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RESUMO 

 
A série Game of thrones plasma as variadas tensões, contradições, reivindicações e limites das 
representações de gênero no audiovisual contemporâneo. De um lado, possui uma grande 
quantidade de personagens femininas complexas e com destaque na narrativa, mas, de outro, 
são retratadas a partir de uma abordagem audiovisual marcada pelo uso recorrente da nudez e 
da violência gráfica. Ainda, há uma abundante representação de estupro, abuso e violência 
doméstica associada, prioritariamente, aos personagens masculinos, dado que o universo 
ficcional é caracterizado como fortemente patriarcal, misógino e nobiliárquico. Assim, o 
objetivo da dissertação é analisar como as representações de gênero são construídas em Game 
of thrones visando identificar quais discursos a série televisiva aciona e produz sobre as 
relações de gênero ao representar mulheres em uma condição extrema de opressão e violência 
de gênero. Para tanto, faz uso dos referenciais teóricos fornecidos pelos Estudos de Gênero e 
pelos Estudos Feministas, a partir, principalmente, das contribuições de Joan Scott, Rosalind 
Gill, Raewyn Connell e James Messerschmidt. Ainda, utiliza de metodologia de análise 
fílmica para identificar como os elementos audiovisuais são representados. O recorte da 
análise se concentra na esfera do poder porque o gênero assume centralidade na configuração 
política em Game of thrones pela maneira como as relações de poder são representadas no seu 
universo ficcional, pois o gênero é colocado como um dos pilares do exercício da autoridade 
política e, ao mesmo tempo, a narrativa apresenta uma momento de contestação a essa 
autoridade. Assim, esse recorte permite analisar como as dinâmicas políticas relacionadas ao 
gênero são desenvolvidas e representadas na série e compreender os discursos que ela produz 
sobre as relações de gênero. Nesse sentido, o enfoque recai sobre a análise da ascensão dos 
grupos politicamente marginalizados por permitir identificar como as relações de poder são 
retratadas, tanto do espectro dominante da opressão quanto das ações de resistência dos 
grupos subalternos. Para tanto, a análise se concentra nas trajetórias de Daenerys Targaryen, 
Jon Snow, Tyrion Lannister, Cersei Lannister e Sansa Stark.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Game of thrones; relações de gênero; feminismo; pós-feminismo; 
ficção seriada. 
 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

Game of Thrones encompasses the diverse tensions, contradictions, requisitions, and 
restrictions of gender representation in contemporary audiovisual. On the one hand, its  
narrative portrays and highlights numerous intricate female characters. However, on the other, 
women are usually presented through nudity and graphic violence. Furthermore, there are 
plentiful scenes depicting rape, abuse, and domestic violence, which are primarily related to 
male characters, mostly because the fictional universe is strongly characterized as patriarchal, 
misogynistic, and nobiliary. Hence, this masters’ thesis aims to scrutinize how Game of 
Thrones narratively builds gender representation. The goal is to examine which discourses are 
triggered and produced while portraying women in a condition of extreme oppression and 
gendered violence. On that account, this analysis uses Gender Studies and Feminist Studies as 
its theoretical references, mainly the contributions brought up by Joan Scott, Rosalind Gill, 
Raewyn Connell, and James Messerschmidt. Additionally, in order to identify how the 
audiovisual elements are depicted, it uses film analysis as methodology. For gender is placed 
in the core of the fictional political system in Game of Thrones, the scope of this investigation 
is centered on the structure of power. Whereas gender is perceived as one of the basis to exert 
political authority, the narrative, simultaneously, present an opposition against this authority. 
The selected scope allows this research to investigate how the political dynamics, related to 
gender, are developed and represented in the series. Moreover, it helps to understand the 
discourses created by the series about gender. To examine how the relationships involving the 
structure of power are portrayed, this analysis focuses on the rise of politically marginalized 
groups. For this reason, this work observes the groups that permeate the dominant spectrum of 
the oppression, and also the resistance actions of the subordinate groups. Hence, this 
investigation focuses on the analysis of the narrative paths of Daenerys Targaryen, Jon Snow, 
Tyrion Lannister, Cersei Lannister, and Sansa Stark. 
 

Keywords: Game of thrones; gender relations; feminism; post-feminism; serial fiction.
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INTRODUÇÃO  

 

O objetivo geral da presente dissertação é analisar como as representações de gênero 

são construídas na série televisiva Game of thrones. Para uma melhor compreensão do 

percurso metodológico, faz-se necessário situar o objeto de pesquisa, as questões que ele 

suscita e os principais conceitos e categorias utilizados na análise. 

Game of thrones é uma série produzida pelo canal HBO (2011 – 2019), baseada na 

saga literária de George R. R. Martin, As crônicas de gelo e fogo (1996 – presente). As obras 

são do gênero fantasia, cujo universo ficcional se desenrola em um mundo secundário1, com 

línguas, religiões, costumes e geografia próprios, além da existência de magia, dragões e 

eventos sobrenaturais. Apesar desses elementos, os aspectos mágicos são incidentais na trama, 

crescendo progressivamente com o desenvolvimento narrativo, pois o foco principal reside 

nos dramas humanos ocasionados pela pressão do contexto social (violento, misógino, 

hierarquizado e desigual) e do confronto com as consequências dos atos e escolhas dos 

personagens. 

O mundo ficcional construído por George R. R. Martin não tem um nome próprio, 

sendo referido pelos espectadores e leitores apenas como “mundo conhecido”. Este é dividido 

em três continentes, Westeros, Essos e Sothoryos, sendo que a trama se passa nos dois 

primeiros. Existe a percepção de que essa é uma pequena parte do mundo conhecida até o 

período em que se passa a história, por isso sua denominação. Westeros é dividido em duas 

macro-regiões: as terras Além da Muralha, situadas no extremo norte do continente e local 

habitado pelos “outros”2 e pelos povos livres3, e os Sete Reinos, cuja organização política e 

                                                
1 “Termo cunhado por JR R Tolkien [...] para um tipo particular de outro mundo. Um MS [mundo secundário] 
pode ser definido como um mundo ou local autônomo que não está vinculado à realidade mundana (como são 
muitos dos domínios comuns à Ficção Sobrenatural), que é impossível de acordo com o senso comum e que é 
auto-coerente como local para a História (ou seja, as regras pelas quais sua realidade é definida pode ser 
aprendida vivendo-as e não são arbitrárias como as de um país das maravilhas) (CLUTE, 1999, p. 847). 
Tradução de: “Term coined by J R R Tolkien [...] for a particular kind of otherworld. An SW [secondary world] 
can be defined as an autonomous world or venue which is not bound to mundane reality (as are many of the 
domains common to Supernatural Fiction), which is impossible according to common sense and which is self-
coherent as a venue for Story (i.e., the rules by which its Reality is defined can be learned by living them, and 
are not arbitrary like those of a Wonderland can be)”.  
2 Os “outros”, na série televisiva também conhecidos como “Caminhantes Brancos”, são seres sobrenaturais que 
habitam o extremo norte do continente de Westeros e estão indo em direção ao sul, representando uma ameaça a 
todos que estão no seu caminho e à organização política-social dos reinos. Suas intenções são desconhecidas, 
sabe-se apenas que são liderados pelo Rei da Noite e que podem reanimar os recém-mortos, que passam a 
compor o seu exército (chamados “wights”). São representados em Westeros como criaturas lendárias e não 
seres reais, que empreenderam uma guerra contra os humanos em tempos imemoriais (“a longa noite”) e que a 
Muralha foi construída após esse conflito para proteger o continente de ataques futuros. No entanto, como são 
vistos como uma lenda, a Muralha é vista apenas como uma fortificação que protege os reinos dos “selvagens”.    
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social se assemelha muito com à da Europa Medieval Ocidental. Por sua vez, Essos possui 

áreas muito diversificadas entre si, com destaque para as Cidades Livres, A Baía dos Escravos 

e o Mar Dothraki, com caracterizações também diversas, evocando desde as Repúblicas 

Mediterrâneas medievais às sociedades orientais de períodos variados. 

 

 
 

 Boa parte das sociedades de Game of thrones tem uma organização político-social 

patriarcal e misógina, na qual as mulheres não possuem direitos e estão em uma posição de 

submissão e sob tutela de uma figura masculina que lhes permite navegação social. A falta de 

proteção masculina, na maior parte das vezes, representa uma situação de vulnerabilidade 

física, econômica e social. Assim, o fato da opressão e da privação de direitos das mulheres 

ser um elemento recorrente na referida série televisiva, constituindo uma das suas 

características narrativas centrais, é um ponto importante para a análise.  
Os motivos de estupro, abuso doméstico, casamento forçado e outras formas 
de opressão e violência baseadas no gênero estão marcadamente 
entrelaçados nos romances de fantasia contemporâneos. As personagens 
femininas as experimentam como aspectos de um continuum e não como 
dificuldades isoladas [...] Esses elementos não existem separadamente um do 

                                                                                                                                                   
3 Os povos livres são chamados pelos habitantes dos Sete Reinos de “selvagens” por não compartilharem a 
mesma cultura e organização política e social. 
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outro, mas são aspectos de um sistema simbólico que opera a desapropriação 
de mulheres a fim de destacar a resistência feminina a essa desapropriação4 
(TOLMIE, 2006, p. 148). 
 

De acordo com Tolmie (2006), muitas obras de fantasia contemporâneas que evocam 

“um corpo de conhecimento e informação recebidos [...] sobre o período medieval”5 (p. 150) 

possuem uma significativa presença de personagens femininas relevantes e com arcos 

narrativos próprios. No entanto, como estão mergulhadas em um contexto de forte opressão 

de gênero, a luta contra a condição de submissão torna-se o nexo principal a partir do qual se 

organizam as trajetórias dessas personagens, a ponto da autora mencionar um “fascínio do 

mercado de fantasia contemporâneo pela poderosa mulher medieval”6 (p. 148).  

Como os produtos culturais dizem mais respeito ao seu contexto de produção e 

recepção do que ao do mundo retratado (NAPOLITANO, 2005), depreende-se que as 

representações que eles fornecem estão em diálogo com a sociedade e a cultura da qual fazem 

parte. Diante disso, as análises das representações de gênero em obras de fantasia 

contemporâneas são um campo prolífico de pesquisa porque permitem identificar como 

discursos sobre masculinidades e feminilidades são construídos, tendo em vista que as 

“hierarquias e desigualdades de gênero são mantidas, entre outros fatores, por significados e 

sistemas de crenças e estes são gerados por meio da representação”7 (MILLESTONE; 

MEYER, 2012). Assim, um aspecto central da problemática desta dissertação é compreender 

como os sentidos construídos nas representações de um mundo ficcional no qual as mulheres 

são privadas de direitos e estão submetidas a condições extremas de opressão e violência 

baseadas em gênero reverberam nas relações de gênero contemporâneas.  

Stuart Hall (2016) aponta que o sentido é construído a partir de sistemas 

representacionais, tais como conceitos e signos. Assim, o autor desnaturaliza as 

representações como réplicas do real e as localiza como construções narrativas e ideológicas 

complexas. Para ele, 
Representação é uma parte essencial do processo pelo qual os significados 
são produzidos e compartilhados entre os membros de uma cultura. 

                                                
4 Tradução de: “Motifs of rape, domestic abuse, forced marriage and other forms of gender-based oppression 
and violence are markedly interlaced within contemporary fantasy novels. Female characters experience them as 
aspects of a continuum rather than as isolated difficulties […] These elements do not exist separately from one 
another, but are aspects of a symbolic system that acts out the dispossession of women in order to highlight 
feminine resistance to that dispossession.”  
5 Tradução de: “a body of received knowledge and information […] about the medieval period.” 
6 Tradução de: “contemporary fantasy market’s fascination with the powerful medieval woman”. 
7 Tradução de: “Gender hierarchies and inequalities are maintained, among other factors, by meanings and belief 
systems, and these are in turn generated through representation.” 
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Representar envolve o uso de linguagem, de signos e imagens que significam 
ou representam objetos (HALL, 2016, p. 31, grifos do autor). 

 

Portanto, as representações culturais são sempre fundamentalmente políticas, pois 

atendem aos mais variados interesses de opressão cultural por meio do posicionamento de 

certos grupos como inferiores, reafirmando com isso a superioridade dos grupos sociais 

dominantes. No século XXI, muitas mulheres desfrutam de direitos civis e políticos 

conquistados por décadas de lutas feministas, mas as relações de gênero ainda são marcadas 

por desigualdade, violência e opressão, ao mesmo tempo que o acesso aos direitos variam de 

acordo com classe, raça e orientação sexual, por exemplo (GILL, 2007b). Ainda, observa-se 

um crescimento de movimentos conservadores que reivindicam um cerceamento dos direitos 

das mulheres, em defesa dos valores da família tradicional, definida a partir da autoridade 

patriarcal (FERREIRA, 2016). Portanto, trata-se de um contexto permeado por um embate 

político entre grupos com interesses diferentes e, em muitos aspectos, conflitantes no que diz 

respeito à configuração das relações de gênero, tanto no terreno simbólico quanto no material. 

Tendo em vista que a série Game of thrones é construída a partir da premissa de uma 

estrutura social misógina e patriarcal, é esperado um comportamento que objetifica as 

mulheres e as trata com desprezo por parte dos personagens no mundo ficcional. Nesse 

contexto, é compreensível que a violência que sofrem única e exclusivamente por serem 

mulheres seja um ponto importante da narrativa, dado que é uma realidade nas sociedades 

com essas características. Romper isso implicaria quebrar a verossimilhança na construção do 

mundo ficcional. No entanto, é fundamental considerar que existe uma linha muito tênue entre 

a construção de um mundo ficcional permeado de violência de gênero e sexista, no qual essas 

questões são desconstruídas e problematizadas, de um discurso que endossa, conscientemente 

ou não, esse tipo de comportamento.  

Dessa forma, tendo em vista o objetivo geral pretendido, cabe a pesquisa identificar 

quais discursos Game of thrones aciona e produz sobre as relações de gênero ao representar 

mulheres em uma condição extrema de opressão e violência de gênero: eles endossam, 

relativizam ou questionam o universo ficcional que a série retrata? Como dialogam com os 

grupos políticos que estruturam suas pautas em torno das relações de gênero contemporâneas? 

Como as violências de gênero às quais as mulheres são submetidas são construídas 

narrativamente e imageticamente e qual repercussão essas representações têm no 

desenvolvimento das personagens femininas agredidas e dos masculinos, agressores ou não? 

Como a “poderosa mulher medieval” é caracterizada na sua luta contra a condição de 
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opressão que lhe é imposta? Há mudança efetiva dessa condição? Se sim, atende à 

coletividade das mulheres ou restringe-se a uma trajetória individual de ascensão de uma 

mulher excepcional? 

A adoção do conceito de gênero, como parte do arcabouço teórico dos estudos 

feministas, ocorreu no intuito de romper com o determinismo biológico presente na categoria 

“sexo”, usada comumente em argumentos que sustentam uma inferiorização “natural” das 

mulheres frente aos homens. Assim, a categoria gênero enfatiza que esta é uma diferença 

socialmente construída e que serve, portanto, como forma de legitimar a dominação de um 

grupo sobre o outro (SCOTT, 1995).  

No entanto, o termo passou a ser empregado sem uma base teórica própria, mantendo-

se articulado com os referencias teóricos tradicionais das Ciências Sociais e, com isso, não 

questionou e nem problematizou os conceitos dominantes estabelecidos, articulados em torno 

das estruturas de poder vigentes. Assim, 

Ainda que, nessa utilização, o termo "gênero" sublinhe o fato de que as 
relações entre os sexos são sociais, ele nada diz sobre as razões pelas quais 
essas relações são construídas como são, não diz como elas funcionam ou 
como elas mudam. No seu uso descritivo, o termo "gênero" é, então, um 
conceito associado ao estudo de coisas relativas às mulheres. "Gênero" é um 
novo tema, um novo domínio da pesquisa histórica, mas não tem poder 
analítico suficiente para questionar (e mudar) os paradigmas históricos 
existentes (SCOTT, 1995, p. 76). 

 

Diante disso, Joan Scott (1995) postulou a necessidade de pensar o gênero enquanto 

categoria analítica no intuito de suplantar “a incapacidade das teorias existentes para explicar 

as persistentes desigualdades entre as mulheres e os homens” (SCOTT, 1995, p. 85). Para ela, 

tal posicionamento teórico faz parte de uma mudança epistemológica ligada ao pós-

estruturalismo, que resultou em um deslocamento do paradigma científico, que acreditava na 

possibilidade da compreensão da realidade, dada como transparente e acessível, a partir do 

manejo racional de dados empíricos e concretos, para um paradigma literário, fundamentado 

na concepção de que toda realidade é interpretada e construída. Assim, é nesse contexto que 

gênero foi definido enquanto categoria analítica, segundo Scott:   

O núcleo da definição repousa numa conexão integral entre duas 
proposições: (1) o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais 
baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos e (2) o gênero é uma 
forma primária de dar significado às relações de poder (SCOTT, 1995, p. 86). 

 

A adoção do conceito de gênero pelos estudos feministas também foi uma forma de 

legitimação dessa perspectiva de análise no ambiente acadêmico, pois "‘gênero’ tem uma 
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conotação mais objetiva e neutra do que ‘mulheres’" (SCOTT, 1995, p. 75). Ao mesmo tempo, 

abriu a possibilidade para que pesquisadores interessados em temas habitualmente ligados ao 

feminismo desenvolvessem seus estudos desvinculado dele, muitas vezes compreendido de 

forma pejorativa pela academia. Essa questão também deve ser considerada da perspectiva 

das dinâmicas políticas que envolvem o fomento à pesquisa, já que as instituições 

financiadoras tiveram um papel determinante na difusão do conceito de gênero, por privilegiar 

projetos que mencionavam esse termo em detrimento de “mulheres”, por exemplo (ZIRBEL, 

2007).  

 Isso resultou, em muitos casos, na adoção irrestrita e descontextualizada do conceito 

de gênero e também na difusão do equívoco de compreendê-lo como um substituto do termo 

“mulheres”. Nesse sentido: 
"Gênero" parece se ajustar à terminologia científica das ciências sociais, 
dissociando-se, assim, da política (supostamente ruidosa) do feminismo. 
Nessa utilização, o termo "gênero" não implica necessariamente uma tomada 
de posição sobre a desigualdade ou o poder, nem tampouco designa a parte 
lesada (e até hoje invisível). Enquanto o termo "história das mulheres" 
proclama sua posição política ao afirmar (contrariamente às práticas 
habituais) que as mulheres são sujeitos históricos válidos, o termo "gênero" 
inclui as mulheres, sem lhes nomear, e parece, assim, não constituir uma 
forte ameaça (SCOTT, 1995, p. 75). 
 

Essa mudança de perspectiva foi identificada por muitas teóricas feministas como uma 

despolitização do conceito de gênero (ZIRBEL, 2007), que passou a ser esvaziado enquanto 

categoria analítica que visava teorizar sobre as relações de poder que estruturam sistemas de 

desigualdade e opressão. Não cabe aqui aprofundar essa discussão, o que solicitaria uma 

pesquisa específica, mas é necessário situar a presente dissertação nesse debate para que suas 

afinidades teóricas sejam explicitadas. 

Portanto, esta dissertação utiliza-se do conceito de gênero como categoria analítica, tal 

como definida por Scott, e dentro de uma perspectiva feminista porque está preocupada com a 

compreensão do gênero como “uma forma primária de dar significado às relações de poder” e 

como “elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os 

sexos” (SCOTT, 1995, p. 86). Dessa forma, a perspectiva que nos interessa relaciona-se com 

as possibilidades analíticas apontadas por Joan Scott, em entrevista concedida ao jornal 

português Público, a saber: 
[...] a questão não deveria ser qual a experiência das mulheres nesta ou 
naquela cultura, neste ou naquele momento da história. Ao invés, a questão 
devia ser como estão a ser definidos os homens, as mulheres e as relações 
entre eles e elas e com que finalidades. Em que tipo de crises políticas as 
normas sobre género são questionadas, redefinidas, protegidas? Que perigos 
são antevistos na transgressão das identidades sexuais costumarias? Tudo 
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isto pressupõe que o género não é sempre a mesma coisa, definitivamente 
não é sobre as identidades fixas que nós conhecemos (homem, mulher, 
masculinidade, feminilidade), antes é sobre algo que está permanentemente a 
ser construído, defendido, resistido, transgredido. As questões são como, 
porquê e de que formas (SCOTT, 2018, grifo nosso). 

 

Ainda, a perspectiva feminista que norteia esta pesquisa é a que se define como uma 

luta política contra formas de opressão de gênero, tendo “uma preocupação com as 

desigualdades e injustiças de gênero duradouras, em conjunto com uma matriz de outras 

formas de opressão relacionadas à ‘raça’, etnia, classe, idade, sexualidade, deficiência e 

condição de saúde”8 (GILL, 2007b).  

Portanto, a escolha de Game of thrones como objeto de pesquisa se justifica por se 

tratar de um produto cultural mainstream e de grande difusão, que plasma as variadas tensões, 

contradições e limites das representações de gênero no audiovisual contemporâneo. De um 

lado, possui uma grande quantidade de personagens femininas complexas e com agência9, 

mas, de outro, são retratadas a partir de uma abordagem audiovisual marcada pelo uso 

recorrente da nudez e da violência gráfica. Ainda, a caracterização feita dos personagens 

masculinos em uma estrutura rigidamente patriarcal, cujas ações são pautadas muitas vezes 

pela opressão das mulheres, pode atuar tanto na problematização da construção de 

masculinidades opressoras quanto, em um sentido oposto, naturalizar certos comportamentos 

(estupro, abuso, machismo, violência doméstica, por exemplo) como característicos e 

intrínsecos a determinado gênero, minimizando-os de alguma forma. Isso resulta em uma 

série ambígua no que diz respeito às representações de gênero, tanto que é avaliada pelo 

público e pela crítica de forma contraditória: alguns chegam a considerá-la feminista10 e, no 

extremo oposto, outros a consideram sexista e anti-feminista11. 

As contradições que marcam a recepção da série e o debate cultural em torno dela 

devem ser compreendidos dentro do espectro mais amplo das transformações econômicas, 

políticas, sociais e culturais pelas quais passou - e ainda passa - a sociedade contemporânea 

do pós-Segunda Guerra Mundial. Dentre as variadas mudanças do período, duas se 

relacionam mais diretamente com o objeto da pesquisa, a saber: o estabelecimento de uma 
                                                
8 Tradução de: “[…] a concern with enduring gender inequalities and injustices, amongst a matrix of other forms 
of oppression relating to ‘race’, ethnicity, class, age, sexuality, disability and health status.” 
9 Para fins argumentativos, o termo agência será usado aqui para definir um aspecto narrativo que Janet Murray 
(2003) chama de “a capacidade gratificante de realizar ações significativas e ver os resultados de nossas decisões 
e escolhas.” (p.127).  
10 Como exemplo: How 'Game Of Thrones' Became One Of The Most Feminist Shows On TV (HENDEL, 
2016). 
11 Como exemplo: My Feminist Opinions Ruined Game of Thrones for My Boyfriend (BOHANAN, 2016). 
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cultura da mídia como dominante e o impacto que os feminismos tiveram nas representações 

midiáticas de gênero.  

Esta dissertação parte da compressão da cultura como intrinsecamente ligada ao 

contexto sócio-histórico, e entendida como um campo de embate entre formas de dominação e 

de resistência. Nesse sentido, parte do pressuposto de que: 

[...] situar os textos culturais em seu contexto social implica traçar as 
articulações pelas quais as sociedades produzem cultura e o modo como a 
cultura, por sua vez, conforma a sociedade por meio de sua influência sobre 
os indivíduos e os grupos (KELLNER, 2001, p. 39). 

 

A partir dessa perspectiva, Douglas Kellner (2001) identifica as mídias como os nexos 

principais de socialização, identidade e cultura na sociedade contemporânea globalizada, 

ocupando o protagonismo que outrora tiveram outras instituições, tais como a escola, a 

família e a religião. Não que estas tenham perdido totalmente a sua relevância nas esferas 

referidas, mas foram suplantadas pela influência midiática, que se tornou dominante. Para o 

autor, “foi só com o advento da televisão, no pós-guerra, que a mídia se transformou em força 

dominante na cultura, na socialização, na política e na vida social” (KELLNER, 2001, p. 26). 

Kellner chamou essa cultura dominante veiculada pela mídia de “cultura da mídia”, 

um fenômeno recente ligado às novas configurações de uma sociedade pós-industrial, 

centrada na tecnologia e na informação. Articulada a um contexto de produção capitalista, é 

organizada em bases industriais e “veicula uma forma comercial de cultura, produzida por 

lucro e divulgada à maneira de mercadoria” (KELLNER, 2001, p. 27). Essas características 

geram a necessidade de atração constante de um público massivo, o que torna imprescindível 

sua conexão com os dilemas e questões da sociedade vigente. Isso faz com que seja 

permeável a ideias progressistas e, por isso, não pode ser rechaçada como um mero 

instrumento da ideologia dominante: 

Enquanto a cultura da mídia em grande parte promove os interesses das 
classes que possuem e controlam os grandes conglomerados dos meios de 
comunicação, seus produtos também participam dos conflitos sociais entre 
grupos concorrentes e veiculam posições conflitantes, promovendo às vezes 
forças de resistência e progresso (KELLNER, 2001, p. 27). 

 

Como a cultura exerce um importante papel na fixação de padrões de conduta e de 

características socialmente introjetadas, “a cultura da mídia também fornece o material com 

que muitas pessoas constroem o seu senso de classe, de etnia e raça, de nacionalidade, de 

sexualidade, de ‘nós’ e ‘eles’” (KELLNER, 2001, p 9). Assim, está intrinsecamente 

relacionada às práticas de representação cultural. 
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Portanto, a cultura da mídia é um local privilegiado para a análise de embates, 

contradições e tensões existentes entre os discursos de dominação e resistência nas sociedades 

contemporâneas, o que implica no reconhecimento da cultura como uma prática que demanda 

a participação dos sujeitos, vistos como ativos na construção da realidade social.  

Seguindo o raciocínio de Kellner (2001), mesmo que a cultura da mídia tenha uma 

conexão direta com a reprodução dos valores que sustentam o status quo, pelos veículos de 

comunicação de massa serem controlados pela classe dominante, ela necessita se relacionar 

com as demandas sociais. Isso foi o que aconteceu, por exemplo, com as pressões exercidas 

pelos movimentos feministas sobre as representações midiáticas de gênero. 

