos fundamentais pelos quais nos organizamos e construímos 

comunidades. 

Admitimos que a dinâmica social presente nos espaços virtuais não é uma alternativa 

para a vida real, mas parte dela (SHIRKY, 2011). A partir desta ideia, a intenção é 

compreender como se dá a manifestação do culto e, através dos rastros ou inscrições digitais 

produzidos pelos usuários ou membros da comunidade de fãs na web, identificar possíveis 

motivações e desdobramentos desta prática. É sobre isso que trata o primeiro capítulo da 

dissertação, que apresenta as particularidades da narrativa fantástica Game of Thrones e sua 

complexidade, aborda o fenômeno culto, o acordo ficcional entre autor e espectador, o gênero 

fantasia e sua influência no imaginário coletivo. 

A proposta de análise do segundo capítulo é mostrar como funcionam as comunidades 

virtuais e de que forma elas fomentam uma inteligência coletiva capaz de solucionar 

problemas detectados pelo grupo. Ainda nesta etapa, abordamos o conceito de fã, a motivação 

para se reunirem e compartilharem informações em torno de certos objetos culturais, e a 

cultura que rege a ação individual e coletiva desses indivíduos no espaço virtual. Por fim, são 

apresentados os mecanismos de funcionamento do fórum de discussão que utilizaremos como 

estudo de caso na pesquisa. 

No capítulo seguinte, é detalhada a estrutura da narrativa Game of Thrones e os 

padrões da Jornada do Herói, mostrando em que pontos os dois se aproximam e divergem. 

Neste terceiro capítulo também relembraremos como o mercado hollywoodiano incorporou o 

modelo de Campbell e o aperfeiçoou com recentes tecnologias - como imagem e som em alta 

resolução, efeitos especiais, mídias interativas e uma estratégia transmídia - a fim de motivar 

cada vez mais consumo e aumentar os lucros do negócio. Nesta etapa, ainda analisaremos a 

cultura material que envolve os fãs, a estética medieval explorada pela obra e sua relação com 

o culto às imagens. 

No quarto capítulo descreve-se mais detalhadamente a pesquisa e mergulha-se no 

fórum de discussão, aprofundando os seus mecanismos de funcionamento e entendendo as 

disputas entre os participantes. Este também é o momento em que outros aspectos 

relacionados ao culto vêm à tona, revelando dinâmicas no interior do fórum pesquisado a 

partir da perspectiva da materialidade da comunicação. O propósito aqui é confirmar ou 
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refutar a hipótese de exacerbação do culto a partir do rompimento com um tipo conhecido de 

narrativa, com variações limitadas da clássica Jornada do Herói. Por último, a conclusão 

pretende mostrar os avanços realizados pela pesquisa e apontar possíveis caminhos para 

darmos prosseguimento a outros aspectos deste estudo. 
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1 O CULTO E SEU OBJETO 

 

 

 Com o propósito de enfatizar os processos em curso na pesquisa, faz-se necessário 

apresentarmos os elementos básicos envolvidos. Afinal, são eles os atores principais, a partir 

dos quais acompanharemos percursos, movimentos e alterações na intrincada rede que 

buscamos investigar. Mas antes de ir a campo explorar um território desconhecido, é 

importante nos prepararmos para tal viagem exploratória. Isso implica buscar conceitos, 

autores, referências e exemplos que possamos usar ao longo do trabalho como ferramentas ou 

parâmetros para identificar, comparar, classificar e compreender o que se passa a nossa volta.  

Neste primeiro capítulo, são definidos alguns conceitos chave para o desenvolvimento 

da pesquisa. Espera-se que tais fundamentos teóricos sejam úteis para delimitarmos os atores 

em cena, identificarmos os movimentos em ação e nos guiar neste estudo. A intenção é que, a 

partir das referências teóricas e conceituais, sejamos capazes de acompanhar cada elemento 

envolvido em sua trajetória com maior clareza, a fim de deixá-los emergir e falar por si 

mesmos. A partir daí, procuramos desenvolver o relato a seguir, de forma a permitir que 

novos componentes, no sentido de que não foram previamente planejados ou previstos, façam 

parte da pesquisa. 

 Dessa maneira, esperamos minimizar os desvios no caminho a ser percorrido ou, ao 

menos, estarmos aptos a acompanhar esses desvios de forma produtiva, sem nos perdermos 

nos padrões estruturantes e na teia de interações e mediações produzidas. Esta é também uma 

tentativa de evitarmos armadilhas comuns a esse tipo de expedição. 

 

 

1.1 A fantasia 

 

 

O gênero fantasia vive um excelente momento na indústria do entretenimento global. 

São livros, filmes e séries de TV que conquistam a preferência do público e despertam a 

devoção dos fãs. Com influência de gêneros que vão do policial ao terror, a fantasia é um 

território onde não há limites para a imaginação. Seja no cinema, na televisão, ou na literatura, 

não se expressam de forma pura, sem alterações. Pelo contrário, se encontram em constante 

mudança e redefinição (SOUZA, 2004). Por isso mesmo, uma das características mais 
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marcantes das narrativas fantásticas é o hibridismo. Considerado fundamental para o êxito da 

categoria, permite uma renovação constante com maior liberdade para inovar e surpreender os 

fãs. Entretanto, essa renovação não é uma simples possibilidade, é um mecanismo para evitar 

o desgaste ou o esgotamento do gênero, que é um dos maiores sucesso de público na 

atualidade.9 

 

Pode-se sugerir que a fantasia é um modo literário a partir do qual uma série de 
gêneros relacionados emergem. A fantasia oferece uma gama de possibilidades e 
combinações, produzindo diferentes tipos de ficção e situações históricas. Fazendo 
uso de termos linguísticos, o modelo básico de fantasia poderia ser visto como uma 
linguagem, ou língua, a partir da qual diversas formas derivam (JACKSON, 1981, p.7, 
tradução nossa).10 

 
Porém, para alguns, a preocupação é o conteúdo específico dessas fantasias - se estão 

em consonância com a visão de mundo cristã ou se podem acabar influenciando a conduta das 

pessoas na “vida real”. Como exemplo dessa influência, podemos citar as mais de 500 

contestações em escolas e bibliotecas americanas, em 2002, ao livro Harry Potter11 e o 

aumento do abandono de cães no Reino Unido, registrado após o início da série Game of 

Thrones em 2011, noticiado pelo jornal britânico The Independent12. Em outros casos, o 

                                                 
9 Tradicionalmente, filmes de guerra, musicais ou dramas históricos eram os gêneros de maior sucesso. Todavia, 

durante os anos 2000, as maiores bilheterias passaram a ser dominadas por franquias, geralmente adaptações de 
obras de fantasia, como Harry Potter, Piratas do Caribe e O Senhor dos Anéis. A popularidade do gênero é tão 
grande que o maior recordista de bilheteria da história do cinema, que não faz parte de nenhuma franquia, 
também é uma história de fantasia: Avatar (2009). No caso específico das franquias, a diferença é que os 
sucessos audiovisuais geralmente são acompanhados de sucessos literários, como Percy Jackson e o Ladrão de 
Raios, a saga Crepúsculo, as Crónicas de Nárnia, Harry Potter, O Senhor dos Anéis e a própria série Game of 
Thrones, baseada nos livros As Crónicas de Gelo e Fogo – todos grandes sucessos de bilheteria e vendas de 
exemplares pelo mundo. 

10 Traduzido livremente do original: It could be suggest that fantasy is a literary mode from which a number of 
related genres emerge. Fantasy provides a range possibilities out off which various combination produce 
different kinds of fiction in different historical situation. Borrowing linguistic terms, the basic model of fantasy 
could be seen as a language, or langue, from which its various forms, or paroles, derive (JACKSON, 1981, 
p.7). 

11 Os livros foram condenados por diversos pais e líderes religiosos nos EUA, sob a acusação de atrair as 
crianças para o mundo das ciências ocultas e incitar a adoração ao demônio. Eventos que envolviam a leitura 
desses livros foram cancelados e exemplares foram queimados publicamente como forma de afastar a sua 
suposta má influência (JENKINS, 2009).    

12 De acordo com o jornal britânico The Independent, o abandono de huskies siberianos, northern inuits, 
malamutes e outros cães parecidos com lobos cresceu significativamente no Reino Unido, após a exibição da 
série de TV Game of Thrones. Como a procura e a venda desses animais também aumentou 
consideravelmente, a hipótese das autoridades locais é de que as pessoas estariam comprando pela aparência 
ou modismo, sem levar em conta a responsabilidade de possuir um animal desse porte, assim como as 
necessidades e características específicas desses cães. Disponível em: 
<http://www.independent.co.uk/environment/nature/game-of-thrones-inspired-huskie-craze-goes-cold-as-
owners-give-up-on-dogs-8431188.html>. Acesso em: 3 jul. 2013. 
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excesso de violência, intrigas e cenas de sexo contribuem para tornar a trama fantástica ainda 

mais realista. É o que acontece na série de TV Game of Thornes, que tem o mérito de tentar 

relatar não heróis e vilões, mas seres humanos imperfeitos, que podem ser tomados como 

bons ou maus dependendo de suas escolhas em período cruciais da história - situações 

extremas em que os personagens enfrentam momentos de estresse e confusão mental. Alguns 

fãs defendem que é esse realismo que torna a fantasia mais interessante e atrativa.  

Em entrevista para a agência de notícias internacionais Reuters, o autor da saga, 

George R. R. Martin, afirmou que durante muito tempo a fantasia tem retratado heróis e 

vilões muito estereotipados13. E que os leitores e espectadores do gênero estão acostumados 

com as cenas de violência, mas não com as de sexo mostradas com o mesmo requinte de 

detalhes. Mas isso não quer dizer que a introdução de tais elementos é nova na fantasia, nem 

mesmo a utilização da “transgressão fantástica” - como ficou conhecida a estratégia do autor. 

A fantasia em si já é considerada transgressora e subversiva, como sugere a pesquisadora 

Rosemary Jackson (1981). Para a autora, um dos papéis da narrativa fantástica seria o de 

descortinar traços daquilo que está implícito ou invisível na cultura na qual está inserida. São 

elementos silenciados, encobertos ou feitos ausentes pela ordem cultural dominante.  

 

Desta forma, a literatura fantástica aponta ou sugere a base sobre a qual repousa a 
ordem cultural, para abrir-se, por um breve momento, para a desordem, para a 
ilegalidade, para aquilo que está fora da lei, o que está fora do sistema de valores 
dominantes (JACKSON, 1981, p. 4, tradução nossa).14 

 
Esta característica tem origem nos mitos antigos e na literatura folclórica, que são 

repletos de violência, sensualidade e jogos de poder que, não por acaso, são a base da fantasia 

moderna. Como literatura de ‘irrealidade’, a fantasia alterou, de acordo com as mudanças de 

conceitos ocorridas ao longo dos anos, o que constitui a noção de realidade. O ponto de 

partida mais óbvio para observar essas transformações, é o final do século XVIII, quando a 

industrialização transformou a sociedade ocidental. De meados de 1800 em diante, os contos 

de fadas e romances fantásticos, produzidos no contexto de uma economia capitalista, passam 

a expressar alguns dos efeitos psicológicos de habitar uma cultura materialista – muitas vezes, 

violenta e terrível (JACKSON, 1981). 

                                                 
13 Disponível em: <http://uk.reuters.com/article/2012/07/20/uk-books-author-georgemartin-

idUKBRE86J15220120720>. Acesso em: 3 jul. 2013. 

14 Traduzido livremente do original: In this way fantastic literature points to or suggests the basis upon which cultural order 
rests, for it open up, for a brief moment, on to disorder, on to illegality, on to that which lies on outside law, that which is 
outside dominant value systems (JACKSON, 1981, p. 4). 
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Isso porque a fantasia expressa pulsões inconscientes que revelam a tensão entre as 

leis da sociedade e a resistência involuntária da mente humana para essas leis (NASIO, 2007). 

Nesse sentido, a obra audiovisual a qual nos atemos – um drama épico - pode ser considerada 

fruto das transformações socioculturais ocorridas ao longo das últimas décadas. No entanto, 

além do drama, há outros gêneros que podem ser classificados como fantasia: os contos de 

fadas, a ficção científica, o terror, o romance e a aventura - com universos, criaturas ou 

fenômenos fantásticos. Também se enquadram nesta categoria, os contos relacionados a 

estados psíquicos anormais, incluindo ilusões e alucinações de diversas espécies. 

Por esse mesmo motivo, escritores que não desenvolvem narrativas propriamente 

fantásticas são muitas vezes incluídos no gênero devido a maneira pela qual os elementos da 

fantasia irrompem e pertubam a história. Sob este aspecto, o que clássicos do terror 

como Frankenstein (1831) e Drácula (1897) têm em comum com histórias infantis como 

Alice no País das Maravilhas (1865) e O Mágico de Oz (1939)? E de que forma estas se 

aproximam da ficção científica de O Médico e o Monstro (1886), da aventura épica de O 

Senhor dos Anéis (1954) e das histórias em quadrinhos do Superman (1938)? Além de todas 

essas narrativas possuírem traços do ‘maravilhoso’ ou irreal, elas subverteram a imaginação e 

os limites do possível em uma determinada época.  

Algumas delas resistem ao tempo e continuam subvertendo o imaginário coletivo em 

novas versões e atualizações da história. É o caso da série de ficção científica Smalville 

(2001). Baseada na história do Superman, ela reconta a juventude do personagem até a fase 

adulta, quando ele se torna um super-herói. Transmitida pelo canal WB, o seriado está em sua 

11ª temporada. Outro exemplo é série Once Upon a Time (2011), inspiradas em contos de 

fadas e que está em sua terceira temporada. Esta também utiliza recursos narrativos que 

remetem ao clássico seriado americano Lost (2004)15, pela maneira como desenvolve os 

personagens e pela constante separação temporal da trama em flashback e tempo presente – 

ambas exibidas pelo canal ABC.  

                                                 
15 Lost foi uma premiada série de televisão norte-americana, que misturava drama e ficção científica. Sua história consistia 

em seguir a vida dos sobreviventes de um acidente aéreo em uma misteriosa ilha tropical, após o avião que viajavam de 
Sidney, na Austrália, para Los Angeles, nos EUA, cair em algum lugar do Oceano Pacífico. A série teve um estilo único 
que seguia dois tipos de histórias não ligadas entre si: primeiro, a luta dos 48 sobreviventes do desastre para sobreviver e 
viver juntos na ilha, e segundo, a vida das personagens principais, antes do desastre, através de retrospectivas pessoais. 
Estreou em setembro de 2004 e terminou em maio de 2010, em seu sexta temporada. Sucesso de crítica e público, a série 
teve uma média de 15,5 milhões de espectadores por episódio durante todo o seu primeiro ano de exibição, garantindo 
vários prêmios da indústria audiovisual. Por ter reunido um número tão grande de espectadores e fãs em diversas mídias, 
tornou-se um ícone da cultura pop americana e abriu caminho para as chamadas narrativas complexas na televisão e 
transmedia storytelling. 
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Ainda podemos citar a série de televisão Grimm (2011), baseada nos contos do irmãos 

Grimm16 e exibida pela NBC. Classificada como um suspense policial fantástico, a série está 

em sua terceira temporada e lembra o seriado Supernatural (2005), que também se estrutura 

em uma história de caçadores de demônios e outras criaturas fantásticas com um toque de 

humor negro. Ainda vale mencionar The Walking Dead (2010), uma série americana 

dramática e pós-apocalíptica, baseada na série de quadrinhos de mesmo nome. A história 

conta a saga de um pequeno grupo de sobreviventes de um apocalipse zumbi.  

Por fim, também temos séries brasileiras que cumprem este papel, como o Sítio do 

Pica Pau Amarelo (2001) - inspirado na obra de Monteiro Lobato e exibida pela Rede Globo 

de Televisão até 2007 - e Contos do Edgar (2013), que estreou em 2013 no canal Fox Brasil. 

Esta última é uma adaptação dos contos de Edgar Allan Poe para a cidade de São Paulo nos 

dias atuais. 

Todavia, isso ainda não explica totalmente como um gênero que possui a magia e 

outras formas sobrenaturais como elementos primários atrai tanta atenção e adeptos. Talvez a 

explicação venha da psicanálise que acredita que interpretamos a realidade segundo o roteiro 

das nossas próprias fantasias (NASIO, 2007). Neste caso, as nossas tendências e desejos - 

conscientes ou não - agiriam sobre a nossa interpretação da realidade. E dessa maneira se 

daria o fascínio do leitor ou espectador que, por meio da fantasia, viveria a sua fantasia 

particular. O caso dos conteúdos perversos é bastante emblemático para compreendermos este 

fenômeno. Afinal, impor sofrimento ou dor a alguém para satisfazer uma pulsão ou desejo, de 

qualquer ordem, seria uma prática vergonhosa se vivida de outra maneira que não fosse por 

meio de um livro, um filme ou uma série de TV. Seria necessário guardar segredo para não 

ser julgado e condenado por outros e pelas leis da própria sociedade.  

Podemos observar esse fenômeno no relato de alguns fãs no fórum de discussão, que 

demonstram aprovação e até prazer com o sofrimento imposto a alguns personagens. Em uma 

cena do episódio Garden of Bones, da segunda temporada de Game of Thrones, o cruel Rei 

Joffrey Baratheon ordena o espancamento e a humilhação pública da sua ex-noiva Sansa Stark 

e, na sequência, força uma das prostitutas enviadas pelo seu tio Tyrion a espancar brutalmente 

a outra para lhe enviar uma mensagem. Sobre este episódio o fã Rgraveolens comenta: “[...] 

amei a cena das duas putas [sic] com o Joffrey, chegou a dar medo do moleque e compensou 

                                                 
16 Jacob e Wilhelm Grimm ou simplemente irmãos Grimm, como ficaram conhecidos, foram dois alemães que se 

dedicaram a registrar contos e fábulas infantis no início do século XIX, ganhando grande notoriedade por isso. 
Eles foram responsáveis pela publicação de clássicos como ‘João e Maria’, ‘Chapeuzinho Vermelho’ e ‘A Bela 
Adormecida’, entre outros títulos. 
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o fato de terem cortado muito a cena da Sansa, que embora tenha me deixado triste achei 

apropriado” (23 abr. 2012, via fórum)17.  

Em um segundo momento, o usuário Duduraphael comenta a cena em que o 

personagem Jaime Lannister tem a mão decepada: “Jaime perdendo o braço FODA DEMAIS 

MANO eu pensava que o bode ia cortar um olho dele pq ele fico [sic] espetando a faca, sendo 

que um braço fora impressiona muito, mas ainda bem que não!!!!!!!” (15 abr. 2013, via 

fórum)18. Na sequência, Peter Pan comenta sobre a mesma cena: “Episódio SENSACIONAL. 

Vibrei qdo terminou. Não achei que iam cortar a mão fora, ponto pra HBO e pra todo mundo 

envolvido.” (15 abr. 2013, via fórum)8. Por fim, o usuário Policarpo também manifesta sua 

opinião sobre o episódio três da terceira temporada: “Espero que ele de fato carregue sua mão 

[decepada] no pescoço, seria muito repugnante” (16 abr. 2013, via fórum)7. 

Os comentários revelam a satisfação de alguns fãs em assistirem cenas de crueldade e 

violência. Isso não quer dizer que, necessariamente, essas pessoas apreciem uma conduta 

violenta, mas que, no contexto da história, em interface com as experiências e preferências de 

cada um, elas vivenciam essa fantasia. A fala dos usuários demonstra a satisfação desse 

desejo em algum nível. Nesse sentido, desmistificar o processo de leitura de fantasia pode nos 

auxiliar a compreender melhor como a fantasia age sobre nós e apontar caminhos para uma 

real transformação social. 

 

 

1.2 A série Game of Thrones 

 

 

Para adentrar no universo da pesquisa, faz-se necessário conhecer um pouco mais a 

narrativa que nos propomos investigar. Esse conhecimento é útil para entendermos o contexto 

geral das discussões que se dão no fórum, na internet, e descortinar as formas de consumo e 

relacionamento com o produto cultural que se desenvolvem no ambiente virtual. Durante a 

definição do tema da pesquisa, pensou-se em buscar um objeto de produção nacional. No 

                                                 
17 Disponível em: <http://forum.iceandfire.com.br/showthread.php?5-Epis%F3dio-02%D704-Garden-of-

Bones&highlight=cena+duas+putas+Joffrey%2C>. Acesso em: 28 jul. 2013. 

18 Disponível em: <http://forum.iceandfire.com.br/showthread.php?2201-Epis%F3dio-03X03-Walk-of-
Punishment>. Acesso em: 28 jul. 2013. 
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entanto, a ausência de uma obra audiovisual nacional do gênero, que arregimentasse tamanho 

contingente de fãs e nos fornecesse tão vasto material, foi decisiva para a escolha da mesma. 

O objeto cultural escolhido é um exemplo de sucesso do gênero fantasia: a série de TV 

americana Game of Thrones, produzida e veiculada pela emissora HBO. A obra audiovisual é 

baseada nos livros de fantasia épica A Song of Ice and Fire, escritos pelo romancista e 

roteirista norte-americano George R. R Martin, que já venderam mais de 20 milhões de 

exemplares em todo o mundo e foram traduzidos em 40 línguas. Publicada pela primeira vez 

em 1996, a saga foi originalmente concebida para ser uma trilogia, mas atualmente possui 

cinco volumes publicados e mais dois planejados. O autor também escreveu três contos 

derivados e algumas novelas que são, basicamente, resumos dos livros principais. 

Em 2011, os quatro primeiros volumes da série de livros se mantiveram entre os dez 

primeiros colocados na lista de mais vendidos do jornal norte-americano The New York 

Times. A partir daí, a história foi adaptada para um grande número de formatos, como 

videogames e quadrinhos (HQ). Ainda foram lançados produtos inspirados no universo da 

obra, como bonecos em miniatura, aplicativos para celular, jogos online, de tabuleiro e RPG. 

Com um orçamento médio de US$ 60 milhões por temporada, a série de TV produzida 

por David Benioff e D. B. Weiss é a segunda mais vista da HBO, tendo alcançado a audiência 

de 13,6 milhões de espectadores em sua terceira temporada19. O Brasil é o segundo país com 

mais fãs da série - apelidada por eles de GOT, em referência às suas iniciais – 

com aproximadamente 5,5 milhões de seguidores, atrás apenas dos Estados Unidos, seu país 

de origem20. Não é difícil imaginar o que aproxima o perfil dos fãs dos dois países. Os 

Estados Unidos e o Brasil são as duas nações com maior influência cultural da televisão no 

mundo. Um dos motivos óbvios é o elevado número de espectadores, mas a semelhança no 

perfil de consumo também chama a atenção dos pesquisadores.21 O Brasil também é o 

segundo maior mercado mundial de consumo do meio de comunicação, novamente ficando 

atrás apenas dos Estados Unidos. E, em ambos, a produção é voltada basicamente para o 

entretenimento (SOUZA, 2004, p.68). 

                                                 
19 Em primeiro lugar está a temporada 2004 da Família Soprano, que mantém o recorde na emissora com a 

média de 14,4 milhões de espectadores. Disponível em: <http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2013/06/game-
thrones-e-serie-mais-vista-da-hbo-desde-familia-sopranos.html>. Acesso em: 11 jun. 2013. 

20 Disponível em: <http://oglobo.globo.com/blogs/emcartaznaweb/posts/2013/04/05/brasil-o-segundo-pais-com-
mais-fas-de-game-of-thrones-492315.asp>. Acesso em: 23 jun. 2013. 

21 Para saber mais, leia: SOUZA, José Carlos Aronchi. Genêros e formatos na televisão brasileira. São Paulo: Summus, 
2004. 
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A narrativa chama a atenção pelo enredo complexo, com grande número de histórias e 

personagens ambíguos, que oscilam entre figuras extremas, tais como vilões e heróis, bons e 

maus, virtuosos e inescrupulosos, conforme as circunstâncias e o desenvolvimento da trama. 

Outro detalhe que chamou a atenção do público são as belas fotografias da trama e o fato de 

não haver personagem ou núcleo de personagens principais, e sim vários núcleos. Trata-se de 

um emaranhado de histórias que se entrecruzam em um mundo medieval, misturando drama, 

violência, aventura, romance, suspense e horror em meio a disputas de poder entre famílias e 

seres fantásticos.  

Muito aguardada nos dois países desde a estreia da primeira temporada, em 17 de abril 

de 2011, Game of Thrones foi muito bem recebida pela crítica especializada. Os roteiros e as 

performances dos atores do elenco já ganharam inúmeros prêmios, incluindo oito Emmys, um 

Globo de Ouro e 46 outras nomeações. A segunda temporada estreou em 1º de abril de 2012 e 

rendeu aos seus produtores seis prêmios no Emmy Creative Arts Awards pelos efeitos 

especiais e quatro prêmios na categoria ficção científica e fantasia. No mesmo ano, o autor 

George R. R. Martin recebeu o World Fantasy Award22  - um conjunto de prêmios anuais e 

internacionais, concedido a escritores e artistas que tenham apresentado notáveis realizações 

no campo da fantasia. 

Já a terceira temporada estreou em 31 de março de 2013 e, em junho, venceu o Critics’ 

Choice Television Awards como melhor série audiovisual dramática. E, em agosto, recebeu o 

prêmio da Television Criticis Association (TCA) pelo melhor programa de TV do ano, na 

categoria drama. Game of Thrones também bateu o recorde de pirataria pelo segundo ano 

consecutivo. É a série de TV mais pirateada do mundo em 2012 e 2013. Em menos de 24 

horas após a exibição do último episódio da terceira temporada, mais de um milhão de 

downloads ilegais já haviam sido registrados, segundo o site TorrentFreak23 - o que também é 

um indicador do seu êxito junto ao público que faz uso constante da internet. A obra 

audiovisual ainda aumentou a popularidade do gênero fantasia e a aceitação do tema pela 

mídia. Também deu continuidade a adaptações literárias bem sucedidas, como a trilogia The 

                                                 
22 É considerado um dos prêmios de maior prestígio no gênero. Desde 1975, quando foi concedido pela primeira 

vez, têm premiado escritores proeminentes como Terry Pratchett, Stephen King, Marion Zimmer Bradley e 
Richard Matheson, entre outros. 

23 Disponível em: <http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2013/06/fim-da-terceira-temporada-de-game-thrones-
bate-recorde-de-pirataria.html>. Acesso em: 14 jun. 2013.  
A segunda temporada já foi baixada ilegalmente 25 milhões de vezes, tornando Game of Thrones o programa 
mais pirateado de todos os tempos. Disponível em: <http://www.gameofthronesbr.com/2013/03/telegraph-
entrevista-george-r-r-martin.html#ixzz2VIq2MoWw>. Acesso em: 23 jun. 2013. 



28 

 
 

Lord of the Rings (2001-2003) e a série de filmes Harry Potter (2001-2011), que 

estabeleceram a fantasia como um gênero altamente lucrativo e de notável qualidade artística.  

A primeira e a segunda temporada da série de televisão correspondem aos livros um e 

dois respectivamente. Já o terceiro livro foi adaptado para a TV em duas temporadas de Game 

of Thrones: a terceira, exibida em 2013, e a quarta, prevista para estrear no dia 30 de março de 

2014. No entanto, as histórias não são idênticas. Há personagens e situações que aparecem na 

obra audiovisual, mas que não são relatadas nos livros e vice-versa. Algumas das cenas 

reproduzidas também apresentam sutis, outras vezes, grandes diferenças. Há 80 personagens 

primários e secundários na trama, segundo dados da Wikipedia24. A mesma fonte estima que, 

até o quarto livro, o universo ficcional possua mais de mil personagens nomeados, ainda que 

alguns sejam citados rapidamente25. A maioria deles é humano e submetido a uma dura 

divisão de classes sociais: os nobres e os servos. Mas no decorrer do enredo, aparecem outras 

raças. 

 A história se desenvolve em um extenso território, com regiões e cidades que podem 

ser visualizadas por meio de mapas detalhados, disponíveis nos livros impressos, na abertura 

da série audiovisual, nos extras dos DVDs e na internet. Os habitantes possuem um idioma 

universal, mas também dialetos regionais e até mesmo uma língua extinta. Em um passado 

distante, os sete reinos descritos na trama foram conquistados e unificados por Aegon 

Targaryen, que construiu o cobiçado Trono de Ferro com as espadas dos seus inimigos. Os 

Targaryen governaram os Sete Reinos por quase três séculos, até que uma rebelião liderada 

pelo jovem Robert Baratheon tomou o poder e o proclamou o novo rei. Pouco mais de treze 

anos depois, começa a narrativa. Com a morte do rei Robert, logo no início da primeira 

temporada, tem início a conspiração entre as famílias rivais e a subsequente guerra pelo trono. 

Existem três argumentos principais na história que interligam-se cada vez mais no 

decorrer da série: a crônica de uma guerra civil dinástica entre várias famílias concorrentes 

pelo controle dos Sete Reinos; a ameaça crescente das criaturas sobrenaturais conhecidas 

como “os Outros”, que habitam além de uma imensa muralha de gelo ao Norte; e a ambição 

de Daenerys Targaryen, a filha exilada de um rei assassinado na guerra civil ocorrida treze 

anos antes, prestes a voltar à sua terra e reivindicar seu trono por direito. 

                                                 
24 Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_personagens_de_Game_of_Thrones. Acesso em: 

12 ago. 2013.  

25 Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/As_Cr%C3%B4nicas_de_Gelo_e_Fogo. Acesso em: 12 ago. 
2013. A informação encontra-se logo no item que fala dos personagens.  
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1.3  O acordo ficcional 

 

 

Situada nos continentes imaginários de Westeros e Essos, a série fala sobre a 

complicada trama de luta e controle dos sete reinos, impulsionada por antigas dinastias que 

clamam por poder. Há disputas internas, mas também há ameaças que chegam do exterior, 

como dragões, gigantes, caminhantes brancos, selvagens e zumbis gelados - conhecidos como 

“os outros”. As estações do ano podem durar décadas e os feitiços são capazes de ressuscitar 

personagens, sem ameaçar a verossimilhança da história. Tudo isso porque o seu mundo 

ficcional é construído a partir de aspectos do mundo real.  

Para Umberto Eco (1994), entrar no bosque da ficção implica em assinar um acordo 

ficcional com o autor e estar disposto a aceitar a natureza própria daquele universo e de seus 

personagens. Dessa maneira, é possível achar natural que alguns personagens se comportem 

tais como em nossa experiência, que chamamos de mundo real, sem maiores compromissos 

ontológicos. 

 

A norma básica para se lidar com uma obra de ficção é a seguinte: o leitor precisa 
aceitar tacitamente um acordo ficcional, que Coleridge chamou de “suspensão da 
descrença”. O leitor tem que saber que o que está sendo narrado é uma história 
imaginária, mas nem por isso deve pensar que o escritor está contando mentiras. De 
acordo com John Searle, o autor simplesmente finge dizer a verdade. Aceitamos o 
acordo ficcional e fingimos que o que é narrado de fato aconteceu (ECO, 1994, p. 81, 
grifo do autor). 

 

Os argumentos de Eco nos mostram que as afirmações ficcionais são verdadeiras 

dentro de uma estrutura de mundo possível na história. Assim sendo, a fantasia funciona 

como um artifício para criar mundos ficcionais tão complexos, contraditórios e provocantes 

quanto o mundo real26. É uma espécie de ativador da obra, que nos envolve nas fronteiras de 

seu universo próprio e nos faz levá-lo a sério. Isso é possível porque “o modo como aceitamos 

a representação do mundo real pouco difere do modo como aceitamos a representação de 

mundos ficcionais” (ECO, 1994, p. 96). 

                                                 
26 A exemplo de como a fantasia contribui para a construção de universos ficcionais complexos, temos o 

desenvolvimento da língua dothraki, exclusivamente para ser usada na série. Para isso, a HBO contratou o 
linguista David J. Peterson, da Language Creation Society. Em outubro de 2010, existiam mais de 2,5 mil 
palavras no léxico da língua. Com o sucesso da série, existe uma crescente comunidade de adeptos do idioma e 
diversos sites que oferecem informações a respeito. 
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Sob esta lógica, a narrativa se estrutura e se desenvolve, acompanhando os percalços 

dos personagens de quatro principais famílias na disputa pelo poder: os Starks, os Baratheon, 

os Lannister e os Targaryen. Cada uma das famílias tem seu próprio brasão, lema, cor e 

características marcantes, oferecendo aos fãs ricas possibilidades de criações artísticas e 

intelectuais de várias espécies. Porém, as histórias não se limitam aos personagens das quatro 

famílias, outras surgem no decorrer da trama e ganham espaço, alimentando a complexidade 

da narrativa e a criatividade dos fãs. 

 

 

1.4 A complexidade narrativa  

 

 

Ao iniciarmos o assunto no tópico anterior, pareceu-nos conveniente dar sequência a 

alguns esclarecimentos sobre o tema. Entendemos por complexidade narrativa o processo 

narrativo que vai além do enredo, uma dimensão que faz referência a si mesma, na maneira de 

escrever o texto, de estruturar os enunciados e sujeitos, no uso das metáforas e na dinâmica 

das relações intertextuais. Conforme define o pesquisador de cultura da mídia Jason Mittell 

(2012, p. 30-31), “A complexidade narrativa na televisão baseia-se em aspectos específicos do 

storytelling que aparentemente são inadequados à estrutura seriada que diferencia a televisão 

do cinema e também a distingue dos modelos convencionais de formatos seriados e 

episódicos”. Ela oferece múltiplas possibilidades criativas e uma perspectiva de retorno única 

no meio televisivo. É um modelo não muito uniforme e, por isso mesmo, difícil de ser 

copiado. Neste caso, melhor seria falar em adaptação, já que uma das suas características é 

fugir do previsível ou convencional - o que é uma distinção bastante instável, uma vez que 

esta variável muda conforme o tempo, o lugar e a cultura na qual está inserida. 

Nos últimos anos, a televisão redefiniu as normas do que pode ser considerado 

complexo em termos narrativos, como o aprofundamento na caracterização das personagens, a 

continuidade do enredo e as variações a cada episódio, que não são possíveis num filme de 

apenas duas horas de duração. Sobretudo a partir do final da década de 70 e início dos anos 

80, foram adotadas as tramas episódicas combinadas a arcos narrativos multiepisódicos e 
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dramas contínuos de relacionamento27. Esse modelo contrastava com o simples adiamento do 

desfecho narrativo, conforme assistíamos anteriormente (MITTEL, 2012).  

De 1990 em diante, as inovações dos anos 80 expandiram o papel dos arcos históricos 

entre episódios e temporadas. Somou-se a isto o desenvolvimento das tecnologias digitais que 

acabaram por afetar a forma das pessoas assistirem televisão, seja pela qualidade da imagem, 

pela ubiquidade da internet que nos convida a novas formas de engajamento, ou pelos games, 

blogs e fóruns de fãs, que ampliaram a participação e o consumo para além do fluxo unilateral 

da televisão tradicional. Nesse contexto, um conjunto de fatores históricos, econômicos, 

sociais e tecnológicos, combinados de maneira criativa, foi responsável por transformar as 

regras estabelecidas. 

Um dado importante na construção da narrativa seriada complexa é que o público 

pode rever episódios ou parte deles para analisar momentos que requerem maior atenção e 

esforço intelectual. O propósito é entender a formação do quebra-cabeça para, em seguida, 

descobrir quais são as partes ocultas. Assim, os fãs são encorajados a assistir inúmeras vezes o 

que antes era uma forma de entretenimento essencialmente efêmera. 

 

O público tende a aderir a programas complexos de uma forma muito mais 
apaixonada e comprometida do que à maior parte da programação da televisão 
convencional. Usam estes programas como base para uma cultura de fã fortalecida e 
podem dar uma resposta ativa à indústria televisiva (MITTEL, 2012, p. 36). 

 

 Porém, não devemos tomar como complexos simples roteiros longos ou apropriações 

da estética literária pela televisão. Tampouco imaginar que a complexidade é uma 

característica presente apenas nas séries de TV americana. Trata-se, na verdade, de 

transformações resultantes da construção de práticas, conceitos e códigos que se 

retroalimentam, e que integram um circuito no qual as questões simbólicas não se 

desvinculam das práticas sociais e de produção (MUNGIOLI; PELEGRINI, 2012). Para que a 

definição não permaneça demasiadamente fluida, recorremos novamente ao Mittell (2012, p. 

                                                 
27 A série audiovisual Game of Thrones atende a estes requisitos, uma vez que combina tramas que são iniciadas 

e concluídas dentro de um mesmo episódio com arcos narrativos que se estendem por vários deles. É desta 
forma que o autor tece a narrativa, a partir do cruzamento de múltiplas histórias com temporalidades, 
percursos, durações e graus de importância distintos. A obra ainda explora dramas de relacionamentos de 
diversos tipos: pai e filho; irmãos; tio e sobrinho; amantes; filhos legítimos e bastardos; homem e mulher; 
mestre e aprendiz; senhor e servo; nobres e plebeus; jovens e idosos, e etc. A narrativa também possui uma 
mitologia rica e contínua, permeada por uma batalha entre forças dicotômicas, como o natural e o sobrenatural; 
o sonho e a realidade; a força física e a persuasão/sedução; a beleza e a monstruosidade; o amor e o ódio; a 
honra e a desonra; o certo e o errado; a pureza e a malícia; o sagrado e o profano; o desejo e o dever; o orgulho 
e a sobrevivência. Sob esta alegação, podemos creditar à obra o título de narrativa complexa. 
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36-37), que define, de forma mais precisa, o que seria a complexidade narrativa segundo a sua 

visão: 

 

Em seu nível mais básico, é uma redefinição de formas episódicas sob a influência da 
narração em série – não é necessariamente uma fusão completa dos formatos 
episódicos e seriados, mas um equilíbrio volátil. Recusando a necessidade de 
fechamento da trama em cada episódio, que caracteriza o formato episódico 
convencional, a complexidade narrativa privilegia estórias com continuidade e 
passando por diversos gêneros. Somado a isso, a complexidade narrativa desvincula o 
formato seriado das concepções genéricas identificadas nas novelas [...]. A narração 
nas novelas certamente pode ser complexa e requer um alto nível de postura ativa do 
público para engrenar na rede de relações e estórias prévias evocadas em cada virada 
da trama. Em contrapartida, na programação narrativamente complexa, o 
desenvolvimento da trama tem posição muito mais central, possibilitando emergir um 
relacionamento e um drama associado às personagens a partir do desenrolar do enredo 
e, dessa forma, atribui ênfase de maneira reversa às novelas. 

 

Contudo, os programas considerados complexos possuem uma atração extra, que vão além 

de viver em um mundo ficcional realístico ou acompanhar os percursos e transformações dos 

personagens e da própria trama. A reunião de fãs sequiosos por dissecar a obra também se 

deve ao desejo de entender e desvendar os procedimentos narrativos. A fascinação está, em 

parte, em assistir as engrenagens funcionando e conseguir enxergar onde cada estrutura se liga 

e contribui para o desenvolvimento da história. O desafio de encontrar as peças do quebra-

cabeça envolve as pessoas. E, na medida em que elas percebem as artimanhas narrativas, 

continuamente renovadas, o culto em torno desta encontrará um terreno fértil para germinar e 

crescer.  

 

 

1.5 O fenômeno culto 

 

 

Como modalidade do comportamento humano que nos remete aos atos da crença ou 

da devoção, o culto não é uma categoria estável. Na origem, exprime a incorporação da obra 

de arte num conjunto de relações tradicionais, tais como as mais antigas que nasceram a 

serviço de um ritual. A etimologia da palavra revela também um sentido religioso e 

transcendente. Derivado do verbo latino colere, o nome cultus designou a princípio o ato de 

cultivar, ocupar-se de algo. Por isso, está ligado ao mundo do ornatus e da cultura no sentido 

estético do termo.  
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Para alguns autores, como Walter Benjamin e Michael Fried - segundo os quais o 

culto está ligado as origens históricas da arte e diz respeito a práticas mágicas, rituais e 

culturais que foram se perdendo28 - o culto passa pela experiência de ser distanciado ou 

invadido pela presença silenciosa de alguém ou de alguma coisa. Experiência efetivamente 

invasora, de ser mantido à distância, na condição de respeito, por uma obra de arte (DIDI – 

HUBERMAN, 1998).  

Notadamente a partir da segunda metade do século XX, o intenso consumo e defesa de 

algumas obras de entretenimento e arte contemporânea, por parte de grupos específicos de 

apreciadores, desencadeou o que chamamos de fenômeno cult. Essa devoção mantida a certas 

obras, ao longo dos anos vem se relacionando com a ideia de subcultura, “identificada menos 

como um estilo específico do que como uma certa estratégia de leitura associada à vanguarda” 

(JANCOVICH, 2003, p. 35)29. Neste sentido, importa-nos uma das principais características 

do fenômeno: a existência de um grupo de fãs, admiradores e consumidores ávidos por 

destrinchar a obra e segui-la em seus percursos e desdobramentos. Sob este ponto de vista, a 

palavra culto – do inglês, cult - parece bastante apropriada para definir a ação de alguns 

grupos de adeptos, seguidores de um objeto, pessoa ou conjunto de componentes, que mantém 

com estes uma relação de devoção em seus mais diversos aspectos.  

Tal fenômeno tornou-se uma espécie de classificação, um rótulo para as obras 

“adoradas” por fãs para além da sua vida útil30. Não se trata apenas de uma distinção 

alternativa ao mainstream31, tampouco da mera celebração da qualidade e sofisticação de uma 

obra, mas também da emergência de um mercado de nicho marcado pelo hibridismo das 

comunidades de fãs. Mas o que atrai tanto os fãs? O que os torna fiéis ou devotos, 

                                                 
28 No período pré-histórico, por exemplo, os desenhos rupestres eram parte de um ritual mágico para assegurar 

uma caça bem sucedida. Tais imagens não eram criadas com o objetivo de serem apropriadas, consumidas ou 
expostas para apreciação, bastavam-se em sua existência. Isso porque os desenhos registrados possuíam 
objetivos bastante práticos: executar ou ensinar práticas mágicas. Dessa forma, o culto tinha o papel de dar 
visibilidade ao sagrado através de rituais e objetos, para que se tornasse, de alguma maneira, apreensível aos 
olhos. 

29 Do original: [...] a subculture identified less by a specific style than by a certain strategy of reading associated 
with the avant-garde [2000:14] (JANCOVICH, 2003, p. 35). 

30 Refere-se aos fãs que continuam a cultuar uma obra audiovisual que já tenha sido finalizada. São exemplo 
disso os fãs de filmes e séries de TV que continuam a manifestar a sua admiração e articular interações e 
produções (fanfictions) em comunidade ciberespaciais, mesmo após o término da obra em questão.  

31 A ideia de mainstream está associada a uma conformidade política, cultural e/ou econômica com os 
respectivos circuitos dominantes. E também a categoria de “blockbuster”, ou seja, filme ou obra produzida 
para atender aos anseios comerciais de seus produtores. Muitas vezes também é entendida como produto de 
fácil assimilação e baixa sofisticação. 
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especialmente em uma série audiovisual? O que os leva a cultuar uma obra de ficção? A 

hipótese da pesquisadora Janet Murray (2003) é a fascinação pelo relato e a atração dos 

espectadores para o palco, para o reino da ilusão. É dessa maneira que uma narrativa ficcional 

nos oferece a segurança de alguma coisa exterior a nós sobre a qual podemos projetar nossos 

sentimentos e emoções. As histórias evocam nossos desejos e medos mais profundos porque 

fazem parte dessa mágica reunião de fronteiras (MURRAY, 2003). 

 Para Umberto Eco (1994), a imersão no universo da obra contribui para o fenômeno, o 

que vai ao encontro da ideia de Benjamim, na qual o culto passa pela experiência de “ser 

invadido pela obra” e pela hipótese da própria Janet Murray. Porém, Eco (1994) vai um pouco 

além. Para ele, a vida extratextual e intratextual dos personagens da história coincide com o 

fenômeno cult. Segundo sugere, isso acontece quando se torna fácil atribuir uma vida real a 

um personagem de ficção. O que ocorre porque o mundo ficcional é construído a partir de 

aspectos do mundo real, com afirmações verdadeiras dentro da estrutura do mundo possível 

da história: 

 

Na verdade, os mundos ficcionais são parasitas do mundo real, porém são como 
efeitos “pequenos mundos” que delimitam a maior parte de nossa competência no 
mundo real e permitem que nos concentremos num mundo finito, fechado, muito 
semelhante ao nosso, embora ontologicamente mais pobre. Como não podemos 
ultrapassar suas fronteiras, somos levados a explorá-lo em profundidade (ECO, 1994, 
p.91). 

 

No entanto, para Eco, isso não basta para que uma obra se torne cult. Sua hipótese 

para o surgimento do culto ao redor de uma obra específica considera ainda a “desconexão” 

da mesma. O que implica na possibilidade de “desconjuntamento” - sem forma, deformado, 

desconjuntado, desconexo, mistura de fontes distintas (ECO, 1994). Conforme Jenkins (2009) 

relata, para Eco, a obra deve chegar até o público como um universo guarnecido, 

enciclopédico, com um rico conjunto de informações que possam ser investigadas por fãs 

dedicados. De maneira que personagens e episódios possam ser citados como se fossem parte 

do universo particular de cada um. A ideia é que a narrativa forneça recursos para a 

construção das nossas próprias fantasias (JENKINS, 2009). 

 

A fim de transformar uma obra num objeto cult, deve-se poder fragmentá-la, 
desarticulá-la e desorganizá-la, para que se possa lembrar apenas de partes dela, 
desconsiderando a relação original das partes com o todo.” E o filme cult não precisa 
ser coerente: quanto mais direções diferentes seguir, quanto mais comunidade puder 
sustentar e quanto mais experiências diferentes puder proporcionar, melhor (ECO, 
1986 apud JENKINS, 2009, p. 140). 
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Essa hibridação de formas, gêneros e conteúdos representa uma aparente tendência da 

produção cultural contemporânea, caracterizada pelo excesso, instabilidade e complexidade 

(FELINTO, 2006, p. 417). A partir da junção de tais elementos, a série torna-se um conjunto 

de perceptos e afectos32 e deve ficar de pé sozinha para ser considerada cult, de modo a se 

tornar sólida e durável como a arte dos museus33. Nesse contexto, o que se conserva no 

contato com a obra não é o material – livro, computador, TV ou DVD - e sim o afeto ou o 

percepto desencadeado por ela. Mesmo que o material só durasse alguns segundos, a sensação 

estaria presente e se conservaria na eternidade desta curta duração (DELEUZE; GUATTARI, 

1992). Por isso a obra cult é tida como um bloco de sensações que abriga referências a 

diversos antecessores, que geralmente é acompanhada de uma intensa emoção e uma sensação 

de déja-vu34. Assim, excessos e lacunas são vistos como oportunidades para as comunidades 

fandom se organizarem e coordenarem o culto, alimentando uma profundidade de experiência 

que motiva mais consumo (JENKINS, 2009). 

Nesse sentido, a existência de diferentes locus digitais para a exploração da obra pelos 

fãs contribui para o culto mantido em torno da mesma. Isso porque a exploração desses 

espaços exige “certa paciência e dedicação (pode-se levar alguns dias para descobrir todos os 

seus ‘segredos’), mas é precisamente o tipo de dedicação que se exige dos participantes de um 

culto religioso” (FELINTO, 2004, f.7). A partir daí, o explorador sente-se imerso em um 

mundo no qual a experiência televisiva prolonga-se para além da tela, em outros tempos e 

espaços, conforme explica Felinto (2004, f. 7):  

 

Mas agora com o diferencial de que o espectador pode sentir-se, em alguns sentidos, 
como partícipe do desenrolar da narrativa. Os efeitos de realidade [...] mergulham o 

                                                 
32 Os perceptos não são apenas percepções, já que se tornam independentes do estado daqueles que os 

experimentam. E os afectos não são apenas sentimentos ou afeições, uma vez que transbordam a força 
daqueles que são atravessados por eles. As sensações, perceptos e afetos são seres que valem por si mesmos e 
excedem qualquer vivido. (...) A obra artística é um ser de sensação e nada mais: ela existe em si (DELEUZE; 
GUATTARI, 1992, p. 213). 

33 Um exemplo de ação que caminha no sentido de tornar um produto de entretenimento contemporâneo sólido e 
durável como a arte dos museus é a International Game of Thrones Exhibiton, uma exposição itinerante da 
série Game of Thrones, promovida pelo canal HBO. O público brasileiro teve a oportunidade de visitá-la, 
gratuitamente, entre 25 e 30 de abril de 2013, em São Paulo. No acervo, 70 artefatos das três primeiras 
temporadas. Entre esses objetos estão figurinos dos principais personagens, armas, jóias e armaduras originais 
usadas nas gravações, além de uma réplica do trono de ferro. A exposição que passou também por Nova York 
(EUA), Toronto (Canadá), Amsterdã (Holanda) e Belfast (Irlanda do Norte), promoveu ainda uma experiência 
interativa, na qual os visitantes eram transportados para dentro da batalha épica da Baía de Blackwater, da 
segunda temporada da série. Disponível em: <http://guia.folha.uol.com.br/exposicoes/1267403-exposicao-
sobre-game-of-thrones-traz-trono-de-ferro-e-mais-70-objetos-da-serie-a-sp.shtml>. Acesso em: 14 jun. 2013. 

34 Loução francesa que significa “já visto”; forte sensação de já ter presenciado ou vivenciado algo. 
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cibernauta em um universo cujo último propósito é esfumaçar as fronteiras entre o 
ficcional e o real. 

 

Diante desses argumentos, acreditamos que o estudo do fenômeno “culto” no 

ciberespaço passa pela compreensão da cultura fomentada pelas novas mídias digitais, que 

permitem, com intensidade cada vez maior, as intervenções criativas dos públicos agora 

convertidos em co-criadores da obra (MANOVICH, 2001). Nesses ambientes virtuais, nos 

quais os fãs se reúnem para manifestar uma adoração quase religiosa aos elementos 

narrativos, perfeitamente inseridos numa lógica da produção industrial e do consumo, a obra é 

transformada em uma espécie de fonte de uma revelação mística (FELINTO, 2004). Entender 

essa nova cultura que agrega os fãs em torno de interesses comuns, independente de fronteiras 

e demarcações territoriais fixas, é o caminho que escolhemos para descortinar a prática do 

culto, suas motivações e implicações na sociedade. 
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2 COMUNIDADES, FÃS E AFETO 

 

 

Na tentativa de deixar que cada elemento envolvido na prática do culto fale sobre si, 

optamos por acompanhá-los em sua própria trajetória. Porém, ao iniciarmos tais observações, 

pareceu-nos necessário definir mais alguns conceitos chave para o desenvolvimento da 

pesquisa. Os eixos estabelecidos como ancoragem neste capítulo são: as comunidades 

virtuais, a cultura presente nesses espaços, a mobilização de conhecimento e recursos para 

atingir um objetivo comum, os fãs e sua cultura e o funcionamento do fórum pesquisado. 

Espera-se que os fundamentos teóricos apresentados sejam úteis para delimitarmos os atores 

em cena, identificarmos os fenômenos em ação e nos guiar neste estudo. A partir deles, 

procuramos desenvolver o relato a seguir, de forma a permitir que novos componentes, no 

sentido de que não foram previamente planejados ou previstos, façam parte da pesquisa. 

 

 

2.1 Territórios físicos x virtuais 

 

 

Ao longo do tempo, o conceito de comunidade foi se transformando conforme o 

período histórico, contexto ou espaço que conhecíamos ou habitávamos. Vários autores da 

sociologia clássica (DURKHEIM, 1926; TÖNIES, 1947; WEBER, 1987 apud RECUERO, 

2001) aos pensadores contemporâneos (RHEINGOLD, 1996; MAFFESOLI, 1997; 

PALÁCIOS, 1998 apud RECUERO, 2001; CASTELLS, 2003) discutiram o significado da 

expressão e a definiram a partir de aspectos como: associação, estrutura social, relações 

sociais, sentimento de pertencimento, coesão social, base territorial, permanência, emergência 

de um projeto comum, emoção partilhada e formas próprias de comunicação, entre outros. 

Justamente pela heterogeneidade de elementos envolvidos, o conceito ainda hoje suscita 

discussões sobre a sua definição e, não raro, mantém-se demasiadamente vago para um 

aprofundamento. 

Com o advento das recentes tecnologias de comunicação, mais uma vez o conceito de 

comunidade foi resignificado. A partir do estabelecimento da Comunicação Mediada por 

Computador (CMC), a configuração do que conhecíamos como espaço e estrutura de uma 

comunidade foram radicalmente alterados. Os primeiros estudos sobre essas mudanças foram 
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realizados na década de 80. Um nome que se destacou nesse cenário foi o do pesquisador 

Howard Rheingold (1996), a quem se atribui a criação do termo “comunidades virtuais” e a 

sua definição: 

 

As comunidades virtuais – uma experiência social não planejada - são os agregados 
sociais surgidos na Rede, quando os intervenientes de um debate o levam por diante 
em número e sentimento suficientes para formarem teias de relações pessoais no 
ciberespaço (espaço conceptual onde se manifestam palavras, relações humanas, 
dados, riqueza e poder dos utilizadores da tecnologia de CMC). (RHEINGOLD, 1996, 
p.18) 

 

Desde então, o termo evoluiu e um território comum deixou de ser condição de 

existência das relações humanas e da constituição de grupos. Ou ainda, segundo outro ponto 

de vista, a ideia passou a comportar um novo tipo de espaço, já que os integrantes de alguns 

grupos passaram a fixar-se também em territórios virtuais. Desde então, os locais 

fomentadores de laços sociais, responsáveis pela formação de comunidades, passaram a 

considerar o ciberespaço como mais um lugar para promover relações entre pessoas e o 

“sentimento de comunidade” (RECUERO, 2001). Também chamados de “terceiros lugares”35 

- ou seja, lugares de vida pública informal, como igrejas, praças e bares - esses locais nos 

quais as pessoas interagem de modo “desinteressado”, por lazer ou divertimento, são 

considerados por Rheingold (1996) os mais propícios para o estabelecimento de relações 

sociais devido às possibilidades inovadoras de interação. 

É sabido que os meios de comunicação têm impacto sobre as relações humanas e que 

alteraram, sobretudo, a ideia de espaço e tempo na sociedade. Como consequência, assistimos 

a formação de um novo tipo de comunidade. Para Raquel Recuero (2001, p. 6, grifo do autor), 

a “Comunidade Virtual seria o termo utilizado para os agrupamentos humanos que surgem no 

ciberespaço, através da comunicação mediada pelas redes de computadores (CMC)”. Sob esse 

ponto de vista, é necessário um locus virtual, um lugar público no qual a comunicação se 

desenvolva, com fronteiras simbólicas e não físicas. 

Entretanto, apenas uma base no ciberespaço não é o suficiente, pois uma comunidade 

pressupõe relação entre seus integrantes, interatividade. Por isso, agrupamentos online, nos 

quais as pessoas não têm qualquer envolvimento entre si e não há troca de informações ou 

emoções entre os usuários, não podem ser considerados comunidades virtuais (RECUERO, 
                                                 
35 Segundo Rheingold (1996), as comunidades estariam desaparecendo da vida moderna devido à falta de lugares 

que ele chamou de great good places. Para o autor, haveriam três tipos importantes de espaço para o 
estabelecimento de laços sociais em nossa vida cotidiana: o lar, o trabalho e os “terceiros lugares” 
(RECUERO, 2001). 
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2001). Pelos motivos descritos acima, muitos autores que estudam o tema defendem que a 

interação nesses espaços não pode ser pré-determinada, ao contrário, deve ser mútua, de 

natureza caótica e imprevisível – por exemplo, um chat, um fórum de discussão ou uma rede 

social em que as pessoas conversem e compartilhem conteúdo entre si.36  

Há ainda outros elementos envolvidos na formação de uma comunidade virtual, como 

a permanência, já que os seus integrantes não poderiam estabelecer relações de troca entre si 

se não permanecessem em contato uns com os outros por um período mínimo de tempo. O 

sentimento de pertencimento também está presente nesse contexto e é responsável pelo 

envolvimento com o grupo. Muitas vezes está ligado à identificação com esse coletivo ou a 

um projeto comum entre os seus participantes. Essas redes de laços interpessoais 

proporcionam sociabilidade, apoio, informação, um senso de integração e identidade social, 

que se formam com base em afinidades, conforme explica o sociólogo Manuel Castells (2003, 

P. 116): 

 

Nesse contexto, a comunicação de valores e a mobilização em torno de significados 
tornam-se fundamentais. Os movimentos culturais (no sentido de movimentos 
voltados para a defesa ou a proposta de modos específicos de vida e significado) 
forma-se em torno de sistemas de comunicação – essencialmente a internet e a mídia 
– porque é principalmente através deles que conseguem alcançar aqueles capazes de 
aderir a seus valores e, a partir daí, atingir a consciência da sociedade como todo 

 

Neste tipo de rede de comunicação, as pessoas colocam também as suas emoções na 

transferência das informações (RHEINGOLD, 1996). Isso fica bastante claro na observação 

da comunidade que pesquisamos, na qual os fãs exteriorizam emoções diversas: “Parece que o 

cabelo do Jaqen ta [sic] mais vermelho!!! AMEI!!! Muito ansiosa para esse episódio!!!” 

(Thalisb, 23 abr. 2012, via fórum)37 e “Me impressiona é o GRRM [o autor] que é tão puto 

com fanfiction deixar que os caras caguem [sic] nos personagens dele à vontade. Triste.” 

(Felipe Bini, 7 abr. 2013, via fórum).38 

                                                 
36 Segundo Primo (1998) há dois tipos de interação na CMC: mútua e reativa. Na interação mútua as relações são 

construídas de forma negociada, as ações são interdependentes e geram interpretações em um sistema de 
comunicação aberto. Já a interação reativa ocorre em um sistema fechado, no qual as reações são previamente 
limitadas e estabelecidas por um processo de estímulo e resposta, em uma relação baseada no objetivismo e na 
lógica de causa e efeito. 

37 Disponível em: < http://forum.iceandfire.com.br/showthread.php?711-GotBR-Promo-do-Epis%F3dio-2-05-
%22The-Ghost-Of-Harrenhal%22&highlight=amei>. Acesso em: 10 ago. 2013.  

38 Disponível em: < http://forum.iceandfire.com.br/showthread.php?2159-Epis%F3dio-03X01-Valar-
Dohaeris&highlight=triste>. Acesso em: 10 ago. 2013. 
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Contudo, não se trata de uma nova forma de socialização, mas da transposição de 

relações cotidianas que antes estavam restritas ao mundo “físico” para o virtual (RECUERO, 

2001). Essa mudança teve impacto na forma das pessoas se relacionarem, mas, embora esteja 

ligada ao suporte, suas implicações não se resumem a ele, já que “diversas estruturas sociais 

online estão a convergir e a criar uma cultura global com características próprias” 

(RHEINGOLD, 1996, p. 22). 