De acordo com Rosalind Gill (2007b), em fins da década de 1960 e início da 70, a 

influência cada vez maior da cultura da mídia na vida cotidiana provocou um grande interesse 

das feministas sobre as representações midiáticas de feminilidade, tanto no âmbito teórico 

quanto no ativismo, o que resultou numa profusão de críticas acadêmicas feministas de mídia 

e pressões de movimentos sociais organizados. A partir do final dos anos 1980 e início dos 90, 

essas demandas não puderam mais ser ignoradas e foram incorporadas pela cultura de mídia, 

mas de forma limitada, ressignificada a partir de um viés pós-feminista, na qual “as ideias 

feministas [são] simultaneamente ‘incorporadas, revisadas e despolitizadas’ e, devo 

acrescentar, atacadas”12 (2007a, p. 161). 

Pós-feminismo é um termo difuso e impreciso, carregado de contradições, mas ao 

mesmo tempo é um dos mais presentes na análise cultural feminista contemporânea, 

principalmente a de mídia (LOTZ, 2001; PROJANSKY, 2001; GILL, 2007a, 2017b; LUMBY, 

2014; GENZ, 2009a e 2009b). Mesmo diante da falta de consenso conceitual e da grande 

quantidade de significados atribuídos ao termo, o pós-feminismo pode ser compreendido 

como uma resposta ao feminismo que eclodiu entre as décadas de 1960 e 7013, seja por meio 

de ideias de ruptura, diálogo ou contraposição.  

Comumente, o pós-feminismo é compreendido de três formas: como uma etapa 

histórica posterior ao feminismo das décadas de 1960 e 70, representando uma divisão 

                                                
12 Tradução de: “feminist ideas are simultaneously 'incorporated, revised and depoliticised', and, I would add, 
attacked.”  
13 A cronologia padrão costuma dividir o feminismo em três ondas: a primeira onda ligada, principalmente, ao 
movimento sufragista e ao direito de propriedade (entre fins do século XIX até os anos 1920/30); a segunda 
onda, entre os anos 1960 e 70, focalizada principalmente na luta por acesso e condições igualitárias no âmbito do 
trabalho e da educação, por direitos reprodutivos e sexuais, além do reexame dos papéis sociais de homens e 
mulheres, questionando o sexismo das estruturas vigentes; e a terceira onda calcada nos “efforts by younger 
women and men to take feminism from what they perceived as an exclusive concern with dichotomous notions 
of gender toward consideration of the multiple identities of age, class, race, and sexual preference”. 
(LAUGHLIN, et al, 2010, p. 77). Ressalta-se que essa divisão do femismo em ondas não é consensual. 
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geracional de feministas mais jovens com suas antecessoras; como uma mudança de 

perspectiva teórica a partir da intersecção do feminismo com o pós-estruturalismo, o pós-

modernismo e o pós-colonialismo; e, ainda, como um contra-feminismo, seja pela percepção 

de que o movimento não é mais necessário ou através de um clamor tradicionalista que 

questiona as ideias feministas em si. (GILL, 2007b; LUMBY, 2014). Diante dessas 

abordagens, Rosalind Gill apresenta “uma nova compreensão do pós-feminismo que pode ser 

usada para analisar produtos culturais contemporâneos”14 (2007a, p. 148) e, nesse sentido, 

propõe compreendê-lo como uma sensibilidade e não como uma etapa do feminismo, uma 

posição epistemológica ou como contra-feminismo. 

Para Gill (2007b), a cultura midiática contemporânea ocidental é pós-feminista e isso 

se reflete em construções e discursos contraditórios sobre o feminismo, as feminilidades e as 

masculinidades que são propagados pela mídia:  
O que faz a cultura da mídia contemporânea distintamente pós-feminista, ao 
invés de pré-feminista ou anti-feminista, é precisamente esse 
emaranhamento de ideias feministas e anti-feministas. (...) O feminismo não 
é ignorado ou mesmo atacado (como algumas teóricas do backlash15 podem 
crer), mas é simultaneamente dado como certo e repudiado. Um certo tipo de 
perspectiva feminista liberal é tratada como senso comum, ao mesmo tempo 
em que o feminismo e as feministas são construídos como severos, punitivos, 
inautênticos e não articulando os verdadeiros desejos das mulheres16 (GILL, 
2007a, p. 161). 

 

A partir da análise dos produtos de mídia pós-anos 1990, Gill identificou um conjunto 

de temas e características que compõem as narrativas pós-feministas sobre as feminilidades e 

as masculinidades que esvaziaram politicamente as reivindicações feministas, incorporando 

algumas de suas concepções de forma distorcida e problemática, em uma chave neoliberal.  

Em resumo, há uma forte ênfase na meritocracia e no poder de escolha individual, 

travestidos como sinais de empoderamento feminino, que eclipsam os elementos de classe, 

raça e orientação sexual e não problematizam as pressões que estão por trás dessas “escolhas”. 

                                                
14 Tradução de: “new understanding of postfeminism that can be used to analyse contemporary cultural 
products.”  
15 Rosalind Gill faz menção às teóricas que identificam o pós-feminismo simplesmente como backlash, ou seja, 
uma reação conservadora anti-feminista, estruturada por meio de um discurso que demoniza o feminismo, visto 
de forma pejorativa como uma ameaça à família, ou defendendo que o femismo não é mais necessário, por já ter 
conseguido implementar uma igualdade entre os gêneros. Uma das principais teóricas do backlash é Susan 
Faludi, com o livro “Backlash: The Undeclared War Against American Women”, lançado nos EUA em 1991. 
16 Tradução de: “What makes contemporary media culture distinctively postfeminist, rather than pre-feminist or 
anti-feminist, is precisely this entanglement of feminist and anti-feminist ideas. (...) Feminism is not ignored or 
even attacked (as some backlash theorists might have it) but is simultaneously taken for granted and repudiated. 
A certain kind of liberal feminist perspective is treated as commonsense, whilst at the same time feminism and 
feminists are constructed as harsh, punitive, inauthentic and as not articulating women's true desires.”  
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Ainda, há uma excessiva valorização da imagem e do corpo, novo signo de feminilidade e 

sucesso, que enredam as mulheres em uma lógica de auto-vigilância, monitoramento e 

disciplina em busca da adequação ao padrão desejado, internalizado como uma demanda 

própria, uma forma de agradar a si mesma, e não como uma pressão externa. As mulheres - 

recorrentemente brancas, magras, heterossexuais e de classe média - são representadas na 

mídia como indivíduos ativos e desejantes, plenas de sua sexualidade e conscientes do poder 

que delas emana. Isso se traduz em uma ampla sexualização da cultura, centrada na 

exploração erótica cada vez mais frequente do corpo feminino, calcada em um discurso de 

liberdade sexual da mulher. O que há de novo nesse fenômeno não é a prisão a um padrão de 

beleza ou a objetificação, mas sim como isso se dá tendo as mulheres como agentes do 

processo, o que: 
[...] representa uma mudança na forma como o poder opera: uma mudança 
de um olhar de julgamento externo e masculino para um olhar narcisista 
auto-policial. Eu argumentaria que representa uma forma de exploração 
maior ou mais profunda do que a objetificação - uma na qual o olhar 
masculino objetificador é internalizado para formar um novo regime 
disciplinar. Neste regime, o poder não é imposto de cima ou de fora, mas 
constrói nossa própria subjetividade. As meninas e as mulheres são 
convidadas a se tornar um tipo particular de si mesmas e dotadas de agência 
na condição de que ela seja usada para construir-se como um sujeito que se 
assemelha muito à fantasia masculina heterossexual que se encontra na 
pornografia17 (GILL, 2007, p. 151-152). 

 

Ao mesmo tempo, a sensibilidade pós-feminista também impactou nas narrativas em 

torno das masculinidades. Debates em torno do assunto na década de 1990, levaram à 

ascensão da imagem do “novo rapaz” como expressão do resgate de uma masculinidade 

“genuína” em contraposição com o “novo homem”, este forjado a partir das reinvindicações 

feministas. Nesse sentido, noções de diferença sexual foram alimentadas pela cultura da mídia 

e “o feminismo foi considerado como tendo perdido o seu caminho quando tentou impor suas 

prescrições ideológicas a uma natureza que não se encaixava”18 (GILL, 2007b, p. 265). Isso 

resultou em atitudes em relação às mulheres marcadas por sexismo e objetificação, que faz 

                                                
17 Tradução de: “represents a shift in the way that power operates: a shift from an external, male judging gaze to 
a self policing narcissistic gaze. I would argue that it represents a higher or deeper form of exploitation than 
objectification -- one in which the objectifying male gaze is internalised to form a new disciplinary regime. In 
this regime power is not imposed from above or from the outside, but constructs our very subjectivity. Girls and 
women are invited to become a particular kind of self, and endowed with agency on condition that it is used to 
construct oneself as a subject closely resembling the heterosexual male fantasy that is found in pornography.”  
18 Tradução de: “feminism was deemed to have lost its way when it tried to impose its ideological prescriptions 
on a nature that did not fit.” 
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parte de um conservadorismo que aspira ao restabelecimento dos papéis de gênero 

tradicionais. 

Esse referencial teórico auxilia na abordagem do objeto de pesquisa porque fornece 

um caminho para a análise do caráter contraditório que as representações de gênero assumem 

em Game of thrones, como já exposto. Ao mesmo tempo, subsidiou a pesquisa, por servir de 

base para a elaboração da hipótese de que os discursos produzidos pela série sobre as 

representações de gênero são pautados por uma sensibilidade pós-feminista, conforme 

teorizado por Gill. 

As oito temporadas de Game of thrones perfazem um total de 73 episódios, sendo sete 

os personagens do seu núcleo principal (Daenerys Targaryen, Jon Snow, Tyrion Lannister, 

Sansa Stark, Cersei Lannister, Arya Stark e Jaime Lannister), sem contar as dezenas de 

coadjuvantes que são significativos para a narrativa. Assim, fazia-se necessário definir um 

recorte para uma análise compatível com o tempo de pesquisa. Pensando no escopo das 

representações de gênero, um tema baliza a análise, pela centralidade que possui na série e 

pelas discussões que possibilita: o poder. 

A dinâmica do jogo político é o foco da narrativa, que enfatiza os dilemas humanos 

diante das consequências das ações orquestradas nas esferas do poder e que afetam tanto os 

diretamente envolvidos com ele como os que estão fora do seu âmbito direto de atuação. A 

maneira como os indivíduos reagem e são confrontados com as consequências dos seus atos e 

escolhas, em um contexto conturbado – marcado por guerras, violência desenfreada, perdas 

humanas e materiais - estrutura boa parte dos conflitos internos dos personagens.  

Há uma preocupação no universo ficcional construído por George R. R. Martin de 

apresentar um mundo com uma organização política estruturada de forma coerente e próxima 

da condição humana tal como a conhecemos, não à toa vários ensaios usam as obras do autor 

para discutir conceitos ou questões de Ciências Políticas (JACOBY, 2012; DYSON, 2015; 

MCCAFFREY; DOROBAT, 2015). Dessa forma, os conceitos provenientes dessa área 

mostram-se úteis para tangenciar uma narrativa que tem como um dos seus temas centrais o 

poder, que pode ser assim definido: 
[...] uma relação entre dois sujeitos, dos quais um impõe ao outro a própria 
vontade e lhe determina, malgrado seu, o comportamento. Mas, como o 
domínio sobre os homens não é geralmente fim em si mesmo, mas um meio 
para obter “qualquer vantagem" ou, mais exatamente, "os efeitos desejados”, 
como acontece com o domínio da natureza, a definição do poder como tipo 
de relação entre sujeitos tem de ser completada com a definição do poder 
como posse dos meios (entre os quais se contam como principais o domínio 
sobre os outros e sobre a natureza) que permitem alcançar justamente uma 
“vantagem qualquer" ou os "efeitos desejados" (BOBBIO, 2000, p. 956-957). 
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Portanto, o poder é uma relação entre pessoas e não uma posse e assume caráter 

hierárquico, pois implica a dominação de um grupo sobre outro, resultando em uma sociedade 

de desiguais. De acordo com Rua (2015), a dominação é a dimensão institucional do poder, 

“uma situação de poder estabilizado, que se exerce continuamente obtendo a obediência 

contínua e regular de determinados sujeitos a certo tipo de ordens ou comandos” (p. 37). 

Ainda segundo a autora, a dominação se manifesta através da autoridade (“disposição para 

obedecer, baseada na crença sobre a legitimidade”, p. 38) e se fundamenta na legitimidade 

(“crença convicta na adequação, na racionalidade de certa autoridade e de suas ordens”, p. 37), 

sendo que formas de dominação não são universais, variam de sociedade para sociedade, 

assumindo três tipos ideais: a dominação tradicional (fundamentada na crença do valor da 

tradição), a dominação carismática (baseada na excepcionalidade do líder) e a dominação 

racional legal (lastreada por um estatuto composto de códigos legais). 

Por sua vez, Norberto Bobbio (2000) afirma que o conceito amplo de poder 

apresentado anteriormente pode ser melhor delimitado a partir de três grandes classes: o poder 

econômico (derivado do controle dos meios de produção), o poder ideológico (derivado da 

influência que certas ideias exercem sobre a conduta de determinados grupos) e o poder 

político (derivado da posse de instrumentos coatores). Este último é assim definido pelo autor: 
Como poder cujo meio específico é a força, de longe o meio mais eficaz para 
condicionar os comportamentos, o poder político é, em toda a sociedade de 
desiguais, o poder supremo, ou seja, o poder ao qual todos os demais estão 
de algum modo subordinados: o poder coativo é, de fato, aquele a que 
recorrem todos os grupos sociais (a classe dominante), em última instância, 
ou como extrema ratio, para se defenderem dos ataques externos, ou para 
impedirem, com a desagregação do grupo, de ser eliminados (BOBBIO, 
2000, p. 956-957). 
 

Esses conceitos, utilizados para tangenciar o universo ficcional de Game of thrones, 

permitem entrever que o poder político dos Sete Reinos, cenário principal da narrativa, é 

institucionalizado por meio de uma dominação tradicional, cuja obediência é justificada pela 

tradição e pelo costume, legitimadores de uma estrutura social patriarcal, nobiliárquica e 

rigidamente hierarquizada.  

Nesse contexto, a principal instituição que representa o poder político é a monarquia, 

de caráter absoluto e hereditário, amparada em uma rede de lealdade formada por Casas 

Nobres. Estas partilham do poder político no âmbito local, em seus domínios territoriais, e 

também podem ser convocadas a participar da corte do rei, assumindo cargos no conselho real, 

sendo o mais importante o de Mão do Rei. Os Sete Reinos são divididos em regiões 
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administrativas, cada qual sob a autoridade de uma grande Casa Nobre, que possui laços de 

vassalagem com as casas nobiliárquicas menores da região, sendo que todas prestam 

obediência ao rei. A Casa Stark é protetora da região Norte, a Casa Lannister das Terras 

Ocidentais, a Casa Arryn da região do Vale, a Casa Tully das Terras Fluviais, a Casa Tyrell 

da região da Campina, a Casa Baratheon das Terras da Tempestade e a Casa Martell do 

principado de Dorne. 

As grandes Casas legitimam o seu poder através da tradição, como descendentes das 

antigas linhagens reais que existiam antes da unificação política em torno de um único rei, 

com exceção da Casa Tyrell, não descendente de nenhum rei anterior, mas que teve o seu 

poder legitimado por Aegon I Targaryen, o unificador dos Sete Reinos. Além do poder 

político, a nobreza também é a grande detentora do poder econômico que, em sua maioria, é 

obtido através do controle fundiário. Ainda, o poder político é garantido pelo poderio militar, 

também controlado pela nobreza. Há uma ordem militar, a Patrulha da Noite, cuja missão é 

proteger o Reino contra os habitantes do Além da Muralha, no extremo Norte, mas é proibida 

de se envolver no jogo político das Casas Nobres. O poder ideológico, que se exerce “sobre as 

mentes pela produção e transmissão de ideias, de símbolos, de visões de mundo, de 

ensinamentos práticos, mediante o uso da palavra” (BOBBIO, 1997, p. 11), é controlado pelos 

meistres, intelectuais que detém o monopólio sobre o conhecimento e o ensino, e pela religião, 

cuja maior força nos Sete Reinos é a Fé dos Sete.  

Portanto, nessa sociedade o poder político pode ser exercido por um grupo muito 

restrito de pessoas, fundamentalmente homens nobres, sendo que as principais funções 

políticas ficam a cargo dos herdeiros das grandes Casas. Nesse contexto, a possibilidade de 

cargos políticos serem ocupados por nobres de Casas menores existe, mas como exceção. Por 

sua vez, o acesso de plebeus é mais restrito ainda, podendo acontecer em casos específicos 

mediante o recebimento de título de nobreza, como os exemplos de Varys e Davos Seaworth.  

A manutenção da estrutura nobiliárquica ocorre por meio de uma sucessão de 

primogenitura masculina (com exceção do Principado de Dorne, cujo gênero do herdeiro não 

é considerado), o casamento tem uma função política, pois atua no estabelecimento de 

alianças entre os membros da nobreza, e a manutenção do legado da família nobre é o papel 

social mais importante dos seus integrantes homens. Nesse arranjo, os bastardos estão à 

margem da sociedade, pois não herdam títulos e nem terras, condições que permitiam acesso 

às estruturas de poder político, com algumas exceções muito pontuais.  A Ordem dos meistres, 

a Patrulha da Noite e o cargo de Alto Septão, chefe religioso da Fé dos Sete são abertos a 
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nobres ou plebeus, mas vetados às mulheres. Estas podem ser parte do clero da Fé dos Sete, 

como septãs ou irmãs silenciosas, mas não podem assumir o comando religioso.  

Como é possível perceber, as relações de gênero são pautadas por uma dinâmica de 

poder que implica na dominação dos homens sobre as mulheres. Assim, os papéis sociais são 

bem definidos, principalmente os das mulheres nobres, porque são fundamentais em alianças 

políticas, seladas através de casamentos arranjados, e na preservação da linhagem da Casa 

nobiliárquica do marido, sendo a progenitora dos seus descendentes. Portanto, suas principais 

funções são as de ser esposa, mãe e senhora do castelo, sempre sob tutela de uma figura 

masculina (pai, marido, irmãos ou filhos). 

A narrativa de Game of thrones se inicia com a morte de Jon Arryn, Mão do Rei 

(função de primeiro conselheiro real e, por isso, cargo político mais importante dos Sete 

Reinos depois do rei), evento que motivou o monarca, Robert Baratheon, a convidar o seu 

velho amigo, Eddard (“Ned”) Stark, para assumir a função. Este aceita e é forçado a se mudar 

para o centro do poder político, Porto Real, para exercer a nova função. Nesse ambiente, Ned 

é envolto pelos jogos políticos da capital e, após a morte por envenenamento de Robert, 

questiona a legitimidade do pretenso herdeiro do rei, Joffrey Baratheon, acusado de ser filho 

ilegítimo da rainha Cersei Lannister com o próprio irmão, Jaime Lannister. Isolado e 

vulnerável, Ned é executado por Joffrey, sob a acusação de traição. Esses eventos 

desencadeiam uma guerra. Stannis Baratheon e Renly Baratheon proclamam-se herdeiros 

legítimos do irmão Robert e cada um reivindica para si o direito ao Trono de Ferro. O 

primogênito de Ned, Robb Stark, se revolta pela execução do pai e é aclamado pelos seus 

vassalos como Rei do Norte, e passa a lutar pela autonomia da sua região. Balon Greyjoy se 

aproveita da instabilidade política e se autoproclama rei das Ilhas de Ferro. O pai da rainha e 

um dos homens mais poderosos do reino, Tywin Lannister, lidera os exércitos dos Lannister e 

seus aliados em defesa da Coroa do neto. Tal conflito ficou conhecido como Guerra dos 

Cinco Reis. 

O contexto da Guerra dos Cinco Reis, seja o período que antecede o conflito ou o seu 

desenrolar, resulta na morte dos patriarcas das principais Casas Nobres de Westeros (Jon 

Arryn, Robert Baratheon, Ned Stark, Tywin Lannister, Hoster Tully e Balon Greyjoy) e dos 

seus principais herdeiros (Stannis e Renly Baratheon, Robb Stark e Joffrey 

Baratheon/Lannister).  

Por sua vez, a Casa Targaryen (a antiga linhagem real dos Setes Reinos) foi deposta 

por uma rebelião 15 anos antes, liderada por Robert Baratheon e que resultou na morte do rei 

Aerys II e de seu herdeiro direto, Rhaegar. Tal evento obrigou os outros filhos do rei deposto, 
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Viserys e  Daenerys, a irem para o exílio no continente de Essos. No início da narrativa, em 

paralelo aos eventos descritos anteriormente, Viserys tenta organizar uma força militar para 

invadir Westeros e reestabelecer a Coroa perdida pelo seu pai, obrigando sua irmã a se casar 

com um líder guerreiro dothraki em troca de um exército, chamado Khal Drogo. No entanto, 

ele não tem habilidade e nem liderança suficientes para empreender a reconquista dos Sete 

Reinos e morre no percurso. As pretensões de Viserys são assumidas por sua irmã, Daenerys, 

que consegue paulatinamente arregimentar um grande poder militar e, com isso, tornar-se 

uma das principais forças no jogo político pelo Trono de Ferro.  

Soma-se a esse contexto, uma ameaça representada pelo avanço dos Caminhantes 

Brancos, criaturas de natureza fantástica com motivações indefinidas e habitantes do Extremo 

Norte de Westeros, que comandam um exército de mortos rumo aos Sete Reinos. Nesse 

percurso ameaçam outros habitantes do local, os Povos Livres (chamados pelos westerosi de 

“selvagens”), pressionando-os para o Sul. Uma barreira física e mágica, a Muralha, é a única 

proteção dos Sete Reinos contra as ameaças vindas do Além da Muralha, sendo protegida pela 

Patrulha da Noite. 

Nesse sentido, os desdobramentos ocasionados pela Guerra dos Cinco Reis, pela 

ascensão de Daenerys Targaryen e pela movimentação dos Caminhantes Brancos abrem 

espaço para que pessoas historicamente marginalizadas nas relações de poder (como mulheres, 

bastardos e plebeus, por exemplo), galgassem postos nas esferas do poder político. Nesse 

sentido, a narrativa de Game of thrones retrata um momento que pode representar uma crise 

mais ampla do que as recorrentes guerras e disputas políticas características do universo 

retratado, pois as novas forças em jogo parecem capazes de desestabilizar as instituições 

tradicionais, responsáveis por organizar e manter as estruturas de poder sob o controle do 

grupo dominante, conforme descrito anteriormente. 

O aspecto mais substancial para a presente pesquisa é que o gênero assume 

centralidade na configuração política de Game of thones pela maneira como as relações de 

poder são representadas no seu universo ficcional, pois o gênero é colocado como um dos 

pilares do exercício da autoridade política e, ao mesmo tempo, a narrativa apresenta uma 

momento de contestação a essa autoridade. Assim, esse recorte é profícuo porque analisar 

como as dinâmicas políticas relacionadas ao gênero são desenvolvidas e representadas na 

série permite compreender os discursos que ela produz sobre as relações de gênero e 

tangenciar as questões norteadoras desta dissertação. 

Portanto, analisar como Game of thrones aborda a ascensão dos grupos politicamente 

marginalizados permite identificar como as relações de poder são retratadas, tanto do espectro 
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dominante da opressão quanto das ações de resistência dos grupos subalternos, e com isso 

identificar os discursos que a série aciona e produz sobre isso. Para tanto, é necessário 

identificar como o mundo ficcional retrata as relações de gênero, analisando como as 

masculinidades e feminilidades são representadas, se estão em conformidade ou em tensão em 

relação ao universo ficcional baseado na opressão feminina e como essa condição na série 

televisiva.  

Dado que a série tem oito personagens principais (Daenerys Targaryen, Jon Snow, 

Tyrion Lannister, Sansa Stark, Cersei Lannister, Arya Stark, Jaime Lannister e Bran Stark) e 

dezenas de personagens coadjuvantes que são importantes para a narrativa, houve a 

necessidade de um recorte. Nesse sentido, as trajetórias de Daenerys Targaryen, Jon Snow, 

Tyrion Lannister, Sansa Stark e Cersei Lannister foram escolhidas para a realização da análise 

porque são os marginalizados das estruturas de poder vigentes mais relevantes nas disputas 

políticas. Pela centralidade que tem na trama e por melhor contemplar os objetivos desta 

dissertação, o percurso de Daenerys será analisado em maior profundidade, a partir de uma 

análise comparativa da trajetória da personagem na série televisiva Game of thrones e na saga 

literária As crônicas de gelo e fogo.  

Daenerys Targaryen pode ser caracterizada como uma líder carismática, alguém que 

geralmente “surge em contextos de crise, exatamente porque representa o novo, rejeita tudo 

que é rotina, tudo que é tradição e tende a ser revolucionária” (RUA, 2015, p. 40), por isso ela 

foi escolhida para uma análise mais aprofundada, por ser a principal força desestabilizadora 

das estruturas de poder vigentes nos Sete Reinos de Westeros.  

Por sua vez, inicialmente a saga literária que serviu de base para a criação de Game of 

thrones não seria utilizada na análise. No entanto, quanto mais a pesquisa avançava mais se 

tornou evidente a importância de um diálogo com As crônicas de gelo e fogo porque uma 

análise comparativa entre as duas obras permite por em relevo quais escolhas foram feitas no 

processo de transposição midiática em relação às construções de gênero. Nesse sentido, a 

análise comparativa funciona como um recurso metodológico profícuo porque o cotejo com 

uma outra obra possibilita uma melhor visualização dos contornos do objeto que está sendo 

estudado.  

Salienta-se que o foco da pesquisa reside nas representações de gênero e não na 

maneira como elas são compreendidas pela audiência, portanto, o escopo desta pesquisa não 

contempla questões relativas a recepção, apesar de, em alguns momentos, menções ao público 

serem feitas. 
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Isso posto, a dissertação foi dividida em cinco capítulos, estruturados conforme 

explicado a seguir. 

O capítulo 1 situa Game of thrones em relação aos interesses institucionais da HBO, 

produtora da série, visando apontar as restrições e características institucionais que pautam as 

escolhas narrativas e imagéticas da série. Nesse sentido, é fundamental posicionar a série, do 

subgênero gritty fantasy, em relação ao conceito de quality TV, cerne da identidade de marca 

da HBO. Para tanto, recorreu-se: a) pesquisa bibliográfica (sobre o gênero fantasia, gritty 

fantasy, quality TV, HBO e séries do canal); b) fontes que fornecem informações sobre os 

discursos produzidos sobre a série por seus realizadores e executivos do canal (entrevistas, 

material promocional, extras dos DVDs); c) fontes sobre o contexto de produção da série e a 

dinâmica institucional recente da HBO (nesse caso, fez-se uso de matérias produzidas pela 

imprensa, já que não foi possível o acesso a memorandos e outros documentos internos da 

HBO). 