Muitos pesquisadores (RHEINGOLD, 1996; CASTELLS, 2003; JENKINS, 2009; 

SHIRKY, 2011; LEVY, 1999 apud RECUERO, 2001) acreditam que a diversidade e a 

liberdade potencialmente maior no ciberespaço, devido à ausência de barreiras territoriais e a 

existência de um ecossistema de subculturas online, podem trazer mudanças profundas na 

sociedade. Para Rheingold (1996), a CMC nos afeta de várias maneiras. Ela pode influenciar 

percepções, pensamentos e até a personalidade. E ainda é capaz de alterar o desenvolvimento 

das relações interpessoais, da noção de comunidade e, a nível político, revitalizar a 

democracia, desafiando o monopólio de poderosos veículos de comunicação. 

Esta corrente de pensamento funda-se no ato das pessoas utilizarem esses espaços 

virtuais para falar dos seus problemas, do que as incomodam e daquilo que lhes dá prazer. A 

prática dos usuários de confrontar ideias e argumentos, ajudarem-se, desabafarem e escrevem 

palavras de apoio mútuo. Não é necessário conhecer o outro previamente para iniciar um 

diálogo intenso ou íntimo, tampouco há restrições para se relacionar com um desconhecido 

como geralmente ocorre na vida “real”. Segundo esse ponto de vista, a superação das 

barreiras espaço-temporais aponta para um futuro no qual a Rede, as comunidades, a 

democracia, a educação, a ciência, a vida intelectual e a sociedade como um todo caminharão 

juntas: 

 

A questão da comunidade é uma questão de emoções, assim como de razão e de 
dados. Alguns dos mais importantes ensinamentos terão necessariamente de ser 
colhidos nos quatro cantos do ciberespaço, decorrentes da vivência no seu interior e da 
observação dos problemas sentidos pelas comunidades virtuais (RHEINGOLD, 1996, 
p.30). 

 

Contudo, para alguns autores como Christian Fuchs (2012), tal visão parece conferir à 

mídia e a tecnologia uma centralidade que ignora a multidimensionalidade da sociedade em 

que vivemos, desconsiderando múltiplos outros fatores que agem nesse contexto de forma 

simultânea. Fuchs reconhece a importância das redes de comunicação no ciberespaço como 

facilitator e ativador de movimentos sociais. No entanto, ele lembra que esses movimentos já 

ocorriam - e ainda hoje ocorrem - no mundo offline. Portanto, na sua concepção, considerar as 
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redes virtuais como a “origem” ou a “causa” das grandes transformações que assistimos – e 

assistiremos nos próximos anos - na democracia, política e na sociedade como um todo seria 

um equívoco. Para ele, as comunidades virtuais são mais um fator a agir em um quadro com 

diversos agentes em cena.  

Assim, a definição de comunidade virtual que nos parece mais apropriada para o 

prosseguimento desta pesquisa é aquela que determina o seu significado como um conjunto de 

atores e suas relações que, por meio da interação social em um determinado espaço, constitui 

laços e capital social através do tempo. Essa forma de organização surge no ciberespaço 

baseada em uma multiplicação do conhecimento produzido e apropriado como bem comum. 

Fundada no compartilhamento, produz inúmeros serviços de comunicação, onde o 

conhecimento é produzido e traduzido em valores e confiança. Esse processo produz impactos 

nas redes tecidas pelo social, já que a dinâmica de uma comunidade é dependente das 

interações que abarcam a rede e podem influenciar diretamente sua estrutura. Uma de suas 

características é estar em constante transformação, implicando em novas formas de estrutura, 

organização social, sociabilidade e comportamentos (RECUERO, 2009). 

 

 

2.2 O Fórum Ice and Fire 

 

 

O fórum de discussão na internet ao qual recorremos para empreender esta pesquisa é 

um exemplo desse tipo de espaço. Utilizado para a discussão de aspectos cultuados na 

narrativa, permite aos fãs expor sensações, sentimentos, modos de agir, pensar e ver o mundo 

a partir do contato com a obra. É também um local de interação, ou seja, de ações com reflexo 

comunicativo entre os indivíduos e seus pares, em variados padrões (RECUERO, 2009). Esta 

rede que se forma a partir da afetividade39 dos fãs, nada mais é que um conjunto de atores e 

suas relações, que se configura na própria definição de comunidade online. 

O fórum escolhido para a análise é o Ice and Fire, disponível no endereço 

http://forum.iceandfire.com.br. Conforme já dito, a opção por ele foi feita devido ao fato deste 

                                                 
39 O corpo, diante de uma mensagem, responde com o repertório sensorial que possui, mas, percebendo a 

inadequação da sua resposta ao estímulo e contexto em que se dá a comunicação, poderá buscar respostas mais 
adequadas à mensagem em questão. Este movimento de procura, de busca por melhores performances, a 
perturbação que surge entre as materialidades do corpo e o que a mensagem e o contexto parecem demandar, 
deve ser entendido como afetividade (PEREIRA, 2006, p. 99). 



42 

 
 

ser um espaço aberto e gratuito, bastando apenas se cadastrar para participar e interagir com 

os demais membros. Outro motivo decisivo para a escolha do mesmo foi a diversidade dos 

temas discutidos, assim como a quantidade de contribuições dos fãs.  

No decorrer da pesquisa, identificamos mais de 30 fóruns virtuais, em língua 

portuguesa, dedicados à série. No entanto, poucos deles possuíam razoável número de 

usuários ativos durante o longo intervalo entre uma temporada e outra – um ano 

aproximadamente. Como a intenção sempre foi considerar algumas manifestações além do 

período delimitado para a pesquisa – as últimas semanas da terceira temporada de GOT - 

optamos por um espaço fandom com material em quantidade, diversidade, qualidade e 

frequência que nos pareceu mais apropriada à pesquisa, quando comparado aos demais. 

Além disso, este é o primeiro fórum brasileiro sobre As crônicas de gelo e fogo, que 

deu origem à série audiovisual Game of Thrones e a uma série de contos e romances ligados à 

história principal. Segundo os seus fundadores, o fórum foi criado em 17 de novembro de 

2010, por um grupo de amigos que tinham como objetivo dividir com outros fãs opiniões, 

informações, novidades e especulações sobre a série. Até 6 de março de 2014, havia 3.580 

usuários registrados, sendo 262 considerados ativos, devido as suas postagens recentes e 

regulares. Havia ainda 2.792 tópicos, que dividem as discussões por temas, e 58.330 

mensagens com textos, imagens e links.  

O espaço tem regras bem definidas, reunidas no tópico de abertura do fórum.40 Entre 

elas estão as normas gerais para a utilização do ambiente virtual, como instruções para criar 

um avatar, novos tópicos de discussão e sobre como manter a boa convivência com os demais 

usuários. Mas há ainda regras específicas quanto à política de direito autoral, propagandas e à 

prática de spoiler41, flood42 e warning43, entre outras. As normas são atualizadas e 

modificadas pelos administradores sempre que detectam a necessidade. Geralmente, as 

alterações ocorrem a partir do surgimento de problemas, situações e comportamentos 

indesejáveis. Como redes que se formam, esses espaços estão sempre em transformação, por 

isso as regras também são dinâmicas e mutáveis.  

                                                 
40 Disponível em: <http://forum.iceandfire.com.br/showthread.php?364-Regras-do-fórum>. Acesso em: 24 jul. 

2013. 

41 Antecipação de eventos da narrativa que ainda não foram ao ar na série audiovisual, sobretudo por aqueles que 
já leram os livros 4 e 5 - que ainda não tiveram suas histórias retratadas na série. 

42 Postagens seguidas ou sem conteúdo. 

43 Sistema de advertência aplicado àqueles que descumprem as regras estabelecidas pelos administradores. Pode 
levar à suspensão da conta por períodos determinados e até à remoção do fórum, após a quinta reincidência.  
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O fórum Ice and Fire é aberto, ou seja, não é necessário se cadastrar para visualizar a 

manifestação dos usuários. Esta exigência é feita apenas para participar dos debates e interagir 

com outros participantes. Do local, foram extraídas as postagens dos fãs, citadas na íntegra, 

nesta dissertação. Aqui, elas são apresentadas na linguagem original, com erros de ortografia 

e com o uso de figuras de linguagem. Sobre esse aspecto, observamos que os fãs possuem 

uma linguagem própria, que engloba palavras e gírias do universo ficcional e da própria 

internet. Também são utilizadas várias abreviações, que apenas puderam ser traduzidas com 

precisão pelo pesquisador, após algum tempo de adaptação e integração ao ambiente. Como o 

espaço em análise na web é público, optamos por identificar os usuários por seus nicknames44, 

que podem ou não ter relação com as suas identidades reais. Todos os cadastrados podem 

criar tópicos, propor e participar de discussões, que são orientadas principalmente pelos 

episódios, divididos por temporada. Mas também há salas específicas para discutir cenas, 

personagens e aspectos particulares da trama.  

O espaço é administrado por estudantes universitários e fãs da narrativa, que 

participam das discussões, regulam o fluxo de usuários e fiscalizam o cumprimento das 

regras. O grupo também é responsável pela solução dos problemas de registro e conexão e por 

receber críticas e sugestões dos participantes. Com o crescimento do fórum, em 2013 ele 

passou a funcionar em uma nova plataforma, desenvolvida pelos próprios administradores 

com a ajuda de colaboradores, agregando um site e novas ferramentas, como um chat. O 

layout também foi reformulado e ganhou novas funcionalidades, como a visualização rápida 

dos últimos posts. Desde então, os participantes mantêm um perfil com informações pessoais 

e uma caixa de mensagens, pela qual eles trocam mensagens privadas com os administradores 

e com outros usuários. 

 No espaço, há ainda uma FAQ45, estatísticas dos líderes mais ativos, sistema de busca, 

criação de álbuns, lista de membros, ferramenta para contato com os amigos, espaço 

específico para divulgação e anúncios, e um calendário com as datas relacionadas ao fórum e 

a narrativa em suas múltiplas plataformas. E, apesar de ser um produto nacional, concebido e 

destinado aos fãs brasileiros da narrativa, o fórum está escrito em língua inglesa – exceto 

                                                 
44 Apelidos criados ou escolhidos pelos fãs para a sua própria identificação no fórum de discussão. Uma 

curiosidade sobre os nicknames é que muitos integrantes do fórum usam nomes de personagens ou sobrenomes 
das famílias da série de TV. Dentre eles, destaca-se a Casa Stark, os preferidos na escolha dos participantes, o 
que também é um indício do culto ao redor dos personagens da obra audiovisual. 

45 Acrônimo da expressão inglesa Frequently Asked Questions, que significa perguntas mais frequentes. 
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pelos conteúdos dos posts. Ele é dividido em cinco grandes áreas de discussão, conforme 

mostra o quadro abaixo: 

 

Quadro 1 – As divisões temáticas do fórum de discussão Ice and Fire 

 Gelo e Fogo → Sobre o fórum, seu funcionamento, regras, anúncios, mudanças, 

sugestões, críticas e contato com os administradores.  

 Série Game of Thrones → A obra audiovisual produzida pela HBO. Quaisquer 

aspectos das três temporadas já exibidas e das demais aguardadas.  

 Livros → Os seis livros já publicados, contos, romances e quadrinhos que tratam do 

antes e depois do início da saga e dos lugares de Westeros.  

 Fan Área → Espaço para a produção e divulgação de fanfics46, fanarts47, concursos 

e eventos.  

 Off Topic → Discussões sobre games, RPG, música, esporte, filosofia, obras 

relacionadas e outro temas que não se enquadram nas demais categorias.  

 

Um aspecto interessante e que merece nota é a convocação de alguns usuários mais 

ativos para fazer parte do grupo de colaboradores. Algumas vezes, o convite é feito por meio 

de conversas públicas. Neste caso, é possível acompanhar pelos menos parte dos diálogos, 

que sinalizam que a conversa terá continuidade por mensagens privadas. Geralmente, os 

convidados são pessoas que criam e compartilham conteúdos interessantes sobre a narrativa, 

seu universo e personagens, disponibilizando ideias, invenções e ferramentas para a utilização 

dos demais integrantes do fórum de forma livre e gratuita. 

Embora o objetivo tenha sido, desde o início da pesquisa, observar as dinâmicas 

afetivas e sociais presentes neste espaço, sem a intenção de interferir nas ações dos 

participantes, julgamos útil criar um perfil para o pesquisador para que este tenha acesso aos 

conteúdos restritos – como as ferramentas e informações disponíveis apenas aos participantes, 

                                                 
46 Fanfic é a abreviação do termo em inglês fan fiction, ou seja, "ficção criada por fãs", mas que também pode ser 

chamada de Fic. Trata-se de contos ou romances escritos por terceiros, não fazendo parte do enredo oficial das 
séries, livros, filmes, animes ou história em quadrinhos a que faz referência. São histórias recriadas pelos fãs de 
uma narrativa. Os autores dessas Fics também são chamados de Ficwriters.  

47 Fanart ou fan art é uma produção artística baseada em um personagem, fantasia ou história, concebida por fãs 
de uma obra. O termo pode ser aplicado tanto à arte feita por fãs de determinado personagem ou universo 
ficcional, quanto à arte derivada de mídias visuais, como quadrinhos, filmes e vídeo games. Geralmente se 
refere a obras de arte de artistas amadores ou artistas não pagos por seu trabalho. É um trabalho feito pelos fãs 
a partir da sua própria imaginação sobre a obra original. 
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as mensagens enviadas por e-mail pelos administradores e aquelas enviadas pelos demais 

usuários por meio da caixa de entrada ou do chat do fórum. 

No momento do registro, o usuário deve informar os livros da série que já leu e pode 

personalizar a sua assinatura com um escudo de uma das famílias nobres do mundo ficcional 

de George R. Martin. Com a criação de um avatar, o usuário ainda pode acrescentar mais 

informações ao seu perfil e ganhar bônus em uma moeda chamada “dragões”. Com a moeda 

virtual é possível comprar armas, roupas e animais para o seu avatar. Esses itens podem ser 

negociados, roubados ou ganhados de outros participantes, em uma espécie de jogo interno, 

ao qual não vamos nos ater por não ser este o foco da pesquisa. Entretanto, vale mencionar o 

artifício por sua função de compor a identidade dos usuários e de possibilitar interação e 

alguns privilégios no fórum. 

O registro do perfil do pesquisador foi feito em julho de 2012. De lá pra cá, o fórum 

cresceu mais de 200% em número de usuários e novas postagens, conforme podemos 

observar no gráfico a seguir (figura 1). Já a quantidade de usuários ativos subiu de forma mais 

modesta, com um crescimento de 25%. É fato que durante a exibição da série o aumento de 

usuários ativos chega a ultrapassar 400%. E devido a este expressivo crescimento no volume 

de informações, foi necessário delimitarmos um pouco mais o escopo da pesquisa. Dessa 

forma, estabelecemos a área de discussão Série Game of Thrones como o universo particular a 

ser explorado dentro do fórum. Apesar da decisão, cabe aqui destacar a importância que os 

livros da série As Crônicas de Gelo e Fogo possuem para os fãs do fórum. 

 

Gráfico 1 – Usuários ativos entre as temporadas e picos de participação durante as 
exibições. 
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O espaço de discussão foi criado em 2010 para os fãs da história que liam ou leram a 

série literária. Naquela época, a adaptação da série literária para a televisão, prevista para o 

ano de 2011 pela HBO, já era conhecida e aguardada. Com a estreia da primeira temporada na 

televisão, o fórum deixou de ser um local visitado por um pequeno grupo de amigos e 

interessados para comportar um expressivo e crescente contingente de fãs. Neste primeiro 

momento, as discussões se concentraram na comparação entre a obra audiovisual e a literária. 

O livro era identificado pelos fãs como a obra original, de “verdadeiro valor”, que deveria ser 

respeitado e seguido na transposição da história para a TV. Com o passar do tempo e a 

exibição das outras duas temporadas, a percepção dos fãs foi mudando. 

 De forma geral, a primeira temporada agradou, pois conseguiu ser fiel ao livro na 

percepção do público. Na segunda temporada, começam a aparecer as diferenças entre as duas 

versões da história e, mesmo com a resistência de alguns fãs mais radicais, o coletivo começa 

aceitar o que parece ser duas versões diferentes e, ao mesmo tempo, complementares. A partir 

da terceira temporada, não há mais dúvidas de que não se trata de uma mera transposição 

narrativa. Personagens que não estão presentes no livro, aparecem na série de TV. Outros que 

estão no livro, são suprimidos na versão para a televisão. Alguns são encontrados em ambas, 

mas tomam rumos diferentes ou têm personalidades distintas. Enfim, a percepção é de que as 

duas se descolam uma da outra e passam a ser interpretadas de forma complementar e 

independente, conforme observamos nos relatos a seguir: 

 “O caminho que a série está tomando leva a duas perguntas: A série está seguindo um 

rumo diferente? Ou ela ainda pretende seguir para o final que ainda não aconteceu?” (Hades, 

3 jun. 2013, via fórum). “Eu confesso que não vejo essa ligação de causa e efeito entre série e 

livros. Martin tem total liberdade na narrativa (...)” (Douglas, 3 jun. 2013, via fórum).48 

O diálogo prossegue com outros participantes enfatizando as semelhanças entre as 

personagens Jeyne (livro) e Talissa (TV) – esposa de Rob Stark. Ambas têm a mesma função 

na trama, mas além de possuírem nomes diferentes, também seguem destinos distintos:  

 

Jeyne e Talissa são personagens diferentes: as duas tem origens, história, nomes e até 
trajetórias diferentes (uma morreu e outra não). Acontece que as duas exercem 
exatamente o mesmo papel. Ok, até aí tudo bem. (...) Porém, a série pulou a carta e 
matou a Jeyne. É impossível não questionar esses acontecimentos cientes de que D&D 
[iniciais dos produtores da série de TV] sabem o final da saga e consultam 
constantemente o Martin [o autor]. Frente a essa mudança, podemos imaginar uma de 
duas coisas: ou a série está seguindo um caminho diferente, ou esses acontecimentos 

                                                 
48 Disponível em: < http://forum.iceandfire.com.br/showthread.php?2265-Epis%F3dio-03X09-The-Rains-of-

Castamere/page2>. Acesso em: 5 jan. 2014.  
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(a carta e Jeyne) não terão importância para o futuro. (...) Caso contrário, a série 
simplesmente optou por seguir um caminho diferente e pronto. Cientes se isso 
impactaria ou não no final. De qualquer forma, o fato é que Talissa morreu e a carta 
nem existiu na série. São acontecimentos que despertam a curiosidade sabendo que 
D&D sabem o final e sabem o que estão fazendo (Hades, 3 jun. 2013, via fórum).49 

 

“Sinceramente, eu teria mais calma ao descartar qualquer teoria, Jeyne e Talissa são 

personagens diferentes, e a serie já tomou caminhos diferentes do livro antes” (Ironborn, 3 

jun. 2013, via fórum)50.  

A partir dos diálogos, os usuários começam a juntar as peças do que parece ser um 

quebra-cabeça e a utilizar a rede da qual dispõem para descortinar significados ocultos ou 

implícitos que os levem a uma etapa ainda não revelada da trama. Nas próximas páginas, 

traçaremos um panorama teórico para aprofundar a discussão em torno deste tema. 

 

 

2.3 Inteligência Coletiva 

 

 

 Um poder coletivo usado, principalmente, para o entretenimento, mas que pode e deve 

ser utilizado para outros fins mais “nobres”. Um espaço para o desenvolvimento de 

habilidades e produção coletiva de significados, capaz de alterar valores e crenças de um 

grupo, assim como o seu modo de se relacionar com a sociedade. As definições de 

comunidade virtual idealizada pelo americano Henry Jenkins (2009) nos leva a crer que ainda 

há um grande potencial a ser explorado nesses locais de agregação de pessoas, ideias e afetos. 

Para ele, as forças combinadas da tecnologia e da natureza humana acabarão por impor a 

pluralidade com muito mais vigor que o Estado51 (JENKINS, 2009). 

 O fato das comunidades virtuais estarem voltadas majoritariamente para o 

divertimento e a recreação, não quer dizer que estas tenham menor relevância. É sabido que 
                                                 
49 Disponível em: < http://forum.iceandfire.com.br/showthread.php?2265-Epis%F3dio-03X09-The-Rains-of-

Castamere/page2>. Acesso em: 5 jan. 2014. 

50 Disponível em: <http://forum.iceandfire.com.br/showthread.php?2265-Epis%F3dio-03X09-The-Rains-of-
Castamere>. Acesso em: 5 jan. 2014. 

51 Podemos citar como exemplo dessa força, as manifestações da população pela redução da passagem de ônibus 
em São Paulo. Os protestos se espalharam por todo o Brasil retratando a insatisfação dos cidadãos com a 
política nacional, governos e poderes vigentes. Iniciadas em junho de 2013, tais manifestações eram 
coordenadas por comunidades virtuais, presentes no interior de redes sociais como o Facebook. A partir daí, o 
Governo foi forçado a tomar algumas medidas no intuito de atender, ao menos em parte, os anseios da 
população. 
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certos tipos de entretenimento estimulam a complexidade cognitiva (JOHNSON, 2005), 

fomentando o aprimoramento de diferentes capacidades mentais - tão importantes quanto 

àquelas praticadas na educação formal. Estamos falando de um tipo de inteligência midiática 

que envolve paciência, memória, análise de enredos narrativos complexos, solução de 

enigmas e o manuseio de diversas tecnologias. Os participantes ainda desenvolvem um 

vocabulário próprio; fazem comparações com outras obras audiovisuais e literárias; 

estabelecem conexões com tradições filosóficas e teológicas; debatem o estereótipo feminino 

dos personagens; citam entrevistas com o autor; leem análises críticas da obra e utilizam 

conceitos analíticos de notável acuidade intelectual (JENKINS, 2009, p.256). A riqueza 

desses ambientes nos quais se pratica um tipo de educação informal está na diversidade de 

pessoas, culturas, habilidades e visões de mundo. Logo, uns absorvem e transformam 

elementos de outros, dando vida a uma forma híbrida, que oferece caminhos que podem ser 

explorados em múltiplas direções.  

Baseada na lógica da mídia digital, em que prosumidores52 agregam valor uns aos 

outros, as comunidades virtuais de fãs são verdadeiros redutos de afeto. Não são apenas 

lugares onde as pessoas se encontram, mas também um meio para se atingir diversos fins. 

Representam uma nova forma de se fazer sociedade, rizomática, transitória e fundada mais na 

cooperação e nas trocas objetivas que na permanência dos laços. Elas surgiram a partir de 

recentes tecnologias de comunicação, possibilitando aos seus integrantes o exercício da 

chamada inteligência coletiva53 (COSTA, 2008). É dessa maneira que as pessoas subordinam 

sua expertise individual a fins comuns, tornando acessível ao intelecto coletivo todo o 

conhecimento disponível em um dado momento.  

Comuns na internet, a dinâmica das comunidades online é definida por seus próprios 

integrantes, assumindo a forma que seus membros querem que tenham. Neste ambiente 

virtual, a mídia deixa de ser apenas uma fonte de informação para se tornar também 

instrumento de coordenação no mundo físico. Isso porque a força orientadora por trás dessas 

comunidades é a sua capacidade de coordenar grupos por meio de uma cultura compartilhada, 

realizando tarefas com maior eficácia do que indivíduos, mercados ou governo.  

                                                 
52 Deriva-se do termo inglês prosumer, que provém da junção de producer (produtor) + consumer (consumidor) 

ou professional (profissional) + consumer (consumidor). 

53 Ideia de mente coletiva, formada pela interconexão de pessoas por meio de computadores. Dessa forma, surge 
a atividade coletiva centrada na troca de informações, conhecimentos e interesses. Tais grupos podem não 
apenas resolver problemas em conjunto, como trabalhar em função de um objetivo específico. 
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No caso específico das comunidades virtuais, soma-se à cultura uma dimensão 

tecnológica no compartilhamento de conteúdos, o que torna a internet um espaço de interação 

social seletiva e integração simbólica. Esse ambiente possibilita também uma forma de 

expressão horizontal e livre, baseada na formação autônoma de redes como instrumento de 

organização, ação coletiva e construção de significado. (CASTELLS, 2003). Tais 

comunidades são envolvidas pelos valores dos seus integrantes. Valores estes que não são 

criados por mercados, mas por um conjunto de conceitos compartilhados e mutuamente 

coordenados por uma cultura.  

Além disso, a criação de alguns desses espaços é fomentada pela própria indústria do 

entretenimento, que alimenta suas franquias com a hipersociabilidade presentes nas 

comunidades de fãs. Isso significa que, não raro, elas integram uma estratégia coorporativa, 

na qual o mercado incentiva diferentes formas de participação e interação social entre os 

consumidores. A finalidade é motivar cada vez mais consumo, ampliando os ganhos 

financeiros com a obra. Porém, mesmo quando criada de forma espontânea e sem qualquer 

intervenção mercadológica, os participantes da comunidade em questão demonstram 

conhecimento sobre as intenções comerciais que acompanham a narrativa.  

Podemos observar isso através das falas de alguns usuários no fórum Ice and Fire, 

quando discutem os apelos narrativos e visuais da série em relação aos livros. Em alguns 

trechos, eles deixam claro que estão cientes do objetivo dos produtores de maximizar a 

audiência e o lucro com a obra audiovisual. Os comentários são sobre o episódio Dark Wings, 

Dark Words, o segundo da terceira temporada da série: “Pra mim eles nem se atentam à 

coerência até com o que já apresentaram, ou relevam isso, na tentativa de simplificar as coisas 

pra audiência...” (Felipe Bini, 10 abr. 2013, via fórum)54. O usuário Felipe argumenta que esse 

é um tipo de descuido com o qual os produtores da série aparecem não se importar, já que, 

segundo ele, apenas 5% dos telespectadores são capazes de perceber claramente essas 

intenções. São os aficionados, ou seja, aqueles que leem os livros, assistem a série e buscam 

outras fontes de informações para discutir diferentes pontos de vista e descobrir propósitos e 

estratégias implícitas. Na sequência, o usuário Policarpo dá continuidade às críticas em clara 

referência às cenas de nudez, sexo e violência:  

 

[...] O importante é peitos e sangue, resumindo é claro... Algumas incoerências saltam 
aos olhos, outras te revoltam depois de um pouco de reflexão, eu nem tinha me tocado 

                                                 
54 Disponível em: <http://forum.iceandfire.com.br/showthread.php?2167-Epis%F3dio-03X02-Dark-Wings-

Dark-Words/page3&highlight=simplificar+coisas+audi%EAncia...>. Acesso em: 2 jul. 2013. 
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da magia negra, mas pensando bem, já dá o juízo de valor do espectador né! (10 abr. 
2013, via fórum).55 

 

A postura dos usuários revela que eles não se comportam de forma ingênua e acrítica. 

As comunidades alternativas de fãs têm essa função: a de compartilhar conhecimento e 

despertar a consciência crítica dos seus integrantes. Além disso, também são responsáveis 

pela mudança no papel do público no processo político, aproximando o discurso das 

experiências de vida dos cidadãos. Estamos falando de mudar a maneira como as pessoas 

pensam comunidade e poder, para que sejam capazes de mobilizar a inteligência coletiva e 

transformar os poderes constituídos, substituindo o conceito do cidadão individualmente 

informado pelo conceito cooperativo do cidadão monitor (JENKINS, 2009, p. 287). 

Contudo, para alguns autores (CAMPANELLA, 2012) as motivações e consequências 

relacionadas ao conceito de ‘inteligência coletiva’ parecem ser mais ambíguas e complexas do 

que supõem Castells (2013) e Jenkins (2009). De qualquer maneira, não se pode negar que o 

uso da internet e da convergência midiática que essa prática inaugura está reorganizando a 

cultura da audiência. Não há como contestar que os novos modos de produção e circulação 

apontam para uma maior participação dos consumidores. O problema é a perspectiva utópica 

de alguns autores, que retratam os movimentos de base na internet com interesses 

relativamente homogêneos: 

 

Central no pensamento de Henry Jenkins é a crença de que os fãs (também chamados 
de “colonizadores pioneiros”) guiam suas ações com vistas aos seus objetos afetivos, 
sejam estes conteúdos televisivos, bandas musicais ou franquias literárias infanto-ju-
venis. As micro-relações entre os fãs dentro das comunidades – muitas vezes definidas 
por hierarquias e disputas por capital subcultural – são parcamente investigadas pelo 
teórico. É como se a “inteligência coletiva” descrita por Jenkins e Lévy fosse o resul-
tado natural de relações informadas unicamente por um interesse comum, dentro de 
um espaço ideal, isento das tensões sociais normalmente encontradas no cotidiano dos 
seus frequentadores. Perde-se, com isso, uma importante dimensão das dinâmicas 
dessas comunidades, responsável por ações divergentes que não implicam no acúmulo 
de conhecimento, na transformação sociopolítica ou no desafio ao poder estabelecido 
(CAMPANELLA, 2012, p. 3). 

 

Por isso, não ignoramos que a comunidade que pesquisamos também é atravessada por 

um processo permanente de articulação de hierarquia e disputas protagonizadas pelos usuários 

no ciberespaço. Neste caso, a reputação é conquistada por meio do compartilhamento de 

informações úteis e de pontos de vistas que demonstrem visão crítica e imparcial. Todavia, o 

                                                 
55 Disponível em: <http://forum.iceandfire.com.br/showthread.php?2167-Episódio-03X02-Dark-Wings-Dark-

Words/page2&highlight=audi%EAncia>. Acesso em: 2 jul. 2013. 
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fórum possui regras bem rígidas quanto à convivência com os demais usuários. Brigas, 

acusações e ofensas são proibidas - sob pena de suspensão ao acesso do infrator.  Tal norma 

colabora para que a defesa de um personagem preferido ou de um ponto de vista aconteça, via 

de regra, na forma de um discurso cordial e civilizado. 

 

 

2.4  Solução de problemas 

 

 

  Observamos que as comunidades virtuais são constituídas de indivíduos que se 

comportam de forma cooperativa, valendo-se de uma mente coletiva para solucionar 

problemas e mistérios relacionados à narrativa, que seriam absolutamente inviáveis de 

resolver sozinhos (JENKINS, 2009). Outro aspecto que deve ser mencionado é a experiência 

de compartilhar e comparar informações, opiniões e recursos sobre a série, o que garante 

maior profundidade e envolvimento dos espectadores. Neste lugar em que os “habitantes” 

buscam entretenimento, o valor surge a partir do processo de busca de sentido e não apenas da 

intencionalidade dos seus autores/produtores.  

 Em geral, essas pessoas escolhem trabalhar no mundo do afeto, sendo reconhecidas 

por outras por suas contribuições e criatividade. As motivações que as levam a dispensarem 

tempo e afeto dentro destes espaços são sociais e intrínsecas, ou seja, a própria atividade de 

compartilhar informações e conectar-se a outros é a recompensa. Nesse contexto, a tecnologia 

tem o papel de facilitador, atendendo às necessidades sociais humanas – de participação, 

compartilhamento e conexão - que se ampliam mutuamente numa malha de retroalimentação. 

À medida que a capacidade do grupo em trabalhar junto se fortalece, ele atrai mais 

participantes. Aqueles que se aperfeiçoam naquilo que fazem e amam, tendem a permanecer 

nesta rede (SHIRKY, 2011). 

 

[...] Por serem voluntárias, as pessoas não permanecem em comunidades que não mais 
satisfazem as suas necessidades emocionais e intelectuais. Por serem temporárias, as 
comunidades se formam e se dispersam com relativa flexibilidade. Por serem táticas, 
tendem a não durar além das tarefas que as impulsionam. Às vezes, tais comunidades 
podem redefinir seu propósito. Na medida em que ser fã é um estilo de vida, fãs 
podem se deslocar de uma série a outra muitas vezes na história de sua afiliação. 
Contudo, quando uma comunidade se dispersa, seus membros podem se deslocar para 
muitas direções diferentes, buscando novos espaços para aplicar suas habilidades e 
novas aberturas para as suas especulações, e, no processo, as habilidades espalham-se 
para novas comunidades e aplicam-se a novas tarefas (JENKINS, 2009, p. 92). 
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É sob esta lógica que os fãs perseguem e atingem os seus objetivos por meio das 

comunidades. Como, por exemplo, quando os usuários do fórum Ice and Fire se articularam 

para encontrar e baixar, na internet, um episódio da segunda temporada que foi exibido uma 

semana mais cedo em alguns países da Europa - segundo informações dos próprios fãs. Após 

encontrarem e compartilharem o referido episódio, o problema passou a ser a ausência de 

legendas em português, que logo foi resolvida conforme podemos verificar na sequência. Na 

descrição, são mencionadas apenas as contribuições mais relevantes dos usuários e não a 

discussão integral, conforme se deu no fórum56. O fato ocorreu no dia 3 de abril de 2012, na 

sala de discussão 2x2 – The Night Lands, no tópico Série Game of Thrones, da segunda 

temporada. Confira o quadro descritivo com o resumo das manifestações dos fãs no fórum: 

 

Quadro 2 – Recorte selecionado com a descrição dos comentários dos fãs 
Home > Forum > Série Game of Thrones > 2º Temporada > Episódio 02x02 - The Night 

Lands 

 8h59 – O usuário Saturninne diz que acaba de saber que um episódio vazou na 

internet antes de ser transmitido para a maior parte dos países para os quais a 

transmissão é feita. Ele pergunta se alguém pode confirmar o boato. A partir daí, 

começam as buscas e as trocas de informações sobre o assunto. 

 14h - Nick confirma a informação do vazamento. 

 14h43 - Gabriel informa que está baixando. 

 15h33 – Paulo Guerra diz ter feito o download do episodio e compartilha o link. 

 16h26 – Gabão afirma ter baixado o episódio e compartilha três links onde ele pode 

ser encontrado. No entanto, a legenda está em inglês. Começa a mobilização para 

obter a legenda em português. 

 17h10 – Thais Soriano informa que encontrou a legenda em português, mas ainda 

não baixou. Como ela não divulgou o site da legenda, seu comentário é seguido por 

outros que ainda não encontraram. 

 19h24 – Gabão compartilha o link para baixar a legenda em português. 

 

Desde que o problema foi colocado por um dos membros, foram 23 manifestações de 

12 usuários, até que as duas questões fossem resolvidas – o download do episódio e a legenda 

                                                 
56 Disponível em: < http://forum.iceandfire.com.br/showthread.php?3-Episódio-02x02-The-Night-Lands>. 

Acesso em: 2 jun. 2013. 
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em português. Fato que ocorreu em menos de 12 horas (10h25min) e, que, possivelmente, não 

teria sido realizado com a mesma eficiência pela maioria dos fãs, se estes precisassem 

solucionar os dois desafios sozinhos. Assim, podemos perceber que a comunidade funciona 

como um local de articulação entre os indivíduos e a sociedade. Visto desse modo, a 

discussão deixa de ser mero passatempo de fãs para ser um micro indicador de fenômenos 

sociais.  

 

 

2.5 Fãs e cultura de fã 

 

 

Entregar-se a uma série de televisão, gravar ou baixar seus episódios na internet para 

assisti-los repetidamente, buscar conteúdos de mídia relacionados ao programa e gastar seu 

tempo social falando sobre eles. Durante muito tempo esse comportamento típico dos fãs, em 

busca de novas experiências com a obra, foi visto como fanatismo ou alienação, fruto de uma 

devoção irracional. Essa ideia se disseminou na cultura de massa, que passou a produzir 

“celebridades” e a estimular o culto a elas por meios dos veículos de comunicação. Não é por 

acaso que a palavra tem origem na raiz latina fanaticus, que significa pertencente e servidor 

de um templo, devoto. Ainda ligado a conotações políticas e religiosas, o termo passou a ser 

considerado pejorativo, uma vez que remete ao entusiasmo excessivo ou loucura causada pela 

possessão de um demônio (JENKINS, 1992). 

Atualmente, a atribuição do significado de fã vem mudando, mas até hoje a palavra é 

utilizada de maneira pejorativa - transmitindo a ideia de alguém ingênuo, não confiável e sem 

senso crítico, ou seja, um adorador incapaz de distinguir entre fantasia e realidade. O primeiro 

registro público e documentado do termo data do final do século XIX, quando jornais da 

época o utilizaram para designar os seguidores de equipes esportivas profissionais. Fato que 

coincidiu com o início da exploração da prática esportiva como entretenimento comercial. 

Como podemos observar, a designação de fã surge junto de uma intenção comercial e vai se 

desenvolvendo e se modificando conforme as mídias e suas possibilidades tecnológicas - as 

quais a imagem do fã está atrelada. 

Com as pesquisas iniciadas pelos britânicos Richard Hoggart (1957), Raymond 

Willians (1958) e E.P. Thompson (1963) e o consequente desenvolvimento dos Estudos 

Culturais, o conceito de fã ganha uma nova dimensão. Isto ocorre no momento em que o 
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conceito de cultura é ampliado e “a cultura popular alcança legitimidade, transformando-se 

num lugar de atividade crítica e de intervenção” (ESCOSTEGUY, 2010, p. 157), na qual não 

existe apenas submissão, mas também resistência. Assim, o fã passa a ser visto também como 

um indivíduo consciente da cultura na qual está inserido e ativo em suas apropriações e 

consumo, sendo capaz de controlar a sua relação com o objeto cultuado, com a mídia em geral 

e com o contexto cultural no qual está imerso, criando sua própria cultura. 

 Nos anos 90, os fãs clubes se profissionalizam e passam a ter um papel importante na 

expansão do mercado. Desde então, as comunidades na web se espalham, exercendo novas 

funções: a de explicar aos expectadores as referências e tradições do gênero e apontar 

potenciais produtos de nicho que poderão emergir de uma matriz. Vale destacar também a 

importância dos “não fãs” e “antifãs”, que, ao criticarem a obra, contribuem de forma 

significativa para a manutenção das discussões, o fortalecimento da estrutura social formada e 

a vinculação de alguns indivíduos e grupos. A sua inclusão no estudo da recepção de fãs é 

fundamental para entender de maneira ampla os processos em formação dentro de uma 

comunidade fandom (GRAY, 2013).  

“Na linguagem tradicional, um fã é uma pessoa que investe tempo e energia pensando 

ou interagindo com um texto de mídia: em outras palavras, aquele que é arrebatado por um 

determinado objeto de mídia existente” (BOOTH, 2010, p.10). É considerado também alguém 

que mantém uma devoção quase religiosa por um produto midiático. No entanto, fãs são 

representações da audiência e fazem mais do que assistir passivamente a mídia. Eles se 

engajam a partir do contato com a obra e as linguagens midiáticas a ela relacionadas, em uma 

atividade bastante comum. Não é à toa que uma das principais características do fã é a forma 

como usa a tecnologia para uma leitura ativa e lúdica, criando fanfictions, blogs, wikis, vídeos 

e outros.  

A experiência do fã pode ser vivida de forma individual ou coletiva, em comunidades 

destinadas para este fim, onde permanece integrado à paisagem de mídia e busca aprofundar 

suas experiências de consumo e descobrir novas maneiras de se relacionar com a obra e com 

os outros fãs. Sua produção cultural acontece na comunidade e é voltada para ela. Dessa 

maneira, a cultura oficial serve de base para a construção da cultura dos fãs quando eles se 

apropriam de certas lógicas de produção e veiculação para criar e colocar em circulação os 

objetos culturais desenvolvidos (BOOTH, 2010). Nesse sentido, “a cultura não é apenas um 

aglomerado de comportamentos individuais; é um conjunto de normas e comportamentos 

aceitos coletivamente num grupo” (SHIRKY, 2011, p. 122). E mais do que isso: 
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Por cultura entendemos um conjunto de valores e crenças que são repetidos por 
instituições, bem como por organizações sociais informais. [...] Cultura é uma 
construção coletiva que transcende preferências individuais, ao mesmo tempo que 
influencia as práticas das pessoas no seu âmbito (CASTELLS, 2003, p.34). 

 

A cultura do fã também ensina a colaborar e a conviver dentro de uma comunidade. 

Na web, ganha notoriedade e visibilidade por proporcionar trocas intelectuais e distribuição 

de informação a partir do engajamento. A frequência e a rapidez com que isso acontece 

auxiliam no estreitamento de laços entre os membros, fortalecendo a comunidade. O 

compartilhamento de informações é umas das condições de ser fã neste ambiente, pois apenas 

um indivíduo não é capaz de obter todas as informações necessárias para a completa 

apreciação do seu objeto (JENKINS, 2006). 

Nesse contexto, também está presente o interesse comercial do mercado, que, não raro, 

aproveita os anseios por novidades dos espectadores para criar produtos relacionados ao 

objeto de fascínio. Outras vezes, são os produtores da obra que se valem do feedback dos fãs 

para direcionar os rumos da trama, de modo a reduzir a incerteza do sucesso e reforçar os 

esforços da indústria de marketing, conforme pontua Mark Andrejevic: 

 

Embora o site [o fórum de discussão sobre GOT], como o próprio nome sugere, 
incentive críticas e comentários, muitos daqueles que postam, o fazem adotando o 
ponto de vista de assistentes que podem ajudar os produtores e escritores a fazerem 
melhor o seu trabalho por fornecerem comentários detalhados não apenas sobre o 
desenvolvimento da trama, mas também sobre os aspectos técnicos do programa, 
incluindo a continuidade, o figurino e a maquiagem (ANDREJEVIC, 2008, p. 26).57 

 

Por outro lado, mesmo que para atender aos interesses mercadológicos, os fãs acabam 

dando o tom no desenvolvimento da trama e de seus personagens, que, em certas ocasiões, 

caminham no sentido de agradá-los e formar novos séquitos. A relação é marcada pela 

apropriação dos gostos dos consumidores pela indústria, muito embora o coletivo fandom não 

tenha motivações financeiras ou mercadológicas. Ainda assim, elas existem e podem alterar o 

ambiente em que predomina a cultura do fã por sua simples presença.  

Quando os usuários tomam consciência das intenções capitalistas presentes nesse 

mercado, eles se tornam mais desconfiados e críticos sobre as decisões e escolhas dos 

produtores da obra. Então, aprofundam as análises sobre aspectos cruciais da narrativa, 

                                                 
57 Do original: “Although the site, as its name suggests, encourages critical, “snarkastic” commentary, many of those who 

post do so in the spirit described by the respondent, adopting the viewpoint of assistants who can help producers and 
writers do their job better by providing detailed commentary not just on plot development but also on technical aspects of 
the show, including continuity, wardrobe, and makeup” (ANDREJEVIC, 2008, p. 26). 
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apontam falhas, buscam justificativas e argumentos, confrontando diferentes pontos de vista 

sobre uma mesma questão. Em um contexto incomum para esta prática, eles compartilham 

informações e debatem temas relacionados a disciplinas curriculares como Administração, 

Economia e Marketing. É o que observamos no fórum, quando fãs discutem o vazamento do 

segundo episódio da segunda temporada na Holanda e na Polônia, em abril de 2012. Na 

ocasião, os usuários levantaram a hipótese de que o vazamento seria uma possível estratégia 

de marketing da HBO para alavancar ainda mais a audiência do programa.58 

Em outro momento, os integrantes do fórum discutem a aplicação do orçamento na 

série audiovisual: “... gastaram tanto dinheiro na batalha que ficou devendo bastante nos 

animais e nos personagens secundários” (Lucy, 4 jun. 2012)59. E comparam o investimento na 

série com o lucro gerado pela mesma:  

 

Com certeza Game of Thrones é um seriado lucrativo, mas também é caro pra 
caramba. Eu acredito que o lucro da série não seja tão grande assim, pois a HBO não 
lucra com intervalos comerciais, e GoT não tem product placement. Os lucros de 
Game of Thrones vêm mais da venda de DVDs e Blu-rays, e com a pirataria e os 
downloads... não sei não [sic]. Ah... e a batalha do Blackwater foi feita com um 
orçamento "a mais", porque com os 6 milhões por episódio a série não conseguiria 
fazer aquilo tudo (Hades, 5 jun. 2012, via fórum). 20 

 

Os comentários se seguem com contestações ao anterior: “Mas, se eu não me engano, 

a HBO também tem uma loja que vende só itens relacionados a série lá nos EUA, e deve 

vender pra caramba, todo mundo quer ter alguma coisinha de GoT em casa.” (Brunoliveira, 6 

jun. 2013, via fórum).20  

O confronto de argumentos e informações torna esses consumidores ainda mais 

exigentes, uma vez que analisam cada aspecto das ações da emissora e do curso do enredo. 

Eles exigem investimentos técnicos, intelectuais e financeiros compatíveis com os lucros da 

obra, além de coerência entre o que é divulgado por meio de entrevistas e canais oficiais e o 

que é oferecido aos espectadores. Para tanto, acompanham e rastreiam na internet e nos 

demais meios de comunicação tudo o que é publicado sobre GOT. Em seguida, eles cruzam 

essas informações com o estudo do perfil psicológico dos personagens, os últimos 

acontecimentos da história e a conjuntura política-econômica na qual ela se desenvolve. A 

                                                 
58 Disponível em: http://forum.iceandfire.com.br/showthread.php?532-GotBR-HBO-comenta-vazamento-do-

epis%F3dio-2-02&highlight=marketing. Acesso em: 16 ago. 2013. 

59 Disponível em: http://forum.iceandfire.com.br/showthread.php?1015-GotBR-Recorde-de-audi%EAncia-e-
not%EDcias-da-quarta-temporada&highlight=vender. Acesso em: 16 ago. 2013. 
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partir daí, tentam antecipar o próximo plot60, em um complexo jogo de equalização de 

variáveis que resulta na descoberta de novos cenários e acontecimentos. 

Mas imaginar que há apenas liberdade e diversidade no universo dos fãs seria defender 

uma visão demasiadamente ingênua e irreal. Embora o receptor cego para a propaganda 

coorporativa e a propagação ideológica seja cada vez mais incomum nesses ambientes, esta 

figura ainda existe. E é possível identificá-lo pela postura obsessiva e defensiva que 

geralmente o diferencia do grupo e o isola da realidade. Há ainda grupos fechados nos quais 

não se tolera ideias e opiniões diferentes dos seus pares. Nesses casos, o pensamento 

unilateral pode ser uma condição para a aceitação ou a permanência de um novo membro.  

Contudo, o ponto comum entre os diversos tipos de fãs existentes é a emoção que os 

move. Há quem mobilize esforços em prol de uma audiência que garanta a manutenção da 

série e quem busque explicações científicas que confiram verossimilhança aos eventos 

ficcionais61. Seja qual for a natureza e o propósito da mobilização do fã, deter informação 

relevante e compartilhá-la garante visibilidade, popularidade e prestígio dentro da 

comunidade - o que em todo caso também é uma forma de poder, para influenciar, conduzir 

discussões e mobilizar adeptos para uma tarefa coletiva. 

                                                 
60 No caso da série de TV, o plot é o arco que dá um novo rumo aos acontecimentos da trama. Geralmente, o 

enredo possui um plot ou arco central e outros menores que vão se ligando para que a narrativa se desenvolva. 
A palavra tem origem inglesa e é usada também para designar os eventos de uma história através dos quais se 
obtém um efeito emocional e artístico. 

61 Um bom exemplo desta prática é a criação de teorias com base científica para explicar as estações ou 
fenômenos climáticos de Westeros. Disponível em: <http://forum.iceandfire.com.br/showthread.php?1413-
GotBR-5-abordagens-científicas-para-as-estações-malucas-de-Game-of-Thrones>. Acesso em: 16 ago. 2013. 
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3 REINVENTANDO A JORNADA DO HERÓI 

 

 

Para entender a recepção e a interação dos fãs no ambiente virtual que nos propomos a 

estudar, passamos a outra etapa da pesquisa. Com o aporte teórico conquistado, a intenção 

agora é compreender como os participantes identificam e aceitam as normas estabelecidas 

pelo autor e produtores da obra e como é construída a hipótese do rompimento com o formato 

narrativo conhecido como a Jornada do Herói e seus desdobramentos. Para falar da aplicação 

desse modelo, é preciso retomar o contexto em que ele foi incorporado pelo cinema 

hollywoodiano. Afinal, foi a partir desta incorporação pela indústria cinematográfica, e 

consequentemente pela cultura de massa, que o modelo passou a influenciar, de forma mais 

incisiva, a maneira de contar histórias na contemporaneidade - que tem como particularidade 

a utilização de diversas mídias. Mais adiante, o modo transmidiático de narrar, inaugurado a 

priori pelo cinema, também foi incorporado pela televisão, como veremos a seguir. 62  

A observação de tais fenômenos nos fez perceber que as mudanças inauguradas por 

uma mídia influenciam as demais e, no caso do cinema e da televisão, isso é ainda mais 

evidente. Suas características próximas oportunizaram que a indústria do entretenimento 

aproveitasse conteúdos de uma para a outra, em uma tentativa de maximizar os lucros com 

uma mesma obra audiovisual. Mais tarde, isso evoluiu para uma estratégia transmídia, que 

explora as histórias em diferentes plataformas, apontando novos caminhos para o 

desenvolvimento da narrativa, ao mesmo tempo em que cria experiências diferenciadas para 

os fãs da obra. Identificar os elementos envolvidos neste processo narrativo e lançar luz sobre 

a dinâmica sociotécnica que abarca obra, fãs, e suportes tecnológicos é o que nos propomos 

nas próximas páginas. 

 

                                                 
62 No cinema, a primeira grande obra concebida como transmídia foi a trilogia Matrix, dos irmãos Wachowski. O 

primeiro filme foi lançado em 1999, e os outros dois - Matrix Reloaded e Matrix Revolutions - foram lançados, 
respectivamente, em maio e novembro de 2003. Na televisão, a série Lost é considerada a narrativa complexa 
pioneira no formato transmidiático. A série permaneceu no ar de 2003 até 2010. É fato que narrativas 
anteriores já vinham incorporando elementos transmídias às suas histórias, tanto no cinema quanto na 
televisão. No entanto, essas duas obras tornaram-se referências por terem sido concebidas para um formato até 
então experimental - o transmídia - e por terem alcançado grande sucesso de público e crítica. Diferentes das 
tramas anteriores, não eram simples desdobramentos de uma narrativa convencional em múltiplas plataformas 
de mídia ou a incorporação de alguns elementos transmidiáticos que pouco alteravam o entendimento da 
história. Trata-se de narrativas integradas, complexas, repletas de referências a outras e a elas mesmas (filmes e 
episódios anteriores), contadas simultaneamente em várias plataformas, na qual o espectador deveria montar 
uma espécie de quebra-cabeça para acompanhar e entender os desdobramentos da história.  
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3.1 O modelo hollywoodiano e suas transformações 

 

 

A reconfiguração estética e mercadológica do blockbuster, que passou a predominar a 

partir da década de 70, se deu em um contexto de integração horizontal dos grandes estúdios 

de cinema aos demais segmentos da indústria do entretenimento. Também conhecida como 

“Nova Hollywood”, essa produção mainstrean tornou-se o carro chefe de uma indústria de 

produção e consumo midiático que integra cinema, TV, jogos, parques temáticos, brinquedos 

e etc. (MASCARELLO, 2006). Para atender as novas demandas de marketing e vendas dessa 

longa cadeia midiática, diferentes meios e mercados operam em sinergia, multiplicando 

espaços de exibição, consumo e experiências com o produto audiovisual.  

É neste contexto que Hollywood incorpora o modelo narrativo conhecido como 

Jornada do Herói e o aperfeiçoa com o desenvolvimento de narrativas transmidiáticas, que 

produzem novas realidades distribuídas em diversos meios, constituindo não mais uma trama 

linear única, mas um universo no qual enredos e personagens se inserem em múltiplas 

possibilidades narrativas por meio da transmediação. Esse fenômeno, chamado de transmedia 

storytelling ou narrativa transmídia, “envolve a criação de universos ficcionais 

compartilhados pelos diferentes meios, cabendo a cada um deles desenvolver programas 

narrativos próprios, mas de modo articulado e complementar com os demais” (FECHINE; 

FIGUEIRÔA, 2009, p.3).  

A combinação de elementos culturais, econômicos e tecnológicos, característicos deste 

momento singular, formou a conjuntura industrial responsável por afetar a estética 

audiovisual de variadas maneiras. Foi assim no surgimento da narrativa high concept 63: 

simples, fragmentada e modular, caracterizada por “um trabalho de espetacularização ou 

estilização que excede os requisitos da narrativa, promovendo a sua autonomia no interior da 

estrutura da obra” (MASCARELLO, 2006, p. 338, grifo do autor). Conforme explica 

Mascarello (2006), é sob esse caráter superficial, modular e espetacularizado que as 

produções televisivas, em especial as séries de TV, firmam-se a partir de 1975, favorecendo a 

multiplicação do gênero. Nas décadas seguintes, assistimos a reconfiguração da história e dos 

                                                 
63 São cinco os elementos essenciais pelos quais se manifesta o estilo high concept: a aparência visual, a 

performance das estrelas, a música, o personagem e o gênero cinematográfico. Esses elementos criarão 
condições favoráveis para a ênfase na trama, a velocidade e a criação de uma identidade consistente para o 
filme. Leia mais em: MASCARELLO, Fernando. Cinema hollywoodiano contemporâneo. In: História do 
cinema mundial. Campinas: Papirus, 2006. 
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personagens nos materiais promocionais e nos negócios conexos, processo que culmina na 

estratégia transmídia contemporânea. 

Esse período inaugura o rompimento com o modelo hollywoodiano clássico: 

personagens bem definidos e com objetivos claros; narrativa organizada de forma linear e sob 

a lógica da causa e efeito; redundância; superficialidade e visão afirmativa do mundo 

representado. Isso não quer dizer que um modo de contar histórias tenha sido substituído por 

outro, mas sim que eles passaram a coexistir, ensejando a emergência de um modelo 

diferente: "protagonistas indecisos, contraculturais e marginais, de objetivos frequentemente 

mal definidos e, em última análise, inalcançados, contrastando com as figuras heroicas e 

tipicamente bem-sucedidas" das histórias clássicas (SMITH 1998, p. 10, apud 

MASCARELLO, 2006, p. 344). 64  

Neste novo contexto, já não cabe mais a produção audiovisual indiferenciada. É 

preciso atingir os espectadores por segmentos para crescer e fidelizar o público. Essa 

demanda mercadológica abre espaço para gêneros e produções alternativas, como é o caso das 

narrativas fantásticas, que arrebataram significativa fatia do mercado de franquias 

audiovisuais na última década. Outra estratégia colocada em prática foi a quebra definitiva 

das barreiras entre os mercados de cinema e TV. Assim, a obra audiovisual passa a ser 

pensada não apenas para um dos meios de comunicação, mas para ambos. O objetivo é 

explorar ao máximo as potencialidades da obra nos dois meios. Como exemplo, podemos 

citar algumas séries de TV que, posteriormente, viraram filme: SWAT (1975); Anjos da Lei 

(1980); Esquadrão Classe A (1983); Os Simpsons (1989); Arquivo X (1993); Sex and the City 

(1998) e até a série brasileira Os Normais (2001). A recíproca é verdadeira, já que também há 

casos de filmes que viraram série nas últimas décadas, tais como: O Jovem Indiana Jones 

(1992); As Patricinhas de Beverly Hills (1995); Buffy, a Caça Vampiros (1997); Blade 

(2006); The Client List (2012); Hannibal (2013) e a brasileira Se eu fosse você (2013). 65 

De acordo com Mascarello (2006), o que ocorre no final dos anos 70 é uma etapa 

decisiva para a sinergia entre os meios. A rivalidade entre o cinema e a TV dá lugar a uma 

relação próxima e interdependente entre as duas indústrias e seus produtos. Período que 

                                                 
64 Há vários exemplos de personagens que caminham nesta direção na obra audiovisual GOT: Tyrion Lannister, 

Arya Stark, Jaime Lannister, Theon Greyjoy, Daenerys Targaryen, Bran Stark e etc. Alguns deles sofreram 
mudanças tão intensas na construção de seus perfis, que impactaram a ideia e a preferência do público a 
respeito dos mesmos. Os fãs da obra acompanham essas oscilações que, no geral, parecem bem-vindas. 
Entretanto, essas reviravoltas não estão dispensadas das leis da coerência e da verossimilhança, dentro do 
mundo da história e de seus acontecimentos anteriores. 

65 As datas entre parênteses indicam a data de estreia das séries de TV, não dos filmes. 
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coincide com o início da popularização da TV a cabo e o lançamento da HBO, que 

contribuem para o processo de segmentação da audiência. A partir de 1985, uma segunda 

onda de fusões de grandes conglomerados de comunicação - como a Sony-Columbia, a Time-

Warner-AOL e a Seagram-MCA-Universal - torna o cenário propício para a emergência de 

mercados transmidiáticos, consolidando de vez a tendência das franquias comerciais com a 

exploração integrada de universos narrativos em múltiplas plataformas de mídia para atingir 

diferentes nichos mercadológicos. 

Paralelamente, no final da década de 80, em uma fase de transição e alguns fracassos 

de bilheterias, o estúdio Disney convoca um grupo de profissionais para propor inovações que 

pudessem reaver o seu sucesso de público. Como resposta a essa demanda, o então roteirista 

Christopher Vogler (2006) produz um guia prático, baseado nas ideias de Joseph Campbell, 

para criar histórias de compreensão e empatia universal. O memorando de sete páginas passa 

a nortear os trabalhos da Disney, influenciando as dez produções da empresa entre 1989 (A 

Pequena Sereia) e 1998 (Mulan), além de outras obras como a trilogia Matrix (1999) dos 

irmãos Wachowski. 

Apesar da popularização na década de 80, a formatação de histórias nos padrões da 

Jornada do Herói já era observada bem antes desse período e continua presente em criações 

hodiernas. Não na forma de outrora, já que, assim como o clássico cinema hollywoodiano, a 

Jornada do Herói também parece ter sido subvertida. A hipótese que nos parece mais factível 

é de que o modelo encontra-se em constante atualização e adaptação ao conjunto de fatores 

que o norteia no âmbito político, econômico, cultural e tecnológico.  

A expansão dos negócios conexos e multimidiáticos, nos quais a dimensão emocional 

ganhou destaque especial, é apenas um exemplo de como novos contextos requerem ajustes 

de estratégias narrativas já conhecidas. Este apelo emotivo tem a função de tornar a história 

memorável e convidar o leitor/espectador/jogador 66 à expansão da experiência através de 

outras formas de consumo – roupas, vídeos, músicas, livros, parques temáticos e outros 

produtos derivados (MASCARELLO, 2006). Ou seja, é a partir da experiência expandida e 

diferenciada que a obra se tornará memorável. Da mesma forma, o jogo de referências a 

outras obras abriu um leque de possibilidades e estratégias de leitura e interpretação, 

alargando o potencial da audiência e as maneiras de nos relacionarmos com a narrativa. 