O capítulo 2 é centrado em uma análise comparativa entre a série Game of thrones e a 

saga literária As crônicas de gelo e fogo da narrativa de ascensão ao poder político de 

Daenerys Targaryen. Esta é a principal personagem feminina da série e representa a principal 

força desestabilizadora das estruturas de poder vigentes nos Sete Reinos de Westeros, saindo 

de uma posição de extrema vulnerabilidade para se tornar a personagem mais poderosa do 

mundo ficcional. Ainda, Daenerys é muito modificada pelo processo de transposição 

midiática, o que permite analisar se essas mudanças têm implicações nas representações de 

gênero e, a partir disso, encontrar pistas sobre os discursos que a série produz em relação a 

esse aspecto.  Nesse sentido, o enfoque recai em apresentar os principais pontos que marcam a 

trajetória de Daenerys em relação a: 1- condição inicial (elementos constitutivos da 

marginalização nas relações de poder); 2- mudança de perspectiva (mecanismos que levaram 

a personagem a exercer posições de liderança e obstáculos encontrados no processo); 3- 

exercício e relação com o poder político (como a personagem se relaciona com o poder 

político, em termos de motivações e objetivos; quais as ações e consequências realizadas 

nessa posição; como é percebida como líder e governante). O objetivo principal desse 

percurso analítico é o de apresentar como a personagem é caracterizada em sua trajetória de 

ascensão ao poder político em Game of thrones a As crônicas de gelo e fogo, a fim de 

identificar, a partir das escolhas empreendidas no processo de transposição midiática, quais 

discursos a série televisiva produz no que diz respeito às representações de gênero. Como os 

livros encontram correspondência com a série até a quinta temporada, a análise se restringirá a 
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esse recorte. No entanto, a análise da conclusão da trajetória de Daenerys será feita no 

capítulo 5, centrado principalmente na análise das três últimas temporadas. 

Necessário pontuar que os cinco livros de As crônicas de gelo e fogo usados como 

referência nesta dissertação fazem parte do box lançado pela editora Leya, em 2014, com 

tradução de Jorge Candeias. Por isso, fazer a citação de acordo com as normas da ABNT é 

inviável porque geraria confusão na identificação do livro referenciado por possuírem o 

mesmo autor e ano de publicação. Sendo assim, as indicações presentes na análise usam a 

seguinte lógica: nome do livro, capítulo da personagem e página. Exemplo: A dança dos 

dragões, Daenerys II, p. 411. 

O capítulo 3 é focado na análise da construção espetacular de Daenerys Targaryen em 

seu processo de ascensão política no continente de Essos. Esta construção é estruturada a 

partir de uma abordagem que enfatiza os méritos da personagem a partir do espetáculo 

audiovisual, de acordo com as discussões de Simon Lewis (2014), tanto na escala dos eventos 

retratados (espetáculo de evento) quanto na construção de um olhar de admiração em torno da 

personagem (espetáculo de objeto). Por fim, analisa a mudança dessa abordagem quando 

Daenerys chega nos Sete Reinos de Westeros, cujo objetivo é o de esvaziar o aspecto 

admirável em torno das ações da personagem. 

O capítulo 4 analisa como as relações de poder são retratadas em Game of thrones, a 

partir do recorte das representações de gênero, tendo em vista que a narrativa se organiza ao 

redor de disputas políticas que parecem desestabilizar a ordem vigente e, com isso, abrir 

espaço para a ascensão ao poder de grupos historicamente marginalizados. Para tanto, o 

capítulo analisa como o status quo, baseado em uma dominação tradicional masculina 

legitimadora da opressão feminina, é retratado na série, a fim de identificar se a construção de 

um mundo ficcional permeado de violência de gênero e sexista é problematizado, relativizado 

ou endossado. Para tanto, analisa como as masculinidades e feminilidades são caracterizadas 

no mundo ficcional e como são representadas por meio da abordagem audiovisual. 

Por fim, o capítulo 5 analisa como foram construídas as narrativas de ascensão ao 

poder político de personagens historicamente marginalizados e como os discursos em torno 

desse processo repercutem nas representações de gênero. Para tanto, a análise se concentra 

nos personagens Jon Snow, Tyrion Lannister, Sansa Stark e Cersei Lannister que, junto com 

Daenerys Targaryen, são os personagem que assumem destaque no jogo político, apesar de 

não se adequarem ao modelo hegemônico de masculinidade que fundamenta a dominação 

patriarcal tradicional. Por fim, o capítulo aponta se houve, de fato, uma desestabilização das 

instituições tradicionais, com quebra do status quo, e quais discursos foram acionados tendo 
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em vista a análise da conclusão das trajetórias dos personagens mencionados. A discussão 

desse capítulo se restringe a Westeros, com pequenas menções a Essos quando necessário, 

pois as análises dizem respeito a trajetórias que se desenvolvem nesse continente e que é o 

palco da conclusão narrativa da série, incluindo a finalização do arco de Daenerys Targaryen. 
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1 GAME OF THRONES E O MODELO DE PRODUÇÃO DA HBO 

 

 A HBO (Home Box Office) é um canal premium, com sede nos Estados Unidos, cuja 

fonte de lucros depende fundamentalmente de assinaturas e não de anunciantes. Essa 

característica balizou o seu modelo de negócios, calcado em uma retórica baseada na 

diferenciação em relação às produções televisivas usuais, através da associação da identidade 

de marca do canal ao termo quality TV.  

Em 2011, o canal lançou Game of thrones (2011 – 2019), uma série de fantasia 

baseada na saga literária de George R. R. Martin, As crônicas de gelo e fogo (1996 – presente). 

A fantasia é um gênero frequentemente visto de forma depreciativa19  (ATTEBERY, 1992), 

por isso houve um certo estranhamento quando a HBO revelou que adaptaria uma saga desse 

gênero, justamente pela associação do canal a um parâmetro de qualidade relacionado a 

dramas adultos, realistas e sombrios. De imediato, algumas questões emergiram: por que a 

HBO resolveu produzir uma série de fantasia se, a princípio, isso parece incompatível com a 

sua identidade de marca? Essa escolha institucional atende a quais objetivos e necessidades? 

Como se articula com a audiência do canal?  

Outro aspecto relevante para a presente pesquisa diz respeito à forma como a HBO 

representa as relações de gênero em suas produções. Avi Santo (2008) destaca que “as séries 

da HBO parecem extremamente preocupadas com a exploração da ansiedade masculina 

branca e de classe média”20 (p. 34) e que a retórica da diferenciação é feita a partir de uma 

“’remarcação’ da masculinidade” que caracteriza suas produções. Isso se traduz, 

majoritariamente, em uma exploração da imagem objetificada das mulheres e no uso 

frequente do estupro nas narrativas das personagens femininas.  

Diante disso, o presente capítulo visa demonstrar como a série Game of thrones se 

relaciona com o modo de produção da HBO, tendo em vista dois aspectos: a) a articulação da 

identidade de marca do canal, alicerçada no termo quality TV, com o gênero fantasia, 

notoriamente depreciado; b) a localização da série no contexto mais amplo dos quality dramas 

produzidos pelo canal no que tange as representações de gênero. 

                                                
19 Para Alteberg: “Whether it is seen as threatening or trivial, fantasy is all too often ignored by serious readers 
of fiction. Although fantasy has a large and loyal readership, it lacks the cultural sanction that allows academics 
to admit to reading detective novels, another mode that spans the gap between popular and elite culture.” 
(ATTEBERY, 1992).  
20  Tradução de: “HBO’s series seem remarkably preoccupied with exploring white, middle-class male 
anxieties.”  
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Jason Mittell (2001) fornece um referencial teórico profícuo para a análise dos gêneros 

televisivos ao defender que devem ser estudados enquanto práticas discursivas. Ele aponta a 

insuficiência das análises textuais do gênero televisivo porque, ao se concentrarem 

fundamentalmente no texto, perdem a dimensão de todos os elementos externos que o 

constituem. Como não há nada no texto em si que defina um gênero, a sua categorização 

depende, fundamentalmente, de relações intertextuais entre vários textos. E esses 

procedimentos ocorrem através das práticas de produção e recepção que significam, 

ressignificam e ativam os textos: 
As categorias genéricas são intertextuais e, portanto, operam de forma mais 
ampla do que dentro do domínio delimitado de um texto de mídia. Mesmo 
que os textos certamente tenham marcas típicas dos gêneros, essas 
convenções textuais não são o que define o gênero. Os gêneros existem 
apenas através da criação, da circulação e da recepção dos textos em 
contextos culturais21 (MITTELL, 2001, p. 7-8). 

 

Assim, Jason Mittell (2001)  propõe que a maneira mais efetiva de abordar o gênero 

televisivo é concebê-lo como uma categoria cultural e, portanto, analisá-lo enquanto prática 

discursiva. O autor recorre a Michel Foucault, em sua proposta de um método arqueológico, 

que entende que o discurso não é produzido por algo ou alguém, mas sim proveniente de 

micro-instâncias diferentes que moldam sistemas de pensamento (formações discursivas) que 

são absorvidos como “naturais”, mas são construções culturais, historicamente definidas e 

marcadas pelas relações de poder vigentes. Assim, não há um local único de produção de 

sentido que possa ser localizado, seja uma pessoa, uma instituição ou um texto. Deve-se, 

portanto, analisar as várias instâncias de enunciação para compreender como as formações 

discursivas se constituem, pensando que nunca são estáticas, mas possuem uma regularidade 

geral que fornece a impressão de estabilidade. 

Portanto, a análise do gênero televisivo enquanto prática discursiva pressupõe que “as 

enunciações discursivas que ligam os textos se tornam o lugar e o material para a análise do 

gênero”22 (MITTEL, 2001, p. 9). Assim, metodologicamente, uma análise genérica deverá 

levantar o maior número possível de fontes para reunir as mais diversas enunciações 

provenientes das práticas da indústria, da audiência, da crítica e do texto, dentro de um dado 

                                                
21 Tradução de: “Generic categories are intertextual and hence operate more broadly than within the bounded 
realm of a media text. Even though texts certainly bear marks that are typical of genres, these textual 
conventions are not what define the genre. Genres exist only through the creation, circulation, and reception of 
texts within cultural contexts.”  
22 Tradução de: “[...] the discursive enunciations that link texts become the site and material for genre analysis.  
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contexto histórico. É da inter-relação entre essas enunciações que os gêneros podem ser 

localizados: 
Nosso objetivo na análise de discursos genéricos não é chegar a uma 
definição, interpretação ou avaliação de um gênero "característico", mas 
explorar as formas materiais em que os gêneros são culturalmente definidos, 
interpretados e avaliados. (...) Podemos considerar práticas culturais 
difundidas de interpretação e definição de gênero, levando a questões como 
"o que um gênero dado significa para uma comunidade específica?" ou 
"Como é a definição de um gênero estrategicamente articulada por grupos 
socialmente situados?"23 (MITTEL, 2001, p. 9) 

 

Assim, dados os objetivos explicitados, o recorte se concentra nas práticas industriais 

da HBO, fundamentalmente em sua relação ao conceito quality TV, especificamente o quality 

drama, já que a série Game of thrones está circunscrita a esse espectro. Esse recorte auxilia na 

compreensão de como o termo quality TV opera enquanto categoria cultural para a HBO, no 

contexto da pós-network era (LOTZ, 2014), e como a apropriação do gênero fantasia se 

relaciona com um momento de reestruturação do cartel de produções do canal. Também, em 

diálogo com as proposições de Santo (2008), permite uma problematização da representação 

de gêneros expressas nas obras do canal.  

Amanda Lotz (2014) identifica três momentos históricos do desenvolvimento da 

televisão, particularmente nos EUA: network era (1950 a início de 1980); multi-channel 

transition (meados dos anos 1980 ao final da década de 1990) e post-network era (anos 2000 

até os dias atuais). Esta é caracterizada pela autora pela popularização do digital, 

convergência midiática, difusão da internet de banda larga e das redes sociais, imagem de alta 

definição, interatividade, video-on-demand, webstreaming, entre outros, características que 

trouxeram mudanças significativas na forma de fruição televisiva. É importante ressaltar que 

as várias fases da história da televisão são denominadas e abordadas de maneiras diferentes 

dependendo do autor usado como referência. 

 

1.1. Posicionamento da marca HBO e distinção: quality TV/quality drama 

 

Por ser um veículo de massa ligado à indústria cultural, a televisão conviveu com a 

pecha de ter uma produção de baixa qualidade estética e de pouco valor cultural, 

                                                
23 Tradução de: “Our goal in analyzing generic discourses is not to arrive at the “proper” definition, 
interpretation, or evaluation of a genre, but to explore the material ways in which genres are culturally defined, 
interpreted, and evaluated. (...) we might look at widespread cultural practices of genre interpretation and 
definition, leading to questions such as “What does a given genre mean for a specific community?” or “How is a 
genre’s definition strategically articulated by socially situated groups?”   
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principalmente pela influência das críticas tecidas pela Escola de Frankfurt24, o que resultou 

em uma visão depreciativa dos produtos televisivos: 
Não soa muito inteligente dizer-se apaixonado pela televisão. Se a confissão 
de amor pela literatura ou por quaisquer outras formas sofisticadas de arte 
funciona como uma demonstração (por vezes até uma impostação) de 
educação, refinamento e elevação de espírito, a paixão pela televisão é, em 
geral, interpretada como sintoma de ignorância [...] (MACHADO, 2014, p.9) 

 

 Como forma de se contrapor a essa visão, o termo qualidade foi empregado para 

valorizar produções televisivas vistas como distintas da grade de programação usual. No 

entanto, antes da década de 80, esse status vinha, em sua maioria, da associação ao lastro 

cultural de outras mídias, como teleteatros com envolvimento de dramaturgos reconhecidos, 

transmissão de óperas e obras educativas. No geral, o termo era utilizado em discussões sobre 

o papel social da TV e relacionado à atuação das redes públicas (GRECO, 2013). 

Foi a partir da década de 80 que a expressão quality TV foi consagrada pelo livro 

MTM: quality television (organizado por Jane Feuer,  Paul Kerr e Tise Vahimagi), lançado 

pelo British Film Institute, que enfatizou as qualidades estéticas da série Hill street blues 

(MACHADO, 2014). Desde então, o termo passou a ser mais empregado em um duplo 

sentido: a crítica cultural o usava para ressaltar produções vistas como “superiores” à 

televisão, a partir dos referenciais de valor de produção, inovação e autoria. Por sua vez, a 

indústria usava o termo para demarcar a faixa demográfica desejada, entre 18 e 49 anos de 

idade (GRECO, 2013). 

Em 1996, Robert J. Thompson sistematizou a discussão identificando o fenômeno a 

um dado contexto. Para ele, "um novo tipo de programação estava emergindo (...) melhor, 

mais sofisticada e mais artística do que a oferecida pela rede usual"25 (1996, p. 12). Ainda, ele 

reconheceu a quality tv como um gênero coerente definido por “[...] um pedigree de qualidade, 

um grande elenco, a criação de um novo gênero através da recombinação dos mais velhos, a 

autoconsciência e tendências pronunciadas em direção ao controverso e ao realista"26 (1996, p. 

13-14). 

                                                
24 Theodore Adorno, um dos grandes expoentes da Escola de Frankfurt, escreveu ensaios específicos sobre a 
televisão, tais como: Televisão, consciência e indústria cultural, de 1953, e A televisão e os padrões da cultura 
de massa, de 1954. Esses textos podem ser encontrados traduzidos no Brasil em COHN (1975) e ROSENBERG; 
WHITE (1973), respectivamente. 
25 Tradução de: "a new type of programming was emerging that they thought was better, more sophisticated, and 
more artistic than the usual network fare."  
26 Tradução de: “[...] a quality pedigree, a large ensemble cast, a series memory, creation of a new genre through 
recombination of older ones, self-consciousness, and pronounced tendencies toward the controversial and the 
realistic”.  
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Existe toda uma problemática que envolve o termo quality TV, por ser impreciso - “se 

presta aos mais diferentes usos e às mais escorregadias intenções” (MACHADO, 2014, p. 24), 

e calcado em julgamentos e juízos de valor. Mas o interesse do presente capítulo não é definir 

quality TV, mas compreender como esse termo opera enquanto prática discursiva, para 

diferentes sujeitos. Nesse sentido, Jane Feuer aponta uma boa direção:  

O julgamento da qualidade está sempre situado. Ou seja, alguém faz o 
julgamento de alguma posição estética, política ou moral. [...] A teoria da 
recepção nos ensina que nunca pode haver um julgamento de qualidade em 
um sentido absoluto, mas que sempre há julgamentos de qualidade em 
relação à comunidade interpretativa ou à formação de leitura. É por isso que 
o termo quality TV deve ser usado de forma descritiva, se alguém quiser 
entender como ele opera de forma discursiva27 (FEUER, 2007, p. 145-146). 

 

Como o enfoque deste capítulo recai sobre as práticas industriais da HBO, interessa 

discutir como ela incorporou as noções correntes de quality TV e alicerçou sua identidade 

nesse rótulo, ressignificando-o no processo. Para tanto, é necessário um breve preâmbulo para 

contextualizar o reposicionamento de marca do canal.  

As mudanças da regulamentação da TV a cabo nos Estados Unidos no início da 

década de 70 trouxeram novas perspectivas para o setor e a HBO foi pioneira nesse processo. 

Criada em 1972, foi o primeiro canal por assinatura do país que, a partir dos anos 80, 

vivenciou uma multiplicação de canais a cabo (ou por satélite), além de uma revolução nas 

formas de visualização proporcionada pela variedade de opções, difusão do videocassete e do 

controle remoto (LOTZ, 2014). 

De início, a programação da HBO foi pautada pela exibição de eventos esportivos e 

filmes de sucesso e grandes clássicos, mas seu lugar de destaque foi conseguido através da 

produção de conteúdo original (SANTO, 2008): documentários e filmes (início dos anos 80), 

sitcoms (final dos anos 80) e minisséries e séries de dramas (segunda metade da década de 90), 

sempre explorando conteúdos com nudez, violência e palavrões como elemento distintivo 

(AUSTER, 2005).  

Por ser um canal premium, dependente de assinaturas e não de anunciantes, o modelo 

de negócios da HBO sempre foi marcado pela diferenciação, mas inicialmente como algo 

vago e senso comum, como pode ser visto em alguns de seus slogans (Different and first, 

                                                
27 Tradução de: “The judgement of quality is always situated. That is to say, somebody makes the judgement 
from some aesthetic or political or moral position. [...] Reception theory teaches us that there can never be a 
judgement of quality in an absolute sense but that there are always judgements of quality relative to one’s 
interpretive community or reading formation. That is why the term quality TV has to be used descriptively if one 
wants to understand how it operates discursively.”  
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1975-76; The great entertainment alternative, 1976-78; Nobody brings it home like HBO, 

1985-88; The best time on TV, 1988-91; Simply the best, 1989-90), que exploram ideias como 

“diferente”, “alternativo”, “o melhor”, ou seja, nada que confere uma marca própria que não 

seja a diferença, algo óbvio quando se pensa em TV a cabo. O elemento de ruptura veio com 

o notório slogan lançado em outubro de 1996: "Não é TV, é HBO", momento em que o canal 

começa a se apropriar do termo qualiy TV.  

Cabe ressaltar que em Television's Second Golden Age, lançado em maio de 1996, 

Robert J. Thompson definia o gênero da mesma forma que o slogan da HBO: “Quality TV é 

melhor definida pelo que não é. Não é "TV regular”. O slogan “It's not TV. It's HBO” foi 

desenvolvido em 1995, por Richard Ellenson (SANTO, 2008), mas apenas começou a ser 

veiculado massivamente em outubro de 1996. Assim, é interessante como esses discursos se 

retroalimentam na constituição do quality TV enquanto categoria cultural. Ainda, de acordo 

com Auster (2005), a HBO se aproximou da noção de qualidade mais abertamente quando 

começou a produzir conteúdo original, notadamente com os programas reconhecidos pela 

crítica e premiados do início da década de 90 (Tales from the crypt, Dream on, Tracey takes 

on …, The Larry Sanders show). No entanto, ela ainda não tinha a identidade distintiva de 

marca relacionada à quality TV, algo que só veio com Oz (1997) e, principalmente, The 

Sopranos (1999) que marcou um sucesso de público, além do de crítica. 

A HBO se apropriou de uma ideia, que já circulava há muito, que conferia uma noção 

de distinção diferente e mais apropriada do que o senso comum de “o melhor”, “alternativo” e 

“de qualidade”. Isso porque, ao apresentar características e elementos próprios, deixa de ser 

uma noção vaga e indistinta (“qualidade”) para ser uma categoria cultural concreta e 

reconhecível, o que lhe confere status. 

Por sua vez, ao se apropriar do gênero, a HBO o ressignificou a partir do 

estabelecimento de novos padrões de referência (estratégias de produção e concepção 

estilística e narrativa), tendo o quality drama (uma delimitação de quality TV e é empregado 

aqui porque Game of thrones se insere no seu espectro, por isso os termos se relacionam e são 

usados aqui de forma alternada) como carro chefe: 
A HBO transformou a paisagem criativa da televisão durante a primeira 
década (1995-2004) da era digital atual da TV. Prosseguiu a estratégia 
incomum e atípica para a televisão de investir mais dinheiro no 
desenvolvimento do programa (de US $ 2 milhões a US $ 4 milhões por hora 
no prime-time), limitando a produção (13 episódios por série a cada ano em 
vez de 23 a 26), e produzindo somente séries, minisséries, filmes feitos para 
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a TV paga, documentários e especiais de alta qualidade28 (EDGERTON, 
2008, p. 8). 

 

Avi Santo (2008) sustenta que o posicionamento histórico da HBO em relação à 

construção retórica de uma marca de distinção, necessária para atrair continuamente novos 

assinantes, produz discursos que “visam marcar não só a HBO, mas também o seu público. 

Desta forma, a TV a cabo paga vende capital cultural aos seus assinantes [...]”29 (p. 20). 

Assim, é possível identificar o posicionamento do público em relação ao gênero. O quality 

drama foi incorporado por uma parcela da audiência como uma estratégia de conferir status à 

visualização televisiva, visando atenuar o “mau gosto de dedicar tempo ao que se chama [...], 

desdenhosamente, de espetáculo do pobre” (JOST, 2007, p. 22, grifo do autor). Nesse sentido, 

o caráter elitista de um canal premium, restrito a um público de alta renda que possui poder de 

compra para usufruir de um pacote bem mais caro do que os da TV a cabo convencionais ou 

da TV aberta sem custo, atua como um novo elemento distintivo, que confere prestígio ao 

canal e a seu público. O caráter elitista que o termo quality TV assumiu nos discursos 

provenientes das práticas industriais, estudos acadêmicos, crítica cultural e audiência são 

melhor discutidos por Sudeep Dasgupta (2012). Dado o escopo do presente capítulo, não há 

espaço para essa discussão, mas é premente indicar sua importância para o debate. 

Importante salientar que todos esses elementos são parte de um processo e não de uma 

ação demarcada por uma única instância de sentido, mesmo porque é algo que foi construído 

ao longo do tempo e constituído a partir de diferentes agentes, com interesses e esferas de 

ação específicas. E tal como qualquer conceito, é historicamente situado e está em constante 

negociação.  

Dan Hassler-Forest (2014) enfatiza a relação interdependente entre o apelo da 

identidade premium e uma “programação de boutique”: 
Este conceito de "TV de qualidade" é construído em torno de uma noção 
atraente para uma audiência particular com renda disponível abundante, e 
tradicionalmente foi organizado em torno de textos híbridos que combinaram 
formatos familiares de televisão com temas e estética extraídos de fontes 
mais célebres, como o filme de gângster de Hollywood, a comédia romântica 
e o cinema de arte europeu. [...] a HBO foi a primeira empresa de TV a cabo 
a divulgar as conexões entre arte nobre e sua programação, enfatizando o 

                                                
28 Tradução de: “The HBO transformed the creative landscape of television during the first decade (1995–2004) 
of TV’s current digital era. It pursued the unusual and atypical strategy for television of investing more money in 
program development (from $2 million to $4 million per prime-time hour), limiting output (thirteen episodes per 
series each year instead of the usual twenty-two to twenty- six), and producing only the highest-quality series, 
miniseries, made- for-pay-TV movies, documentaries, and specials.”   
29 Tradução de: “aim to brand not only HBO, but its audience as well. In this manner, pay cable sells cultural 
capital to its subscribers”.  
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"desenvolvimento de personagem, a complexidade estrutural, a reflexividade, 
[e] a inovação estética". Esta fórmula assegurou o sucesso crítico de séries 
que variam de The Sopranos (1999-2007) da HBO e Sex and the City (1998-
2004) para sucessos do Showtime como Homeland (2011-) e Californication 
(2007-2014), todos os quais são projetados para atrair principalmente o 
público cobiçado do canal premium de assinantes da classe média alta com 
abundante renda disponível30 (HASSLER-FOREST, 2014, p. 163). 

 

Um aspecto relevante é que o prestígio que o quality drama adquiriu junto à audiência 

reverberou para além da assinatura do canal premium. Com a difusão do home video, os 

programas ficaram mais acessíveis através das locadoras, o que auxiliou na popularização do 

gênero, e, por outro lado, contribuiu para o estabelecimento de um novo nicho de vendas, o 

dos box colecionáveis, o que auxiliou na ativação do status de culto que algumas séries 

adquiriram. Com o advento da banda larga, houve tanto a explosão da pirataria quanto a 

capitalização de mais um segmento de mercado, o streaming. Isso extrapolou o canal HBO, 

mas ele também esteve na dianteira desse processo (com exceção do streaming, cuja 

vanguarda é da Netflix, que também ressignificou o quality drama com novos padrões de 

referência - estratégias de produção e concepção estilística e narrativa). Assim, essa distinção 

não está relacionada, necessariamente, a uma faixa de renda exclusiva, já que o canal precisa 

ampliar constantemente o seu número de assinantes, mas a um imaginário de exclusividade e 

capital cultural. 