                                                 
66 Nas narrativas transmídias contemporâneas, como GOT, os fãs são, ao mesmo tempo, espectadores, leitores e 

jogadores, uma vez que a história se desdobra em várias plataformas. 
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A introdução das tecnologias digitais também é fator decisivo para as transformações 

na maneira de contar histórias pela indústria do cinema e da TV. A partir delas, surge a 

tendência a uma espécie de experiência audiovisual expandida, na qual se aproxima vida e 

arte, ficção e realidade, transbordando histórias das telas para a experiência cotidiana. Isso é 

feito por meio de diferentes aparatos de mídia, que apelam aos diversos sentidos - não apenas 

a visão (FELINTO, 2006, p. 414). Com a função de reforçar a sensação de realidade, o 

paradigma digital possibilita a criação de efeitos especiais, amplamente utilizados por 

Hollywood e por emissoras de TV como a HBO, na tentativa de saciar o desejo de realismo 

presente na cultura ocidental, conforme explica Felinto (2006, p. 418-419): 

 

A hibridação de suportes e linguagens, bem como o convite a formas de participação 
cada vez mais intensas, atendem às demandas de uma cultura sequiosa por novas 
formas de experiência espectatorial (e sensorial). Isso aponta para uma situação na 
qual todo o corpo é convocado a experimentar sensações. A imagem por si só já não é 
suficiente; na experiência total de um "cinema expandido", ela se faz acompanhar por 
várias outras formas de sensorialidade 

 

Ao que nos parece, o advento das tecnologias digitais abriu as portas de Hollywood às 

experimentações narrativas, em uma incessante busca pelo novo. Essa tendência chega quase 

simultaneamente à televisão. Dentro deste panorama, a hibridização dos suportes, gêneros e 

linguagens e suas combinações das mais variadas formas tornaram-se requisitos para alcançar 

uma experiência estética inovadora na busca de novas e intensas sensações. Daí em diante, 

não se trata mais das imagens de um filme ou série de TV e sim da transcodificação de 

sentimentos, lugares, épocas e experiências que não podem simplesmente serem vistas e 

ouvidas, precisam ser sentidas. 

 

 

3.2  Culto e experiência estética 

 

 

No decorrer desta pesquisa, encontramos indícios de que o culto à obra audiovisual e 

seus diversos aspectos estão intimamente ligados à experiência estética proporcionada pela 

mesma - alcançada a partir das experimentações narrativas. Uma justificativa tangível é que 

as imagens cultuadas pelos fãs são, na verdade, superfícies que pretendem representar algo, 

resultado dos esforços de se abstrair duas das quatro dimensões espaço-temporais específicas 

da imagem plana - comprimento e largura. Sua origem remete a noção de “imaginação”, que, 
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em Flusser (1985), implica a ideia de produzir imagens. No entanto, como o próprio filósofo 

assevera, a imaginação possui dois lados: um deles permite apreender duas dimensões do 

espaço-tempo, outro possibilita a reconstrução das demais – profundidade e tempo. Isso 

implica em dizer que o que confere sentido às imagens são as relações entre elementos 

diversos, que incluem a síntese das intenções do emissor e do receptor: 

 

Imagens não são conjuntos de símbolos com significados inequívocos, como o são as 
cifras: não são “denotativas”. Imagens oferecem aos seus receptores um espaço 
interpretativo: símbolos “conotativos”. (...) Ao circular pela superfície, o olhar tende a 
voltar sempre para elementos preferenciais. Tais elementos passam a ser centrais, 
portadores preferenciais do significado. Desse modo, o olhar vai estabelecendo 
relações significativas. (...) O significado das imagens é o contexto mágico das 
relações reversíveis (FLUSSER, 1985, p.7). 

 

As imagens que encantam e despertam fascínio entre os fãs de GOT são, na verdade, 

“imagens técnicas”, que Flusser define como sendo aquelas produzidas por aparelhos. No 

entanto, trata-se de um tipo particular de imagem técnica: imagens audiovisuais, captadas por 

câmeras e transmitidas para aparelhos de TV, celulares, computadores e similares. Inspirados 

no pensamento de Latour (2012), procuramos demonstrar que o sentido dessas imagens não se 

produz na relação direta com a técnica, mas sim, no seio das redes de relações em que estão 

inseridas. No caso, um seriado de TV com uma narrativa multissituada, apoiada no uso de 

imagens que visam, deliberadamente, estabelecer um determinado tipo de experiência 

sensível ou estética com seus espectadores, que, por sua vez, organizam-se em uma 

comunidade de fãs na internet. 

Mas se por um lado, de acordo com Flusser (1985), o mundo representado parece ser a 

causa das imagens técnicas e estas parecem resultar de uma complexa cadeia de 

acontecimentos que partem do mundo representado, por outro, ao visualizar tais imagens, os 

espectadores vêm, na verdade, um “conceito”, uma determinada ideia de que tais imagens 

traduzem do mundo. Isso quer dizer que quando um fã reage diante de uma imagem, não o faz 

pela imagem em si, e sim pela visão de mundo que ela transporta. Tais relações não são 

imperativas ou de mão única, pois dependem do contexto, dos elementos em ação e de quem 

as vê. 

A emoção despertada pela obra no contato com os seus suportes, que, por sua vez, nos 

leva a percepção sensorial, é o que José Luiz Braga (2010) chama de “experiência estética”. É 

a produção de tal experiência que discutimos quando observamos a recepção dos fãs, que 

afirmam sentir emoções diversas - raiva, medo, satisfação, desejo, etc. - ao assistir algumas 
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cenas e personagens em ação. Como exemplo, podemos citar a cena do personagem Tyrion 

Lannister acordando na prisão, em uma cela aberta, à beira de um abismo, no Ninho da Águia. 

Ao assisti-la, os usuários do fórum afirmam ter sentido frio na espinha, vertigem e tontura. 67 

 Dessa forma, seguindo o raciocínio de Flusser (1985), somos levados a crer que a 

imagem técnica, constituída de símbolos estéticos e abstratos, necessita ser “decifrada” para 

termos acesso ao mundo conceitual que organiza seu universo de sentidos. O que vemos 

nessas imagens, portanto, não é o mundo criado pela série e por suas histórias, mas 

determinados conceitos relativos a esse mundo e a essas histórias, a despeito da impressão 

automática do real sobre a superfície da imagem. Ou seja, tais imagens não são transparentes, 

tampouco representam uma mera duplicação do real. São superfícies que “transcodificam 

processos em cena” (FLUSSER, 1985, p. 11) e, como tais, a dificuldade está em decifrá-las, 

uma vez que delas emana um fascínio mágico, que nos torna influenciáveis.  

Exatamente por não ser transparente, uma imagem técnica é uma presença que vai 

além de seu aspecto imediato, material. Ela se atualiza na relação com outras imagens e 

objetos a ela relacionados, trazendo consigo toda uma cadeia de representações sobre uma 

ideia-imagem – importante na construção de identidades, na formação de grupos e seus 

modos de funcionamento. Com isso, pretendemos dizer que o grupo que se reúne para discutir 

GOT em uma comunidade virtual, não o faz propriamente pela série audiovisual, mas pela 

experiência estética que dela decorre. 

Para ilustrar tal perspectiva, acompanhamos os relatos dos fãs no tópico de discussão 

intitulado Cenas impressionantes visualmente 68, no qual estes discutem os aspectos cultuados 

e expõem as suas sensações, reações e sentimentos. Criado por um dos usuários, o tópico 

convoca os demais para elegerem as imagens mais impressionantes da obra audiovisual. 

Como critério de escolha, o proponente sugere que sejam descritas e postadas aquelas que 

mais afetaram os espectadores – pela beleza, horror ou apreensão causada por sua fotografia, 

ou seja, pela intensidade da sensação que ela provocou, seja esta positiva ou negativa. Entre 

os dias 27 de março e 28 de julho de 2012, foram registradas 15 manifestações de usuários, 

que citam 19 cenas/imagens. Dentre as quais uma é eleita como a mais impressionante da 

primeira temporada. 

                                                 
67 Assista a cena em http://www.youtube.com/watch?v=-FFW0JdgRLo de 1’34’’ a 1’44’’. O relato dos fãs sobre 

o referido episódio da primeira temporada está disponível no fórum de discussão 
http://iceandfire.forumeiros.com. 

68 Disponível em: <http://iceandfire.forumeiros.com/t155-cenas-impressionantes-visualmente>. Acesso em: 8 
fev. 2013. 
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A imagem mais votada é a de uma cena na qual o personagem Tyrion Lannister 

estapeia o sobrinho e herdeiro do trono de ferro, Joffrey Baratheon 69. Pelos comentários no 

fórum, podemos inferir que o motivo da escolha da maioria dos participantes está relacionado 

ao sentimento despertado pelo personagem Joffrey Baratheon – um dos mais odiados pelos 

fãs da série. Vê-lo apanhar do tio - um anão de posição hierárquica inferior, reputação 

duvidosa e, aparentemente, sem qualquer chance de conquistar o trono - provoca verdadeiro 

deleite nos usuários. Dessa forma, apesar do apelo visual, a imagem em si não é tomada como 

estética, mas os seus processos, nos quais obra, objetos, produtos, acontecimentos e paisagens 

tornam-se vetores da experiência estética, que é basicamente relacional. O valor estético está 

ligado à capacidade da obra de produzir em nós sentimentos, o que depende da ativação 

relacional para a fruição da obra.  

Essa percepção dos afetos produzidos no contato com a obra ficcional fica mais clara 

quando acompanhamos os comentários no fórum Ice and Fire, na qual um fã relata: “A 

Coroação do Viserys foi impressionante mesmo... mas nada, NADA ganha do Tyrion batendo 

no Joffrey” (Lady K, 28 jul. 2011, via fórum). O comentário é seguido por outro que diz: “Ah 

é, tem essa aí. Foi ainda melhor que a de Cersei, porque foram vários tapas...” (Murilo, 28 jul. 

2011, via fórum). Na sequência, um terceiro participante reproduz a sonoplastia da cena: 

“Plaft. Eu vou contar pra mamãe!!!! Plaft”, e acrescenta: “Eu ri muito, se o Tyrion tivesse 

cuidado da educação daquele moleque ele teria sido um bom rei.” (Zzim, 28 jul. 2011, via 

fórum). Então, um usuário volta a se manifestar: 

 

O mais correto seria se, de alguma forma, a única pessoa que pudesse cuidar de 
Joffrey após seu nascimento fosse Tyrion. Talvez assim ele pudesse mudar, mas ainda 
não é garantido. Como quem o criou foram a vadia da Cersei e o bêbado do Robert, o 
resultado foi isso (Murilo, 28 jul. 2011, via fórum). 

 

Por fim, é seguido por outro participante que faz um diagnóstico:  

 

O problema dele foi a mãe que o mimou até não poder mais e talvez o fato dele 
assistir ao pai fazendo o que bem entendesse porque era o Rei. Deve ter colocado na 
cabeça dele que ele poderia ser assim, afinal ele era o futuro Rei. Mas a crueldade 
deve ser defeito de fábrica mesmo... (Lady K, 28 jul. 2011, via fórum). 70 

                                                 
69 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=m0qjl9PfbSw>. Acesso em: 15 jan. 2013.  

A popularidade dessa e de outras cenas em que o personagem apanha é tão grande entre os fãs que eles 
compartilham esse conteúdo e convidam outros fãs a estapear o Rey Joffrey em blogs da internet. Disponível 
em: < http://blogs.pop.com.br/tv/venha-estapear-o-rei-joffrey-voce-tambem>. Acesso em: 15 jan. 2013. 

70 Os relatos dos fãs sobre esta cena/imagem estão disponíveis em: <http://iceandfire.forumeiros.com/t155-
cenas-impressionantes-visualmente>. Acesso em: 8 fev. 2013.  
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Conforme mostra o gráfico abaixo, a maior parte das imagens consideradas 

impressionantes são paisagens de Westeros71 (38%), nas quais algum personagem participa ou 

não do desenrolar da história. O segundo tipo de cena que mais aparece nas citações do grupo 

está relacionada a momentos de medo ou perigo iminente (28,57%). Por exemplo, quando 

aparecem os ‘Outros’72 , o corvo de três olhos e o lobo raivoso na cripta da Família Stark. Por 

último, foram registradas cenas de violência (28,57%), como o tapa dado pelo Rei Robert na 

Rainha Cersei, Tyrion Lannister esbofeteando o sobrinho Joffrey Baratheon e a coroação letal 

de Viserys Targaryen por Kal Drogo. Esses dados revelam que as imagens consideradas mais 

impressionantes pelos fãs da série, com significativa contribuição para o seu culto, estão 

relacionadas à beleza, ao horror e à violência – potencialmente capazes de despertar emoções. 

  
Gráfico 2 – Categorias de imagens eleitas pelos usuários do fórum como as mais impressionantes 

Paisagens do mundo ficcional Cenas de horror e suspence

Cenas de violência Outras imagens
 

 

Vale destacar que não nos interessa a experiência estética meramente psicológica, mas 

sua relação interacional ou comunicativa, o compartilhamento – o trabalho de objetivação da 

emoção sentida, assim como fazem os fãs ao relatarem para o grupo suas sensações e 

sentimentos diante de uma imagem. Dessa forma, apreendemos do contato com as imagens 

                                                 
71 Local onde se passa a série. Um dos três continentes do mundo ficcional, que abrange os Sete Reinos descritos 

na história e corresponde às nações ao sul da muralha. 

72 Também conhecidos como Caminhantes Brancos, existem ao norte da Muralha. Ressucitam homens e animais 
mortos, aparentemente quando tocados pelo frio que os acompanha. Homens que perecem em uma batalha 
contra os Outros devem ser queimados, ou então os mortos se erguerão novamente como seus servos. Segundo 
a lenda, surgem quando está frio ou fica frio quando eles surgem. Por vezes aparecem durante tempestades de 
neve e somem quando os céus se limpam. Escondem-se da luz do sol e emergem à noite. Seus propósitos e 
origem permanecem desconhecidos até o final da segunda temporada. 
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técnicas aquilo que nos é dado a apreender pelos objetos técnicos, que podem ainda ampliar 

ou limitar o envolvimento, a manifestação e a experiência dos usuários. Isso mostra que eles 

não apenas agem sobre nós, como também sobre a nossa subjetividade – o modo como nos 

relacionamos, nos organizamos, existimos e enxergamos o mundo. Fato que ganha mais 

relevância na sociedade em que vivemos, como defende Flusser (1985): 

 

Tudo, atualmente, tende para as imagens técnicas, são elas a memória eterna de todo 
empenho. Todo ato científico, artístico e político visa eternizar-se em imagem técnica, 
visa ser filmado, fotografado, videotaipado. Como a imagem técnica é a meta de todo 
ato, este deixa de ser histórico, passando a ser um ritual de magia (FLUSSER, 1985, 
p.12). 

 

 

3.3 O medieval reciclado 

 

 

Nos últimos anos, filmes e séries de TV em ambiência medieval cresceram de forma 

expressiva, conquistando espaço na preferência do público. Seriados como Roma (2005)73, Os 

Pilares da Terra (2010)74, Os Borgias (2011)75 e Spartacus (2010)76 são alguns dos exemplos 

de sucesso que antecederam Game of Thrones (2011) e contribuíram para a formação de um 

público que aprecia dramas ficcionais épicos com uma pitada de erotismo e romance em meio 

a intrigas e disputas pelo poder. Nos anos subsequentes, as produções do gênero continuaram 

                                                 
73 No original Rome. A série é uma coprodução da rede de televisão americana HBO, da britânica BBC e da 

italiana RAI, transmitida originalmente entre 28 de agosto de 2005 e 25 de março de 2007. É baseada em 
acontecimentos históricos na antiga Roma entre os anos 52 e 44 a.C. Inicia com a vitória de Júlio César na 
batalha de Alésia, que desencadeia uma luta pelo poder entre os líderes desse período. É a série mais cara da 
história da televisão, com um custo de cem milhões de dólares. 

74 No original The Pillars of the Earth. Baseado no romance de ficção histórica do britânico Ken Follett (1989), 
o seriado foi adaptado para a televisão (2010) pela produtora alemã Tandem Communications e a companhia 
cinematográfica canadiana Muse Entertainment, em associação com a Ridley Scott's Scott Free Films. A 
história passa-se na Inglaterra do século XII, durante um período conhecido como A Anarquia, onde dois 
possíveis sucessores vão lutar pelo trono inglês. 

75 No original The Borgias. É uma série de ficção histórica que estreou em 2011 com uma produção canadense-
húngara-irlandesa. É baseada na história da Família Bórgia, uma dinastia italiana de origem espanhola, que 
tornou-se proeminente no início do Renascimento e que geralmente é lembrada pelo governo corrupto e pela 
acusação de ter cometido vários crimes, incluindo adultério, simonia, roubo, estupro, corrupção, incesto e 
assassinato (especialmente por envenenamento). 

76 A série é baseada na história de Spartacus, o famoso escravo que se tornou gladiador e liderou a mais célebre 
revolução da Roma Antiga. Estreou em 2010 como uma produção da empresa americana Starz. 
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a crescer. É o que observamos com o lançamento de A Rainha Branca77 e Da Vinci's 

Demons78 em 2013. Mas o que chama a atenção nessas produções é que a época em que as 

histórias se passam não corresponde necessariamente ao período medieval, que tampouco se 

restringem aos figurinos e cenários da época. Trata-se de uma retomada de valores que irão 

compor a experiência estética dos espectadores no contato com a obra.  

O período entre os séculos V e XV, conhecido como Idade Média 79, remete-nos ao 

culto de uma série de conceitos e reações espontâneas diante da beleza, da natureza e das 

obras de arte. Modos de ver a natureza como reflexo da transcendência estão vivos na 

sensibilidade da época. Contudo, esses conceitos não são apenas abstratos, referem-se 

também a experiências concretas, que constituem a realidade moral e psicológica do homem e 

da cultura da Idade Média (ECO, 1999). Em um campo de interesse estético ampliado, o olhar 

medieval dedica atenção especial à beleza, em seu aspecto material e, sobretudo, espiritual, já 

que o culto aos objetos mantém íntima relação com a devoção a Deus. Mas não se trata de um 

culto estético para a mera contemplação da beleza, ou ainda, pela arte que a obra representa, e 

sim pela experiência que dela decorre, o que proporciona em termos daquilo que Rancière 

chamou de “partilha do sensível” 80, ou seja, das operações que determinam aquilo que nos é 

dado ou não a perceber e sentir através da observação ou da vivência de uma experiência com 

algo que afeta nossos sentidos. 

Segundo Umberto Eco (1999), a estética medieval traz consigo um sentimento e uma 

filosofia que refletem a visão de mundo cristã da Idade Média. Isso é feito não apenas por 

meio dos cenários e figurinos dos personagens, mas também da música, da luz, da proporção, 

dos símbolos e alegorias utilizadas na série. E ainda pela ênfase a alguns aspectos da história e 

                                                 
77 No original, The White Queen. Série dramática britânica, produzida pela BBC. Lançada em junho de 2013, 

tem como pano de fundo a Guerras das Rosas – conflito de nove anos em que dois lados de uma mesma família 
disputam a sucessão ao trono da Inglaterra. A série começa em 1464 e centra-se na história de três mulheres na 
disputa pelo poder e como elas manipulam os bastidores da história. 

78 Série de televisão norte-americana sobre a vida de Leonardo da Vinci durante a juventude. Estreou em abril de 
2013, sendo exibida pela FOX. 

79 Compreende o período entre meados do ano de 476 e 1500. É um dos três grandes períodos da história 
europeia: a Antiguidade, a Idade Média e a Era Moderna – esta última dividida em Idade Moderna e 
Contemporânea. 

80 Entenda-se por partilha do sensível, ao mesmo tempo, um comum partilhado e partes exclusivas. Essa 
repartição das partes e dos lugares se funda numa partilha de espaços, tempos e tipos de atividade, que 
determina propriamente a maneira como um comum se presta à participação e como uns e outros tomam parte 
nessa partilha (RANCIÈRE, 2005, p. 15). 
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de seus personagens, como o misticismo, o sobrenatural, o asceticismo81, a honra, a 

religiosidade e a moral. A esse respeito ele explica: “Os moralistas e os ascetas, em qualquer 

tempo, não são, certamente, indivíduos que não percebem os atrativos e gozos terrenos: na 

verdade, sentem tais estímulos com mais intensidade que os demais” (ECO, 1999, p.15) 82. 

Isso significa que a tensão entre o carnal e o espiritual, o natural e o sobrenatural, o desejo 

proibido e a moral imposta são parte do drama vivido pelo indivíduo da época. Isso justifica, 

pelo menos em parte, alguns temas abordados em GOT, como o incesto entre os irmãos Jaime 

e Cersei Lannister; a devoção a deuses novos e antigos; o celibato imposto aos patrulheiros da 

noite e o mistério que envolve “os outros”. 

Contudo, a utilização de traços medievais em produtos de entretenimento 

contemporâneo não constitui uma simples retomada de valores pregressos, mas o rearranjo de 

novas bases, pilares que se atualizam, tais como aqueles que resultaram no surgimento do 

barroco.83 Desse novo rearranjo surge a estética neobarroca, que aponta para formas e 

fenômenos em transformação. Uma estética da repetição, marcada pela variação organizada, 

pelo policentrismo, pela irregularidade regulada e pelo ritmo insensato. Calabrese (1988) 

sugere o termo para classificar alguns objetos culturais do nosso tempo, que a etiqueta ‘pós-

moderno’ não daria conta. O “neo” poderia passar a ideia de repetição, regresso. Seria a 

reciclagem de um período específico, no caso, o barroco. Mas isto não significa realmente que 

a hipótese seja de uma retomada. Ele atualiza a própria definição do barroco “como atitude 

generalizada e uma qualidade formal dos objetos que o exprimem. Nesse sentido, pode haver 

barroco em qualquer época da civilização” (CALABRESE, 1988p. 27). 

Em uma perspectiva complementar, o pesquisador Nelson Brissac Peixoto (1988) 

sugere que o que parece uma ideia de passado, pode se referir, na verdade, a um futuro em 

que não há nada mais pela frente. Um futuro transvestido pela nostalgia do contemporâneo, 

não como uma possibilidade efetiva do porvir, mas como imagens e simulação. No caso de 

                                                 
81 O ascetismo ou asceticismo é uma filosofia de vida na qual são refreados os prazeres mundanos, propondo-se 

a austeridade em favor da espiritualidade, da virtude e da paz interior. 

82 No original: “Los moralistas y los ascetas, en cualquier latitud, no son, desde luego, individuos que no 
adviertan el atractivo de los gozos terrenales: es más, sienten tales estímulos con mayor intensidad que los 
demás” (ECO, 1999, p.15). 

83 O barroco surge da crise renascentista conjugada à retomada de alguns dos valores medievais. Na tentativa de 
solucionar o dilema do homem que perdeu sua crença ilimitada na razão, na harmonia, no humanismo e na 
valorização da vida corpórea, o culto à religiosidade, à vida espiritual, ao exagero e ao rebuscamento é 
retomado. Dessa tentativa de conciliar a visão medieval da vida e da arte com a visão renascentista, nasce o 
barroco. 
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GOT, embora a história se passe em um universo ficcional próprio e, portanto, não 

corresponda ao período histórico compreendido como Idade Média, ela carrega consigo 

atributos dessa época. Atributos esses que, na concepção do pesquisador, embora tenham 

aparência de passado, podem tratar de uma ideia de futuro. Como se os conflitos e guerras 

pelo poder retratados na série - tão antigos quanto a humanidade e, ao mesmo tempo, tão 

atuais – levassem a um futuro com ideia de retrocesso, que remete à própria origem do 

processo. Um futuro não realizado, de maviosa nostalgia. Ele defende a “perspectiva 

contemporânea: o futuro como passado, o novo como velho. Para a era sem porvir, só o 

passado tem futuro” (PEIXOTO, 1988, p. 82).  

Essa relação especial entre os tempos é própria do contemporâneo, no qual a origem 

não está situada somente no passado cronológico, já que ela também opera em outros tempos. 

A distância e, ao mesmo tempo, a proximidade com as origens é uma das características do 

contemporâneo, que em nenhum outro tempo pulsa mais forte que no presente (AGAMBEN, 

2009). É uma questão de manter o olhar fixo no escuro da época e perceber, na escuridão, a 

luz para enxergar as trevas do presente, conforme apregoa Agamben (2009, p.72): 

 

Isso significa que o contemporâneo não é apenas aquele que, percebendo o escuro do 
presente, nele apreende a resoluta luz; é também aquele que, dividindo e interpolando 
o tempo, está à altura de transformá-lo e de colocá-lo em relação com os outros 
tempos, de nele ler de modo inédito a história, de "citá-la" segundo uma necessidade 
que não provém de maneira nenhuma do seu arbítrio, mas de uma exigência à qual ele 
não pode responder. 

 

Tal como o barroco, essa concepção está carregada de sentimentos contraditórios. É 

um fenômeno característico da contemporaneidade, que pretende atingir a experiência 

imediata através de um imaginário. “Em vez de nos afastar, este mundo [medieval] nos 

fascina, tornando mais complexa e distanciada a nossa inserção, pois brincamos de ser 

personagens cujo grau de ficção é tão alto que impossibilita qualquer confusão com a 

realidade” (PEIXOTO, 1988, p. 82). E, se por um lado, não corremos o risco de misturar 

realidade e ficção, por outro, a entrega do espectador tende a ser maior, sem reservas, disposto 

a mergulhos mais profundos no universo fantástico, o que, em última instância, o deixaria 

mais suscetível a tornar-se um aficionado.  

O sucesso que o estilo medieval faz entre os fãs e que se prolonga para além das telas 

da televisão em experiências sensoriais concretas pode ser um indício dessa tendência. Uma 

iniciativa que caminha nesse sentido é o blog http://www.innatthecrossroads.com, no qual um 

grupo de fãs compartilha receitas de pratos apresentados na história de George R. Martin, 
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motivados pelas festas em estilo medieval presentes em GOT. O blog se tornou tão popular – 

mais de três milhões de visitas – que as receitas viraram um livro intitulado A feast of Ice and 

Fire: the official cooking companion (2012). 84   

 

 

3.4  A estrutura narrativa de Game of Thrones 

 

 

O que assistimos hoje nos roteiros de GOT é o resultado das transformações que 

ocorreram nas últimas décadas nos formatos de seriados de televisão, no qual os Estados 

Unidos vem se destacando em termos de inovação narrativa. A série possui vários núcleos de 

personagens com histórias paralelas interligadas entre si. Os episódios retratam a alternância 

dessas tramas que se relacionam com a história principal, que é a disputa pelo domínio dos 

sete reinos e a conquista do trono de ferro - símbolo do poder em Westeros.  

Como uma narrativa complexa (MITTELL, 2012), GOT equilibra a narração episódica 

- em que cada episódio traz uma história fechada, com desfecho - com a seriada tradicional - 

na qual cada episódio tem sua importância dentro do enredo, com acontecimentos 

significativos, mas sem um desfecho, como acontece nas novelas -, alternando arcos 

narrativos de longa duração e pequenas resoluções. No entanto, em GOT, a narrativa 

episódica adquire nuances próprias por não trabalhar com uma única história principal. Na 

verdade, a trama traz várias pequenas histórias que podem ser fechadas naquele momento. 

Mas isso não significa que elas não poderão ser retomadas mais adiante.  

Na ficção seriada, mais apropriada às histórias longas e inviáveis nos filmes, “a 

narrativa episódica permite a sensação de completude e a catarse esperada na resolução de 

problemas pontuais; enquanto a serial possibilita o desenvolvimento de tramas que não 

caberiam nos limites temporais de um único episódio” (MUNGIOLI; PELEGRINI, 2013, p. 

28). Em termos de construção de personagens, os arcos narrativos mais longos possibilitam 

ainda a criação de intrigas mais complexas, fomentando o desenvolvimento de narrativas 

cumulativas: 

 

As narrativas passam a ser cumulativas na medida em que fatos ocorridos em 
episódios precedentes não são esquecidos e podem ser retomados com a finalidade de 

                                                 
84 Disponível em: <http://www.amazon.com/Feast-Ice-Fire-Official-Companion/dp/0345534492>. Acesso em: 

15 jan. 2014. 
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dar uma nova luz sobre um tema ou assunto. Assim, personagens passam a ter 
memória e se ressentem de fatos ocorridos no passado ao mesmo tempo em que 
temem pelo seu futuro diante de uma determinada situação dramática que se relacione 
ao que viveram. Enfim, as intrigas se complexificam, os conflitos se expandem 
propiciando desfechos, às vezes, inesperados e que possibilitam mais de uma solução 
dramática (MUNGIOLI; PELEGRINI, 2013, p. 31). 

 

A obra ficcional em questão também mistura diferentes gêneros, como já 

mencionamos anteriormente, e multiplica personagens e arcos narrativos ao longo do seu 

desenvolvimento. Outra característica marcante são as mudanças repentinas que alteram o 

cenário e o rumo dos acontecimentos, como a morte de personagens até então considerados 

centrais. Isso quebra a expectativa do público, que, não raro, espera por um desenvolvimento 

narrativo nos moldes da convencional Jornada do Herói, à qual se acostumaram nas últimas 

décadas - com heróis bem delimitados, que sempre acabam resolvendo os problemas e 

escapando do perigo, seja este qual for.  