Nesse sentido, é importante situar a decisão da HBO de produzir a série Game of 

thrones, já que o gênero fantasia não goza de um status de prestígio junto ao público que 

reclama para si um certo capital cultural, alvo prioritário do seu canal. 
Game of Thrones [...] é um teste crucial e potencialmente caro para a HBO. 
A rede construiu sua marca de programação original com a verossimilhança 
dos shows de The Sopranos a Boardwalk Empire, e está prestes a aprender 
se os telespectadores abraçarão uma série cuja aparência de drama medieval 
esconde camadas mais fantásticas e místicas. Os executivos da HBO 
pareciam mais céticos após a sessão de pitch ("De que diabos você está 
falando? Dragões?", Disse Weiss [showrunner da série], mas encomendaram 
um roteiro para o piloto. "Os livros tinham o que vou chamar de elementos 
de fantasia", disse Michael Lombardo, presidente de programação da HBO. 

                                                
30 Tradução de: “This concept of ‘Quality TV’ is constructed around the notion of appealing to a particular 
audience with abundant disposable income, and has traditionally been organized around hybrid texts that 
combined familiar television formats with themes and aesthetics drawn from more celebrated sources such as the 
Hollywood gangster film, romantic comedy, and European arthouse cinema. [...] HBO was the first cable TV 
company to foreground its programming’s high art connections by emphasizing ‘character development, 
structural complexity, reflexivity, [and] aesthetic innovation10’. This formula ensured the critical success of 
series ranging from HBO’s own The Sopranos (1999-2007) and Sex and the City (1998-2004) to Showtime hits 
like Homeland (2011- ) and Californication (2007-2014), all of which are designed to appeal primarily to 
premium cable’s coveted audience of upper-middle class subscribers with abundant disposable income.” 
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"Eu direi que minha predisposição inicial foi: 'Uhhhh, isso é realmente 
HBO?' O que quer que isso signifique"31 (ITZKOFF, 2011, on-line). 
 

Cabe ressaltar que é uma visão equivocada acreditar que o gênero fantasia é distante 

per se do quality drama, mesmo porque, como já discutido, trata-se de uma categoria 

construída em sua relação com os demais textos e com o público, por isso não existe um 

modelo único e fechado de fantasia e é bem factível que ela seja formulada em termos de 

quality drama, de acordo com os agentes que acionam o texto. No entanto, a escolha de um 

gênero notoriamente desprezado e rebaixado pela “alta cultura” a princípio contraria as 

estratégias de distinção da HBO, calcadas em noções de requinte e sofisticação que pautam a 

identidade do canal e do seu público. Dragões, magia, mortos-vivos não são elementos 

facilmente palatáveis para um consumidor que se orgulha de fruir produtos com alto valor 

cultural. Como e porque a HBO se lançou nessa empreitada é um elemento importante para a 

compreensão do local cultural de Game of thrones e das suas características, o que será 

discutido mais adiante. 

 

1.2. As representações de gênero na HBO: remarcação da masculinidade como elemento 

distintivo?  

 

Como discutido anteriormente, a HBO vende capital cultural aos seus assinantes 

através do discurso de distinção que marca a quality TV e Avi Santo (2008) argumenta que 

isso teve implicações na representação dos gêneros (no sentido de gender) nas obras do canal, 

que passaram por uma remarcação da masculinidade em oposição a uma imagem de 

feminilização associada à televisão. O foco da discussão de Santo não é sobre representações 

de gênero e sim um questionamento da aceitação ingênua do discurso de diferenciação da 

HBO, apontando que este canal possui mais semelhanças do que diferenças em relação aos 

demais canais. No entanto, ele sinaliza a remarcação da masculinidade como um elemento 

importante na construção da imagem de distinção propagada pela HBO. Assim, mesmo não 

                                                
31 Tradução de: “Game of Thrones […]  it is a crucial and potentially costly test for HBO. The network has built 
its original-programming brand on the verisimilitude of shows from “The Sopranos” to “Boardwalk Empire,” 
and is about to learn if viewers will embrace a series whose veneer of medieval drama conceals more fanciful 
and mystical layers.  “HBO executives seemed more skeptical in a later pitch session (“What the hell are you 
talking about? Dragons?”, Mr. Weiss said) but commissioned a pilot script. “The books had what I’ll call fantasy 
elements,” Michael Lombardo, HBO’s president for programming, said. “I will tell you that my initial 
predisposition was, ‘Uhhhh, is that really HBO?’ Whatever that means." 
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tratando do assunto diretamente, a argumentação do autor enfatiza um ponto que diz respeito 

às representações de gênero. 

Para entender melhor essa questão, é importante destacar, como já mencionado, que a 

TV foi caracterizada por boa parte da elite cultural como uma mídia de consumismo, 

infantilização e superficialidade, visão introjetada pelo senso comum e responsável pelo baixo 

valor cultural agregado aos produtos televisivos. De forma geral, essa questão é localizada no 

bojo das críticas à cultura de massas e aos produtos da indústria cultural, definidos 

fundamentalmente em relação ao capitalismo, mas Lynne Joyrich (1996) amplia a perspectiva 

ao afirmar que: 

Enquanto os padrões avaliativos pelos quais a TV é depreciada são talvez 
definidos mais centralmente por divisões de classe (suposições relacionadas 
a gosto, valor, julgamento crítico, etc.), é precisamente porque a classe já é 
um referente declarado das tentativas de mapear uma distinção alta x baixa 
cultura, é crucial reconhecer a maneira pela qual essa distinção também é 
marcada por uma diferença, a de gênero, não menos significativa ainda mais 
velada32 (JOYRICH, 1996, p. 22). 
 

Na análise da autora, a televisão foi muito mais depreciada culturalmente do que 

outros produtos da indústria cultural, como por exemplo o cinema, porque foi historicamente 

associada como um lugar do feminino: 

[...] o espectador típico é imaginado como passivo, preguiçoso, vulgar ou 
estúpido - uma dona de casa entediada ou uma criança letárgica. Por trás de 
muitas críticas ao meio como explorador, melodramático, trivial e fútil está 
um não reconhecido desdém por uma audiência que é considerada infantil e 
feminina33 (JOYRICH, 1996, p. 22). 

 

Nesse sentido, ao buscar se desvencilhar do que é visto como TV e, portanto, de baixa 

qualidade, a HBO também construiu suas produções a partir de uma remarcação da 

masculinidade em seus programas (SANTO, 2008) em oposição a uma feminização que 

caracterizaria os produtos televisivos habituais. Isso reverberou nas escolhas estéticas e 

temáticas do canal, com uma ênfase na produção de séries de gêneros tomados como 

“masculinos” pelo senso comum (gângster, policial, guerra, western), protagonistas 

majoritariamente homens e uma abordagem visual associada a padrões usados como 

                                                
32 Tradução de: “While the evaluative standards by which TV is decried are perhaps most centrally defined by 
divisions of class (assumptions concerning taste, value, critical judgment, and so on), it is precisely because class 
is already an avowed referent of the attempts to map out a high vs. low cultural distinction that it is crucial to 
recognize the way in which this distinction is also marked by a difference, that of gender, no less significant yet 
further veiled.” 
33 Tradução de: “[...] the typical viewer is imagined as passive, lazy, vulgar, or stupid - a bored housewife or 
lethargic child. Behind many critiques of the medium as exploitative, sensational, trivial, and inane lies an 
unacknowledged disdain for an audience that is deemed infantile and feminine.”  
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afirmação de virilidade (representação gráfica de violência e sexo, exploração da nudez 

feminina, por exemplo).  

Os gêneros audiovisuais são culturalmente construídos em uma relação constante entre 

produção, texto e audiência, por isso não são estáticos ou estáveis (ALTMAN, 2012; 

MITTELL, 2001; 2004). Por sua vez, as relações de gênero também são socialmente 

construídas e definem, artificialmente e com interesses ideológicos bem precisos, o que é 

masculino e feminino (SCOTT, 1995). Assim, não existem gêneros audiovisuais masculinos 

ou femininos, mas essa noção foi propagada por discursos comerciais que visavam localizar 

determinados filmes em relação a públicos específicos, portanto não deve ser desconsiderada 

porque faz parte das práticas industriais cinematográficas e televisivas e também se relaciona 

com formas de recepção. 

Importante destacar que é irrelevante se a audiência real do canal é masculina ou 

feminina, mesmo porque a HBO não demonstra interesse em vender seus programas a partir 

desses marcadores. O que está em relevo, nessa argumentação defendida por Santo (2008), é 

que a masculinidade foi usada na construção da distinção e valor cultural do canal, sendo que 

“o dispositivo que define a relação do espectador com o meio foi alterado de espectador 

‘feminino passivo’ para o de um conhecedor ativo e, portanto, ‘masculino’”34 (HASSLER-

FOREST, 2014, p. 166). 

O texto de Santo foi publicado em 2008 e, portanto, analisa a primeira década de 

produção das séries originais da HBO após o ponto de inflexão que foi o slogan “Não é TV, é 

HBO”. Nesse sentido, um olhar para as produções do canal é importante para ver se há 

respaldo para as afirmações do autor. Considerando o recorte de 1997 a 2007, e pensando 

apenas na ficção seriada para adultos, o canal produziu onze dramas35, sete comédias36 e sete 

minisséries37. Dessas, nenhum drama teve uma mulher como protagonista, sendo que Six feet 

under e The big love tiveram protagonistas de ambos os gêneros (nota-se que eram centradas 

em famílias)38. No âmbito das comédias: apenas uma foi protagonizada por mulheres (Sex and 

                                                
34 Tradução de: “the dispositif that defines the viewer’s relationship to the medium has been changed from 
passive feminine spectatorship to that of an active, and therefore masculine connoisseur.”  
35 Oz (1997 – 2003), The Sopranos (1999 – 2007), Six feet under (2001 – 2005), The wire (2002 – 2008), 
Carnivàle (2003 – 2005), K Street (2003 – 2003), Deadwood (2004 – 2006), Rome (2005 – 2007), Big love 
(2006 – 2011), Tell me you love me (2007 – 2007) e John from Cincinnati (2007 – 2007).  
36 Sex and the city (1998 – 2004), The mind of the married man (2001-2002), Entourage (2004-2011), Extras 
(2005-2007), Unscripted (2005-2005), Lucky Louie (2006-2006) e Flight of the conchords (2007-2009).   
37 From the earth to the moon (1998), The corner (2000), Band of brothers (2001), Angels in America  (2003), 
Empire falls (2005), Elizabeth I (2005) e Five days (2007). 
38 K Street é um caso particular por ter uma estrutura diferente, baseada no improviso em torno de notícias sobre 
o mundo dos lobistas e políticos de Washington. Assim, fez muito uso de pessoas reais, sendo que os  
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the city) e outra (Unscripted) teve protagonistas mistos. Por fim, as minisséries trouxeram um 

quadro um pouco diferente: uma tem uma mulher como protagonista (Elizabeth I), três são 

protagonizadas por homens (From the earth to the moon,  Band of brothers, Empire falls) e 

três possuem protagonistas de ambos os gêneros (Angels in America, Five days e The corner, 

sendo essa última centrada em uma família).  

Pensando que as séries de TV na era da complexidade narrativa são mais afeitas a 

estruturas dramatúrgicas complexas e com multi-protagonistas (MITTELL, 2014), sendo que 

as mulheres representam pelo menos metade da população e estamos falando de um contexto 

já afetado por pautas e reinvindicações feministas, a representatividade de protagonistas 

femininas no canal durante esse período é muito pequena39. No entanto, pode-se argumentar 

que ainda hoje há uma predominância do protagonismo masculino nas obras de ficção de 

todas as mídias e isso, portanto, não seria uma especificidade da HBO. Assim, outros aspectos 

merecem ser melhor analisados. 

Nesse sentido, a forma como as mulheres foram representadas nessas séries é um 

aspecto importante ao debate. Como é um assunto amplo e não faz parte do escopo desta 

dissertação fazer uma análise de todas as ficções seriadas da HBO, um ângulo fértil para a 

abordagem da questão é observar a recepção que essas produções tiveram pela crítica 

feminista. Para isso, dois trabalhos fornecem subsídios profícuos: o capítulo What has HBO 

ever done for women (2008), de Janet McCabe e Kim Akass, e uma edição especial do jornal 

The Scholar & Feminist Online, do Barnard Center for Research on Women's, intitulado 

Feminist television studies: the case of HBO (2004), organizada por Lisa Johnson.  

A opção metodológica para a escolha desses dois trabalhos se deu porque representam 

duas leituras acadêmicas e ligadas à crítica feminista sobre o assunto feitas no contexto 

referido de discussão. Além disso, não existem muitos trabalhos semelhantes nessa época 

(existem livros focados na análise de algumas dessas séries e que tocam, em maior ou menor 

medida, na discussão sobre as representações de gêneros. No entanto, optou-se por não 

utilizá-los, já que a discussão por cada série ficaria muito extensa e nem todas possuem 

estudos que abarcam o assunto). Por outro lado, optou-se por não trabalhar com ensaios e 

matérias saídas na imprensa da época, tanto pela dificuldade de acesso ao material (nem todas 

estão acessíveis pela internet) quanto por demandar um tempo de pesquisa que não é 

compatível com o desenvolvimento da presente dissertação, já que esse não faz parte de seus 

                                                
39 Nota-se que a baixa representatividade também se dá em outras esferas: das 25 produções listadas, apenas a 
minissérie The Corner tem protagonistas negros e apenas Six Feet Under e Angels in America possuem 
protagonistas LGBTs. Outras produções apresentam personagens não-brancos ou LGBTs, mas são secundários.  



47 

 

objetivos primordiais. Portanto, considera-se que os trabalhos escolhidos representam uma 

amostragem representativa das discussões da época. 

 Johnson (2004) situa o debate defendendo que as obras da HBO devem ser analisadas 

em perspectiva e que apresentam mudanças significativas quando comparadas com a maioria 

da produção televisiva usual40, no que diz respeito às representações de gênero e sexualidade. 

Mesmo que essa mudança não represente exatamente uma postura progressista, já que 

possivelmente é pautada única e exclusivamente pela auferição de lucros, não deve ser 

ignorada ou rechaçada simplesmente. Para ela, ao invés de descartar qualquer produção de 

cultura de massa como irremediavelmente patriarcal e, por isso, inútil ao feminismo, é 

importante analisar a maneira como as obras repercutem na sociedade e o impacto que têm: 
Eu suspeito que a atração que tantas mulheres inteligentes sentem em relação 
aos programas da HBO não pode ser reduzida a uma falsa consciência e que 
há uma pista neste ávido espectador para o enigma de como mover 
conversas feministas sobre papéis de gênero, relacionamentos e não-
normatividade adiante, como manter o feminismo relevante para as vidas das 
jovens mulheres neste momento41 (JOHNSON, 2014). 

 

Nesse sentido, aponta para a necessidade da crítica feminista de mídia não se fechar 

em um discurso que gira em torno de si mesmo e, portanto, incorrer no risco de se tornar 

inócua ou cristalizada em dogmatismo. Assim, não é interessante minimizar o papel ativo que 

os espectadores têm no manejo desses textos e os variados sentidos que podem adquirir. Para 

ela, o fato importante é o debate suscitado em torno dessas obras que, de alguma forma, 

trazem perspectivas diferentes na representações de gênero e sexualidade. De forma geral, os 

ensaios contidos na coletânea Feminist television studies: the case of HBO, “posicionam as 

séries originais da HBO como um meio de cultura de oposição”42 (JOHNSON, 2014). 

Por sua vez, Janet McCabe e Kim Akass (2008) apontam que as referidas séries da 

HBO possuem limitações, mas oferecem “uma alternativa à narrativa principal da cultura 

televisiva dominante”43 (p. 307). As autoras enfatizam a importância da construção, nessas 

obras, de personagens femininas complexas que emulam as contradições da experiência 

feminina contemporânea, o que representa o próprio paradoxo pós-feminista: 
                                                
40 Nas palavras de Johnson: “that serves something other than the heartland return-to-the-family ideology of 
CBS or the thin gloss of hip topics over ultimately conservative stereotypes and story lines offered by NBC or 
the woefully unfeminist line-up on Lifetime's version of "Television for Women". (JOHNSON, 2014, on-line). 
41 Tradução de: “I suspect that the attraction so many intelligent women feel towards the shows on HBO cannot 
be reduced to false consciousness and that there is a clue in this avid spectatorship to the riddle of how to move 
feminist conversations about gender roles, relationships, and non-normativity forward, how to keep feminism 
relevant to young women's lives in this moment.” 
42 Tradução de: “posit HBO's original series as a medium of oppositional culture.” 
43 Tradução de: “an alternative to the master narrative of mainstream television culture”.  
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A contradição é inerente às escolhas desconfortáveis que essas [personagens] 
mulheres devem fazer. [...] Existe contradição em serem despertadas por 
prazeres eróticos politicamente incorretos, em reproduzir sexismo e 
estereótipos sexistas, bem como, às vezes, em seu conluio e complexo 
investimento emocional naqueles que oprimem outras mulheres. [...] essa 
rede de televisão [HBO] torna visível representações femininas que 
complicam, em vez de esclarecer, as identidades e experiências femininas 
nessa época de libertação conturbada44 (MCCABE; AKASS, 2008, p. 307). 

 

Nesse sentido, os dois trabalhos minimizam o fato de praticamente nenhuma dessas 

séries serem protagonizadas por mulheres, o que é visto como um padrão naquele contexto, e 

enfatizam os elementos dramatúrgicos, dando relevo para a construção de personagens 

femininas complexas em situações que escancaram dilemas vivenciados pelas mulheres 

contemporâneas no seu cotidiano. Em nenhum momento chegam a identificar o 

posicionamento do canal como feminista e nem ignoram os problemas inerentes às 

representações femininas em narrativas centradas em uma perspectiva masculina, como o 

caso das séries citadas. Para Janet McCabe e Kim Akass (2008): 
A HBO pode estar oferecendo novas formas de subjetividade feminina, 
novas oportunidades para transformar a forma como as mulheres são 
representadas na televisão, mas não pode evitar a ambivalência cultural mais 
ampla em relação às mulheres, às identidades femininas e ao feminismo45 
(MCCABE; AKASS, 2008, p. 307). 

 

Importante ressaltar o fato de que essas duas análises centram sua argumentação na 

avaliação da existência de personagens femininas complexas e bem desenvolvidas, vistas 

como algo positivo ao debate feminista da mídia, mas, apesar de mencionar, não dão destaque 

para a questão da objetificação feminina e do sexismo na abordagem visual dessas obras.  

Marc Leverette (2008) aponta que a HBO usa “conteúdo explícito como uma maneira 

de se posicionar fora da normatividade televisual” (p. 125), já que, por ser um canal premium, 

não é pautado pelas restrições impostas pelos anunciantes ou pela legislação. Assim, para ele, 

a exploração de palavrões, violência e sexo “age como um marcador cultural dentro da 

identidade de marca da HBO” e esse é o único aspecto que poderia ser usado para sustentar 

que o canal “não é TV”: “considere o fato de que quando Sex and the City vai ao ar na TBS, a 

                                                
44  Tradução de: “Contradiction is inherent in the uneasy choices that these women must make. […] 
Contradiction exists in their being aroused by politically incorrect erotic pleasures, in their reproducing sexism 
and sexist stereotypes, as well as sometimes in their colluding and complex emotional investment in those who 
oppress other women. [...]  this cable network does make visible female representations that complicate rather 
than clarify female identities and experience in this age of troubled liberation.” 
45 Tradução de: “HBO may be offering new forms of female subjectivity, new opportunities for transforming 
how women are represented on television, but it cannot avoid the broader cultural ambivalence toward women, 
female identities, and feminism.”  
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Bravo mostra Six Feet Under ou A&E retransmite The Sopranos, cada uma das séries é 

“editada por tempo e conteúdo”46 (LEVERETTE, 2008, p. 146). Importante salientar que esse 

aspecto “não é TV” também não atua mais como um diferencial da HBO, já que é um 

dispositivo também usado por outro canal premium, o Showtime, e por canais de streaming, 

como Netflix, Hulu e Amazon Prime, por exemplo. Mas a restrição de conteúdos desse tipo 

ainda se mantém em canais abertos e nos pagos do pacote padrão.   

Leverette (2008) chama esse posicionamento da HBO de “filosofia cocksucker, 

motherfucker, tits" (p. 127), uma forma de posicionar o seu conteúdo como transgressor, já 

que violência, sexo e palavrões eram tabus na televisão até então (e dependendo do canal 

ainda é). E esse é um aspecto importante de ligação com a argumentação de Avi Santo (2008): 

nudez e sexo são abordados visualmente da perspectiva de um homem heterossexual por 

explorar, majoritariamente, a imagem do corpo feminino, não à toa “tetas” é um de seus 

elementos definidores. 

Desse modo, a defesa de que a HBO construiu sua distinção de marca através de uma 

remarcação da masculinidade em suas séries tem menos relação com a existência de temáticas, 

gêneros e protagonistas masculinos (elementos dramatúrgicos), algo recorrente na produção 

televisiva, e mais pela representação gráfica de violência e sexo e da exploração da nudez 

feminina (elementos visuais), sendo construídos a partir de um olhar masculino heterossexual, 

que são justamente os únicos aspectos que diferenciam o canal dos demais (LEVERETTE, 

2008).  

Importante salientar que a exibição de nudez não representa por si mesma 

objetificação. E esta também não se reduz a elementos visuais, pois é possível uma construção 

dramatúrgica que objetifica suas personagens. Portanto, a argumentação acima não significa 

que a exploração objetificada da imagem das mulheres seja uma exclusividade da HBO e que 

não exista em outros canais. A questão é que, para construir uma imagem de diferenciação, o 

canal posiciona suas obras como ousadas, transgressoras e inovadoras a partir da ruptura com 

os limites de censura impostos aos canais abertos e pagos de pacote básico. Assim, a 

representação gráfica de violência, sexo e nudez sem limites, bem como a falta de restrição no 

uso de palavrões e linguagem vulgar, são características intrínsecas ao modelo de produção da 

HBO e não podem ser ignoradas na análise de suas produções. Essas características não 

definem que, necessariamente, as representações de gênero do canal serão problemáticas, 

                                                
46 Tradução de: “consider the fact that when TBS airs Sex and the City, Bravo shows Six Feet Under, or A&E 
rebroadcasts The Sopranos, each of the shows is ‘edited for time and content.’”.  
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construídas a partir da exploração da imagem feminina objetificada. No entanto, nas séries 

referidas, representou justamente isso.  

O que essas argumentações sinalizam e permitem inferir é que as características que o 

canal assumiu e que afetam as representações de gênero em suas séries tem muito mais a ver 

com o posicionamento da HBO no mercado audiovisual do que com uma ideologia 

supostamente progressista ou conservadora. Colocada em perspectiva histórica, os aspectos 

ressaltados dizem respeito às respostas que os executivos do canal deram aos desafios do 

contexto de transição da network era para a post-network era, o que ocorreu de forma muito 

bem sucedida. Assim, as restrições institucionais pautaram as escolhas econômicas, políticas e 

estéticas que resultaram no modelo de negócios da HBO. 

O desenvolvimento de personagens multifacetadas, complexas e contraditórias, que 

marcou a representação das mulheres (e dos homens) nas séries da HBO, tem relação com a 

adoção da complexidade narrativa como uma característica das produções de “qualidade”, que 

se tornaram um parâmetro de referência para uma gama significativa de ficções seriadas da 

post-network era. Tanto que Jason Mittell (2012) denominou o contexto que vai de 1990 até 

os dias de hoje como a “era da complexidade narrativa” e, nesse sentido, a HBO foi uma das 

pioneiras. Por sua vez, a necessidade de diferenciação em um contexto de grande 

concorrência e demarcação de territórios na televisão dos EUA (o período chamado por 

Amanda Lotz de multi-channel transition) definiu a retórica visual e temática do canal a partir 

da exploração de violência, palavrões, sexo e nudez. Nesse sentido, a HBO foi a pioneira. 

Ainda, o argumento de Hassler-Forest (2014) de que a HBO alterou a relação dos 

espectadores com a televisão de “feminino passivo” para “conhecedor ativo e, portanto, 

‘masculino’.” (p. 166) articula-se com o contexto geral de mudanças da visualização 

televisiva, pautado por transformações tecnológicas, econômicas e comportamentais que 

permitiram uma maior autonomia e poder de escolha por parte dos espectadores, ou seja, tem 

pouca explicação das relações de gênero (MUANIS, 2012; JENKINS; GREEN; FORD, 2014; 

LOTZ, 2014). 

Portanto, ao invés de analisar os produtos culturais como progressistas ou 

conservadores per se, o caminho mais profícuo é analisar justamente as tensões entre os 

vários discursos que esses textos evocam, algo que se relaciona diretamente com o enfoque da 

presente dissertação. As imbricações entre cultura da mídia e reinvindicações feministas não 

acontecem de forma simples ou estanque, o que não permite uma resposta taxativa sobre a 

questão. Ainda, torna-se premente analisar o processo em uma perspectiva histórica buscando 

identificar continuidades e rupturas nesses discursos e avaliar a pressão exercida pelos 
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movimentos sociais em pautas ligadas a representatividades de todos o tipo. Assim, as 

relações de gênero em Game of thrones devem ser analisadas tanto a partir das características 

que pautam o modelo de produção da HBO quanto em perspectiva histórica.  

 

1.3. Práticas industriais da HBO: estratégias de lançamento de Game of thrones  

 

As estratégias de marketing e as entrevistas no contexto de lançamento de Game of 

thrones deixam entrever preocupação e cuidado com a localização da série como uma fantasia 

e uma busca por justificar a sua proximidade com a imagem do canal atrelado à ideia de 

“qualidade”.  

A entrevista concedida por Michael Lombardo, presidente de programação, sobre o 

sucesso recorrente da HBO no Emmy é muito significativa da estratégia empreendida pelo 

canal na construção de um discurso que dilui o gênero fantasia em características do quality 

drama, a fim de conferir lastro para Game of thrones: 
"É um ambiente muito diferente agora", diz Lombardo. "Eu acho que o 
padrão de qualidade aumentou, e acho que a televisão tornou-se um meio 
que realmente floresceu criativamente nos últimos 20 anos. Nós estamos 
atentos e estamos entusiasmados, e isso nos desafia todos os dias. Como 
continuamos a manter-nos seguros para dizer que realmente algo é único e 
diferente, digno de um consumidor pagar uma taxa mensal?” E como 
reconhecer essa essência inefável que faz uma programação de televisão 
única e diferente? Lombardo, por exemplo, mencionou a próxima adaptação 
da série de livros de fantasia Game of Thrones […] "O fato de que era 
gênero, ou seja, um pouco de magia, em um mundo que na verdade não é 
real, era irrelevante para a narrativa. O drama humano que eu li no roteiro, os 
personagens. [...] Para ter um excelente show, eu tenho que te dizer, o que 
você tem que começar é com um ótimo roteiro. Foi um ótimo roteiro.” [...] 
Ou como Lombardo colocou com mais eloquência: "O primeiro mantra aqui 
sempre foi qualidade”47 (LOPEZ, 2010). 
 

A ênfase no “drama humano”, nas “personagens”, no “ótimo roteiro” (ou seja, no 

quality drama) em detrimento dos elementos fantásticos, ditos de forma displicente (“o fato 

de que era gênero, ou seja, um pouco de magia, em um mundo que na verdade não é real”) a 

                                                
47 Tradução de: “It’s a very different environment now,” says Lombardo. “I think the bar has risen, and I think 
television has become a medium that has really flourished creatively, the last 20 years. We’re mindful of that and 
we’re excited about it, and that challenges us every day. How do we continue to hold ourselves up to say this is 
really something that feels unique and different and worthy of a consumer paying a monthly fee for?” And how 
does one recognize that ineffable essence which makes for unique and different television programming? 
Lombardo, for example, mentioned the upcoming adaptation of the fantasy-novel series Game of Thrones (..) 
“The fact that it was genre, i.e. a little bit of magic, in a world that is not in fact real was irrelevant to the 
storytelling. The human drama that I read in the page, the characters (...) to have a great show, I got to tell you, 
what you have to start with is a great script. It was a great script.”  Or as Lombardo more eloquently put it: “The 
first mantra here has always been quality". (LOPEZ, 2010, on-line). 
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ponto de serem considerados “irrelevante[s] para a narrativa”, sinaliza claramente o 

posicionamento do canal em um discurso que reforça a ideia de que “não é fantasia, é quality 

drama”. Além disso, outro elemento chama a atenção, Lombardo sinaliza que a HBO 

reconhece um contexto diferente, de maior competitividade, mas que não se abala porque 

continua fazendo o seu trabalho, indicando que Game of thrones é fruto desse desafio e está à 

altura da “qualidade” sempre fornecida a seus produtos ("o primeiro mantra aqui sempre foi 

qualidade”).    

A campanha transmídia para o lançamento de Game of thrones foi realizada pela 

Campfire, a partir da criação de uma experiência multi-sensorial que incorporou os cinco 

sentidos e usou várias plataformas sobre as personagens e o mundo ficcional48. Ela foi 

construída para apresentar o universo para um público que não conhecia o material de origem 

e também atrair os leitores dos livros, enfatizando a fidelidade da adaptação. Mas os objetivos 

centrais, de acordo com Mike Monello, diretor criativo da campanha, eram o de tornar a 

história mais acessível a quem não a conhecia e, principalmente, "dar um contexto para a 

história e o mundo da fantasia para espectadores de televisão sofisticados e levá-los a superar 

quaisquer associações negativas com o gênero de fantasia"49 (BOURDAA, 2014, p. 23).  

O primeiro cartaz, lançado em 10 de março de 2011, trouxe apenas Sean Bean, 

conhecido ator hollywoodiano, enfatizando os aspectos políticos com a presença do trono de 

ferro e a frase You win or you die, ao mesmo tempo em que retira o elemento de fantasia e 

destaca o heroico. 

Os teasers e trailers lançados enfatizaram os vários personagens em um contexto de 

disputa política e mencionaram, de forma pouco enfática, a presença de uma ameaça obscura 

que paira no ar, com citação direta aos white walkers (criaturas de gelo com alguns traços 

humanoides e que representam uma ameaça externa ao continente de Westeros. Também são 

conhecidos como “os outros” e lideram um exército de mortos-vivos) e algumas imagens do 

prólogo do primeiro episódio. Outros três teasers foram lançados: um focado no trono de 

ferro, outro nos corvos e um diretamente relacionado à divulgação do primeiro episódio. No 

geral, a ênfase é nas personagens e intrigas políticas. A abordagem levou ao questionamento 

de Lombardo sobre a estratégia:  
Enquanto os anúncios para Game of thrones parecem estar ressaltando seus 
elementos mais realistas - quase parece um drama histórico - o Sr. Lombardo 

                                                
48 Maiores detalhes sobre a campanha podem ser vistos no site da Campfire, onde há uma descrição do que foi 
feito: https://campfirenyc.com/work/hbo-game-of-thrones.  
49 Tradução de: “give context for the story and fantasy world to sophisticated television viewers, and get them to 
overcome any negative associations with the fantasy genre.” 
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disse que a HBO não estava tentando disfarçar que é um show de fantasia. 
"O que não queremos é que as pessoas identifiquem isso como uma peça de 
gênero que não é para elas", disse ele. "Eu não acho que os livros ou essa 
série podem ser restringidos dessa maneira"50 (ITZKOFF, 2011) 

 

As entrevistas com os showrunners no contexto de lançamento da série reforçam as 

ideias já apresentadas, sua relação estreita com o departamento de marketing e a maneira 

eficaz com que relacionam a fantasia com o quality drama, visando contemplar tanto os fãs 

dos livros quanto demonstrar aos não leitores que não precisam desse background para  

acompanhar a série e que ela não é a história de fantasia que paira no imaginário geral. Nas 

palavras de D.B. Weiss: 
É algo que discutimos com o departamento de marketing da HBO, desde o 
início. Todos queremos que isso seja algo que os fãs realmente possam 
apreciar, e algo que as pessoas que não são necessariamente fãs desse gênero 
ou deste tipo de mundo possam experimentar porque sentimos que é uma 
experiência tão rica e potencial para eles. Então, houve muita discussão 
sobre como chegar a pessoas que podem não se encontrar sintonizadas com 
algo como essa série e convidá-las a entrar e verificar alguns episódios e ver 
o que faz com eles. Nós sentimos que a HBO fez um trabalho realmente 
excelente de tentar fazer um amplo espectro de pessoas conhecerem a série51 
(RADISH, 2011). 
 

David Benioff complementa: 
Uma de nossas parceiras na produção da série é Carolyn Strauss, que dirigiu 
a programação original da HBO quando The Sopranos, The Wire e 
Deadwood estavam no ar. Ela tem sido uma grande aliada por causa de sua 
experiência e por causa de seu ótimo gosto, e ela é alguém que não é 
remotamente uma fã de fantasia (…) estávamos falando com alguém que 
estava bastante aberta dizendo: "Normalmente não sou fã deste gênero. Isso 
não me atrai.” E ela se tornou uma amante da série. Para ela, é tudo sobre os 
personagens. Este é um mundo onde a magia existe, e é um mundo de 
fantasia, mas os personagens se sentem como seres humanos reais. Então, ter 
ela ao nosso lado sempre foi realmente instrutivo porque Dan [Weiss] e eu 
temos um background de fantasia (…) foi realmente útil ter a perspectiva de 
alguém que não é desse mundo. Felizmente, o show atrairá muitos 
telespectadores que normalmente não acham fantasia atraente, mas percebem 

                                                
50 Tradução de: “While ads for “Game of Thrones” seem to be playing up its more realistic elements — so it 
almost looks like a historical drama — Mr. Lombardo said HBO was not trying to disguise that it is a fantasy 
show. “What we don’t want is to have people write this off as a genre piece and not for them,” he said. “I don’t 
think either the books or this show can be marginalized in that way.”  
51 Tradução de: “That is something that we have discussed with HBO’s marketing department, from the 
beginning. We all want this to be something that the fans can really appreciate, and something that people who 
aren’t necessarily given fans of this genre or these kinds of worlds can experience because we just feel like it is 
such a rich, potential experience for them. So, there was a lot of discussion about how to reach out to people who 
might not normally find themselves tuning in to something like this show, and invite them to come in and check 
out a few episodes and see what it does for them. We feel like HBO has done a really excellent job of trying to 
make a broad spectrum of people aware of the show.”  



54 

 

que é algo muito diferente do arranjo padrão, assim como acontece com os 
livros de George52 (RADISH, 2011). 

 

A todo o momento vê-se uma tentativa de afastar a série do estereótipo difundido do 

gênero pelo senso comum – da fantasia como escapista, maniqueísta e infantilizada, 

reforçando os aspectos realistas e dramas humanos universais presentes da obra de Martin, 

inclusive enfatizando o material de origem, como sublinha David Benioff: 
[Estamos] seguindo o modelo de George. Este é um mundo de fantasia, e a 
magia existe no mundo, mas tende a estar mais nos arredores. Não à frente 
ou ao centro. George não queria que fosse uma história sobre feiticeiros 
lançando bolas de fogo um sobre o outro. Isso foi importante para nós, em 
parte por razões práticas. Não podemos competir com Peter Jackson, em 
termos de espetáculo de efeitos visuais. Nunca será o Senhor dos Anéis. E, 
ao mesmo tempo, o que torna esta história tão convincente e tão diferente de 
algo como Senhor dos Anéis é que é realmente sobre a interação humana. A 
grande maioria da história é sobre personagens - homens e mulheres em 
conflito um com o outro, não com forças sobrenaturais. Dito isto, este não é 
o nosso mundo e existem grandes diferenças. Este é um mundo onde os 
invernos podem durar 20 anos e há forças escuras que se espreitam além da 
muralha. Ao mesmo tempo, dragões existiram e talvez eles voltem a existir. 
É muito importante para nós que criemos um mundo que parece 
completamente real às pessoas que vivem nele e não parecer um mundo 
falso, mas, ao mesmo tempo, não é o nosso mundo53 (RADISH, 2011). 
 

Portanto, é possível identificar um trabalho sistematizado por parte da HBO e dos 

showrunners de situar Game of thrones em um espectro de qualidade afastando-a, assim, da 

fantasia tradicional. Outro aspecto de relevância é a preocupação em atingir um público mais 

amplo do que os fãs habituais dos livros ou do gênero, mas indicando o intuito de não afastá-

                                                
52 Tradução de: “One of our producing partners on the show is Carolyn Strauss, who ran HBO original 
programming back when The Sopranos, The Wire and Deadwood were on. She’s been a great ally because of 
her experience and because of her great taste, and she is someone who is not remotely a fantasy fan (...)  
someone who was quite open about saying, “I am just not normally a fan of this genre. It doesn’t appeal to me.” 
And, she has become such a lover of the series. For her, it’s all about the characters. This is a world where magic 
exists, and it is a fantasy world, but the characters feel like real human beings. So, having her by our side has 
always been really informative because Dan and I did come from a fantasy background (...) been really helpful to 
have the perspective of someone who is not from that world. Hopefully, the show will attract a lot of viewers 
who might not normally find fantasy appealing, but realize that this is something very different from the standard 
fare, just like they have with George’s books.” 
53 Tradução de: “following George’s model. This is a fantasy world, and magic does exist in the world, but it 
tends to be more on the outskirts. It’s not front and center. George didn’t want it to be a story about wizards 
throwing fireballs at each other. That was important to us, partly for practical reasons. We can’t compete with 
Peter Jackson, in terms of the high effects spectacle. This is never going to be The Lord of the Rings. And, at the 
same time, what makes this story so compelling and so different from something like The Lord of the Rings is 
that it’s really about the human interaction. The great majority of the story is about characters – men and women 
in conflict with one another, not with supernatural forces. That said, this isn’t our world, and there are major 
differences. This is a world where winters can last for 20 years, and there are dark forces lurking beyond the 
wall. There are dragons that existed, at one time, and perhaps they will again. It’s very important to us that we 
create a world that seems completely real to the people within it, and it doesn’t seem like a fake world, but at the 
same time, it’s not our world.” 
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los ao explicitar o interesse em manter grande fidelidade ao mundo criado por Martin. Ainda, 

a associação a Carolyn Strauss, citada diretamente em entrevista, visa indicar uma 

continuidade da série com as produções aclamadas do canal e do prestígio gozado por elas. 

Soma-se a isso, as características da HBO - produções de grande orçamento e relativa 

autonomia concedida aos showrunners - como condições vitais para o desenvolvimento de um 

universo fantástico complexo. 

Assim, o discurso engendrado na campanha de lançamento da série assumiu a função 

de ressignificar a fantasia em termos de quality drama para um público mais amplo e o fez de 

forma muito eficiente. No entanto, uma melhor compreensão da articulação de Game of 

thrones com o modelo de produção da HBO, a partir do recorte das relações de gênero, 

implica em não se basear apenas no discurso produzido pelo canal. Para tanto, é importante 

situar a série no contexto do gênero fantasia e a relação com o seu material de origem, As 

crônicas de gelo e fogo, é fundamental. 

 

1.4. Gritty fantasy e as características genéricas acionadas em As crônicas de gelo e fogo e 

Game of thrones 

 

Brian Atteberg (1992) fornece uma teorização sobre o gênero fantasia que se articula 

bem com a discussão empreendida nessa dissertação, por prover bases úteis para a análise de 

uma obra contemporânea. O autor propõe compreender a fantasia a partir de três maneiras 

pelas quais ela pode se manifestar: modo, fórmula e gênero.  

O modo é “uma maneira de fazer algo, neste caso, de contar histórias”54 (ATTEBERG, 

1992, p. 2), ou seja, é um aspecto mais geral da narrativa. Para o autor existem dois polos 

modais: a mimese, preocupada em “produzir a impressão de fidelidade à experiência 

comum”55 (p. 2) e o fantástico, no qual as personagens e as ações não são limitadas pela 

experiência sensorial do mundo físico tal como o conhecemos. No entanto, é importante 

assinalar que esses modos são contrastantes, mas não opostos: 
Eles podem e coexistem dentro de qualquer trabalho determinado; não há 
obras de ficção puramente miméticas ou fantásticas. Mimesis sem fantasia 
não seria mais do que relatar as percepções dos eventos reais. A fantasia sem 
mimesis seria uma invenção puramente artificial, sem objetos ou ações 
reconhecíveis. Mesmo que uma história tão fantástica pudesse ser escrita, 
ninguém poderia lê-la com qualquer compreensão ou prazer. A fantasia 
depende da mimesis para sua eficácia. Precisamos ter algum terreno sólido 

                                                
54 Tradução de: “A mode is a way of doing something, in this case, of telling stories.” 
55 Tradução de: “to produce the impression of faithfulness to ordinary experience.” 
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para permanecer, algum ponto de contato [...]. Menos obviamente, a mimesis 
depende de algo semelhante à fantasia por sua capacidade de organizar e 
interpretar dados sensoriais porque todo esquema organizador é produto da 
imaginação, e não da simples observação56 (ATTEBERG, 1992, p. 3-4). 

 

Portanto, o modo é amplo e pode contemplar obras das mais variadas: muitas não são 

consideradas do gênero fantasia, mas são invadidas em algum momento pela irrupção do 

fantástico ou, por outro lado, existem obras de fantasia definidas por características mais 

realistas. Assim, para Atteberg (1992), os termos fantástico e fantasia assumem acepções 

teóricas diferentes, o primeiro é usado para denotar o modo, enquanto o último para denotar o 

gênero.  

Por sua vez, a fórmula “é essencialmente um produto comercial, com autores 

específicos ou linhas editoriais que servem como nomes de marca para o consumidor”57 

(ATTEBERG, 1992, p. 2). Assim, os interesses comerciais são definidores das características 

das obras, que precisam ser facilmente reconhecíveis pela audiência e atender a um público 

mais amplo, por isso a fórmula da fantasia é marcada pela previsibilidade ao ser alicerçada em 

um conjunto de clichês e estereótipos genéricos.  É importante salientar que Atteberg (1992) 

não entra em uma crítica valorativa dessas obras porque, para ele, o mérito artístico depende 

da maneira como os elementos são trabalhados, independentemente de fazerem uso de 

estereótipos e clichês.  

Em resumo, a capilaridade da fórmula e sua maior difusão midiática alimentaram o 

imaginário em torno da fantasia, definindo a maneira como ela é vista pelo senso comum 

(como simplista, maniqueísta, estereotipada e infantil), o que não abarca a complexidade do 

gênero. De forma geral, qualquer gênero tende a ser reduzido a uma fórmula pelo senso 

comum, mas Atteberg (1992) identifica que a fantasia possui uma peculiaridade que faz com 

que esse processo seja mais demarcado nela, a ponto de achar necessário destacar esse aspecto 

em sua teorização: 
[...] o vasto e informe reino do fantástico é limitado não apenas pela 
convenção, mas também pelo desejo de um significado icônico. A liberdade 

                                                
56 Tradução de: “They can and do coexist within any given work; there are no purely mimetic or fantastic works 
of fiction. Mimesis without fantasy would be nothing but reporting one's perceptions of actual events. Fantasy 
without mimesis would be a purely artificial invention, without recognizable objects or actions. Even if such a 
completely fantastic story could be written, no one could read it with any understanding or pleasure. Fantasy 
depends on mimesis for its effectiveness. We must have some solid ground to stand on, some point of contact, if' 
only with the language in which the story is communicated. Less obviously, mimesis depends on something akin 
to fantasy for its ability to organize and interpret sensory data, because every organizing schema is the product of 
imagination rather than simple observation.” 
57 Tradução de: “is essentially a commercial product, with particular authors or publishers lines serving as brand 
names for the consumer.” 
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que oferece é compensada pela necessidade de ser compreendida, e isso 
significa canalizar a imaginação fantástica através dos códigos psicológicos 
e sociais revelados nos sonhos individuais e na mitologia coletiva. Como o 
escritor deseja se conectar com o leitor, ele se submete a tais restrições e 
produz uma narrativa mais ou menos ordeira e compreensível. Ele troca uma 
medida de liberdade em troca da possibilidade de significado58 (ATTEBERG, 
1992, p. 9) 

 

Assim, o caráter potencialmente anárquico que a fantasia oferece aos artistas, por suas 

possibilidades criativas ilimitadas, tende a facilitar a adoção de fórmulas já consagradas pela 

necessidade de um dispositivo mediador que facilita a compreensão do público de universos 

ficcionais que não possuem correspondência com a realidade imediata e conhecida. Não à toa, 

J. R. R. Tolkien e a Disney tornaram-se as principais referências das obras de fantasia a partir 

do século XX porque “produziram um padrão rígido de ambientação, personagem e trama”59 

(ATTEBERG, 1992, p. 9). Por outro lado, ele aponta que as restrições impostas pela adoção 

de convenções cada vez mais demarcadas, paradoxalmente, também serviram como um 

estímulo à produção de obras mais arrojadas que visavam romper esses limites. No entanto, o 

autor sinaliza que a pressão comercial feita pelas editoras empurra a fantasia para a fórmula e, 

ao mesmo tempo, o elitismo acadêmico fecha os espaços para o reconhecimento cultural das 

obras do gênero, fazendo com que este represente uma “contínua tentação de aceitar como 

fórmula algumas das contribuições de fantasistas anteriores, usando-as como um atalho no 

meticuloso processo de inventar um mundo de fantasia”60 (ATTEBERG, 1992, p. 11). Por 

isso, defende que: 
Minha divisão da fantasia em fórmula e gênero é, portanto, um tanto 
artificial. No entanto, a categoria de gênero parece ser uma maneira útil de 
designar histórias que são mais parecidas do que as exigidas pelo modo, e 
ainda assim menos do que as ditadas pela fórmula61 (ATTEBERG, 1992, p. 
11) 

 

                                                
58 Tradução de: “the vast, unformed realm of the fantastic is limited not only by convention but also by a desire 
for iconic significance. The freedom it offers is offset by the need to be understood, and that means channeling 
the fantastic imagination through the psychological and social codes revealed in individual dreams and in 
collective mythology. Because the writer desires to connect with the reader, she submits to such restrictions and 
produces a more or less orderly and comprehensible narrative. She trades away a measure of freedom in 
exchange for the possibility of meaning.”  
59 Tradução de: “have produced a rigid pattern of setting, character, and plot.” 
60 Tradução de: “the continual temptation to accept as formula some prior fantasist's contributions, using them as 
a shortcut in the painstaking process of inventing a fantasy world.”  
61 Tradução de:  “My division of fantasy into formula and genre is therefore a somewhat artificial one. Yet the 
genre category does seem to be a useful way of designating stories that are more alike than required by the mode, 
and yet less um form than dictated by the formula.” 
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Nesse sentido, Atteberg (1992) define o gênero fantasia como um “meio termo” entre 

“o modo, que é tão vasto, [e] a fórmula, que tende à trivialidade”62 (p. 2). Ele compreende o 

gênero como um "conjunto difuso", ou seja, é melhor definido por um centro irradiador do 

que por seus limites. Nesse sentido, ele propõe O senhor dos anéis, de J. R. R. Tolkien, como 

a obra definidora do gênero (o centro irradiador). Isso não por seu pioneirismo ou 

características artísticas distintivas, mas porque deu coerência ao gênero, foi responsável por 

popularizar a fantasia moderna e tornou-se um modelo de referência para as gerações 

seguintes de escritores e leitores:  
[...] os trabalhos que reconhecemos como fantasia tendem a assemelhar-se ao 
Senhor dos Anéis de três formas mais fundamentais. Um deles tem a ver com 
conteúdo, outro com estrutura e o terceiro com a resposta do leitor63 
(ATTEBERG, 1992, p. 14) 

 

As três formas citadas acima podem ser assim resumidas: a) o conteúdo é definido por 

uma ruptura representacional com o mundo físico tal como o conhecemos, ou seja, a 

representação do impossível; b) a estrutura narrativa começa com um problema e termina com 

uma resolução, marcada pelo que Tolkien chamou de “eucatástrofe”64. Esta consiste em uma 

virada que traz uma redenção final quando tudo parecia perdido. Assim, “morte, desespero, 

horror e traição podem entrar em uma fantasia, mas eles não devem ser a palavra final”65 

(ATTEBERG, 1992, p. 15). Isso não significa exatamente um “final feliz” porque existe um 

custo para as personagens envolvidas, mas expressa que a ameaça inicial foi debelada de 

forma redentora, trazendo conforto; c) a resposta do leitor se relaciona com a eucatástrofe, 

uma catástrofe que é revertida de tal forma para o bem que provoca um efeito de 

maravilhamento no espectador66, uma espécie de testemunho de um milagre diante de uma 

                                                
62 Tradução de: “the mode, which is so vast, [and] the formula, which tends toward triviality.” 
63 Tradução de: “the works we recognize as fantasy tend to resemble The Lord of the Rings in three more 
fundamental ways. One of these has to do with content, another with structure, and the third with reader 
response.” 
64 Para Tolkien: “O consolo das histórias de fadas, a alegria do final feliz, ou mais corretamente da boa 
catástrofe, da repentina “virada” jubilosa (porque não há um final verdadeiro em qualquer conto de fadas), essa 
alegria, que é uma das coisas que as histórias de fadas conseguem produzir supremamente bem, não é 
essencialmente “escapista” nem “fugitiva”. Em seu ambiente de conto de fadas - ou de outro mundo - ela é uma 
graça repentina e milagrosa: nunca se pode confiar que ocorra outra vez. Ela não nega a existência da 
discatástrofe, do pesar e do fracasso: a possibilidade destes é necessária à alegria da libertação. Ela nega (em 
face de muitas evidências, por assim dizer) a derrota final universal, e nessa medida é evangelium, dando um 
vislumbre fugaz da Alegria, Alegria além das muralhas do mundo, pungente como o pesar” (TOLKIEN, 2013).  
65 Tradução de: “Death, despair, horror and betrayal may enter into a fantasy, but they must not be the final 
word.” 
66 Para Tolkien: “[…] não importa quão desvairados sejam seus eventos, quão fantásticas ou terríveis as 
aventuras, ela pode proporcionar à criança ou ao adulto que a escuta, quando chega a “virada”, uma suspensão de 
folego, um batimento e ânimo no coração [...]” (TOLKIEN, 2013). 
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situação dada como perdida. Para Tolkien, essa é a chave para o impacto da fantasia porque 

permite ressignificar o olhar do espectador para aquilo que lhe é familiar, mas estava 

encoberto pela trivialidade do cotidiano (ATTEBERG, 1992). Nesse sentido, a fantasia faz 

um trajetória do impossível ao familiar em um processo de “recuperação” do nosso olhar 

desgastado sobre o mundo. Para Atteberg: 

A marca de recuperação de Tolkien requer a combinação do familiar e do 
impossível dentro do contexto de uma narrativa de afirmação e reordenação. 
E essa é a nossa definição do gênero da fantasia se tomarmos Tolkien como 
nosso protótipo. É uma forma que utiliza tanto o modo fantástico, para 
produzir as impossibilidades, quanto o mimético, para reproduzir o familiar67 
(ATTEBERG, 1992, p. 16-17) 

 

A teorização de Atteberg (1992) fornece elementos para localizar melhor os discursos 

produzidos em torno de Game of thrones e As crônicas de gelo e fogo no espectro mais amplo 

da fantasia. Ao se referir à própria obra e sua relação com o gênero, George R. R. Martin 

disse em entrevista que: 
O sucesso dos livros de Tolkien redefiniu a fantasia moderna. [...] E isso 
levou a muito mais imitadores de Tolkien. E como fã de Tolkien, eu provei 
muito disso. E odiava muito disso. Pareceu-me que eles estavam imitando 
Tolkien sem entender Tolkien e eles estavam imitando as piores coisas de 
Tolkien. Quer dizer, eu amava Tolkien, mas não acho que ele fosse perfeito. 
Então eu queria fazer algo que respondesse não somente a Tolkien, mas a 
todos os sucessores de Tolkien que haviam seguido aquilo68 (MARTIN apud 
PONIEWOZIK, 2011). 

 

Pelo relatado acima e em outras ocasiões, Martin constrói um discurso consciente que 

rejeita a fórmula fantasia, mas, ao mesmo tempo em que reconhece Tolkien como uma 

referência, visa não aderir plenamente a ele e demonstra que acredita apresentar algo novo ao 

gênero. Um aspecto de grande interesse para a presente pesquisa é o caminho adotado por 

Martin na busca dessa rota alternativa: ao se desvencilhar da fórmula fantasia e estabelecer 

um diálogo crítico com a obra de Tolkien, o autor afirma seu flerte com a ficção histórica: 
[...] eu também estava lendo muita ficção histórica. E o contraste entre isso e 
grande parte da fantasia na época foi dramático, porque grande parte da 
fantasia dos imitadores de Tolkien tem um cenário quase medieval, mas é 

                                                
67 Tradução de: “Tolkien’s brand of recovery requires the combination of the familiar and the impossible within 
the context of an affirming, reordering narrative. And that is our definition of the genre of fantasy if we take 
Tolkien as our prototype. It is a form that makes use of both the fantastic mode, to produce the impossibilities, 
and the mimetic, to reproduce the familiar.” 
68 Tradução de: “The success the Tolkien books had redefined modern fantasy. [...] And that led to a lot more 
Tolkien imitators. And as a Tolkien fan, I sampled a lot of it. And hated a lot of it. It just seemed to me that they 
were imitating Tolkien without understanding Tolkien and they were imitating the worst things of Tolkien. I 
mean, I loved Tolkien but I don’t think he was perfect. So I did want to do something that replied not only to 
Tolkien, but to all of the Tolkien successors who had followed that.”. 
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como a Idade Média da Disneylândia. Você sabe, eles têm borlas e eles têm 
lordes e coisas assim, mas eles não parecem realmente entender como era na 
Idade Média. E então você leu a ficção histórica que era muito mais corajosa 
e mais realista e realmente lhe dava uma sensação de como era viver em 
castelos ou estar em uma batalha com espadas e coisas assim. E eu disse que 
o que eu quero fazer é combinar um pouco do realismo da ficção histórica 
com alguns dos atrativos da fantasia, da magia e da maravilha que a melhor 
fantasia tem69 (MARTIN apud PONIEWOZIK, 2011). 