Composta por inúmeros personagens que compõem diversos núcleos e protagonizam 

diferentes histórias, essa cofiguração narrativa resulta em mais de 30 personagens de 

destaque. E, embora alguns desses sejam cortados no decorrer da saga, frequentemente novos 

são inseridos e há referências constantes, nos diálogos de forma geral, a outros personagens 

oriundos de eventos e épocas anteriores à retratada na trama. Esses elementos estimulam o 

espectador interessado a ficar atento aos detalhes, ensejando uma postura ativa de 

engajamento para a compreensão e a busca de informações. A construção da história e 

geografia da trama recebe o auxílio de elementos visuais, como mapas e tipografias 

encontradas na abertura da série 85 e em sites oficiais. 86  

Com uma narrativa trabalhada em sua complexidade em um elaborado mundo 

ficcional, a série se propõe, em dez episódios por temporada - cada um com uma hora de 

duração aproximadamente –, a não afastar, nem confundir os espectadores. A prova do seu 

êxito é a crescente audiência a cada nova temporada, conforme demonstrado no gráfico 

abaixo. Em sua estreia, em 2011, a audiência atingiu a marca de 2,2 milhões de espectadores, 

número que subiu para 3,9 milhões na estreia da segunda temporada e alcançou 5,5 milhões 

na terceira, correspondendo a um aumento de 74% entre 2011 e 2012 e de 40% entre 2012 e 

2013.  

 

                                                 
85 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=s7L2PVdrb_8. Acesso em: 15 jan. 2014. 

86 Disponível em: http://mapa.gameofthronesbr.com. Acesso em: 15 jan. 2014. 
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Gráfico 3 – Crescimento da audiência por temporada 
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O tipo de estrutura que analisamos abre caminho para novos modos de interação entre 

produção e audiência, produzindo sentido para espectadores de diferentes níveis. Sabemos 

que parte do prazer desses telespectadores está em descobrir as façanhas e truques por atrás da 

série, um tipo de fruição que Mittell (2012) chamou de metarreflexiva. Esta se baseia em uma 

estética operacional, na qual o público está mais interessado em saber o que motivou o 

autor/produtor a fazer algo do que o que vai acontecer propriamente nos próximos episódios. 

Lost (2004) é um dos exemplos mais emblemáticos de seriados que exploraram essa lógica. O 

uso recorrente de tal estratégia demanda cada vez mais competências do público, que deve 

compreender não apenas a gramática, mas também a sintaxe de uma narrativa multiforme.  

Outro ponto que merece menção é a humanização dos personagens que imergem em 

um mundo subjetivo. Lá eles vivenciam suas fantasias e refletem sobre o que poderiam ou 

gostariam de ter feito em determinadas situações. Esse mergulho na subjetividade dos 

protagonistas aproxima os fãs, que demonstram todo o seu favoritismo por eles. 87 

O uso de artifícios transmidiáticos também é observado na série e integra uma 

estratégia narrativa na qual a ambientação da história se dá em diferentes tempos e suportes da 

veiculação audiovisual. Como exemplo, podemos citar um conjunto de ações empreendidas 

pelos produtores de GOT. Trata-se de uma campanha de divulgação pré-primeira temporada, 

                                                 
87 Um exemplo do culto em torno de alguns personagens é o ato de dar o nome deles aos filhos. Como exemplo, 

podemos citar os personagens de GOT, Arya e Theon, que apareceram como tendências entre os nomes de 
bebês registrados no ano de 2012. Disponível em: < http://www.gameofthronesbr.com/2012/07/arya-e-theon-
sao-tendencia-entre-nomes.html>. Acesso em: 14 jan. 2014.  

Em 2013, foi o nome “Khaleesi”, adotado pela personagem Daenerys Targaryen desde o seu ingresso na tribo 
Dothraki, o escolhido para registrar mais de 100 crianças nos EUA. Disponível em: 
<http://www.gameofthronesbr.com/2013/06/mais-de-100-criancas-nos-eua-foram-registradas-como-
khaleesi.html#ixzz2XzhwKOAy>. Acesso em: 14 jan. 2014. 
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denominada O Caminho do Meistre.88 O propósito era conquistar nichos de mercado 

específicos, além de contribuir para o envolvimento e a imersão do espectador no universo 

fictício através de artifícios materiais. Como parte do projeto, foi lançado um jogo online, em 

que os usuários eram convidados a realizar tarefas que envolviam os cinco sentidos humanos, 

tendo como recompensas trechos do seriado que ainda estava por vir. 

O primeiro desafio explorou o sentido do olfato: caixas aromáticas (figura 1) foram 

enviadas a influenciadores da web, usuários com alto capital social online e grande poder de 

divulgação das informações. As caixas continham um mapa de Westeros 89, frascos com 

diversos aromas e pergaminhos com instruções de combinações. Nesta fase, era preciso 

conhecer aromas e texturas e utilizá-los para decifrar enigmas no jogo. 

 

Figura 1 – Caixas com aromas e texturas enviadas aos fãs 

 

 

O segundo desafio exigia a apuração da audição, já que era preciso decifrar falas e 

murmúrios entrecruzados, em meio a diversos tipos de sons. Os diversos tipos de áudio 

auxiliavam na familiarização com a paisagem sonora do universo ficcional. Os mais aplicados 

ainda podiam antecipar alguns eventos por meio da sonoplastia e das falas de alguns 

personagens. A terceira parte requeria o sentido da visão: o jogador tinha que visualizar a 

presença de invasores e acionar o alarme quando eles se aproximassem (figura 2). 

                                                 
88 Desenvolvida pela empresa Campfire, de Mike Monello, que também desenvolveu projetos transmidiáticos 

para o filme “Bruxa de Blair” e o seriado “True Blood” (HBO). 

89 Local onde se passa a série. Um dos três continentes do mundo ficcional, que abrange os Sete Reinos descritos 
na história e corresponde às nações ao sul da muralha. 
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Figura 2 – Jogo proposto aos fãs da série na web 

 

 

Na última fase, o sentido solicitado era o tato. Um aplicativo para dispositivos móveis 

(figura 3) informava dados meteorológicos de cidades do mundo real e de alguma localidade 

correspondente em Westeros, que tivesse a mesma condição climática naquele momento. 

Esses dados permitiam ao usuário conhecer melhor a geografia do espaço no qual se 

desenvolve a história e, para os mais atentos, ainda era possível antever alguns 

acontecimentos a partir da descrição geográfica da trama. 

 

 Figura 3 – Telas do aplicativo para celular destinado aos fãs 

   
 

Outra iniciativa dentro do mesmo projeto envolveu o sentido do paladar, com a 

degustação de comidas típicas dos sete reinos de Westeros (figuras 4). Os fãs eram avisados 

por redes sociais e sites na internet sobre os locais e as datas onde o restaurante itinerante 

estaria. A ação foi realizada em Nova York, Los Angeles e Londres. Por fim, os usuários 
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compartilhavam links de um aplicativo desenvolvido para o Facebook, com a intenção de 

conseguir novos jogadores. O último vídeo-recompensa era um agradecimento do autor dos 

livros que originaram as adaptações para a televisão, George R. R. Martin. 

 

Figuras 4 – Fotos da degustação de pratos apresentados na série 

  

 

Ao final da iniciativa, os usuários do jogo mostraram que a maioria já era fã da série 

de livros e estavam interessados em aprofundar a experiência narrativa através de novos 

suportes - como a televisão e o computador. A campanha não atingiu uma grande quantidade 

de participantes em números absolutos, já que era direcionada aos fãs hardcore 90 e, através 

destes, pretendia-se influenciar os demais. Observando tais ocorrências, constatamos que os 

diferentes suportes utilizados na narrativa – tanto na sua veiculação quanto na expansão 

através da experiência material - contribuíram para diversificar as experiências vividas pelos 

fãs quando em contato com a obra. Essa estratégia, baseada na amplificação das 

experimentações, mostrou-se importante para a construção e a imersão no universo fictício, 

além de revelar-se fundamental para a manutenção e o recrudescimento do culto entre os fãs. 

 

 

3.5 Cultura material 

 

 

 A cultura material fomentada pelos produtos de entretenimento contemporâneo aponta 

para uma compreensão da história que só pode ser alcançada por meio da prática e da 

                                                 
90 Nome atribuído à variação extrema de algo. Literalmente, a palavra significa miolo, centro, núcleo duro. Neste 

caso específico, significa um tipo de fã que cultua algo com grande fervor, um admirador apaixonado, 
devotado e dedicado ao seu objeto de devoção. 
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vivência das sensorialidades91 e afetividades92 que ela nos desperta. Nesse sentido, a 

representação, a linguagem e o símbolo arbitrário já não seriam suficientes para expressar tal 

experiência (BOIVIN, 2008). Talvez por isso, seja cada vez mais recorrente, no mundo das 

artes e do entretenimento, a conjugação da linguagem representativa verbal com a 

comunicação corporal - o chamado embodiment. Nesse contexto, “o corpo atua como mais um 

dos agentes que compõem o conjunto de práticas culturais e subjetivas – a partir de 

características somáticas, fisiológicas e funcionais as mais variadas – e não apenas, como um 

produto de tais práticas” (PEREIRA, 2006, p. 95). A utilização de mais de um tipo de 

linguagem é uma estratégia para enriquecer a narrativa, tornando-a mais complexa e intensa. 

É o que fizeram os produtores de GOT ao promoverem, paralelamente ao desenvolvimento da 

trama, ações que divulgassem a obra e estimulassem o culto dos fãs, conquistando novos 

adeptos. 

 Uma dessas iniciativas foi oferecer tatuagens gratuitas, desenhadas pelo artista Ami 

James, com os brasões das cinco principais casas que disputam o poder na história. Dessa 

maneira, 50 fãs de Nova Iorque puderam mostrar, na pele, sua devoção às famílias Stark, 

Lannister, Baratheon, Targaryen ou Greyjoy. A ação foi realizada no dia 30 de março de 2012 

- 24h antes do lançamento da segunda temporada - e teve grande repercussão entre os fãs, que 

formaram uma longa fila em frente ao estúdio. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
91 As sensorialidades referem-se as aptidões cognitivas e sinestésicas que um corpo pode conquistar ao entrar em 

contato com uma determinada expressão da cultura. É o conjunto material corpóreo responsável por perceber e 
processar o conjunto de signos que tocam um corpo a todo instante. Ou seja, é a capacidade de um corpo 
processar sons, imagens, sinais gráficos, texturas táteis, dentre outros estímulos sensoriais. Assim, deve ser 
entendida como uma espécie de memória corporal a partir da qual as experiências sinestésicas ganham 
orientação e sentido, guiando as ações que o corpo apresenta frente a tais experiências. Mas ela trabalha não 
apenas como uma espécie de memória não consciente e corporal que “sabe” o que significam para o corpo 
certos estímulos, como “sabe”, também, como atuar diante destes mesmos estímulos, conforme o contexto 
(PEREIRA, 2006, p. 98). 

92 O corpo, diante de uma mensagem, responde com o repertório sensorial que possui, mas, percebendo a 
inadequação da sua resposta ao estímulo e contexto em que se dá a comunicação, poderá buscar respostas mais 
adequadas à mensagem em questão. Este movimento de procura, de busca por melhores performances, a 
perturbação que surge entre as materialidades do corpo e o que a mensagem e o contexto parecem demandar, 
deve ser entendido como afetividade (PEREIRA, 2006, p. 99). 
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Figuras 5 – Ação promocional que ofereceu tatuagens em Nova Iorque 

 

 
Ainda para promover o lançamento da segunda temporada, os fãs foram surpreendidos 

com uma réplica, em tamanho natural, do trono de ferro, exposto em uma loja de Nova York. 

Na ocasião, eles puderam experimentar a sensação de sentar-se no maior símbolo de poder e 

alvo de disputas dos sete reinos ficcionais. Os fãs posaram para fotos que, posteriormente, 

foram compartilhadas na fan page de Game of Thrones. 

 

      Figura 6 – Fotos dos fãs em réplica do trono de ferro – Fan Page Official 

 

 

Já em julho de 2013, foi a vez da empresa britânica Blinkbox promover a estreia da 

terceira temporada de GOT em seu site. Ela construiu um crânio de dragão de 12 metros e o 

expôs em uma praia de interesse geológico no sul da Inglaterra. Como a peça foi colocada na 

madrugada e não havia alusão direta à empresa ou a própria série, o local rapidamente ficou 

repleto de curiosos. A ação mexeu com o imaginário do público, sobretudo das crianças, que 

puderam tocar a escultura, percorrer o seu interior e tirar fotos. A ideia foi inspirada na cena 

em que a personagem Arya Stark descobre os crânios de dragão nos calabouços de Porto 

Real, a capital do reino ficcional onde se passa a história da série. 93 

                                                 
93 Leia mais em: <http://oglobo.globo.com/cultura/cranio-de-dragao-colocado-em-praia-na-inglaterra-para-

promover-game-of-thrones-9092081>. Acesso em: 10 jan. 2014.  
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Figura 7 – Escultura de crânio de dragão em praia britânica 

 

 

Em todos esses casos, é possível perceber que a experiência sensorial está intimamente 

ligada à emocional. Se assim não fosse, qualquer pessoa experimentaria a mesma sensação ao 

sentar-se no trono de ferro ou ao tocar os ossos do crânio de dragão – tivessem ou não 

assistido a série, lido os livros de George R. R. Martin ou se identificado com algum de seus 

personagens. O que implica em dizer que a encarnação material dessas ideias não pode ser 

descolada delas. Em outras palavras, a cultura material é usada como suporte para as 

estruturas e expressões simbólicas da cultura. Ou seja, já não é possível separar mente e 

corpo, estrutura material e simbólica. A experiência buscada pelo fã, como forma de expandir 

a narrativa, é uma confluência dessas duas perspectivas - simbólica e material. “Nosso sistema 

conceitual é baseado em nossa experiência da palavra, incluindo a experiência adquirida 

através de nossos corpos, interação com nosso ambiente físico e com outras pessoas” 

(BOIVIN, 2008 p. 53). 94 

Admitindo-se a ideia de que diferentes linguagens constroem diferentes entendimentos 

do mundo, que não são estritamente traduzíveis, é possível avançar na compreensão das 

experiências que contribuem para o culto dos fãs. Elas funcionam como uma espécie de rito, 

                                                 
94 No original “(...) our conceptual system is grounded in our experience of the word, including experience 

acquired through our bodies, our interaction with our physical enviroment, and our interaction with other 
people” (BOIVIN, 2008, p. 53). 
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no qual se envolve uma dimensão corporal e experimental, que está além da conceituação 

abstrata, e fazem sentido para pessoas em um determinado nível de experiência (BOIVIN, 

2008). Trata-se de um conhecimento da obra que não se pode adquirir senão pela sua 

vivência, pela prática que enseja o envolvimento, pela percepção multimodal e multissensorial 

presente no cotidiano. 

 Assim, o culto à obra vem da experiência que dela decorre e do que proporciona em 

termos de participação política e partilha do sensível. Partilha esta que tem papel fundamental 

neste processo, já que em seus arranjos estrutura as maneiras pelas as quais um objeto 

artístico é percebido e pensado (RANCIÈRE, 2005). É assim que os enunciados ficcionais 

impactam o real e reconfiguram o seu sentido. Fazendo uso dessa cultura material, ainda 

enseja o que Gumbrecht (2008) chamou de Stimmung95, uma espécie de sintonia fina, que 

envolve também o nosso corpo. Esse tom, atmosfera ou ambiência, que dá sabor próprio à 

história, afeta os espectadores tanto emocionalmente, quanto materialmente, contribuindo 

sobremaneira para a imersão em determinado universo ficcional.  

 Dessa forma, o mundo ficcional é construído a partir de elementos do mundo real, mas 

com tamanha riqueza e complexidade, que, em alguns momentos, as fronteiras entre um e 

outro se esfumaçam. É nesse sentido que Umberto Eco (1994, p. 78) afirma que, por vezes, ao 

ingressarmos em um universo fictício, “experimentamos todas as sensações tácteis que 

teríamos se estivéssemos caminhando sobre aqueles pedregulhos”. Isso ocorre quando é 

alcançado um nível de envolvimento em que as experiências sensoriais são estimuladas, 

tornando a imersão um processo quase natural. É o que Eco (1994) aponta como condição 

para uma obra ser considerada cult. 

Essa experiência sensível, que decorre do contato com a obra, é construída 

socialmente, através da interação entre pessoas, grupos, objetos e suportes em uma trajetória 

combinada de ações. Balizada pela cultura, nenhuma dessas ações é natural, mas produzidas 

por um coletivo, do qual fazem parte as tecnologias – ainda que tomadas por invisíveis por 

conta do saber da sua utilização. Tensionar esses processos de mediação e recepção, no estudo 

do culto mantido pelo humano frente aos objetos técnicos, é uma tentativa de decifrar essas 

materialidades e o que elas trazem consigo em termos de produção de uma dada realidade, 

modos de visão e percepção do mundo. 

 

                                                 
95 Para saber mais, leia GUMBRECHT (2008). Versão em português disponível em 

http://www.revistaindice.com.br/gumbrecht.pdf. Acesso em 15/01/2013. 
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3.6 Inovação narrativa e recepção 

 

 

Para entender de que forma novos elementos foram introduzidos na clássica Jornada 

do Herói, é preciso ampliar o entendimento deste recurso, que nada mais é que uma caixa de 

instrumentos jeitosos, ideais para a carpintaria narrativa. “Com essas ferramentas é possível 

construir uma história para quase qualquer situação imaginável, uma história que, ao mesmo 

tempo, seja dramática, divertida e, psicologicamente, verdadeira” (VOGLER, 2006, p. 32). 

Essas narrativas são baseadas no funcionamento da mente humana, servindo como mapas da 

psique. São válidas e realistas do ponto de vista psicológico e emocional, mesmo quando 

retratam criaturas fantásticas e acontecimentos irreais. Tal fato explicaria o seu poder 

universal e o fascínio que pode ser sentido por qualquer pessoa, uma vez que a sua lógica está 

presente no inconsciente coletivo, refletindo valores comuns a todos os indivíduos. 

 

O pensamento de Campbell ocorre paralelo ao do psicólogo suíço Carl G. Jung, que 
escreveu sobre os arquétipos, personagens ou energias, que se repetem constantemente 
e que ocorrem nos sonhos de todas as pessoas e nos mitos de todas as culturas. Jung 
sugeriu que esses arquétipos refletem aspectos diferentes da mente humana, que 
nossas personalidades se dividem nesses personagens, para desempenhar o drama de 
nossas vidas. Ele observou que havia uma notável correspondência entre as figuras 
que apareciam nos sonhos de seus pacientes e os arquétipos comuns da mitologia. 
Assim, levantou a hipótese de que ambos provêm de uma fonte comum mais 
profunda, o inconsciente coletivo da humanidade (VOGLER, 2006, p. 33). 

 

Mas em que se baseia a Jornada do Herói? Para começar, a história de um herói é 

sempre uma jornada, que parte de um mundo conhecido e seguro rumo ao desconhecido, 

hostil e estranho. Este novo cenário é a arena na qual ele deve enfrentar as forças que o 

desafiam. A jornada também pode ser da mente, do coração ou do espírito, ou ainda, de todas 

elas simultaneamente. A mudança do ambiente cotidiano para o mundo especial é feita pelo 

chamado à aventura, que pode acontecer de inúmeras maneiras. É nesta etapa que se 

estabelecem as regras do jogo e fica claro para os espectadores qual é o objetivo do 

protagonista: conquistar um amor, um tesouro, se vingar, fazer justiça, realizar um sonho, 

enfrentar um desafio ou mudar de vida. Na sequência, geralmente ocorre a hesitação ou a 

recusa ao chamado. Até que alguma nova circunstância o faça vencer a barreira da razão ou 

do medo e o chamado seja atendido. 

O próximo passo é o encontro com um mentor, que lhe ajudará a enfrentar o 

desconhecido com conselhos, orientação ou algum equipamento mágico. Conforme pontua 
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Vogler (2006), esta é a relação mais comum e de maior valor simbólico na mitologia, pois 

representa o vínculo entre pais e filhos, mestre e discípulo, médico e paciente, Deus e o ser 

humano. A partir de então, o herói está pronto para seguir sozinho e enfrentar o primeiro 

limiar, do qual ele parte para enfrentar o seu desafio e a aventura de fato tem início. Uma vez 

ultrapassado esse primeiro ato, o herói passa por testes e desafios, faz inimigos, aliados e 

começa a aprender as regras do novo mundo onde se encontra. 

Finalmente, o protagonista vive o que Vogler (2006) chama de aproximação da 

caverna oculta, ou seja, a fronteira de um lugar perigoso onde está escondido o objeto de sua 

busca. Ali, ele passará pela provação de enfrentar o seu desafio supremo - a morte ou o medo 

mais profundo. Este é o momento crítico da história, em que o herói tem que morrer ou 

parecer que morre para poder renascer em seguida. Esta é uma das características mais 

marcantes do mito heroico e também a sua fonte de magia. Neste momento, nossas emoções 

são temporariamente deprimidas para poderem reviver, com entusiasmo e euforia, no retorno 

do protagonista que escapou da morte.  Após o renascimento e a superação do seu pior 

inimigo, é chegada a hora da recompensa, quando o herói alcança o objetivo para o qual lutou 

durante toda a trama.  

Já no terceiro ato, o personagem principal precisa fazer o caminho de volta ao seu 

mundo e, para isso, precisa enfrentar as consequências de confrontar forças obscuras e 

vingadoras. Em meio a perigos e tentações no retorno para casa, acontece a provação final de 

morte e ressurreição. É quando as trevas e a escuridão fazem sua última tentativa desesperada 

antes que sejam definitivamente derrotadas. Nesta etapa, o herói é colocado novamente à 

prova, a fim de verificar se ele realmente aprendeu as lições da provação anterior. Assim, ele 

pode voltar à vida comum como um ser transformado e com um novo entendimento. Mas a 

história não tem sentido se ele não trouxer consigo um elixir, quer dizer, um tesouro 

conquistado na busca. Pode ser o amor, a liberdade, o conhecimento, uma poção mágica 

capaz de curar ou apenas uma boa história para contar na volta para casa. Aqueles 

protagonistas que não conquistam um elixir e/ou se recusam a aprender a sua lição, estão 

fadados a repetir a aventura e cometer os mesmo erros que os levarão a embarcar em uma 

nova jornada.   

A partir de tais esclarecimentos, observamos as inovações inauguradas por Game of 

Thrones. Em primeiro lugar, a série televisiva não possui um único herói ou protagonista, mas 

diversos personagens que ganham mais ou menos destaque conforme o desenvolvimento da 

trama. Ainda assim, há elementos comuns com a Jornada do Herói descrita por Vogler 
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(2006): alguns personagens recebem o chamado e iniciam a sua jornada; fazem inimigos e 

aliados; encontram mentores; enfrentam provações e se transformam durante o trajeto. No 

entanto, em GOT alguns dos heróis também morrem sem cumprir o seu objetivo - ao 

contrário do que ocorre nos enredos tradicionais. Neste caso, o elemento surpresa está 

justamente na morte do personagem que o público acreditava ser o principal da trama, o herói 

sem o qual a história não faz sentido. 

Diante de tal fato, os espectadores se veem em um dilema: como prosseguir na jornada 

sem o herói principal? A opção oferecida pelos produtores da obra é a reprogramação do 

espectador para acompanhar a trama e torcer por outro personagem. Isso aconteceu logo no 

final da primeira temporada, quando o personagem Ned Stark – que até então era considerado 

pelos fãs o principal da história, seguido e admirado pelo grande público – foi morto, 

deixando os fãs da série surpresos e confusos. Na terceira e última temporada, o mesmo 

ocorre com o seu filho, Robb Stark, que teria substituído o pai na busca por justiça em 

Westeros. Contudo, o rompimento com a jornada clássica do herói não se deve apenas a morte 

dos supostos protagonistas, mas também a ideia de que o bom e o justo sempre vencem no 

final - uma vez que esses personagens representavam a solidez de caráter, a lealdade aos 

valores éticos e morais, a compaixão e o respeito pelo inimigo.  

Tais elementos surpresas exigem do espectador um esforço extra para acompanhar o 

que pode estar por trás dessas inovações no enredo. Novas emoções são evocadas e, aqueles 

que decidem continuar acompanhando a jornada, buscam intenções e intrigas ocultas capazes 

de sustentar a reviravolta na trama – conforme observamos nos relatos dos fãs:  

 

Com a morte do Ned, criou-se o sentimento de vingança através da coroação do filho 
dele como Rei e marcha contra os traiçoeiros Lannister. (...) É meio difícil deles 
entenderem que a história que está sendo contada não é a da Casa Stark apenas, e 
pensam: "uai, se o Robb morreu, que é que vai acontecer com a história agora?". Acho 
que eles sentem meio que um vazio (daí esse sentimento de que a caminhada foi "em 
vão") (FELIPE BINI, 9 jun. 2013, via fórum). 96 
 
E sei lá, não há uma função definitiva na morte do Robb e da Cat. Claro, a morte dos 
dois representa a extinção da casa Stark para os personagens naquele mundo, mas os 
leitores continuam com a esperança de que os Starks vão se reerguer e vingar a família 
como eles tinham quando o Robb estava vivo. Acho que se o CV de fato matasse 
todos os Starks muita gente teria parado de ler, provavelmente eu seria um desses. O 

                                                 
96 Disponível em: <http://forum.iceandfire.com.br/showthread.php?2265-Episódio-03X09-The-Rains-of-

Castamere/page4>. Acesso em: 15 ago. 2013.  
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autor é cruel e brutal com os personagens que vivem por altos padrões morais, mas ao 
mesmo tempo ele nos deixa com esperança. (FERRARO, 9 jun. 2013, via fórum). 97 

 

Sobre o episódio Rains of the Castamere 98, no qual o personagem Robb Stark é 

morto, junto da sua mãe Cat, da esposa grávida Talissa e do exército Stark, um fã comenta a 

estratégia do autor George R.R. Martin: 

 

(...) na parte mais antológica da série até agora, pq o obrigou, de fato, a jogar as 
convenções para o espaço – como “convenções” entendemos toda aquela coisa da 
recompensa aos bons, punição aos maus, a clássica Jornada do Herói que vence no 
final, a Lei de não matar (ou não bulir com) personagens (principais) cuja 
identificação com o leitor/espectador é forte e positiva, etc. (ESTRELISIA, 9 jun. 
2013, via fórum). 99 
 

Mais adiante, a mesma fã descreve como se sentiu diante do elemento surpresa 

inserido pelo autor: 

 

Martin caminha perigosamente num tipo de limiar entre a brutalidade/transgressão de 
convenções. (...) Mas incomoda, não vou negar, e confunde, tipo, acende uma "luzinha 
vermelha" de whyyyyyyy???? que, num primeiro momento, não tem explicação 
(ESTRELISIA, 9 jun. 2013, via fórum). 100 

 

Sobre este aspecto, 21 usuários se manifestaram entre os dias 3 e 10 de junho de 2013 

no fórum Ice and Fire. Ao todo, 44 posts discutem e citam, direta e indiretamente, o 

rompimento com a tradicional narrativa incorporada aos moldes hollywodianos. A expressão 

Jornada do Herói foi citada quatro vezes, em referência direta as ideias de Campbell e Vogler 

(2006). Para acompanhar os comentários, basta acessar o fórum na seguinte ordem: Série 

Game of Thrones > Terceira Temporada > Episódio 03x09 - The Rains of the Castamere. 

                                                 
97 Disponível em: <http://forum.iceandfire.com.br/showthread.php?2265-Episódio-03X09-The-Rains-of-

Castamere/page4>. Acesso em: 15 ago. 2013.  

98 Assista a cena do casamento vermelho em http://www.youtube.com/watch?v=kFiz6ls1ZVk. Para ir direto ao trecho 
visualize a partir de 2’48’’. 

99 Disponível em: <http://forum.iceandfire.com.br/showthread.php?2265-Episódio-03X09-The-Rains-of-
Castamere/page4>. Acesso em: 15 ago. 2013.  

100 Disponível em: <http://forum.iceandfire.com.br/showthread.php?2265-Episódio-03X09-The-Rains-of-
Castamere/page4>. Acesso em: 15 ago. 2013.  



85 

 
 

4 A PESQUISA EM AÇÃO 

 

 

Guiados pelos estudos da recepção, mergulhamos agora no universo da pesquisa, a fim 

de compreender como a audiência focada interpreta as mudanças na narrativa e constrói 

sentido a partir delas. A intenção é tomar um caminho o menos determinístico possível para 

analisar a relação entre estratégia narrativa e o culto à obra audiovisual. A metodologia 

empregada é uma combinação de técnicas que visam entender de que modo as práticas 

cotidianas do sujeito articulam os signos produzidos pelas mídias envolvidas, dentro deste 

vasto universo cultural (CAMPANELLA, 2012). O trabalho etnográfico foi o caminho 

escolhido para relacionar a vida cotidiana e suas mutações às mídias que a integram.  

Nesse contexto, os suportes midiáticos são considerados atores em cena, capazes de 

provocar desvios e deslocamentos na trajetória de acontecimentos. Isso porque o curso de 

uma ação dentro da comunidade virtual não é determinado exclusivamente pelos usuários, que 

elegem signos e interesses em torno dos quais o grupo deve se reunir. Na verdade, o curso da 

ação oscila entre estes e os objetos técnicos que agem sobre eles e uns sobre os outros 

(LATOUR, 2012). Desse modo, a própria série Game of Thrones, assim como os suportes 

utilizados para a sua veiculação e expansão – televisão, computador, celular ou outro 

dispositivo – podem ser considerados agentes em ação, capazes de provocar mudanças dentro 

do grupo. 

Este capítulo descreve os caminhos e métodos da pesquisa, revelando as dificuldades e 

razões para as escolhas feitas. Também retoma a perspectiva teórica que nos guiou durante o 

trabalho, deixando emergir os fenômenos em cena. A análise das observações foi realizada 

com base nas reações e interpretações de uma parcela da audiência de GOT, que dá contornos 

visíveis ao consumo e a recepção da obra. Esse processo é baseado em trocas que ocorrem no 

ambiente virtual e traz consigo implicações nas articulações moldadas dentro da comunidade 

de fãs. 
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4.1 Perspectiva material 

 

 

Ao longo deste trabalho, a perspectiva material se fez presente, influenciando as 

análises e os recortes realizados. Devido a este fato, julgamos apropriado oferecer mais 

algumas explicações sobre o assunto. É sabido que complexos midiáticos incidem sobre 

modos de percepção e representação das coisas (PEREIRA, 2008). Diante desta constatação, 

o paradigma da materialidade da comunicação nos parece adequado para nortear a reflexão 

que propomos. A partir dessa perspectiva, a matéria deixa de ser vista apenas como um 

suporte, um mero veículo de apreensão do sentido, para tornar-se constitutiva dele 

(FELINTO, Erick; ANDRADE, Vinícius, 2005). É neste cenário - em que objetos, coisas e 

pessoas agem uns sobre os outros e se afetam mutuamente - que propomos uma análise que 

leve em conta as circunstâncias materiais e históricas, capazes de influenciar a produção de 

sentido e o desenrolar dos acontecimentos.  

Com uma proposta de investigação com ênfase na dimensão material da comunicação, 

a materialidade da comunicação surge, no final do século XX, como alternativa à perspectiva 

hermenêutica – conhecida pela imagem cartesiana do mundo, pela dicotomia sujeito/objeto e, 

acima de tudo, pela interpretação. Delineia-se assim uma proposta de investigação das formas 

constitutivas da comunicação para além do caráter meramente interpretativo. Essa proposta de 

quebra da hegemonia hermenêutica – que, segundo autores como o teórico alemão Hans 

Ulrich Gumbrecht (2010), dominou a maior parte da história intelectual do ocidente - permite 

que novos fenômenos e questões venham à tona, como coisas e situações, novas formas de 

comunicação que impõem a sua presença (HANKE, 2005). 

Mais tarde, Gumbrecht (2010) expande este conceito ao desenvolver a ideia de 

‘produção de presença’, definindo como ‘presença’ aquilo que é palpável e produz algum 

impacto corporal. O termo foi criado para descrever os eventos e processos nos quais se 

iniciam ou intensificam os impactos materiais sobre os corpos humanos. Segundo esta visão, 

tais efeitos de presença existem paralelamente a efeitos de sentidos, numa alternância da 

preponderância entre eles. Isso quer dizer que as mensagens sofrem influência ou 

interferência dos meios sociotécnicos, uma vez que não circulam por eles de forma neutra. Há 

uma fricção, uma afetação recíproca que deve ser considerada, conforme explica o autor: “(...) 

qualquer forma de comunicação, com seus elementos materiais, ‘tocará’ os corpos das 
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pessoas que estão em comunicação de modos específicos e variados” (GUMBRECHT, 2010, 

p. 39). 

É importante esclarecer que o paradigma da ‘materialidade da comunicação’ não tem 

como finalidade condenar a perspectiva hermenêutica, já que não há como fugir totalmente à 

interpretação - uma vez que ela é parte do processo de cognição e, por isso mesmo, 

frequentemente é solicitada. A ideia é pensar a narrativa levando em conta a sua forma física, 

já que a sua assimilação e interpretação está condicionada a aquilo que conseguimos 

apreender por meio de uma dada estrutura material. Um bom exemplo disso são as diferentes 

interpretações que os usuários do fórum fazem de um mesmo acontecimento da história, 

quando leem o livro e assistem a cena audiovisual.  

Sobre esse aspecto, um fã destaca a diferença na emoção sentida ao acompanhar um 

mesmo acontecimento da trama pelo livro e, mais adiante, pela televisão. Para ele, mesmo 

sendo clara a intenção dos produtores da obra audiovisual em reproduzir a emoção de 

algumas cenas do livro, geralmente não se obtém o mesmo efeito nas diferentes mídias, que 

ora alcançam maior ou menor êxito junto ao público. Como exemplo, ele cita alguns desses 

momentos: “Ás vezes como na cena da luta entre o Jaime e a Brienne ou na cena do Urso a 

direção erra e não consegue passar a emoção devida e ás vezes como na cena da Danny e da 

luta do Sandor a direção acerta” [sic] (Ferraro, 7 jun. 2013, via fórum)101. 

Não há a intenção aqui de travar um embate entre os diferentes meios utilizados, 

tampouco de qualificar uma mídia em detrimento da outra. Cada uma potencializa aquilo que 

faz de melhor, essa é a lógica da narrativa transmidiática. Enquanto o livro descreve a cena 

com detalhes que não são desejáveis na linguagem audiovisual, a TV oferece elementos não 

explorados na linguagem impressa. Sob este ponto de vista, propomos uma revisão da 

perspectiva hermenêutica, que leve em conta os dispositivos técnicos e sua ação sobre 

humanos e não humanos, como agentes fomentadores de novas práticas, culturas e sentidos. 

Buscamos, assim, um projeto de pesquisa que nos auxilie a pensar as questões 

contemporâneas, inspirados em alguns pesquisadores que expressaram a mesma preocupação 

no final do século passado: 

 

(...) não existe nada de intrinsecamente errado com a produção de sentido, a 
identificação de sentido e o paradigma metafísico. O que nossas modestas rebeliões 
acadêmicas tentavam problematizar era, mais do que tudo, uma configuração 

                                                 
101 Disponível em: http://forum.iceandfire.com.br/showthread.php?2265-Epis%F3dio-03X09-The-Rains-of-

Castamere/page4. Acesso em: 29 fev. 2014. 
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institucional no âmbito da qual o domínio absoluto das questões relacionadas com o 
sentido havia levado, há muito tempo, ao abandono de outros tipos de fenômenos e 
questões. Como uma consequência dessa situação, nos víamos confrontados com a 
ausência de conceitos que nos teriam permitido lidar com o que chamávamos de 
“materialidade da comunicação”. (GUMBRECHT, 2010, p. 37) 

 

 Importa-nos destacar neste contexto, como o uso de diferentes mídias cria novas 

composições de relações interpessoais, alterando a sua expressividade conforme a 

materialidade. Certamente, quando a narrativa muda de suporte, ela também se transforma. 

Abrem-se portas e surgem interferências de origens diversas (os atores, a direção da cena, a 

trilha sonora, a direção de arte, a fotografia, a linguagem empregada e outros), que atingem os 

interlocutores de diferentes formas. Essa maneira de consumo que requer cada vez mais 

habilidades (cognição requerida para acompanhar jogos e narrativas complexas) e oferece 

“poderes”, na medida em que uma nova fronteira em uma dada mídia narrativa é ultrapassada, 

chama a nossa atenção enquanto pesquisadores. A este respeito, interessa-nos de forma 

especial a dinâmica criada pelos atores em ação e as novas práticas sociais que emergem da 

interação entre eles. 

 

 

4.2 Diário de campo 

 

 

Foram muitos os desvios e dificuldades ao longo da pesquisa. O primeiro veio logo 

após a definição do tema: a busca por uma bibliografia mais próxima à temática da pesquisa, 

que pudesse oferecer bases seguras ao projeto. Por refletir sobre temas e questões 

intimamente ligados às recentes tecnologias digitais e suas implicações na 

contemporaneidade, a busca e a seleção de ideias, conceitos e autores aderentes à proposta 

não foi uma tarefa fácil – seja pelo excesso ou pela falta de informações sobre algum assunto 

específico. Também não encontramos uma obra que combinasse, de forma satisfatória, o 

quarteto que propomos como estudo: o culto dos fãs; a comunidade virtual; a narrativa 

audiovisual e transmidiática, e o rompimento com as convenções narrativas – sob a 

abordagem material da comunicação. A alternativa foi cruzar referências e fontes diversas e 

construir um caminho próprio, capaz de reunir informações e conhecimentos necessários para 

o desenvolvimento da pesquisa.  

Em um segundo momento, a dificuldade passou a ser a quantidade de elementos e 

questões envolvidas e como delimitar a pesquisa para viabilizar o seu desenvolvimento dentro 
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do prazo estipulado. O trabalho etnográfico também foi um desafio, pois o campo em questão 

é hiperdinâmico e sofre transformações constantes em curtos intervalos de tempo. Somado ao 

crescimento vertiginoso do fórum, que praticamente triplicou em número de usuários desde a 

primeira temporada102, os fãs também se tornaram mais ativos no decorrer da pesquisa, o que 

acarretou em um aumento ainda maior do número de postagens. 

Com o grande número de mensagens para análise, recorremos a novos recortes, o que 

sempre provocava algum desvio e tempo de readaptação. Por fim, optamos por investigar a 

hipótese levantada pelos próprios usuários do fórum de discussão: de que o rompimento com 

a convenção narrativa – a Jornada do Herói – contribuiria para atrair mais fãs e aumentar o 

culto em torno da obra. Devido as circunstâncias descritas, muitas observações tiveram que 

ser suprimidas deste estudo. No entanto, poderão ser utilizadas em pesquisas futuras, 

ampliando a proposta deste projeto e o conhecimento adquirido sobre o assunto.   

 

 

4.3 Análise da pesquisa  

 

 

De 20 de maio a 10 de junho de 2013, período no qual concentramos os esforços desta 

pesquisa, analisamos a troca de mensagem entre os usuários que se manifestaram em quatro 

tópicos ou salas de discussão: Valar Dohaeris (episódio 1), Seconds Sons (episódio 8), The 

Rains of Castamere (episódio 9) e Mhysa (episódio 10). Os quatro versam sobre episódios da 

terceira temporada da série audiovisual. Como vimos anteriormente (quadro 1), o fórum Ice 

and Fire possui cinco grandes divisões temáticas: Gelo e Fogo; Série Game of Thrones; 

Livros; Fan Área e Off Topic. Apesar de considerarmos a sua estrutura e as informações como 

um todo, delimitamos a área ‘Série Game of Thrones’ como foco da pesquisa. Para facilitar o 

entendimento dessa divisão, reproduzimos graficamente a página inicial do fórum: 

 

 

 

 

 

                                                 
102 Para saber mais, vide quadro 1. 
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Figura 8 – Cabeçalho e rodapé do fórum 

 

 

Figura 9 - O Fórum Ice and Fire 
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A imagem anterior mostra as cinco principais divisões do fórum e suas subdivisões - 

com exceção da área ‘Livros’, na qual os subtópicos estão ocultos. Dentro de cada uma delas, 

há variadas salas virtuais, que são identificadas pelos seus autores com o assunto proposto 

para discussão. Já na figura abaixo podemos visualizar o número de threads ou tópicos em 

debate e a quantidade de posts ou mensagens dos participantes de cada subdivisão. A intenção 

é destacar o espaço pesquisado, conforme representado na ilustração a seguir. O que não quer 

dizer que não foram utilizamos dados de outras áreas. 
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Figura 10 – Delimitação do escopo da pesquisa 

 

 

Durante o período da pesquisa, foram contabilizadas 109 postagens de 30 usuários 

diferentes. A maior parte dessas manifestações (40,36%) é sobre o episódio nove: The Rains 

of Castamere ou O Casamento Vermelho. Este foi o elemento surpresa da temporada, que 

alterou mais uma vez, e drasticamente, os rumos da série audiovisual, obrigando os 

espectadores a repensarem o que já haviam visto até então. Isso porque a morte dos principais 

representantes da Casa Stark - até então os favoritos na preferência do público e que estiveram 

em primeiro plano no enredo - e a pulverização dos demais membros da família, que 

passaram a integrar novos núcleos, forçaram alguns fãs a redirecionarem a sua torcida a 

outros personagens que continuam na disputa pelo domínio dos sete reinos. 

Sobre esse aspecto, podemos observar alguns fenômenos preliminares. Por exemplo, o 

fato de o episódio nove ser o alvo das discussões de significativa parcela dos fãs, que se 

manifestaram neste período, indica que o ato de ser surpreendido ou ter que lidar com o 

inusitado, a revira-volta narrativa, os afetou de alguma maneira. Por sua vez, essa afetação 

pode oscilar a intensidade conforme o receptor e o contexto e, ainda, ser de ordem positiva ou 

negativa.  

De volta ao recorte que propomos, encontramos 21 spoilers indicados como tais nas 

mensagens analisadas - conforme orienta o fórum. O que equivale a dizer que em 19,26% das 

postagens havia antecipação de algum acontecimento da série de TV, geralmente realizada 

pelos leitores dos livros. No entanto, também verificamos spoilers sem identificação, ou seja, 

fora das caixas que devem mantê-los ocultos até que o usuário, ciente do que se trata, decida 

ler. Segundo os administradores do site, a sinalização do spoiler é obrigatória. Essa norma 

possibilita que somente aqueles que queiram, leiam a antecipação dos acontecimentos, 

eliminando o risco de alguém ser surpreendido contra a vontade. A observância deste fato 
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revela que as regras do espaço não são integralmente cumpridas por todos, tampouco os 

administradores conseguem vigiar e punir os infratores.  

Essas observações nos mostraram ainda que o número de spoilers é superior ao 

indicado na pesquisa. Entretanto, não é possível dimensionar a quantidade exata sem conhecer 

o universo literário que deu origem à produção televisiva.103 Mas no relato a seguir, podemos 

acompanhar a antecipação de alguns eventos contidos nos livros - que podem ou não entrar na 

quarta temporada da série de TV - sem a indicação de que se trata de um spoiler:  

 

Na verdade, D&D [os produtores da série] podem ter na quarta temporada um grande 
acontecimento em cada capítulo: conquista de Meeren, batalha de castelo negro, a 
queda de Balon, o casamento de Jofrey, Víbora x Montana, Mãos frias (talvez apareça 
ainda esse ano), a fuga de Sansa, Mindinho no Vale, Tyrion e Tywin, Jon senhor 
comandante. Acho que vão antecipar alguns acontecimentos do núcleo da muralha e 
retardar os acontecimentos de Porto Real (Luciano, 1º jun. 2013, via fórum). 104  

 

O post é seguido pelo comentário de outro fã, que reclama do não cumprimento da 

norma interna: “Esse monte de palpite de como deveria terminar a temporada não deveria 

estar em spoiler? Se alguem que so ve [sic] o seriado entrar aqui, vai estragar o final da 

temporada pra ele” (Baraz Gundu, 4 jun. 2013, via fórum)105. A mensagem revela também 

divergência entre os fãs, na qual um chama a atenção para uma atitude do outro que o 

primeiro desaprova. Frequentemente, essas manifestações vêm revestidas de disputas por 

reputação, hierarquia e capital subcultural. Uma prova disso são as 52 postagens (47,70%) 

que refletem embates de pontos de vista, enfrentamentos diversos e especulações sobre o 

seriado. São discussões sobre o futuro da produção, dos personagens e opiniões sobre 

diferentes aspectos da trama.  

Nesta competição entre argumentos válidos, os fatos são construídos coletivamente. 

Ou seja, é a comunidade que chancela o que é ou não aceito, tido como padrão ou verdade, 

concedendo maior ou menor capital social a cada membro. Por conseguinte, os fatos não são 

                                                 
103 Palpites, hipóteses e antecipações de acontecimentos (spoilers) nem sempre são colocados de forma clara. Por 

esse motivo, embora a intenção inicial fosse apenas observar o desenrolar dos acontecimentos da trama 
relacional que investigamos, fomos levados a participar de algumas discussões, com o propósito de esclarecer 
o conteúdo de determinadas mensagens e o contexto das interações. Os breves momentos de participação do 
pesquisador não incluíram a defesa de qualquer ponto de vista e serviram, estritamente, para compreender o 
sentido das mensagens e o uso de siglas, gírias e expressões típicas do universo cultural dos fãs de GOT. 

104 Disponível em: http://forum.iceandfire.com.br/showthread.php?2255-Episódio-03X08-Second-Sons/page5. 
Acesso em: 29 jan. 2014. 

105 Disponível em: http://forum.iceandfire.com.br/showthread.php?2255-Episódio-03X08-Second-Sons/page6. 
Acesso em: 29 jan. 2014. 
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objetos já definidos, uma vez que estão constantemente se tecendo ou por tecer. É nesse 

sentido que Latour (2000, p.70) afirma: “a construção de um fato é um processo tão coletivo 

que uma pessoa sozinha só constrói sonhos, alegações e sentimentos, mas não fatos”. Isso 

significa que um fato só existe se for sustentado por uma rede de atores106 e que o factual não 

remete à sua natureza em si, mas aos seus colegas e à rede que o constitui como tal. Isto é, a 

construção de fatos é um processo coletivo em que o objeto é transmitido de um ator para 

outro.  

Dessa forma, uma afirmação vai se constituindo e se transformado à medida que passa 

de mão em mão (FREIRE, 2006). Esse processo depende ainda do que Latour (2000, p.178) 

chama de tradução ou translação: “interpretação dada pelos construtores de fatos aos seus 

interesses e aos das pessoas que eles alistam”. As cadeias de tradução referem-se ao trabalho 

pelo qual os atores modificam, deslocam e transladam os seus diversos interesses. A partir da 

ação desses atores, novas interpretações de interesses e pessoas são canalizadas em diferentes 

direções (FREIRE, 2006). No desenrolar desta dinâmica, uma ação desencadeia outras, que 

podem sofrer desvios e interferências dos demais usuários. Alguns mudam de posição após 

confrontarem suas opiniões; outros voltam a defender o seu ponto de vista, mas são levados a 

reprogramar suas estratégias; enquanto há quem se mantenha impassível às interações por 

longo tempo. Nesse ínterim, proliferam-se as hipóteses e são apresentadas as diferentes 

soluções para as questões apresentadas. 

Dentro deste contexto, comportamentos e conteúdos compartilhados conferem capital 

social aos participantes, na medida em que são aceitos, considerados relevantes ou 

proveitosos pelo grupo. Por isso a argumentação na defesa de um ponto de vista é importante, 

pois pode repelir ou atrair adeptos. Essas disputas estão presentes em quase metade das 

manifestações, o que revela que o prazer dos fãs não está apenas em fazer previsões, elaborar 

teorias e desvendar os mistérios por trás da obra, mas também em confrontar ideias que 

podem levá-los a se destacar na comunidade.  

É possível visualizar isso nos relatos disponíveis no fórum. Ao discutir a morte de 

Robb e Catelyn Stak no episódio nove, uma fã compartilha a teoria de que “o Casamento 

Vermelho foi, provavelmente, a eliminação de personagens que se tornaram problemáticos e 

                                                 
106 Para Latour, ator é tudo que age, deixa traço, produz efeito - independente da sua natureza -, podendo se 

referir a pessoas, instituições, coisas, animais, objetos, máquinas, etc. Ou seja, ator aqui não se refere apenas 
aos humanos, mas também aos não-humanos, sendo por esse motivo sugerido ainda pelo autor o termo actante. 
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redundantes pra desatar o ‘nó górdio’ da narrativa” (Estrelisia, 9 jun, 2013, via fórum).107 O 

comentário é seguido por outros que contestam a validade dos argumentos apresentados:  

 

Não concordei muito com a ideia de que esses personagens eram realmente um 
problema para a narrativa que tiveram que ser cortados através do Casamento, ou que 
fossem redundantes... Se existia um nó górdio a ser desatado, era justamente o 
impasse quanto à própria Guerra entre Lannisters e Starks. As mortes dos personagens 
teriam sido colaterais nesse sentido, a ideia inicial não era "tenho que matar Robb e 
Catelyn porque já estão problemáticos", mas resolver a questão da guerra. Eles 
tiveram o "azar" de ser os vetores pra isso através das suas mortes no casamento 
(Felipe Bini, 9 jun, 2013, via fórum).108 

 

Também discordo dessa idéia de que foi para "tirar personagens problemáticos". O 
Martin disse em entrevista que sabia que Robb e Cat morreria [sic] bem no começo, 
porque ele sabia que, assim que ele matasse o Ned, os leitores depositariam as 
esperanças em Robb e acreditariam que ele vingaria a morte do pai. Isso foi planejado 
desde o início... para chocar os leitores (Hades, 9 jun, 2013, via fórum).109 

 

Em outro momento, os fãs divergem sobre o futuro da produção, se ela chegará ou não 

até o final da série de livros, já que atores mirins de destaque estão em franco crescimento e, 

em breve, a imagem deles não corresponderá mais com a de crianças: 

 

Eles não tao nem ai pra essas mudanças pq eles sabem que a serie não vai chegar a 
esse ponto, vao cancelar antes disso. se chegar na 5 temporada eu ja fico feliz mas 
prevejo choro de alguns. a serie esta na terceira temporada e ja existem varios 
personagens defasados. Arya bran e sanssa ja estao muito velhos, vcs podem pesquisar 
a vontade na net as poucas series que tem mais de 5 temporadas e vao ver que 
nenhuma é como Game of thores, baseada em um livro, ficção e estilo medieval. 
Talvez se as pessoas aqui que veem GoT no pirata pagassem pelo canal e assistissem 
na tv, ai talvez ela tenha uma sexta temporada. Alem do mais isso eh uma adaptação. 
meu concelho é que vcs trabalhem muito, ganhem muito dinheiro e ai faça vc mesmo 
a sua adaptação [sic] (Baraz Gundu, 9 jun, 2013, via fórum).110 

 

O comentário é seguido por outro que rebate os argumentos anteriores: 

 

                                                 
107 Disponível em: http://forum.iceandfire.com.br/showthread.php?2265-Epis%F3dio-03X09-The-Rains-of-

Castamere/page4. Acesso em: 30 jan. 2014. 

108 Disponível em: http://forum.iceandfire.com.br/showthread.php?2265-Epis%F3dio-03X09-The-Rains-of-
Castamere/page4. Acesso em: 30 jan. 2014. 

109 Disponível em: http://forum.iceandfire.com.br/showthread.php?2265-Epis%F3dio-03X09-The-Rains-of-
Castamere/page4. Acesso em: 30 jan. 2014. 

110 Disponível em: http://forum.iceandfire.com.br/showthread.php?2265-Epis%F3dio-03X09-The-Rains-of-
Castamere/page3. Acesso em: 30 jan. 2014. 
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Baraz, serie [sic] para ser renovada depende de público, enquanto está dando 
audiência eles continuam, GOT atingiu mais de 5,3 milhões esse ano sendo uma das 
séries mais assistidas dos EUA, eu acredito que como o melhor das Tormentas ainda 
está por vir eles devem renovar para a 5° temporada, depois disso a situação fica em 
aberto. As crianças cresceram? Troca por outras, em spartacus mudou o ator principal, 
em Hannibal (o filme) mudaram a atriz principal, Batman várias vezes, Homem 
aranha entre outros (Luciano, 9 jun, 2013, via fórum).111 

 

A essa altura, um terceiro usuário se manifesta, adicionando novo ponto de vista ao 

debate: 

 

Um detalhe: GoT é uma das séries mais assistidas de canais a cabo. A contagem é 
diferente entre canais a cabo e aberto. Mesmo assim, a audiência é muito alta para os 
padrões de canais pagos. Pra ter uma idéia, Girls, também da HBO, tem uma 
audiência de 0.5 milhões, enquanto GoT atinge a marca dos 5 milhões. É importante 
lembrar também que a HBO preza muito o prestígio. É só olhar o exemplo de Girls 
que tem uma audiência baixa e continua viva pela quantidade de prêmios que ganha e 
toda a aclamação da crítica. Game of Thrones não é só o seriado mais popular da 
HBO, como também um que traz prestígio e prêmios. (...) Acho absolutamente 
impossível o canal cancelar a série. Além das já comentadas audiências e prêmios, 
Game of Thrones arrecada bastante dinheiro por outros meios, como venda de 
DVDs/Blu-Rays, que por sinal batem recordes de venda. Lucram também com jogos 
de video-games, cartas, quadrinhos, action figures, camisas, canecas, propagandas, 
objetos e uma série de outras coisas vendidas por aí. Sem contar que a HBO é 
premium cable, ou seja, a assinatura é cara e o canal tem muitos assinantes. (...) Sem 
chances da HBO cancelar Game of Thrones antes da hora, ou antes da quinta 
temporada (Hades, 9 jun, 2013, via fórum).112 

 

Mais adiante, o mesmo usuário rebate a frágil e confusa afirmação de Baraz Gundu, 

que diz que há poucas séries de TV parecidas com GOT, quer dizer, de ficção, estilo medieval 

e baseada em um livro:  

 

Não entendi muito bem o que isso quer dizer. Primeiro, existem várias séries com 
mais de 5 temporadas. Raro é encontrar as que tem menos. Existem também várias 
séries baseadas em livros: Boardwalk Empire, True Blood, Dexter, Justified, House of 
Cards, só pra citar algumas. Além das baseadas em quadrinhos. De fato, fantasia 
medieval existe, que eu saiba, apenas Game of Thrones, mas não entendi o que isso 
quer dizer [sic] (Hades, 9 jun, 2013, via fórum). 

 

Sobre o crescimento dos atores mirins do elenco, Hades contesta também a fala do 

usuário Luciano, que sugere a troca de atores, conforme foi feito em outros filmes:  

 

                                                 
111 Disponível em: http://forum.iceandfire.com.br/showthread.php?2265-Epis%F3dio-03X09-The-Rains-of-

Castamere/page3. Acesso em: 30 jan. 2014. 

112 Disponível em: http://forum.iceandfire.com.br/showthread.php?2265-Epis%F3dio-03X09-The-Rains-of-
Castamere/page3. Acesso em: 30 jan. 2014. 
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O ator de Spartacus foi trocado por que Andy Whitfield faleceu. Batman e Homem-
Aranha foram reboots. Os atores estão crescendo e são mais velhos que os 
personagens dos livros, mas isso já foi previsto antes da série começar, na escalação 
do elenco. A intenção era justamente fazer os personagens mais velhos. Além do mais, 
não vejo aonde a idade deles prejudicaria a trajetória dos personagens. Não acho que 
seja necessário Bran e Arya serem crianças para fazer o que eles fizeram ao longo 
desses cinco livros. Trocar os atores, ainda mais agora depois que a audiência se 
acostuma e se apega, seria um erro terrível. O único problema seria um erro que a 
própria série poderia cometer: No primeiro episódio da série Sansa diz que tem 13 
anos. No casamento ela diz que tem 14, o que leva a crer que cerca de um ano se 
passou. Bran diz ter 10 anos também no piloto, o que leva a crer que ele teria 11. Ou 
seja, a série só tem que tomar muito cuidado com essa coisa do tempo. Não dá pra 
colocar um marmanjo interpretando um garoto de 12. A série tem que acelerar o 
tempo lá também. Mais rápido que os livros. É a série que tem que acompanhar o 
crescimento dos atores (Hades, 9 jun, 2013, via fórum).113 

 

 As postagens dos fãs refletem disputas por prestígio, que são travadas com a 

demonstração de conhecimento e a capacidade de análise dos participantes. Isto é, quanto 

mais conhecimento você demonstra, melhor será a sua reputação na comunidade. O mesmo 

vale para a acuidade intelectual, a originalidade e a clareza nas análises, que são valorizadas 

pelo grupo. Vale mencionar que não verificamos nas discussões ofensas e desrespeito entre os 

usuários. Em todo caso, segundo as regras do fórum, os usuários que se comportarem dessa 

maneira terão a postagem ofensiva retirada do ar e poderão ser suspensos pelos 

administradores do site. Em caso de recorrência, pode haver exclusão do perfil e bloqueio do 

e-mail utilizado para acessar o fórum.  

 Sobre a linguagem, podemos observar que não há uma preocupação rígida com o 

emprego da ortografia e gramática correta da língua portuguesa. No geral, os membros 

expressam preocupação com o conteúdo das mensagens, mas não com a forma como elas são 

escritas. A linguagem da internet e do próprio universo de GOT são visíveis nas postagens. 

Abreviações, gírias e linguagem coloquial são amplamente utilizadas. Sob o amparo do 

“internetês”114, ainda encontramos um usuário que opta por não fazer uso de qualquer tipo de 

acento gráfico em suas mensagens – fato que não implica, necessariamente, que ele tenha uma 

imagem negativa dentro do grupo. 

 Prosseguindo na análise da pesquisa, encontramos quatro links externos (3,66% das 

mensagens), que redirecionam o internauta a outros sites com informações e notícias 
                                                 
113 Disponível em: http://forum.iceandfire.com.br/showthread.php?2265-Epis%F3dio-03X09-The-Rains-of-

Castamere/page3. Acesso em: 30 jan. 2014. 

114 Neologismo que designa a linguagem utilizada no meio virtual (Internet + sufixo ês). Refere-se a utilização 
da abreviação de palavras e a dispensa da pontuação e da acentuação. Caracteriza-se ainda pela preferência 
pelo uso da fonética em detrimento da etimologia, com uso restrito de caracteres e desrespeito às normas 
gramaticais. 
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relacionadas ao seriado.  Há ainda referência direta à série de livros em 44 comentários, o que 

equivale a um resgate à obra original em 40,36% das postagens. A maioria delas são 

comparações de cenas, personagens e eventos da história nos dois suportes - livro e televisão: 

 

Apesar da presença da Osha e do Rickon não corresponder com o livro, a despedida 
ficou boa e colocou nos trilhos o caminho do Bran, sem o irmão (já estava me 
incomodando). Mas o que eu mais gostei foi toda a cena dos trovões com os gritos do 
Hodor e Bran wargeando o meio-gigante. Tive a mesma sensação no livro. Além da 
descrição interna da torre ser exatamente como eu imaginei. Uma pena não cercarem 
de água e ter aquele caminho escondido, mas já me dou por satisfeito, não dá para 
deixar tudo igual, blábláblá (estou cansado de ter que fazer esta ressalva já) [sic] 
(Hightower, 6 jun. 2013, via fórum).115 

 

Em outro momento, usuários discutem sobre a legitimação de Jonh Snow - filho 

bastardo do personagem Edardd Stark também conhecido como ‘Ned’ - como um Stark. 