 

Retomando as categorias propostas por Atteberg (1992), a saga As crônicas de gelo e 

fogo busca se afastar da fórmula fantasia e se enquadra na conceituação do gênero proposta 

pelo teórico. Seu universo ficcional é construído a partir de um mundo secundário70, mas o 

foco são os dramas humanos em um contexto duro, violento e sombrio. Nesse sentido, George 

R. R. Martin optou por enfatizar os elementos realistas e os fundamentou em uma pretensa 

fidelidade à Idade Média histórica. Nesse sentido, assume uma direção diferente da de 

Tolkien, que teceu uma imagem inocente da Idade Média, um refúgio da realidade (SANTOS, 

2013b).  
É uma história de fantasia épica, e eu tentei misturar a fantasia épica com a 
ficção histórica para capturar um pouco do realismo que eu vejo na melhor 
ficção histórica e injetar isso em um modelo de fantasia. Torna-se não 
estritamente um exemplo do gênero de fantasia, mas mais de uma mistura e 
híbrido desses dois gêneros. [...] Quanto à dureza, toda a série é dura. Minha 
inspiração cresceu não apenas de Tolkien, mas também da história e da 
ficção histórica. Eu tentei misturar alguns dos tropos e tradições de fantasia 
com aqueles de ficção histórica, enquanto fazia isso. Se você ler sobre a 
verdadeira Idade Média, como eu faço o tempo todo, foi um tempo brutal 
para todos - para homens, mulheres e crianças. [...] Era uma era diferente 
com uma mentalidade diferente. Eu queria mostrar isso71 (MARTIN apud 
RADISH, 2011). 

                                                
69 Tradução de: “[...] I was also reading a lot of historical fiction. And the contrast between that and a lot of the 
fantasy at the time was dramatic because a lot of the fantasy of Tolkien imitators has a quasi-medieval setting, 
but it’s like the Disneyland Middle Ages. You know, they’ve got tassels and they’ve got lords and stuff like that, 
but they don’t really seem to grasp what it was like in the Middle Ages. And then you’d read the historical 
fiction which was much grittier and more realistic and really give you a sense of what it was like to live in 
castles or to be in a battle with swords and things like that. And I said what I want to do is combine some of the 
realism of historical fiction with some of the appeal of fantasy, the magic and the wonder that the best fantasy 
has.” 
70 “Term coined by J R R Tolkien [...] for a particular kind of otherworld. An SW can be defined as an 
autonomous world or venue which is not bound to mundane reality (as are many of the domains common to 
Supernatural Fiction), which is impossible according to common sense and which is self-coherent as a venue for 
Story (i.e., the rules by which its Reality is defined can be learned by living them, and are not arbitrary like those 
of a Wonderland can be).” (CLUTE, 1999, p. 847) 
71 Tradução de: “It’s an epic fantasy story, and I’ve tried to blend the epic fantasy with historical fiction to 
capture some of the grit and realism that I see in the best historical fiction and inject that into a fantasy template. 
It becomes not strictly an example of the fantasy genre, but more of a blend and hybrid of those two genres. [...]  
As for the harshness, the whole series is harsh. My inspiration have grown, not only from Tolkien, but also from 
history and historical fiction. I tried to blend some of the tropes and traditions of fantasy with those of historical 
fiction, while doing this. If you read about the real Middle Ages, as I do all the time, it was a brutal time for 



61 

 

 

Assim, George R. R. Martin estabelece uma relação de oposição de As crônicas de 

gelo e fogo com as obras de fantasia que ele chama pejorativamente de “Disneyland Middle 

Ages”. Para ele, esse tipo de trabalho se utiliza de um imaginário romântico sobre a Idade 

Média e, por isso, apresenta histórias higienizadas, maniqueístas e infantilizadas, justamente o 

estereótipo difundido do gênero. Ao mesmo tempo, ele justifica as escolhas feitas nos seus 

livros a partir da aproximação de sua abordagem com a História, que ele evoca 

constantemente como referência, mesmo deixando claro que seu trabalho é uma obra de 

fantasia. Acerca das frequentes declarações do autor sobre o assunto, Riccardo Facchini 

aponta que: 
Essas declarações indicam um dos pontos-chave do pensamento de Martin, 
que é a forte convicção de ter criado uma saga muito próxima de um 
romance histórico, com a adição de alguns elementos de fantasia e 
ambientado em um mundo ficcional inspirado em lugares medievais e 
eventos "reais" (FACCHINI, 2017, p. 52) 

 

É importante destacar que o autor evoca vários períodos e eventos históricos em As 

crônicas de gelo e fogo, não se restringindo ao medievo, mas essas características são 

unificadas em um todo homogêneo, que pode ser definido como uma “medievalidade difusa” 

(FACCHINI, 2017, p. 56). Essa questão deve ser abordada não da perspectiva dos estudos 

históricos medievais e sim no âmbito do medievalismo, que pode ser compreendido como 

“um discurso de representações contingentes derivadas da Idade Média histórica, composto de 

alteridades marcadas e continuidades com o presente”72 (HAYDOCK apud MARSHALL, 

2011, p. 21). Assim, o enfoque está nas imagens construídas sobre a Idade Média e não em 

uma análise do período histórico em si e isso suscita interpretações do passado imbricadas 

com preocupações contemporâneas.  

No ensaio Dreaming of the Middle Ages, Umberto Eco (1998) refletiu sobre o 

renovado interesse pela Idade Média e concluiu que é uma forma de buscar as raízes para 

questões contemporâneas no âmbito das sociedades ocidentais. Esse sonho de Idade Média, 

segundo o autor, atende a interesses variados e se manifesta de formas diferentes, por isso ele 

delineou dez tipos de maneiras de como esse período geralmente é revisto, apropriado e 

imaginado (questão que não será aprofundada por não ser o foco da argumentação). A 

                                                                                                                                                   
everybody – for men, women and children. [...] It was a different age with a different mind-set. I did want to 
reflect that.” 
72 Tradução de: “as a discourse of contingent representations derived from the historical Middle Ages, composed 
of marked alterities to and continuities with the present.” 
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interrogação sobre essas construções pode auxiliar na identificação das questões 

contemporâneas subjacentes aos textos que as evocam. 

Embora Eco demonstre um certo desdém sobre a fantasia medieval, sua tipologia 

permite situar o sonho de Idade Média de George R. R. Martin como uma era “bárbara”, que 

corresponde ao imaginário do período como uma “Idade das Trevas”, caracterizada como 

violenta, misógina, brutal, suja e desigual. Nesse sentido, um aspecto que merece ser 

destacado é como o autor acredita que sua visão do período é historicamente embasada (“se 

você ler sobre a verdadeira Idade Média, como eu faço o tempo todo, foi um tempo brutal 

para todos”, conforme citado anteriormente).  

O discurso de George R. R. Martin foi incorporado pelos showrunners da série, David 

Benioff e D.B. Weiss, e as características principais da construção de mundo dos livros foram 

transpostas para o programa televisivo. Além disso, esse discurso de que há algum 

embasamento dos acontecimentos apresentados na série com o que ocorria na “Idade Média 

verdadeira” também foi acionado por fãs e alguns críticos, principalmente como justificativa 

para eventos questionáveis em um contexto contemporâneo, como o racismo, por exemplo 

(YOUNG, 2016). 

Há a questão evidente desse discurso ser contraditório em si mesmo: evoca a História 

como base, mas carece de sentido histórico porque usa uma visão de Idade Média, de período 

das trevas, há muito refutada pelos medievalistas (LE GOFF, 2005). No entanto, o aspecto 

mais significativo é aquele que diz respeito às representações culturais. 

Para Helen Young (2016), as obras contemporâneas de fantasia que visam se afastar 

da alta fantasia 73  derivada de Tolkien e construir um mundo ficcional a partir de 

reinvindicações de “autenticidade histórica” e realismo se enquadram no subgênero gritty 

fantasy, caracterizado por “baixos níveis de magia, altos níveis de violência, desenvolvimento 

profundo de personagens e mundos medievalistas que, se não são realistas, pelo menos têm 

pretensões de realismo” 74  (YOUNG, 2016, p. 63). Nesse âmbito, as discussões sobre 

representação de gênero assumem destaque porque a opressão e a privação de direitos das 

mulheres aparecem como um elemento recorrente nas obras de gritty fantasy:  
Os motivos de estupro, abuso doméstico, casamento forçado e outras formas 
de opressão e violência baseadas no gênero estão marcadamente 
entrelaçados nos romances de fantasia contemporâneos. As personagens 

                                                
73 “Fantasies set in Otherworlds, specifically Secondary Worlds, and which deal with matters affecting the 
destiny of those worlds.” (CLUTE, 1999, p. 466) 
74 Tradução de: “low-levels of magic, high-levels of violence, in-depth character development, and medievalist 
worlds that are if not realistic, at least have pretensions to realism.”   
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femininas as experimentam como aspectos de um continuum e não como 
dificuldades isoladas75 (TOLMIE, 2006, p. 148). 

 

Por isso, Helen Young (2016) defende que a gritty fantasy pode assumir um caráter 

problemático porque representações questionáveis (sexismo, racismo, violência gratuita, 

lgbtfobia) podem ser sancionadas em nome de uma suposta verossimilhança a um período 

histórico específico e funcionar como uma desculpa para a reprodução de discursos sexistas e 

racistas, por exemplo. Isso é ainda mais significativo porque uma obra de fantasia possui total 

liberdade criativa, inclusive com a possibilidade de uma subversão plena do que é esperado 

comumente de um dado imaginário. Sem contar que a reivindicação de uma suposta “verdade 

histórica” é questionável por si mesma.  

Em suma, o trabalho da HBO e dos showrunners de afastar a imagem de Game of 

thrones das fantasias tradicionais é similar ao empreendido por George R. R. Martin em situar 

sua saga literária fora do escopo do que ele chamou pejorativamente de “Disneyland Middle 

Ages”. Isso se reflete na localização da série televisiva e da saga literária no subgênero gritty 

fantasy e demonstra que existe total aderência da obra com a identidade de marca da HBO, 

pautada em noções de realismo e violência. Esse discurso é bem sintetizado por Martin, ao 

comentar como o público que não gosta do gênero fantasia, mas é consumidor das obras de 

quality drama da HBO, reagiria a Game of thrones: 
Quando o primeiro livro saiu, em 1996, minha editora, a Random House, 
lançou-os, desde o começo, como fantasia para pessoas que odeiam fantasia. 
O sentimento deles era que, “Sim, existe esse público de fantasia hardcore 
que adora fantasia e compra muitas fantasias. Mas essa série particular de 
livros também atraía pessoas que não faziam parte desse grupo. 
Esperançosamente, os fãs de fantasia vão gostar, mas também 
conseguiremos leitores que normalmente não leram fantasia.” E, de fato, isso 
provou ser verdade. [...] Então, eu espero que funcione da mesma maneira 
para os telespectadores, mesmo para os espectadores que nunca sintonizaram 
um programa de fantasia antes, mas que normalmente assistem a HBO para 
séries como Deadwood, Roma e The Sopranos. Eu acho que qualquer fã 
dessas três séries vai encontrar muito para curtir no meu programa, e então 
possivelmente vai encontrar muito o que curtir em meus livros76 (RADISH,  
2011). 

                                                
75 Tradução de: “Motifs of rape, domestic abuse, forced marriage and other forms of gender-based oppression 
and violence are markedly interlaced within contemporary fantasy novels. Female characters experience them as 
aspects of a continuum rather than as isolated difficulties”. 
76 Do original: “When the first book came out, in 1996, my publisher, Random House, pitched them, right from 
the beginning, as fantasy for people who hate fantasy. Their feeling was that, ‘Yes, there is this hardcore fantasy 
audience that loves fantasy and buys many, many fantasies. But, this particular series of books would appeal to 
people who were not part of that group as well. Hopefully, fantasy fans will like it, but we will also get readers 
who did not normally read fantasy.’ And, indeed, that has proved to be true. [...] So, I would hope it would work 
the same way for television viewers, even for those viewers who have never tuned in a fantasy show before, but 
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1.5. O lugar de Game of thones no modelo de produção da HBO 

 

A HBO nunca havia feito fantasia ou demonstrado qualquer interesse no gênero.  

(COGMAN, 2013, p. 5).  

 

O objetivo pretendido nessa seção é o de tangenciar os motivos institucionais que 

auxiliam na compreensão da aposta da HBO em Game of thrones, relacionando o contexto de 

produção do canal, com suas demandas específicas e com as características da cultura 

midiática contemporânea.  

A aprovação do projeto pela HBO é um ponto que merece investigação. Em 2007, o 

canal estava em um momento de necessidade de renovação da sua programação de quality 

dramas, já que Carnivale, Deadwood e Roma encontraram problemas de audiência que 

levaram aos seus cancelamentos, The Sopranos exibia sua última temporada, The wire rumava 

para sua conclusão e as novas apostas, Tell me you love me e John from Cincinnati, não foram 

bem sucedidas (FINKE, 2008). No mesmo ano, Alan Ball propôs e teve a aprovação da série 

True blood, com piloto produzido na sequência, e os direitos de As crônicas de gelo e fogo 

foram comprados, mas sem o sinal verde para a produção77. Em 2008, Carolyn Strauss foi 

substituída por Sue Naegle na presidência da divisão de entretenimento do canal 

(STEINBERG, 2008) com a incumbência de revitalizar os tempos áureos da HBO, agora sob 

forte concorrência da Showtime e da AMC no âmbito das “séries de qualidade” (MORAE, 

2008).  

 True blood era uma aposta mais arriscada do que o habitual (uma ficção 

sobrenatural78 com vampiros, lobisomens e fadas), mas o seu showrunner, Alan Ball, por si 

                                                                                                                                                   
who normally watch HBO for shows like Deadwood, Rome and The Sopranos. I think any fan of those three 
shows will find a lot to enjoy in my show, and then possibly will find a lot to enjoy in my books.” 
77 Benioff e Weiss fizeram o pitch de Game of thrones para o Showtime e a HBO. Em 2006, o Showtime 
recusou o projeto alegando motivações financeiras. Em janeiro de 2007, a HBO comprou os direitos autorais dos 
livros, mas o sinal verde para o início do projeto só aconteceu em setembro de 2008. A pré-produção do piloto 
começou em novembro de 2008 e as filmagens começaram em outubro de 2009. (ELDERKIN, 2017; 
CASTRO, 2014; MARTIN, 2008; Game of thrones Wiki).  
78 Considera-se aqui True Blood uma ficção sobrenatural e não uma fantasia porque a concepção aqui adotada é 
baseada na definição de John Clute: “In Supernatural Fiction the natural world is the base reality, and 
Supernatural Fiction take their argument from that base reality, even when they end by contradicting, 
transcending or teaching lessons to the base reality. [...] The supernatural exists, therefore, in a contingent 
relationship to base reality, even though the relationship may be one of Parody. This contingency of the 
supernatural element distinguishes the form from the central line of 20th-century fantasy: High-Fantasy texts like 
J R R Tolkien's The lord of the rings (1954-1955) treat the Secondary World as effectively autonomous; 
Crosshatch texts like Lord Dunsany's The king of elfland's daughter (1924) similarly treat the Otherworld as 
existing in its own right; and even tales set primarily in the real world, like Thorne Smith's The Night Life of the 
Gods (1931), treat the fantastic as having a full, floating claim to independence.” (CLUTE; GRANT, 1999, p. 
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mesmo conferia prestígio ao projeto (vencedor do Oscar de melhor roteiro com American 

beauty e criador da aclamada Six feet under). Além disso, usava os elementos sobrenaturais 

em uma clara alegoria para discussões políticas, algo que conferia um verniz de valor cultural. 

A série marcou também a incursão da HBO no uso na narrativa transmídia como estratégia de 

marketing e na expansão do seu universo ficcional (SANTOS, 2013a) e era protagonizada por 

uma personagem feminina, Sookie Stackhouse. 

Esse contexto de produção é importante porque demonstra que a HBO passava por um 

momento turbulento, que exigia novas produções de sucesso e uma reafirmação do seu lugar 

de destaque na produção de séries diferenciadas, agora sob forte concorrência. Aponta 

também uma mudança no gerenciamento do canal e um interesse em explorar novas 

estratégias de mídia, como o uso da narrativa transmídia, por exemplo, e do protagonismo 

feminino. 

Dan Hassler-Forest explica esse processo como parte de “uma lógica cultural de 

gentrificação” (2014, p. 173). Ele adapta um termo usado no mercado imobiliário para 

descrever um processo midiático no qual um produto desprezado pela elite cultural e 

intelectual é resgatado como autêntico, arrojado e ousado: 
Ao distanciar-se das percepções populares do gênero de fantasia 
supostamente infantil, Game of thrones oferece valor aos "hipsters e 
gentrifiers" que procuram continuamente novas experiências, mas 
crucialmente autênticas, e que, claro, também conseguem criar a audiência 
mais desejável da HBO79 (HASSLER-FOREST, 2014, p. 172) 

 

Assim, a HBO consegue empreender a renovação necessária, criando a sensação de 

produzir obras excitantes e provocadoras que só podem ser vistas no canal, e, ao mesmo 

tempo, reafirmar sua distinção de marca. Nesse sentido, ela continua fazendo o que já fazia, 

mas com uma roupagem nova, sem romper nenhum paradigma estabelecido e, ainda assim, 

consegue vender-se como inovadora. Hassler-Forest enfatiza o elemento ideologicamente 

conservador da atuação da HBO ao sustentar que toda a sua coragem e ousadia são “de 

boutique”, ou seja, não são provocações reais que mobilizam uma desconstrução do que está 

estabelecido, mas um “aburguesamento” da televisão. Para ele isso fica explícito em Game of 

                                                                                                                                                   
909). No entanto, é sempre importante reforçar como as definições de fantasia, ficção científica e ficção 
sobrenatural são porosas (CLUTE; GRANT, 1999).  
79 Tradução de: “While distancing itself from popular perceptions of the supposedly infantile fantasy genre, 
Game of Thrones offers value to those ‘hipsters and gentrifiers’ who continuously seek out novel but crucially 
‘authentic’ experiences, and who of course also happen to make up HBO’s most desirable audience.” 
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thrones, que mantém “as premissas ideológicas reacionárias que, em última análise, 

continuam a delimitar o gênero da alta fantasia”80 (HASSLER-FOREST, 2014, p. 174). 

A perspectiva trazida por Hassler-Forest é instigante e merece ser melhor debatida e 

interrogada, dada as questões ideológicas que levanta, mas essa discussão não cabe ao 

presente capítulo. O ponto que nos interessa resgatar da sua análise aqui é a maneira como o 

gênero fantasia pôde ser incorporado ao discurso da HBO em conexão com o quality drama. 

Por outro lado, é importante enfatizar que o autor perde um pouco de vista a atuação dos 

demais sujeitos que se apropriam do texto, ao partir do pressuposto de que ele é 

intrinsecamente conservador porque, em sua concepção, as estratégias da HBO o são. Assim, 

não leva em consideração todas as negociações pelas quais qualquer texto passa no momento 

da sua recepção. Mas, como dito, cabe uma discussão mais detalhada. 

A presente dissertação oferece uma outra abordagem (que não exclui as considerações 

de Hassler-Forest, do contrário - embora não corrobore com todas as suas conclusões), que 

prefere identificar a articulação dos gêneros fantasia e quality drama empreendida pelas 

práticas discursivas da HBO como parte de uma nova estratégia midiática, necessária em um 

contexto mais competitivo no qual vários canais compartilham o mesmo discurso de 

“qualidade”: 

Nos últimos anos, novos canais a cabo chegaram à paisagem televisiva 
americana, competindo com a HBO em termos de qualidade, estética, 
personagens e cinematografia. A estratégia de marca da HBO é agora menos 
notável, já que canais como AMC ou FX possuem programas com as 
mesmas características que as séries da HBO. [...] Para se destacar como o 
canal com programas de TV sólidos e distanciar-se da concorrência dos 
canais a cabo premium crescentes, a HBO decidiu incluir estratégias de 
narrativa transmedia para promover seus programas e fortalecer sua 
estratégia de marca81 (BOURDAA, 2014, p. 21-22) 
 

Assim, pode-se pensar a escolha de Game of thrones como um reposicionamento mais 

amplo da HBO na direção do estabelecimento de uma franquia multimidiática. Em um 

contexto no qual a exclusividade já não é mais possível, a saída foi reunir dois elementos a 

princípio inconciliáveis: distinção e popularidade, mas sempre sobre o viés da quality TV. 

                                                
80 Tradução de: “the reactionary ideological premises that ultimately continue to delimit the high fantasy genre.” 
81 Tradução de: “In recent years, new cable channels arrived in the American televisual landscape, competing 
with HBO in terms of quality, aesthetics, characters and cinematography. The branding strategy of HBO is now 
less remarkable since channels like AMC or FX programme shows which possess the same characteristics as 
HBO’s series. [...] To stand out as the channel with strong TV shows and to distance itself from the competition 
of rising premium cable channels, HBO decided to include strategies of transmedia storytelling to promote its 
shows and strengthen its branding strategy.” 
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A escolha pela fantasia parece a mais apropriada para tal empreitada, já que as mais 

bem sucedidas e rentáveis franquias multimidiáticas são desse gênero ou flertam com ele: Star 

wars, Harry Potter, O senhor dos anéis, o universo dos super-heróis, The walking dead. Por 

serem “mundos transmidiais” (KLASTRUP;  TOSCA, 2004) é mais fácil explorá-los em mais 

de uma mídia e ampliar sua rentabilidade comercial e de marca, facilitando a venda de 

produtos conexos. Ainda, tal nicho é conhecido pelo engajamento de seu fandom, que auxilia 

na difusão e promoção do universo, plasmando todo um imaginário na cultura pop.  

Ressignificar a fantasia em termos de quality drama, como apontado anteriormente, 

permite a HBO se inserir no lucrativo universo das franquias multimidiáticas sem perder sua 

aura de distinção, sofisticação e arrojamento, porque estes continuam a ser a base da 

construção do seu discurso, alicerçado no lugar cultural que ela construiu para si 

historicamente.  

Mais do que isso, ela consegue construir um novo lugar de distinção, em relação tanto 

aos outros canais e streaming quanto ao cinema. A “lógica cultural de gentrificação”, 

apontada por Hassler-Forest (2014), auxilia na manutenção de prestígio e status, algo 

dificilmente conseguido nas outras mídias. E esse processo depende do tom adulto dado à 

narrativa, que consegue explorar temas controversos, sexo, violência gráfica e palavrões sem 

a restrição da censura, por se tratar de um canal premium, coisa que filmes blockbuster e 

séries de super-heróis da TV aberta não podem fazer. Além disso, o alto valor de produção 

agregado na construção de mundo e no uso de efeitos visuais de primeira linha permitem a 

maximização do espetáculo, algo que a fantasia pode fornecer melhor do que os dramas 

habituais. Nesse sentido, ela estabelece uma outra forma de diferenciação em relação às séries 

de canais fechados e streaming82, ao construir a ideia de que apenas a HBO é capaz de prover 

um espetáculo dessa magnitude na televisão.  

Por outro lado, é possível identificar que a política do canal não é avessa à 

popularização, como uma visão precipitada poderia supor por seu discurso de exclusividade. 

Do contrário, seguidamente os executivos da HBO comemoram o fato de Game of thrones 

estar entre as séries mais pirateadas da história, batendo recordes de temporada para 
                                                
82 A Netflix tentou replicar o modelo de Game of Thrones em Marco Polo, uma superprodução calcada no 
espetáculo audiovisual, com vários elementos parecidos com a série da HBO, mas não obteve o mesmo sucesso 
(a série foi inicialmente descontinuada e depois cancelada). Cabe um estudo mais aprofundado sobre isso, mas a 
hipótese inicial é que o canal de streaming não possui o mesmo lugar cultural que a HBO no espectro de 
qualidade como foi aqui discutido e que não se apoiou em uma obra de culto, com uma base de fãs sólida. Além 
disso, não é uma obra de fantasia e nem um “mundo transmidial”. No entanto, no final de 2019, o canal de 
streaming lançou The witcher, baseado em um jogo eletrônico de mesmo nome com uma base sólida de fãs e do 
gênero fantasia, mas por ser um fenômeno recente ainda não é capaz de ser mensurado, cabe uma pesquisa 
específica para analisar o fenômeno. 
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temporada83. Isso aponta que o canal não está em busca de uma exclusividade de fato, mas 

sim na construção de um discurso de distinção. Os downloads ilegais auxiliam na publicidade 

da série, tornam o canal mais cobiçado porque conferem prestígio (cria-se a percepção que 

nem todo mundo pode assinar, mas o conteúdo é tão bom que todos fazem o possível para 

chegar até ele) e popularizam o seu “mundo transmidial”, facilitando a comercialização da 

marca em outros lugares. Sem contar toda a cadeia de reverberação da série nas redes sociais 

e em vídeos no YouTube. Nesse sentido, cabe mencionar a importância do papel do fandom 

na articulação entre fantasia e quality drama, algo que não será discutido devido ao escopo da 

dissertação. 

Assim, pelo que foi apresentado no capítulo, Game of thrones não é um corpo 

estranho no universo de produções da HBO, do contrário, se coaduna plenamente com as suas 

práticas industriais e modelo de negócios. A incorporação da série ao cartel de produções do 

canal é uma resposta aos desafios do contexto contemporâneo, através da incorporação de 

novas estratégias de mídia e atendimento às reinvindicações por representatividade das 

mulheres no audiovisual. Nesse sentido, a escolha em adaptar uma série literária de gritty 

fantasy se relaciona com a retórica da HBO de produzir séries adultas, ousadas e 

transgressoras, pautadas por um realismo duro e sombrio. Ainda, As crônicas de gelo e fogo é 

uma obra marcada pela presença de muitas protagonistas femininas, bem desenvolvidas e 

complexas, o que se relaciona com um contexto de pressão por uma maior representatividade 

que marca muitas produções midiáticas atuais.  

 

 

 

 

  

                                                
83 Ver entrevista de Michael Lombardo, diretor de programação da HBO, em “Pirataria de Game of thrones é 
um elogio, diz executivo da HBO” (O Globo, 01 de abril de 2013). 
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2 FOGO E SANGUE: A TRAJETÓRIA DE DAENERYS TARGARYEN 

 

“Lembre-se de quem você é, para o que foi feita.  
Lembre-se do seu lema. 

- Fogo e sangue – Daenerys disse.” 
 

A análise comparativa entre a saga literária As crônicas de gelo e fogo e a série 

televisiva Game of thrones empreendida neste capítulo, focada na personagem Daenerys 

Targaryen, não foi pautada por noções de fidelidade ou de hierarquia entre as mídias, pois 

considera as duas obras consistentes por si mesmas e autônomas. Para tanto, é norteada pelas 

seguintes questões: como os eventos foram transpostos da saga literária para a série televisiva 

e com quais objetivos? Nesse sentido, o intuito é identificar quais eventos foram eliminados, 

reestruturados ou adicionados a fim de entender os motivos subjacentes a essas escolhas e de 

que forma impactam nas representações de gênero presentes em Game of thrones. Importante 

ressaltar que o foco de análise não são os livros e as formas como George R. R. Martin 

constrói as representações de gênero, sendo assim, não há o interesse em argumentar sobre as 

escolhas feitas na obra literária e isso só será feito quando necessário.  

O processo de transposição midiática implica na criação de um novo produto de mídia 

a partir de uma outra mídia “de acordo com as possibilidades materiais e as convenções 

vigentes dessa nova mídia” (CLÜVER, 2011, p. 18). Para Irina Rajewsky: 
A qualidade intermidiática [da transposição midiática] tem a ver com o 
modo de criação de um produto, isto é, com a transformação de um 
determinado produto de mídia (um texto, um filme, etc) ou de seu substrato 
em outra mídia. Essa categoria é uma concepção de intermidialidade 
‘genética’, voltada para a produção; o texto ou filme ‘originais’ são a ‘fonte’ 
do novo produto de mídia, cuja formação é baseada num processo de 
transformação específico da mídia e obrigatoriamente intermidiático 
(RAJEWSKY, 2012, p. 25). 

 

Nota-se que Rajewsky coloca entre aspas os termos “original” e “fonte”, pois esses 

elementos se diluem no processo de transposição porque, mesmo que haja uma raiz “genética” 

de ligação, o novo produto é uma obra autônoma. Por isso, noções de fidelidade são 

empobrecedoras para a análise, já que a obra criada não depende da matriz usada em sua 

criação para ser compreendida e fruída, tanto que o receptor da nova obra não precisa ter o 

conhecimento da anterior e apenas quem conhece as duas poderá avaliar e apreciar a interação 

entre elas.  

Por outro lado, é importante destacar, como faz Rajewsky (2012), que se trata de um 

processo “obrigatoriamente intermidiático” (p. 25) porque, mesmo que o novo produto de 
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mídia tenha um sentido próprio e autônomo, ele foi forjado no cruzamento com outra mídia 

em um processo de transposição. Nesse sentido, a análise da transposição midiática pode ser 

muito útil para o estudo das representações de gênero porque, através do estudo comparativo 

entre mídias diferentes, é possível identificar os discursos produzidos por cada uma, tendo em 

vista diferentes linguagens, restrições institucionais, contexto, além de identificar as escolhas 

empreendidas no processo. 
A adaptação, nesse sentido, é um trabalho de reacentuação, pelo qual uma 
obra que serve como fonte é reinterpretada através de novas lentes e 
discursos. Cada lente, ao revelar aspectos do texto fonte em questão, também 
revela algo sobre os discursos existentes no momento da reacentuação. Ao 
revelar os prismas e discursos através dos quais o romance foi reimaginado, 
as adaptações fornecem aos próprios discursos um tipo objetivo de 
materialidade (STAM, 2006, p. 48-49). 

 

A transposição midiática de uma obra escrita para uma obra audiovisual implica na 

transformação de uma imagem interior, que só existe na imaginação individual de cada leitor, 

em uma imagem mediada por um aparato técnico que tende a neutralizar a imaginação ao 

substituir as imagens internas por imagens externas, agora coletivas (KIRÁLY, 2013).  Desse 

modo, trata-se de um procedimento que coloca em relevo a questão do olhar, já que no 

cinema “o olhar é definitivamente um fato de linguagem”84 (JOST, 2004, p. 77). Portanto, 

faz-se necessário a análise de como se dá a construção do sujeito desse olhar porque esse 

procedimento traz implicações diretas nas representações de gênero: 
As representações das mulheres no cinema - além da tradição das artes 
visuais que implicam o olhar - estão sempre ativas em considerações teóricas 
dos próprios mecanismos do meio, principalmente conceituados pela 
teorização feminista. Essas representações estão fortemente ligadas à questão 
do corpo e sua imagem, inseparáveis de todo um discurso do olhar e do 
espectador85 (KIRÁLY, 2013, p. 184). 

 

O texto de Laura Mulvey (2003), “Prazer visual e cinema narrativo”, lançado em 1975, 

é um trabalho fundador para a abordagem feminista do audiovisual e é estruturado em cima da 

questão do olhar. Apesar de muito relacionado aos debates políticos e teóricos de seu contexto 

de lançamento e da reavaliação pelo qual passou nas últimas décadas, algo frequente no 

debate acadêmico, ainda tem relevância para a discussão das formas de representação da 

imagem da mulher no audiovisual. 

                                                
84 Tradução de: “the look is definitely a fact of language.” 
85 Tradução de: “Representations of women in film – beyond the tradition of visual arts implying the gaze – are 
always active in theoretical considerations of the medium’s very mechanisms, mostly conceptualized by feminist 
theorization. These representations are strongly connected to the issue of the body and its picture, the 
mechanisms of emerging media images, inseparable from a whole discourse of the gaze and spectatorship.” 
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Mulvey (2003) defende que o prazer do cinema clássico é proveniente do olhar e este 

não é neutro, do contrário, é estruturado ideologicamente para afirmar a ordem patriarcal: o 

homem é o sujeito do olhar (ativo) enquanto a mulher é o objeto do olhar (passivo). Essa 

construção reverbera um imaginário que confere aos homens poder e autonomia, dada a sua 

completude enquanto sujeitos, sendo a mulher um apêndice que existe a partir e para suprir as 

necessidades do desejo masculino.  

Muitos artigos já foram escritos dialogando e problematizando a abordagem de 

Mulvey, inclusive com reavaliações da própria autora. Trata-se de uma discussão muito ampla 

e não interessa aos objetivos desta dissertação explorar esse debate teórico que, em sua 

maioria, mobiliza o arsenal conceitual da psicanálise, referencial não utilizado aqui. No 

entanto, a concepção de Mulvey (2003) de que o olhar no audiovisual não é neutro e de que o 

uso da linguagem audiovisual pode implicar em representações que esvaziam as mulheres de 

sentido, inclusive por meio da sua objetificação, é de suma importância para a análise dos 

produtos audiovisuais centrada nas representações de gênero.  

Tendo como pressuposto que “a objetificação de uma pessoa por outra [é] a visão e/ou 

tratamento de alguém como um objeto”86 (NUSSBAUM, 1995, p. 251), bem como “o 

tratamento dos seres humanos como ferramentas dos propósitos do outro”87 (p. 289) pode-se 

considerar que a objetificação no audiovisual pode ocorrer tanto através da construção visual 

quanto pela construção narrativa. O primeiro caso ocorre quando a câmera reduz pessoas a 

meros objetos de prazer visual, ignorando que seus corpos fazem parte de um sujeito 

completo. Por sua vez, a objetificação pela narrativa ocorre quando um personagem é 

esvaziado de existência própria e só existe em função das ações e motivações de outro 

personagem, portanto, não possui agência. 

Além do processo da construção da imagem, outro aspecto da transposição midiática 

se relaciona com as questões mais propriamente narrativas, no que diz respeito a seleção, 

reordenação e refocalização do que estava presente na narrativa escrita para uma estrutura 

palatável à narrativa visual, o que pode reverberar em alterações na caracterização e 

construção dos personagens e no desenvolvimento de temas e enredo.  
Na passagem do contar para o mostrar, a adaptação performativa deve 
dramatizar a descrição da narração; além disso, os pensamentos 
representados devem ser transcodificados para fala, ações, sons e imagens 

                                                
86 Tradução de: “the objectification of one person by another [is] the seeing and/or treating of someone as an 
object”. 
87 Tradução de: “the instrumental treatment of human beings, the treatment of human beings as tools of the 
purposes of another”. 
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visuais. Conflitos e diferenças ideológicas entre os personagens devem 
tornar-se visíveis e audíveis [...] No processo de dramatização, há 
inevitavelmente certa reenfatização e refocalização de temas personagens e 
enredo (HUTCHEON, 2013, p. 69). 

 

Essa questão é importante no que diz respeito aos estudos de gênero porque a seleção, 

ordenação e omissão dos eventos auxilia no estabelecimento das motivações e justificativas 

das ações das personagens e revela os elementos colocados em destaque e os aspectos 

privilegiados na caracterização e ações das personagens femininas e masculinas e nas relações 

entre eles. Tais representações impactam na maneira como masculinidades e feminilidades 

são construídas, internalizadas e socialmente sancionadas: 
O gênero é uma das principais estruturas sociais na cultura contemporânea e 
marcada por lutas e desigualdades de poder. As hierarquias e desigualdades 
de gênero são mantidas, entre outros fatores, por significados e sistemas de 
crenças, e estes, por sua vez, são gerados por meio da representação. 
Representações são construídas através de linguagem, imagens e práticas 
sociais, e possuem uma dimensão material e simbólica88 (MILLESTONE; 
MEYER, 2012, p. 8). 

 

A saga literária As crônicas de gelo e fogo ainda não foi concluída, teve até o 

momento cinco livros publicados - A guerra dos tronos (1996), A fúria dos reis (1998), A 

tormenta de espadas (2000), O festim dos corvos (2005) e A dança dos dragões (2011)89 – e 

tem mais dois previstos, sem data de lançamento: The winds of winter e A dream of spring.  

As quatro primeiras temporadas de Game of thrones correspondem aos três primeiros 

livros: A guerra dos tronos (temporada 1, 2011), A fúria dos reis (temporada 2, 2012) e A 

tormenta de espadas (temporadas 3 e 4, 2013 e 2014, respectivamente). A partir desse ponto 

os showrruners, David Benioff e D.B. Weiss, absorveram o fato de que a série ultrapassaria 

os livros, pois não havia nenhuma previsão de conclusão da saga literária, e a quinta 

temporada (2015) foi estruturada a partir dos livros O festim dos corvos e A dança dos 

dragões, e apresentou eventos novos, ainda não escritos por Martin90. As temporadas seis 

                                                
88 Tradução de: “Gender is one of the key social structures in contemporary culture and marked by power 
struggles and inequalities. Gender hierarchies and inequalities are maintained, among other factors, by meanings 
and belief systems, and these are in turn generated through representation. Representations are constructed 
through language, images and social practices, and possess a material as well as symbolic dimension.” 
89 Os títulos originais dos livros e anos respectivos de lançamento são: A game of thrones (1996), A clash of 
kings (1998), A storm of swords (2000), A feast for crows (2005) e A dance with dragons (2011). 
90 O festim dos corvos e A dança dos dragões eram para ser um único livro, mas por questões editorias foram 
divididos em dois. Diante dessa necessidade, George R. R. Martin optou por dividir os eventos de forma 
geográfica e não cronológica, por isso alguns núcleos aparecem no livro quatro e estão ausentes no cinco, e vice-
versa, mas os acontecimentos ocorrem de forma simultânea, com a reunião dos núcleos no final de A dança dos 
dragões. 
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(2016), sete (2017) e oito (2019) não possuem livros correspondentes, sendo inteiramente 

estruturadas a partir de roteiros originais de Benioff & Weiss e de seus colaboradores.  

 

2.1. “Eu não sou uma mulher comum. Meus sonhos se tornam realidade”: o início da 

trajetória de Daenerys Targaryen 

 

"Fui vendida como uma égua reprodutora, fui 
acorrentada e traída, estuprada e violada. Sabe o que me 

manteve viva durante todos esses anos no exílio? A fé. 
Não em algum deus, não em mitos e lendas. Em mim 

mesma. Em Daenerys Targaryen.” 
 —  Daenerys Targaryen 

 

Daenerys Targaryen foi levada ainda bebê para o exílio em Essos após o assassinato 

do seu pai, o rei Aerys II, deposto por uma rebelião de casas nobres de Westeros. Por ser 

mulher, estava submetida à tutela do irmão (Viserys Targaryen), o seu responsável legal após 

a morte do pai, dada a estrutura patriarcal de Westeros na qual as mulheres nobres eram 

submetidas à autoridade dos homens da sua família.  

Daenerys é apresentada ao público como uma menina vulnerável e desprotegida por 

Viserys ser abusivo e a usar como peão no estabelecimento de alianças políticas vantajosas 

aos interesses dele, sem levar em consideração a opinião da irmã. Como resultado, ela é 

entregue em casamento a um guerreiro estrangeiro (Khal Drogo) em troca de um exército. 

Assim, os abusos infligidos por seu irmão, o casamento forçado e os estupros maritais 

marcam o início da trajetória de Daenerys em Game of thrones e As crônicas de gelo e fogo, 

destacando a vulnerabilidade das mulheres frente ao exercício brutal do poder patriarcal sobre 

elas. Portanto, a relação com Viserys e o casamento com Khal Drogo são os pontos iniciais da 

análise porque caracterizam a condição inicial da personagem e fornecem subsídios para a 

compreensão de sua aproximação às esferas de poder. 

A primeira cena de Daenerys em Game of thrones enfoca a sua relação com Viserys, 

enfatizando a personalidade abusiva do irmão e o grau de vulnerabilidade a qual ela estava 

submetida, representada na série televisiva através da objetificação da personagem pelo irmão 

e também pela câmera. Viserys vai até os aposentos da irmã verificar se ela está “adequada” 

ao casamento com Khal Drogo (imagens 2, 3 e 4). A nudez da atriz (Emilia Clarke) é 

enfatizada e seu corpo esquadrinhado pela câmera enquanto o irmão faz sua inspeção 

(imagens 5 e 6). Quando ele se afasta, a imagem é reenquadrada para revelar o corpo da atriz 

em um procedimento de linguagem meramente gratuito, já que o plano seguinte revela apenas 
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o irmão, o que demonstra não existir nenhum sentido narrativo ou composicional além da 

objetificação (imagens 7 e 8). A cena se conclui com a câmera detida lentamente no corpo 

desnudo e o elemento narrativo significativo – a resistência de Daenerys ao calor - aparece 

como mera citação (imagem 9).  

 

 

 
 

No livro A guerra dos tronos os eventos ocorrem da mesma forma, mas a construção é 

diferente porque a objetificação que Viserys faz da irmã não se traduz em uma objetificação 
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da personagem para os leitores. Viserys não retira o vestido de Daenerys, mesmo quando toca 

os seus seios e isso é retratado em tom de violência física, pois resulta em um beliscão 

ameaçador: “– Não me falhará esta noite. Senão, será ruim para você. Não quer acordar o 

dragão, quer? – os dedos torceram-se, um beliscão cruel e duro através do tecido grosseiro da 

túnica.” (A guerra dos tronos, Daenerys I, p. 40). Em nenhum momento a personagem fica 

nua diante do irmão, ela se desnuda apenas quando vai tomar banho, depois que ele foi 

embora, e mesmo nesse momento não há descrição do seu corpo e sim uma ação cotidiana 

não sexualizada que destaca a relação dos Targaryen com o fogo, informação importante para 

a narrativa (“A água escaldava, mas Daenerys não hesitou nem gritou. Gostava do calor. [...] 

‘O fogo está em nosso sangue’”. (A guerra dos tronos, Daenerys I, p. 44).  

Dessa forma, o enfoque do livro recai na associação da vulnerabilidade de Daenerys 

com as ações abusivas de Viserys, fruto do exercício patriarcal, por isso a violência física 

adquire destaque e a nudez não é introduzida, por não ter utilidade narrativa. Por sua vez, 

Game of thrones, além de estabelecer Viserys como abusador, caracteriza a vulnerabilidade 

de Daenerys por meio da sua nudez objetificada pela câmera, aspecto recorrente na série 

televisiva no que tange, principalmente, a representação visual das mulheres.  

O casamento de Daenerys Targaryen com o dothraki Khal Drogo foi o ponto inicial de 

acesso ao poder da personagem, por permitir que ela percebesse sua força interior e 

capacidade de superação das adversidades, pontos que tiveram repercussões profundas na sua 

trajetória. Tanto As crônicas de gelo e fogo quanto Game of thrones enfatizam o choque 

cultural como marca desse relacionamento, mas adotam caminhos diferentes na apresentação 

da natureza do mesmo e na caracterização de Drogo.  

Na série televisiva, Khal Drogo vai até o palácio onde estão hospedados os irmãos 

Targaryen a fim de inspecionar Daenerys e avaliar se vale a pena tomá-la como esposa em 

troca de apoio militar a Viserys. Ela aparece trajando um vestido transparente (imagem 10), 

como se este fosse um embrulho para um presente (no caso, o seu corpo), e é exposta à 

apreciação do olhar de Drogo. É importante destacar como ocorre a dinâmica da cena (e dos 

olhares): quando os dothraki chegam, Daenerys avalia Drogo a distância, motivada por 

curiosidade e pelo discurso do seu irmão que exalta os valores guerreiros do Khal (imagens 11 

e 12); na sequência, este se aproxima e a esquadrinha de cima a baixo, avaliando os seus 

atributos físicos, sem descer do cavalo ou lhe dirigir uma palavra (imagem 13), ou seja, ele 

está mais preocupado em avaliar o corpo dela do que em conhecê-la; concomitantemente, 

Daenerys fixa o seu olhar em Drogo, demonstrando uma mistura de firmeza (ela deve 

desempenhar o papel designado por seu irmão) e temor. 
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Portanto, trata-se de uma construção complexa que visa reafirmar a objetificação de 

Daenerys no mundo ficcional, mas não a objetifica pela imagem e nem pela narrativa. Apesar 

de Daenerys estar com uma roupa transparente que objetiva expor o seu corpo à apreciação, a 

construção audiovisual não a objetifica: nenhum enquadramento se detém em partes 

específicas do seu corpo e este não é esquadrinhado nem quando Drogo o faz, pois há uma 

alternância entre plano/contraplano dos dois (imagens 14 a 16), que olham um para o outro. A 

câmera não assume o ponto de vista de nenhum deles e ambos aparecem como sujeitos que 

usam do olhar para investigar alguém desconhecido. Além disso, cabe ressaltar que a 

narrativa constrói uma aproximação do espectador com a perspectiva da Daenerys enquanto 

Drogo foi representado como “o outro” a ser temido. Assim, a cena é construída para 

reafirmar a objetificação de Daenerys no mundo ficcional, o que não ocorre na representação 

audiovisual. 
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Nos livros é Daenerys quem vai até o palácio de Drogo para conhecê-lo, acompanhada 

de Viserys e de Illyrio, e o encontro em si não é descrito, o capítulo termina no momento em 

que Khal vai na direção dela e o próximo capítulo da personagem começa já na festa do seu 

casamento. Além disso, o acontecimento inteiro é contado do ponto de vista de Daenerys e 

serve para mostrar ao leitor como ela se sente em ser obrigada a se casar com um homem 

desconhecido e de uma cultura tão diferente da dela. Essa experiência é centrada na relação 

que Daenerys tem com o seu irmão e enfoca o quanto ele é abusivo, violento e egoísta, 

preocupado única e exclusivamente com os seus próprios objetivos e ignorando 

completamente os sentimentos da irmã.  

Essa pequena mudança na escolha dos eventos constrói sentidos diferentes, 

principalmente no que diz respeito a Khal Drogo. Na série ele é representado como um 

homem que vê Daenerys como um mero objeto sexual, já que a inspeção de seu corpo é o 

elemento central da cena do encontro entre os dois. Por outro lado, A guerra dos tronos não 

descreve esse encontro e revela a perspectiva de Drogo apenas na noite de núpcias, pelos 

olhos de Daenerys. Até esse momento, o Khal dos livros aparece como uma figura distante, 

desconhecida, a ser temida muito mais pela imagem e diferenças que evoca do que por seus 

atos propriamente ditos, diferente de Viserys que tem seu comportamento abusivo com a irmã 

constantemente reiterado.  

Portanto, enquanto na série há uma ênfase na objetificação sexual de Daenerys, 

enfatizando como o seu corpo é uma moeda de troca, a saga literária aborda a questão da 

perspectiva dos casamentos arranjados, que implica em uma dimensão mais política do que 

sexual, mesmo porque o Khal não precisa se casar para dispor sexualmente de mulheres belas, 

dado o seu poderio militar e os valores que os dothraki possuem. Nos dois casos Daenerys 

está sendo objetificada no mundo ficcional, já que está sendo “vendida” e obrigada a se casar 
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contra a sua vontade. No entanto, as formas de representação e os sentidos construídos são 

diferentes, principalmente em relação ao papel que Drogo desempenha nesse arranjo. 

A cena da noite de núpcias do casal é uma das mais controversas da série televisiva 

porque traz a representação de um estupro, enquanto nos livros a abordagem é diferente. No 

episódio Winter is coming (T1E1, 2011), a cena se passa no entardecer e à beira mar, com o 

som das ondas quebrando nas rochas, e a céu aberto, conforme os costumes dothraki. 

Enquanto o tom alaranjado confere um ar de aconchego, mais adequado na construção de um 

clima romântico, a música e o olhar de Daenerys ressaltam medo e inquietação, estabelecendo 

um evidente contraste (imagens 17 a 19). Drogo se aproxima e começa a tirar a roupa dela, 

que principia a chorar (imagens 20 e 21). Ele, então, limpa as lágrimas de Daenerys e fala 

“não” (imagem 22), e por alguns instantes ela imagina que seja possível estabelecer um 

diálogo com ele, mas logo percebe que o dothraki não conhece a sua língua e se limita a dizer 

“não” para tudo. Ela continua chorando enquanto ele não para de tirar a roupa dela, até o 

momento em que ele a desnuda e ela resiste, tampando seus seios. Drogo, de forma firme, 

afasta as mãos de Daenerys (imagens 23 a 26). Esta mantem uma expressão de sofrimento ao 

longo de toda a cena, situação ignorada por Drogo (imagens 27 e 28). Por fim, ele a abaixa e a 

cena acaba, deixando subtendido o estupro (imagens 29 e 30). Este não é encenado ao 

espectador, mas depois há a confirmação de que foi consumado.  
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Daenerys não é objetificada pela câmera e quando sua nudez é revelada acontece de 

forma contextualizada, de acordo com as necessidades da narrativa. No entanto, a 

ambientação é um pouco fora do lugar, mais propícia para um encontro amoroso do que para 

a representação da violência de um estupro, o que é problemático, ainda mais por ser 

desnecessária para a construção do evento. Por sua vez, o que chama mais a atenção é o 

comportamento de Khal Drogo, que trata Daenerys como um objeto sexual e, em nenhum 

momento, se importa com o que ela sente ou esboça interesse em se conectar com ela, 

seduzindo-a de alguma forma para que haja um relacionamento consensual. Ele simplesmente 

ignora suas lágrimas e a estupra. Além disso, muitas vezes ele mesmo é despersonificado pela 

construção audiovisual, já que sua cabeça é omitida em vários enquadramentos, ressaltando 

apenas a força bruta dos seus braços em ação de ataque. 

É importante destacar que a série visa impactar o espectador com a cena, no intuito de 

fazê-lo se comover com a situação de Daenerys, subterfúgio narrativo escolhido para enfatizar 

o processo de ascensão da personagem, que ocorrerá ao longo das temporadas. No entanto, tal 

percurso narrativo também acontece nos livros, mas a noite de núpcias é retratada de outra 

forma, o que tem repercussões profundas na caracterização de Khal Drogo e também na 

construção de representações de gênero menos problemáticas.  

Na saga literária, Drogo se preocupa em fazer com que Daenerys se sinta à vontade 

com ele e o sexo só ocorre depois que ele percebe que isso aconteceu. O evento acontece à 

noite, a céu aberto, um costume da cultura dele, e à beira de um riacho. Diferente da série, 

Daenerys começa a chorar assim que Drogo se vira para ela e a reação do Khal foi a de dizer 

“não” e começar a limpar as lágrimas da moça, enquanto tocava delicadamente os cabelos 

dela e dizia palavras em dothraki. Este gesto foi interpretado por Daenerys como uma forma 

de carinho: “Danny não compreendia as palavras, mas havia calor na entonação, uma ternura 

que nunca esperara daquele homem” (A guerra dos tronos, Daenerys II, p. 138). Após isso, 

Drogo sentou-se na frente dela e começou a remover as campainhas de seus cabelos, símbolo 

de seus feitos guerreiros, e a desfazer suas tranças, sendo ajudado por Daenerys. Quando 

terminaram, Drogo passou a despir a Targaryen  - “seus dedos eram hábeis e estranhamente 

ternos. Removeu-lhe as sedas, uma por uma, com cuidado” (A guerra dos tronos, Daenerys II, 

p. 139) - e ela reagiu se protegendo quando seus seios foram desnudados, no que ele 

respondeu com “não” e “puxou-lhes as mãos para longe dos seios, com gentileza, mas 

firmemente” (A guerra dos tronos, Daenerys II, p. 139) e fitou os olhos dela dizendo “não”, 

palavra repetida por ela. Na sequência, o Khal despiu Daenerys completamente, gesto que a 

intimidou e deixou-a com medo do que viria a seguir, mas ele não fez nada e ficou a observá-
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la por um tempo. Só depois começou a tocá-la em suas mãos, rosto, pernas, cabelos, boca e 

costas, em uma ação demorada até chegar aos seios. Todo o processo é descrito como se 

fossem preliminares e culmina na descrição a seguir, que encerra o capítulo: 
Então parou, e puxou-a para o seu colo. Dany estava corada e sem fôlego, 
com o coração a palpitar no peito. Ele envolveu seu rosto nas mãos enormes 
e ela o olhou nos olhos. 
- Não? - disse ele, e ela soube que era uma pergunta. Tomou-lhe a mão e a 
dirigiu para a umidade entre as coxas. 
- Sim - sussurrou ao introduzir o dedo dele dentro de si. 
(A guerra dos tronos, Daenerys II, p. 140). 