Segundo relatos dos fãs, no livro três, o então rei do norte, Robb Stark, escreve uma carta 

reconhecendo o meio-irmão antes do seu assassinato no Casamento Vermelho. Já na série de 

TV, não há qualquer menção sobre a carta que faria de Jonh Snow o legítimo herdeiro do 

Reino do Norte. Sobre o assunto, um fã comenta: 

 

Mas eles não podem simplesmente colocar a carta nas futuras temporadas. Eles não 
introduziram nada, nem implicito ficou, como no primeiro epi o Tywin escrevendo as 
cartas. O que eles vão fazer?? mostrar um flashback bugado Robb?? A única coisa 
coerente ao meu ver, é simplesmente o Stannis legitimizar ele. Mas isso só lá pela 9° 
temporada, porque nem nos livros isso decorrreu ainda [sic]. (Gustavo Dayne, 4 jun. 
2013, via fórum).116 

 

 Nas manifestações dos usuários, intuímos uma frequente busca pela coerência da 

história e da trajetória dos personagens. Falhas e lacunas são identificadas e apontadas, 

oferecendo oportunidade a todo o grupo de participar da discussão. Os que encaram o embate 

de ideias e argumentos e se mostram mais atentos, bem informados e críticos, recebem em 

troca respeito e credibilidade da comunidade fandom. Tal prática é reflexo da complexificação 

do entretenimento, ensejado pelas recentes tecnologias digitais. É sob esta ótica que também 

nos parece factível a ideia do entretenimento como linguagem, segundo a qual diversão, 

envolvimento emocional, prazer, informação, geração de experiências e ativação de sentidos 

se misturam em um processo comunicacional lúdico (PEREIRA, 2013). 
                                                 
115 Disponível em: < http://forum.iceandfire.com.br/showthread.php?2265-Epis%F3dio-03X09-The-Rains-of-

Castamere/page3>. Acesso em: 3 fev. 2014. 

116 Disponível em: < http://forum.iceandfire.com.br/showthread.php?2265-Epis%F3dio-03X09-The-Rains-of-
Castamere/page2>. Acesso em: 3 fev. 2014. 
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     Dentro desta lógica, os meios materiais podem interferir na compreensão da história, 

nas experiências vividas a partir da narrativa, no envolvimento, na imersão e até na empatia 

com a obra ou algum dos seus aspectos em particular. É o que percebemos no relato do 

usuário que destaca sua falta de empatia por um personagem do livro, mas que a série 

audiovisual foi capaz de mudar no episódio The Rains of Castamere. “Quanto ao episodio, 

gostaria de ressaltar a excelente atuaçao da Michelle Fairley, eu odeio a Cat dos livros, mas 

não tem como nao se impressionar com a atuaçao dela [da atriz que faz a personagem na TV], 

transmitando sua dor e emoçao com a perca de tudo que mais ama” [sic] (Ironborn, 6 jun. 

2013, via fórum).117  

Ainda comparando a história nos diferentes suportes, os fãs demonstram o seu 

favoritismo por uma família ou personagem: “O Casamento Vermelho não chegou a ser 

impactante como o do livro até porque sou time Lannister na série, mas mesmo assim não 

deixei de me sentir emocionado pela morte da Cat e pelo que o CV representa (...)” (Ferraro 7 

jun. 2013, via fórum).118 Eles também comemoram as conquistas e sofrem as adversidades 

impostas aos seus ‘eleitos’: “Eu quase fechei o arquivo do episódio para não ver o final. Até 

hoje eu só li o POV da Catelyn, que contém o Casamento Vermelho, uma vez. É traumático 

demais para mim.” (Luder 3 jun. 2013, via fórum).119 Na sequência, outro usuário comenta: 

“vi ontem mesmo e ainda não consigo escrever sobre o episódio, nem ler o que a galera 

postou. cara, que sofrimento” [sic] (Estrelisia, 4 jun. 2013, via fórum).120 A devoção aos 

personagens e famílias está presente ao longo do desenvolvimento do fórum e concentra-se 

nas três principais casas: Stark, Tagaryen e Lannister, como veremos mais adiante. Nesta 

dinâmica em que os atores se deslocam e são deslocados, impactando uns aos outros e a rede 

como um todo, buscamos entender como se dão os fenômenos relacionados ao culto e de que 

forma eles são conduzidos ao longo da trajetória analisada.  

 

 

                                                 
117 Disponível em: < http://forum.iceandfire.com.br/showthread.php?2265-Epis%F3dio-03X09-The-Rains-of-

Castamere/page1>. Acesso em: 6 fev. 2014. 

118 Disponível em: < http://forum.iceandfire.com.br/showthread.php?2265-Epis%F3dio-03X09-The-Rains-of-
Castamere/page4>. Acesso em: 6 fev. 2014. 

119 Disponível em: < http://forum.iceandfire.com.br/showthread.php?2265-Epis%F3dio-03X09-The-Rains-of-
Castamere/page2>. Acesso em: 29 fev. 2014. 

120 Disponível em: < http://forum.iceandfire.com.br/showthread.php?2265-Epis%F3dio-03X09-The-Rains-of-
Castamere/page2>. Acesso em: 29 fev. 2014. 
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4.4 Outros fenômenos em cena 

 

 

A exploração do campo apontou questões que não fazem parte do escopo da pesquisa 

e/ou não puderam ser incluídas nesta etapa. No entanto, podem ser retomadas em trabalhos 

futuros e desencadear novas reflexões e conhecimentos. A primeira delas é o estereótipo 

feminino retratado pelo seriado de televisão e discutido pelos fãs. De acordo com os usuários 

do fórum, os produtores da obra audiovisual atribuem papel peculiar às mulheres. Embora, na 

ficção, elas não ocupem a mesma posição social que os homens, é imputada a elas a 

responsabilidade, direta ou indireta, pelas reviravoltas na trama. Diante dessa postura, alguns 

usuários acusam o autor de fazer apologia ao feminismo na obra, enquanto outros defendem 

justamente o contrário. No depoimento abaixo, é perceptível a centralidade da discussão na 

série: 

 

(...) O mundo criado por Martin é sexista, machista? Sim, completamente. E as 
personagens sofrem com isso. É só voltar um olhar mais atento para personagens 
como Sansa, Cersei, Renly, Sor Loras, Brienne e veremos como os estereótipos de 
gênero limitam as vidas dessas pessoas.. Mas não acredito que George coloque isso 
como algo bacana, algo natural, ele apenas mostra como as coisas são e nós leitor@s 
temos a possibilidade de escolher qual percepção melhor nos agrada. Uma(um) 
feminista, ao ver Renly e Sor Loras mantendo um relacionamento em segredo por 
medo das consequências, irá refletir sobre o quão ruim é uma sociedade machista que 
dita padrões de comportamento *opressores para ambos os gêneros. Homens são 
pressionados a serem insensíveis e até violentos, enquanto a insegurança, a fraqueza e 
a amabilidade são características impostas ao sexo feminino. Vai compreender 
a*frustração*de Cersei quando esta confessa que teve toda a sua vida limitada pelo 
fato de ser mulher, que o seu pai sempre foi mais generoso com Jaime por ser homem, 
que era obrigada a brincar de bonecas enquanto seu irmão aprendia a ser um cavaleiro. 
Por que Cersei não poderia montar em cavalos e usar uma espada, por que ela não 
poderia governar seu próprio castelo? [sic] (A Aranha, 30 jan. 2013, via fórum). 121 

 

Mais adiante o mesmo usuário continua a explanação do seu ponto de vista sobre o 

estereótipo dessas personagens: 

 

Não aguento quando acham que feminismo é sinônimo de odiar homens. (...) 
Acontece que com um pouco de boa vontade e leitura, descobrimos que ser feminista 
é simplesmente reconhecer que vivemos em uma sociedade sexista, opressora e que é 
importante lutar ou ter empatia por aquel@s que lutam pela mudança desse 
paradigma. Fazer uma leitura feminista do que está ao nosso redor muito contribui 
para isso. Não odiar as personagens por razões sexistas é um bom começo. Cersei é 
extremamente criticada pela sua sexualidade, mas não fazemos o mesmo com Jaime, 

                                                 
121 Disponível em: < http://forum.iceandfire.com.br/showthread.php?2002-GotBR-Sobre-feminismo-e-As-

Cr%F4nicas-de-Gelo-e-Fogo&highlight=calma>. Acesso em: 5 mar. 2014. 



101 

 
 

por exemplo. Além disso, a beleza e sexualidade de Cersei parecem ser ofensivas para 
alguns. Contraditoriamente, Brienne é criticada por ser demasiada "feia", "masculina" 
e até "frígida". Se, por outro lado, o alvo de comentários for Sansa, ela é diminuída 
pela fraqueza e feminilidade excessivas. E assim por diante (A Aranha, 30 jan. 2013, 
via fórum). 122  

 

Essas representações femininas despertam desejo, fascínio, paixão, ódio, repulsa e 

compaixão. São disputadas, admiradas e temidas devido a atributos como força, beleza, 

coragem, paixão, sedução, inteligência, audácia, vaidade, persuasão, obstinação, resiliência e 

habilidades diversas com armas, magia e outros. Estão nos palácios e nos campos de batalha, 

conduzindo as lutas pelo poder e alterando o curso dos acontecimentos. Elas são retratadas 

como ‘fortes’ - não exatamente pela forma física, embora haja personagens descritas como tal 

na trama - e dispostas a defender os seus interesses como podem, mesmo que, para isso, 

tenham que utilizar métodos imorais, cruéis e controversos. São guerreiras, rainhas, 

prostitutas, mães, amantes, filhas, esposas e irmãs, que lutam pelo poder e pela sobrevivência 

em uma sociedade preconceituosa, repressora e violenta.  

Apesar de diferentes entre si, as personagens femininas têm em comum a aspiração 

por ocupar posições e desempenhar funções culturalmente masculinas no mundo ficcional e 

serem respeitadas por isso. Por exemplo, a menina Arya Stark quer se tornar uma guerreira e 

Brienne de Tarth, que era a capitã da guarda real de Renly Baratheon, sempre desejou ser um 

cavaleiro. Outra que não foge à regra é Cersei Lannister, que tenta manter o domínio da sua 

família em Westeros. Tal como o seu pai, ela se vale de estratégias e artimanhas políticas para 

derrotar os inimigos e quem mais se interpor em seu caminho. Daenerys Targaryen é mais 

uma prova de como as personagens femininas não aceitam a condição de submissão em 

relação aos homens e o papel de coadjuvantes na sociedade em que vivem. Após ser vendida 

por seu irmão em troca de um exército, ela se torna “khaleesi”, a rainha Dothraki. À frente de 

um exército e três dragões, ela busca a reconquista do trono tirado do seu pai.  

E os exemplos de insurgência ao domínio masculino não cessam por aí. Após a morte 

do marido, Catelyn Stark desobedece as ordens do seu filho Robb Stark, o rei do norte, 

soltando o prisioneiro Jaime Lannister. Já a feiticeira Melisandre torna-se conselheira do Rei 

Stannis Baratheon, ocupando papel de destaque entre os homens. Há muitos outros exemplos 

retratados na série, como Yara Greyjoy (herdeira dos Greyjoy e comandante do próprio 

                                                 
122 Disponível em: < http://forum.iceandfire.com.br/showthread.php?2002-GotBR-Sobre-feminismo-e-As-

Cr%F4nicas-de-Gelo-e-Fogo&highlight=calma>. Acesso em: 5 mar. 2013. 
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navio); Margaery e Olenna Tyrell (que tomam as decisões pela família); Osha (mulher livre 

que decide ajudar os herdeiros mais novos dos Starks) e Ygritte (a guerreira selvagem).  

Vale lembrar que a história se passa em uma sociedade em que a situação da mulher se 

assemelha a do período medieval, quer dizer, ela é criada para casar e ter filhos. Nesse 

contexto, as mulheres não fazem escolhas próprias, pois devem obediência ao pai, irmão, filho 

ou marido. Elas geralmente também não ocupam cargos importantes, pois suas funções são 

domésticas. Estudar como esse estereótipo foi criado, como ele é recebido pelo público e os 

desdobramentos que ele cria na rede de relações que investigamos é uma das múltiplas 

possibilidades de pesquisa que se abrem para o futuro. 

 Outra questão a ser investigada é a representação dos personagens cultuados. Isto é, o 

que as pessoas cultuam neles, o que causa identificação, desperta desejos, sentimentos e 

motiva discussões, torcida e disputas entre os fãs. Sobre esse aspecto, um levantamento nos 

forneceu algumas indicações. No período de 24 de março de 2012 a 13 de dezembro de 2013 

foram registrados 170 postagens em um tópico denominado “Dez personagens preferidos”. A 

proposta era que os integrantes do fórum compartilhassem com os demais aqueles que 

conquistaram o seu afeto e a sua torcida. Alguns usuários listaram os seus eleitos por ordem 

de favoritismo. Ao todo, 166 fãs participaram da tarefa. Na ocasião, foram citados 29 

personagens que ocupavam o topo da lista de preferência de diferentes participantes.  

Dentre os escolhidos, sete destacaram-se: Tyrion Lannister (19,27%); Arya Stark 

(18,67%); Daenerys Targaryen (12,04%); Eddard Stark (9,63%); Jonh Snow (9,03%); Bran 

Stark (4,81%) e Jaime Lannister (4,81%). Outros 22 personagens são citados por 21,8% dos 

usuários. Em primeiro lugar, aparece o desprezado anão Lannister, seguido pela menina Stark, 

que rejeita as típicas atribuições femininas. Entre os dois mais queridos na opinião do público 

há apenas um voto de diferença em um universo de 166 participantes. A terceira posição é 

ocupada pela mãe dos dragões, Daenerys Targaryen, herdeira dos sete reinos e rainha da tribo 

Dothraki, também conhecida como khaleesi. Em quarto lugar está o patriarca Stark (Ned), 

morto no final da primeira temporada. Também com apenas um voto de diferença em relação 

ao anterior, aparece o bastardo Jonh Snow, em quinto lugar, um dos guardiões da grande 

muralha do norte, que protege Westeros de perigos pouco conhecidos. A sexta colocação é 

dividida pelo menino warg123 com lesões nas pernas, Bran Stark, e pelo espadachim que teve 

sua mão decepada, Jaime Lannister, que receberam a mesma quantidade de votos. 

                                                 
123 Conforme descrito na série de livros, wargs são pessoas capazes de entrar na mente dos animais e perceber o 

mundo através dos seus olhos e sentidos. Além disso, eles possuem a habilidade de controlar as ações dos 
animais ao entrar em suas mentes. 
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         Gráfico 4 - Personagens preferidos da série audiovisual 
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Compreender o que cada um desses personagens representa para os fãs e o que há 

neles que desperta tão forte identificação, torcida e afeto é mais uma possibilidade de 

investigação futura. O que de antemão já sabemos, a partir dos dados descritos, é que os 

personagens preferidos dos usuários do fórum fogem à concepção do herói clássico. 

Aproximam-se mais do homem comum, com seus medos, falhas e desvios de caráter. Nota-se 

assim, uma tentativa de humanizar essas representações de modo que elas se mostrem mais 

verossímeis e complexas. Outro ponto importante é que esses “heróis” não estão livres da 

morte e, mesmo quando ela ocorre, não quer dizer que eles estarão fora da trama. É o caso de 

Ned Stark, o protagonista morto na primeira temporada, que continua vivo na memória dos 

fãs e dos personagens da história, que o resgatam com certa frequência em seus diálogos e 

lembranças.  

Parece-nos haver também uma preferência pelos excluídos, injustiçados e que não 

conseguem se enquadrar nos padrões da sociedade em que vivem. Dos sete personagens que 

ocupam as primeiras posições na preferência do público, dois possuem limitações físicas: 

Bran Stark, que perde os movimentos das pernas na primeira temporada, após ter sido 

empurrado de uma torre em Winterfell, e Jaime Lannister, que teve sua mão decepada na 

terceira temporada. Outros dois enfrentam o preconceito desde o dia em que nasceram: o anão 

Tyrion, que é considerado uma aberração, e Jonh Snow, por ser um bastardo. Duas são alvo 

de preconceito por serem mulheres, subestimadas e consideradas incapazes de assumirem 
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papéis culturalmente masculinos. Ainda assim, Daenerys assume a liderança de um exército e 

Arya aprende a matar e se defender com facas e espadas.  

Outro dado interessante é que todos possuem pontos de vistas nos livros As Crônicas 

de Gelo e Fogo. Isto é, a história é contada pela perspectiva desses personagens, entre outros, 

que relatam os acontecimentos no mundo ficcional segundo a sua visão, conforme explica um 

fã: “Sim, a história é contada sob os pontos de vista de pessoas que ‘não tem vez’ em histórias 

tradicionais: as mães, irmãos, bastardos, anões, aleijados, contrabandistas analfabetos, etc. e 

não sob o ponto de vista dos Reis e das pessoas que estão diretamente no jogo [sic]” (Hades, 9 

fev. 2013). 124 

 Por fim, a representação de monstros, animais e outros seres fantásticos no seriado 

audiovisual chama a atenção por aumentar as tensões e as incertezas na trama. Alguns 

exemplos são o corvo de três olhos; os dragões de Daenerys Targaryen; os lobos gigantes dos 

herdeiros Starks e “os outros” ou zumbis do gelo. Envolvidas por uma atmosfera de mistério, 

essas criaturas despertam, ao mesmo tempo, repugnância e fascínio, terror e inquietação. Uma 

explicação possível é que “o monstruoso apresenta um desvio de caráter moral. Ao sinalizar o 

limiar entre o civilizado e o desconhecido – o inominável -, o mostro se apresenta também 

com uma função didática” (FELINTO; SANTAELLA, 2012, p. 85). Não por acaso, assim 

como o modelo narrativo da jornada do herói, as representações dos monstros também 

surgiram na mitologia, nas lendas, contos de fadas e folclores: 

 

Nessa literatura, o significado da palavra “monstro” estava ainda ligado à sua 
literalidade, ou seja, “aquele que mostra” algo, no caso, “uma revelação divina, a ira 
de Deus, as infinitas e misteriosas possibilidades da natureza ou aquilo que o homem 
poderia vir a ser. É, portanto, a manifestação de algo fora do comum ou esperado. 
Representa uma alteração maldita ou benfazeja das regras conhecidas”. Nesses 
contextos, os monstros apareciam como maravilhas ou prodígios do mundo, 
encarnando um poder incompreensível aos homens. Monstros eram sempre 
identificados pelo corpo. “Independente de ser um sábio (como o centauro Quíron), ou 
algo terrível e perigoso (como a Medusa), era na estrutura física que se apresentava a 
distinção entre ‘homens’ e ‘monstros’, não no caráter destes”. Na baixa Idade Média, 
monstros foram associados à figura do demônio, passando a encarnar um princípio 
destrutivo e maligno condizente com sua forma corporal amedrontadora (LEITE 
JÚNIOR, 2007 apud FELINTO; SANTAELLA, 2012, p. 84).  

 

Dentro do universo da história, incluem-se na classificação de ‘monstruosidade’ todas 

as categorias de deformidades congênitas ou adquiridas por um personagem, que pode ser ou 

não o protagonista ou herói da jornada. Como regra geral, essas distinções têm um papel 

                                                 
124 Disponível em: < http://forum.iceandfire.com.br/showthread.php?2265-Epis%F3dio-03X09-The-Rains-of-

Castamere/page5&highlight=vista>. Acesso em: 16 fev. 2013. 
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crucial na constituição do personagem e no seu desenvolvimento dentro do enredo. São 

limítrofes entre o humano e o animal e exploram a animalidade intrínseca à condição humana. 

Como acontece em parte da simbologia presente na série - na qual cada casa ou família é 

representada por um animal, que empresta suas características principais a esta – há um poder 

e uma limitação agregada a esses símbolos. Investigar o funcionamento desses mecanismos de 

representação e o que pode estar por detrás do culto a essas figuras é mais uma rota possível a 

ser percorrida. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao refletirmos sobre os avanços desta pesquisa, chegamos à conclusão de que há mais 

fatores capazes de interferir no fenômeno culto do que supúnhamos inicialmente. A 

combinação desses fatores, de um certo modo e em um determinado contexto, é o que parece 

desencadeá-lo. Porém, a ativação e o recrudescimento do culto não tem uma trajetória única 

que possa ser reproduzida da mesma maneira independente do tempo ou do contexto. Ao 

longo da investigação que empreendemos, constatamos que a imersão na história, a 

experiência material, a estratégia narrativa e a quebra das convenções têm papel importante 

neste processo. Também são fundamentais neste panorama as comunidades virtuais, a cultura 

fandom e as formas de interação e organização que se formam no interior destas. No entanto, 

nenhuma dessas ocorrências, sozinhas, surtem o mesmo efeito sobre o fenômeno cult. Logo, é 

um conjunto de fatores o responsável por dar contornos visíveis ao culto. 

Já sabemos que a manutenção do culto não está condicionada a vida útil da obra 

cultuada125, tampouco ao sucesso da mesma junto ao grande público126, mas estas podem 

contribuir para a continuidade e ampliação do fenômeno. Diante disso, a pergunta que nos 

fazemos é: qual dentre os fatores que incidem sobre a prática do culto tem maior peso ou 

importância? A pesquisa nos revelou que não há uma resposta precisa para essa pergunta, uma 

vez que trata-se de uma dinâmica. Isto é, o contexto127 muda a cada momento, assim como os 

demais atores envolvidos e as ações destes uns sobre os outros.  

Contudo, o que chama a atenção nesta conjuntura é justamente este movimento, o 

fluxo, as mudanças em curso, não o que ou quem as desencadearam. Tal como a ideia de rede, 

presente no pensamento de Latour (2012), algo que suporta diversos pontos de vista e, por 

isso, é considerada complexa e intrincada. Queremos dizer com isso que a dinâmica afetiva e 

social, criada pelos inúmeros atores em questão, nos parece ser o caminho para esmiuçar as 

                                                 
125 Como exemplo, podemos citar a obra Harry Potter, que, mesmo tendo o seu último filme lançado em 2011, 

ainda hoje mantém uma dezena de fóruns em língua portuguesa dedicados às histórias dos personagens de 
Hogwarts – mesmo que em menor número na atualidade do que dois anos atrás. 

126 Neste caso, podemos citar os longas metragem Flyboys (2006), Eragon (2006) e Clube da Luta (1999) - 
fracassos de bilheteria que encontraram um público de fãs cativos. Entre as séries de TV, temos The Fallen 
(2007), da HBO, e Alcatraz (2012), da FOX. 

127 Entenda como contexto aquilo que fazem os atores comportarem-se de determinada maneira e, ao mesmo 
tempo, aquilo que está sendo feito pela resposta do ator (LATOUR, 2012, p. 245). 
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nuances desse fenômeno. Porque é ela quem organiza, expande, relaciona, ou seja, movimenta 

a rede que sustenta a prática do culto.  

Enfatizando agora os avanços da pesquisa, chegamos a confirmação de que a quebra 

das convenções narrativas pode aumentar o culto em torno de uma obra, conforme vimos 

neste trabalho. Todavia, o estudo de caso nos revelou também que este acontecimento 

depende de outros elementos concomitantes. Associados, eles formam a dinâmica social e 

afetiva na qual a prática do culto se desenvolve. Cada um desses elementos age como 

conector para outros eventos e interagentes, que vêm de diferentes tempos e espaços 

(LATOUR, 2012). A comunidade virtual é o local a partir do qual iniciamos a investigação 

sobre quais são os atores envolvidos e que transformações estes provocariam ao longo de sua 

trajetória. Ao final desta missão, voltamos novamente a atenção para este habitat, mas dessa 

vez com um olhar diferenciado, sobre os impactos provocados por essa dinâmica. 

Nos capítulos anteriores elencamos os diversos atores em ação. Quanto aos impactos 

provocados pela ação destes, a pesquisa apontou que estão relacionados às formas de 

recepção e apropriação da narrativa. A recepção depende do repertório individual de cada 

espectador (experiências, conhecimento, instrução, visão de mundo, crenças, preferências, 

orientação política, religiosa e ideológica, entre outros) e daquilo que nos é dado a 

compreender através dos meios materiais e da habilidade/afinidade com cada uma dessas 

mídias.  

Já a apropriação observamos na incorporação de fotos e/ou do nome do personagem 

favorito no perfil do usuário (completo ou parte dele)128, também por meio de fanfictions e 

fanarts disponíveis no fórum e do relato de cosplays129 e encontros presenciais de fãs da série. 

Ainda observamos apropriações na defesa apaixonada de um personagem ou família ficcional 

e na busca por experiências que os aproximem do universo retratado. Todas essas ações 

provocam transformações que não podem mais ser consideradas mero passatempo de fãs130. 

                                                 
128 Há diversos membros do fórum que adotam o nome ou sobrenome de um personagem da série. Como 

exemplo podemos citar os usuários: Adriano Baratheon, Felipe Stark, Gabb Lannister, Eddard, Aryan, 
Maethyus Targaryen, Rachel Snow, Edmyn Tully e Sandor Clegane, entre outros. 

129 Refere-se à atividade lúdica de disfarçar-se ou fantasiar-se de algum personagem real ou ficcional, na 
tentativa de interpretá-los. 

130 Há diversos casos em que a ação dos fãs cria possibilidades de negócios, mobiliza pessoas e fomenta ações 
inovadoras. Como exemplo, podemos citar os torneiros de quadribol pelo mundo, que chegaram inclusive ao 
Brasil. A prática esportiva dos bruxos representados nos livros e nos filmes da série Harry Potter ganharam até 
um torneio internacional. Disponível em: http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2011/07/quadribol-dos-trouxas-
esporte-da-serie-harry-potter-tem-adeptos-no-rio.html. Acesso em: 5 mar. 2014.  
Sobre esse assunto, vale destacar ainda o caso do livro Cinquenta tons de cinza, inspirado em uma fanfiction 
que imaginava os personagens da saga Crepúsculo em situações picantes. Posteriormente, foi trabalhado pela 
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Ao que nos parece, estamos diante de uma época em que a necessidade da vivência, da 

experiência empírica, está constantemente presente no relacionamento com a obra. Sob este 

horizonte desponta a produção de conhecimento concreto, o entendimento de micromundos e 

a cultura material, na qual gostos e experiências são construídos socialmente e objetos 

participam ativamente do curso das ações. O culto segue um percurso similar, relacionando-se 

com a experiência material de forma mais ou menos intensa, conforme o contexto histórico, 

cultural, tecnológico e social em que a obra está inserida. O que nos permite dizer que a 

materialidade pode não ser o fator determinante para o culto da obra mantido pelos fãs, mas, 

sem sombra de dúvida, provoca deslocamentos e transformações importantes que contribuem 

para a ativação dessa dinâmica e que, portanto, devem ser consideradas e aprofundadas no 

âmbito dos estudos da comunicação. 

Utilizando como referência a classificação de estágios cognitivos de complexidade de 

raciocínio proposta por Antônio Raimundo dos Santos (2007) 131, esta pesquisa se manteve no 

estágio de compreensão do tema, seus principais agentes e transformações. Empreendemos 

um trabalho de campo que, primeiramente, dedicou-se a explorar um território virtual e reunir 

informações sobre os elementos envolvidos. Em um segundo momento, nos propomos a 

descrever o processo a fim de levantamos as características e informações fundamentais. De 

acordo com Santos (2007, p. 28), esse tipo de pesquisa “é normalmente feita por meio de 

levantamentos ou observações sistemáticas do fato/fenômeno/processo escolhido”. Após as 

fases de conhecimento e compreensão as quais esse trabalho se ateve, ficaram em aberto as 

etapas de aplicação, análise, síntese e avaliação do objeto escolhido. 

Como possibilidade de estudos futuros ainda incluímos a metodologia para esse tipo 

de pesquisa, isto é, a problematização da netnografia ou etnografia em ambientes digitais. 

Outra opção é estudar a recepção dos fãs de maneira mais focada, aos moldes do que ocorreu 

no episódio nove da terceira temporada132 – o que não fazia parte desta proposta. A 

possibilidade de aprofundar a pesquisa sob a perspectiva material também é uma caminho 

interessante para avançarmos na compreensão de como os suportes afetam o processo de 
                                                                                                                                                         

autora E. L. James na forma de uma série de livros originais (2011), alcançando grande sucesso no mercado 
editorial. É possível conferir esse e outros casos de apropriação dos fãs no endereço: 
http://natelinha.ne10.uol.com.br/colunas/2013/10/14/nt-internacional-o-poder-dos-fas-nos-rumos-dos-
programas-pelo-mundo-67100.php. Acesso em: 4 mar. 2014.  

131 Segundo Antônio Raimundo dos Santos, em seu livro Metodologia científica: a construção do conhecimento 
(2007, p. 84), há seis estágios cognitivos possíveis de complexidade de raciocínio: conhecimento, 
compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação.   

132 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=78juOpTM3tE>. Acesso em: 4 mar. 2014. 
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recepção e fomentam - ou limitam - as interações entre os fãs. As consequências e 

implicações do impacto material das mídias no cotidiano desses consumidores 

multimidiáticos ainda é algo que merece ser examinado com maior atenção e rigor aos 

detalhes. 
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