 

Portanto, a caracterização de Khal Drogo é muito diferente do representado em Game 

of thrones. Na saga literária, ele trata Daenerys como uma pessoa e não como um objeto, 

preocupando-se em fazer com que a inevitável noite de núpcias seja mais confortável para ela. 

Drogo faz do processo de despir-se de suas tranças uma forma de sedução, já que os sinos em 

seus cabelos denotam o seu valor guerreiro, aspecto definidor da masculinidade em sua 

cultura, e o coloca em uma posição de proximidade com Daenerys antes de fazer com que ela 

se desnude, algo que não acontece na série. Além disso, ele a trata de forma terna e não 

violenta, inclusive usando a palavra “não” dita em westeroi como uma forma, ainda que 

rudimentar, de comunicação. Nesse sentido, é muito diferente do que ocorre na série 

televisiva porque nesta a palavra é esvaziada de valor comunicativo, sendo usada como um 

elemento de linguagem apenas para os espectadores, pois assume apenas a função de enfatizar 

o desespero de Daenerys. Nos livros, a palavra “não” foi usada como forma de comunicação e 

sinal de entendimento entre os dois, mesmo sem um conhecer a língua do outro, tanto que o 

“não?” ao final é reconhecido por Daenerys como uma solicitação de consentimento para o 

sexo. Assim, Drogo é representado na noite de núpcias como um homem que tem a dimensão 

de que Daenerys não escolheu se relacionar com ele, mas, ao invés de lidar com a situação 

como um exercício de poder e tomar a esposa apenas porque é seu “direito”, ele compreende a 

situação como uma característica do casamento, por isso tenta fazer com que a experiência 

dela seja a mais confortável possível em tal contexto. 

Mesmo diante de tudo o que foi dito, é importante não perder a dimensão de que a 

noite de núpcias entre Khal Drogo e Daenerys Targaryen nos livros também é um estupro, 

pois ela não escolheu estar ali, além do fato de ela ter apenas 13 anos (ele estava na casa dos 

30 anos). No entanto, a mudança na caracterização de Drogo é um aspecto que traz grandes 

repercussões nas representações de gênero.  
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Em Game of thrones Khal Drogo é representado como um abusador, que objetifica 

Daenerys e a trata de forma violenta desde o início, pois a brutalidade é posta em relevo pela 

maneira como ele é apresentado à audiência no primeiro episódio. Essa visão é reforçada 

porque a primeira cena após a noite de núpcias, que abre o segundo episódio, é um diálogo 

entre Jorah e Daenerys (T1E2, The Kingsroad, 2011). Ele a encontra com um olhar perdido e 

percebe que ela está cansada. Para tentar amenizar, Jorah conta uma história da tradição 

dothraki, de como eles imaginam o fim do mundo, e quando ele fala essas últimas palavras 

Daenerys olha para Drogo com os olhos pesarosos e engole seco, deixando subtendido que ele 

é o problema, o causador de suas dores. A cena culmina com Jorah dizendo, após olhar Drogo, 

“vai ficar mais fácil” e ela reage espantada e constrangida por perceber que ele sabe que ela 

sofre abusos do marido.  

A questão é amplificada porque uma cena subsequente, no mesmo episódio, retrata um 

novo estupro, agora encenado para a audiência e não mais subtendido, colocando em destaque 

toda a brutalidade de Drogo e a dor de Daenerys, expressa em suas lágrimas (imagens 31 a 

34). Essa abordagem prioriza a coerção e a violência e, ao mesmo tempo, individualiza as 

ações abusivas de Drogo, pois ele é colocado como o agente principal causador da dor de 

Daenerys, mais do que o contexto no qual estão inseridos, já que a dificuldade de adaptação à 

cultura dothraki é colocada em segundo plano.  
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O fato do casamento entre Daenerys e Drogo ser uma forma de coerção não é ignorado 

ou atenuado nos livros, já que a Targaryen expõe várias vezes aos leitores que não queria esse 

matrimônio e que tinha medo de ter relações sexuais com o Khal. Após o casamento estar 

consumado, Drogo trata Daenerys com indiferença, não partilha as refeições com ela e 

convive apenas com seus guerreiros. Tal distanciamento incomoda Daenerys, deixando 

subtendido que ela imaginava estabelecer um vínculo afetivo com seu marido. No entanto, 

mais do que um incômodo, tal situação assume conotações terríveis quando ela relata as dores 

provocadas pelos estupros recorrentes do marido:  
[...] todas as noites, em algum momento antes da alvorada, Drogo vinha à 
sua tenda e a acordava na escuridão para montá-la tão implacavelmente 
como montava seu garanhão. Possuía-a sempre por trás, à moda dothraki, e 
Dany sentia-se grata por isso; dessa maneira, o senhor seu marido não podia 
ver as lágrimas que lhe molhavam o rosto, e podia usar a almofada para 
abafar seus gritos de dor. Quando acabava, ele fechava os olhos e começava 
a ressonar baixinho, e Dany se deitava ao seu lado, com o corpo dolorido e 
machucado, com dores demais para dormir. (A guerra dos tronos, Daenerys 
III, p. 290). 

 

Essa aparente mudança de comportamento de Drogo fica, a princípio, difícil de ser 

compreendida: como um homem que demonstra preocupação - e até ternura - com sua esposa 

na noite de núpcias começa a tratá-la dessa forma após o casamento ser consumado? Não há 

nenhuma descrição que demonstre que o objetivo dele era o de causar dor a Daenerys ou 

mesmo que sentia prazer nisso, o relato inteiro é o de um comportamento indiferente, de 

alguém que não se importa com o sentimento do outro, mas que, ao fazer isso, inflige muito 

sofrimento.  

Um aspecto a ser levado em consideração é o fato de Drogo ter sido educado em uma 

cultura, a dothraki, que não reconhece valor nas mulheres. Estas são vistas de forma 

meramente funcional (como esposas, amantes e mães), sendo que os vínculos válidos são os 

estabelecidos com outros homens guerreiros, vistos como iguais91. Nesse contexto, Drogo não 

se sente compelido a partilhar seu tempo com Daenerys e nem leva em consideração se ela 

está satisfeita ou incomodada com o sexo. Então, por que ele é retratado como alguém 

compreensivo na noite de núpcias? Há incoerência nessa representação? Existe uma 

informação nos livros que pode auxiliar na compreensão dessa construção.  

                                                
91 As únicas mulheres que possuem alguma relevância são as dosh khaleen, khaleesis que após a morte de seus 
maridos devem prestar serviço religioso na cidade dos dothraki. No entanto, mesmo nesse caso elas 
desempenham um papel meramente funcional, religioso, sem um valor próprio definido a elas, tanto que são 
retiradas do convívio social e não podem mais se casar, em respeito à memória do marido. 
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Drogo leva Daenerys para ter a noite de núpcias a céu aberto, sendo que “os dothrakis 

acreditavam que todas as coisas importantes na vida de um homem devem ser feitas a céu 

aberto” (A guerra dos tronos, Daenerys III, p. 301). Nesse sentido, tal evento pode ser 

interpretado como fora do habitual, o início da vida conjugal do casal, por isso merecia um 

tratamento diferenciado. Após isso, todas as outras noites de sexo foram dentro da tenda, 

marcadas por um sentido de cotidianidade. Esse aspecto cultural é importante tanto que, 

quando Danenerys decide seduzir Drogo e estabelecer um vínculo com ele, o leva para fazer 

sexo fora da tenda, a céu aberto, mesmo que todo o khalasar estivesse vendo. Sendo assim, é 

possível inferir que não há uma incompatibilidade no comportamento de Drogo, ele é 

retratado como alguém que segue as tradições e costumes de seu povo, sem refletir sobre eles 

ou questioná-los, o que se traduz em atos muitas vezes vis, mesmo que o homem não seja, 

necessariamente, vil.  

Isso faz com que a representação do aspecto abusivo do casamento assuma um 

tratamento mais complexo nos livros do que o feito na série televisiva. Nos livros, Drogo é 

caracterizado mais como um homem fruto da sua cultura, misógina e violenta, do que como 

um indivíduo abusador. Os dothraki possuem uma ordem social e política patriarcal, 

estruturada a partir de uma rígida hierarquia de gênero que submete as mulheres às decisões 

dos homens. Nesse sentido, a estrutura social é opressora frente às mulheres e a ação 

individual dos homens tende a ser motivada pelo que socialmente se espera deles. Portanto, se 

trata de um arranjo social necessariamente abusivo e violento para com as mulheres. Por outro 

lado, os homens, individualmente, internalizam esses valores culturais de formas diferentes, o 

que pode resultar em ações explicitamente abusivas e violentas, quando implicam em dolo 

consciente, ou ações que podem resvalar em uma violência naturalizada pelos costumes 

sociais e, portanto, não conscientemente percebida como tal. Isso pode ser identificado através 

do contraste que Daenerys estabelece entre Drogo e os outros homens do khalasar92:  
Daenerys sentia-se feliz por Khal Drogo não aderir a esses costumes antigos. 
Não teria gostado de ser partilhada. [...] Qotho tinha olhos cruéis e mãos 
rápidas que gostavam de machucar. Deixava manchas negras na macia pele 
branca de Doreah sempre que a tocava, e por vezes deixava Irri soluçando à 
noite. Até seus cavalos pareciam temê-lo. (A guerra dos tronos, Daenerys IV, 
p. 504). 

 

Assim, a coerção sofrida por Daenerys no livro A guerra dos tronos é muito mais um 

dado social do que a materialização do ato abusivo de um indivíduo violento. Tanto que 
                                                
92 Os dothrakis são um povo nômade, divididos em vários clãs diferentes, cada um liderado por um Khal. No 
caso, khalasar é sinônimo de clã. 
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Viserys Targaryen é enfatizado como a figura abusiva, que objetifica a irmã e não tem 

pudores em trocá-la por um exército, enquanto Drogo é retratado mais como o “outro” 

desconhecido, indiferente, e não como um abusador, mesmo que ele não demonstre o menor 

interesse em questionar o status quo, que o beneficia. 

Essa mudança pode parecer uma sutileza, mas faz muita diferença, principalmente 

porque o casamento evolui para uma relação amorosa/afetiva. O relacionamento entre 

Daenerys e Drogo na série é apresentado como uma história de abuso que se transforma em 

amor, enquanto nos livros o relacionamento é desenvolvido da perspectiva do casamento 

arranjado, uma estrutura socialmente abusiva, que evolui paulatinamente da impessoalidade e 

temor para uma afeição construída pela convivência e diminuição dos abismos culturais.  

Um ponto de mudança no casamento ocorre quando Daenerys decide reverter sua 

situação através do sexo, único ponto de contato entre ela e o marido, relação construída até 

então por meio da violência, como já mencionado. Ela pede conselhos a uma de suas criadas 

de como seduzir o Khal e fazer com que ele a perceba, visando estabelecer um vínculo com 

ele e romper o ciclo de violência. Tal desdobramento ocorre tanto nos livros quanto na série, 

momento a partir do qual ela passa a ser tratada por Drogo de forma diferente, mais próxima e 

afetuosa. No entanto, os desdobramentos são diferentes pela maneira como os eventos são 

ordenados e conduzidos. 

Em Game of thrones há uma cena específica na qual a criada, Doreah, ensina 

Daenerys a seduzir o Khal, algo que é mencionado nos livros, mas nunca retratado. Daenerys 

intui que o sexo era a única porta de entrada para começar a estabelecer um vínculo com 

Drogo e, com isso, receber um tratamento diferente por parte dele, mas aprende com Doreah 

mais do que isso, que existe uma relação de poder no sexo e que usá-lo fará com que consiga 

ter ascendência sobre o Khal.  

Daenerys põe em prática os conselhos de Doreah e se impõe no relacionamento sexual 

com Drogo, falando de forma firme que deseja que ele a olhe nos olhos durante o ato sexual e 

ficando por cima dele. Nesse momento, além de surpreender o Khal de forma positiva e 

seduzi-lo, abrindo caminho para que ela possa estabelecer um vínculo afetivo/sexual com ele, 

Daenerys também assume uma posição de poder (imagens 35 a 42). Inclusive, essa ação é o 

marco fundamental do início do processo de ascensão ao poder da personagem em Game of 

thrones, um ponto de ruptura na sua trajetória. A partir desse evento ela se sente mais 

confortável entre os dothraki, passa a dar ordens como uma khaleesi, sente-se forte tanto para 

confrontar o irmão abusivo quanto para questionar alguns valores da cultura do marido, como, 

por exemplo, o estupro de mulheres em contexto de guerra. Assim, mesmo que tal ação não se 
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traduza em um acesso direto ao poder político, representa uma autoafirmação da personagem, 

que passa a ver-se como alguém forte que reconhece o próprio valor. 
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Além disso, é a primeira vez que Drogo aparece nu, sendo que em todos os contextos 

anteriores (primeiro encontro93, noite de núpcias, cena do estupro no segundo episódio) era 

Daenerys quem aparecia desnuda, enquanto ele sempre esteve vestido (ele aparece com o 

peito nu, mas é uma representação característica da forma como os dothraki se vestem). E não 

apenas ele está nu como ela está vestida e se mantem assim durante toda a cena de sexo, um 

exemplo de como Game of thrones faz uma associação recorrente entre sexo e poder, aspecto 

que será mais discutido no capítulo 4. Não há objetificação na nudez de Drogo. 

Para pontuar a diferença dessa construção com a dos livros, é necessário pensar na 

estrutura e ordenação de como os eventos são apresentados.  Em A guerra dos tronos o ponto 

de ruptura na condição de Daenerys ocorre quando ela tem o “sonho de dragão”, uma espécie 

de sonho premonitório que os Targaryen têm, que lhe conectou com sua força interior: “não 

havia nenhuma dor. Sentia-se forte, nova e feroz” (p. 291): 
Daquele momento em diante, cada dia foi mais fácil que o anterior. As 
pernas ficaram mais fortes; as bolhas arrebentaram e as mãos ganhavam 
calos; as moles coxas enrijeceram, flexíveis como o couro. [...] À medida 
que a viagem foi deixando de ser uma provação, Dany começou a reparar 
nas belezas da terra que a rodeava. Cavalgava à frente do khalasar com 
Drogo e seus companheiros de sangue, e assim encontrava todas as regiões 
frescas e intactas. [...] Começou a encontrar prazer até mesmo nas noites, e 
embora ainda gritasse quando Drogo a possuía, nem sempre era de dor. (A 
guerra dos tronos, Daenerys III, p. 291-292). 

 

O evento subsequente a essas lembranças é o momento em que Viserys se aproxima 

de forma violenta de Daenerys, indignado por ela ter mandado o khalasar parar sua marcha. O 

comportamento de Viserys reitera o quanto ele é abusivo, a diferença está na reação de 

Daenerys, que agora se sente forte o suficiente para não aceitar mais os abusos do irmão e o 

empurra. Guerreiros dothraki se aproximam, perguntando se deveriam matá-lo por ter 

ofendido a khaleesi, e ela responde não ser necessário, apenas manda que tomem o cavalo 

dele: “Dany tampouco conseguia acreditar no que dizia. No entanto, as palavras vieram, - Que 

meu irmão caminhe atrás de nós no khalasar – entre os dothraki o homem que não monta a 

cavalo não é homem nenhum. – Que todos os vejam como tal.” (A guerra dos tronos, 

Daenerys III, p. 295). Esse evento também ocorre na série, mas é só depois que Daenerys usa 

do sexo para persuadir Drogo. Além disso, a decisão de punir Viserys, retirando o seu cavalo, 

                                                
93 Como explicado anteriormente, Daenerys não estava exatamente nua, mas o vestido tinha a intenção de 
desnudá-la mesmo vestida, já que pelas convenções sociais ela não poderia aparecer nua publicamente, por isso 
dão a ela um vestido transparente. 
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parte de Rakharo e não de Daenerys, que em Game of thrones demora um pouco mais para 

confrontar o irmão (isso ocorre apenas no episódio 4). 

Nesse sentido, o “sonho do dragão” é o ponto de ruptura que leva Daenerys ao início 

do seu processo de ascensão ao poder e não o sexo com Drogo, como visto na série televisiva. 

A partir do momento que ela se sente forte, consegue se adaptar à aspereza da cultura dothraki, 

confronta o irmão abusivo e estabelece um vínculo afetivo/sexual com Khal Drogo. Portanto, 

enquanto na série o sexo é o dispositivo narrativo usado para apresentar o início do processo 

de ascensão ao poder de Daenerys, nos livros é quando ela entra em contato com sua força 

interior. Nesse sentido, no livro A guerra dos tronos, o sexo com Drogo representa o ponto de 

culminância da confiança que ela passa a ter em si mesma e também o momento em que 

abraça a cultura dothraki. Não à toa ela optou por levá-lo para fora da tenda - algo que não 

existe em Game of thrones, sinalizando a importância do ato, e não se sente constrangida 

pelos olhares ao redor, já que o povo dessa cultura não tem tabus em relação a sexo e nudez: 

Os dele [Drogo] eram os únicos olhos que importavam, e quando o montou 
viu algo neles que nunca vira antes. Cavalgou-o com tanto vigor como já 
cavalgara a sua prata, e quando chegou o momento do prazer, Khal Drogo 
gritou seu nome. (A guerra dos tronos, Daenerys III, p. 301). 

  

Drogo chamando-a pelo nome representa o momento em que ela é integrada na vida 

dele e na cultura dothraki. O capítulo culmina com a informação de que Daenerys está 

grávida, a materialização da sua integração. Portanto, o relato nos livros enfatiza as 

dificuldades enfrentadas por Daenerys mais como um dado cultural, uma inadaptação à 

cultura dothraki e ao casamento.  

Em Game of thrones, as cenas posteriores à noite em que Dany seduz Drogo mostram 

um casal apaixonado, que troca carinhos e palavras ternas, ao mesmo tempo que retrata o 

Khal como alguém que externaliza seus sentimentos, deixando explícito e público que ama, 

respeita e admira Daenerys. Por sua vez, ela ignora os abusos sofridos e passa a nutrir um 

grande amor por Drogo. Assim, os dois desenvolvem um relacionamento romântico e a 

mudança na caracterização de um Drogo abusador para um homem carinhoso é apresentada 

de forma brusca, como exemplificado na sequência a seguir, com suas respectivas imagens: 

43- estupro na noite de núpcias (episódio 1); 44- estupro marital (episódio 2); 45- Daenerys 

seduz Drogo (episódio 2); 46- casal conversa sobre o filho que estão esperando (episódio 3); 

47- Drogo demonstra admiração quando Dany passa pelo ritual dothraki (episódio 6); 48- 

Dany tenta convencer Drogo a invadir os Sete Reinos enquanto faz a trança dele (episódio 7); 
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49- Drogo recusa o pedido de Dany de forma carinhosa (episódio 7); 50- Drogo demonstra 

amor publicamente a Daenerys quando é informado que tentaram envenená-la (episódio 7).  

 

 

 

 
 

O comportamento de Drogo nos livros é mais regular, ele não vai do extremo de um 

abusador para um homem romântico e apaixonado, porque ele não é retratado de nenhuma 

dessas formas. A ação de sedução de Daenerys também faz com que Drogo mude o 
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tratamento com ela, ele sai da indiferença e passa a vê-la como alguém importante e forte. Ele 

não demonstra sentimentos explícitos, mas exprime afeição e orgulho por ela em pequenos 

gestos, como no ritual dothraki pelo qual Dany passou, por exemplo: 
Khal Drogo estava em pé ao seu lado enquanto ela comia [o coração, parte 
do ritual], com o rosto duro como um escudo de bronze. [...]  Por fim, julgou 
vislumbrar um orgulho feroz em seus olhos escuros e amendoados, mas não 
tinha certeza. Não era frequente que o rosto do Khal traísse os pensamentos 
interiores. (A guerra dos tronos, Daenerys V, p. 629). 

 

Por sua vez, Daenerys também se afeiçoa ao Khal pela convivência, admirando-o e 

sentindo atração por ele: “Dany apoiou-se sobre o braço para olhá-lo, tão alto e magnífico. 

Adorava especialmente os seus cabelos. Nunca foram cortados; ele nunca conhecera a derrota” 

(A guerra dos tronos, Daenerys VI, p. 747).  

O fato de Daenerys ter se afeiçoado a um homem que a estuprou, fato que ocorre tanto 

na saga literária quanto na série televisiva, é um ponto que deve ser discutido. De um lado é 

importante destacar que o contexto retratado é aquele no qual o casamento é um contrato 

balizado por interesses políticos e/ou econômicos. Assim, tal relacionamento não é 

considerado um gesto romântico, fruto da escolha dos envolvidos, mas uma aliança firmada 

pelos pais dos noivos (ou por quem exercia essa função quando o pai não estava mais vivo), 

mas na qual os filhos homens tinham mais chances de serem ouvidos do que as filhas.  

O casamento arranjado é um elemento fundamental na organização política e social, 

tanto de Westeros quanto de Essos, e deve ser compreendido pela lógica social/cultural e não 

pela individual. Nesse sentido, o sexo é visto como uma obrigação matrimonial, tanto das 

mulheres quanto dos homens, no intuito de gerar filhos, herdeiros de sua linhagem e bens, por 

isso, o sexo forçado no casamento raramente é concebido como estupro, situação vivenciada, 

em sua esmagadora maioria, por mulheres. Ressalta-se que essa configuração se aplica a 

sociedades profundamente patriarcais, nas quais as mulheres não possuem direitos e estão em 

uma posição de submissão, dependendo da tutela de uma figura masculina. 

Portanto, tal concepção é muito diferente da forma como o casamento é concebido na 

maior parte das sociedades contemporâneas ocidentais, nas quais a escolha individual e o 

consentimento sexual são elementos jurídicos definidores desse tipo de contrato:  
Embora a relação carnal voluntária seja lícita ao cônjuge, é ilícita e 
criminosa a coação para a prática do ato por ser incompatível com a 
dignidade da mulher e a respeitabilidade do lar. A evolução dos costumes, 
que determinou a igualdade de direitos entre o homem e a mulher, justifica 
essa posição. Como remédio ao cônjuge rejeitado injustificadamente caberá 
apenas a separação judicial (MIRABETE, 2003, p. 411). 
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No entanto, mesmo que o estupro marital seja hoje juridicamente considerado um 

crime e não um direito na maior parte dos países, muitas vezes é naturalizado porque 

“normalmente se tem posturas e discursos manipulatórios na tentativa de persuadir a vítima de 

que não se trata de uma violência, tendo em vista que existe uma obrigação conjugal” 

(HENRIQUES; ALVES, 2015, p. 9).  

Esse parênteses é necessário porque toca em um ponto muito importante para a análise. 

As crônicas de gelo e fogo e Game of thrones são produtos culturais lançados e fruídos em um 

contexto  contemporâneo, portanto estão diretamente imbricados a questões contemporâneas. 

Sendo assim, é possível compreender e enquadrar o casamento arranjado e os estupros 

maritais decorrentes, representados nas obras ficcionais analisadas, como elementos de uma 

cultura com uma mentalidade diferente. No entanto, é necessário problematizar como essa 

questão é conduzida porque pode servir como uma representação que naturaliza estupros 

maritais e relacionamentos abusivos, situações que ainda persistem nos dias de hoje e são 

problemáticas. 

Como apontado, A guerra dos tronos retrata a questão de uma perspectiva 

sociocultural e não individual. Assim, a organização política e social fortemente patriarcal, 

que não leva em consideração o bem-estar e a vontade das mulheres, é apontada como a raiz 

dos eventos retratados, então sinaliza que a estrutura em si deve ser questionada e não apenas 

o ato de um indivíduo. Isso é importante quando Khal Drogo é colocado em comparação com 

outros homens que possuem comportamentos abusivos. Ele não é retratado como um 

abusador e sim como alguém que simplesmente age de acordo com o esperado, mas que 

também se beneficiava dos seus privilégios e não questiona se sua ação causa dor ou não. Ele 

é indiferente porque a questão não existe para ele, é algo “natural”. 

Em nenhum momento a construção no livro justifica ou atenua a ação de homens 

como Drogo ou os exime de suas responsabilidades, pois aponta que poderiam ter agido de 

forma diferente do esperado, como faz Ned Stark, por exemplo. E mesmo a descrição do 

estupro sofrido por Daenerys reforça isso. O aspecto mais significativo é que o livro permite 

uma reflexão de como a cultura é internalizada e como isso faz com que comportamentos 

tóxicos sejam reproduzidos sem reflexão por homens que não são vilões ou sádicos, são 

homens comuns. E ao fazerem isso, eles reproduzem uma cultura que sanciona práticas cruéis 

e desumanas. 

Por outro lado, demonstra também como as mulheres sofrem os efeitos dessa 

construção cultural porque, em muitos casos, não conseguem perceber que sofreram estupro 

quando este veio de alguém conhecido. Em casamentos isso fica mais evidente porque a 
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situação é vivenciada como parte da vida, algo “natural”, como demonstra o relato de 

Daenerys citado anteriormente. Ainda, salienta que a ruptura do ciclo de violência só ocorre 

quando as mulheres subjugadas conseguem perceber a sua força, a ponto de reagirem com os 

recursos que têm em mãos. Só que isso não é suficiente, como a saga As crônicas de gelo e 

fogo demonstra em vários exemplos.  

Quando os dothrakis saqueiam uma aldeia, Daenerys impede que mulheres sejam 

continuamente estupradas, usa sua influência de khaleesi esperando o herdeiro do Khal. Um 

caso se destaca, a moça Eroeh é retirada de Mago, este a reivindicava como butim de guerra e 

não se conforma de ter o seu “direito” negado. Diante da força de Drogo, ele e os demais 

guerreiros são obrigados a acatar a situação, mas, assim que o marido de Daenerys morre, 

uma das primeiras coisas que Mago fez é estuprar Eroeh, entregá-la para ser estuprada por 

seus companheiros e matá-la. Esse caso é tão significativo na trajetória de Daenerys que ela se 

lembra do que aconteceu com Eroeh várias vezes nos livros. O evento não ocorre na série. 

Além disso, Daenerys recebe ameaças verbais de estupro várias vezes após a morte de 

Drogo, mesmo quando está em posição de poder e protegida por um exército. Em uma 

negociação com um líder de mercenários ouve dele: “O que você é – disse Prendahl na Ghezn 

– é uma puta de um senhor de cavalos. Quando vencermos, será dada ao meu garanhão para 

que ele monte em você” (A tormenta de espadas, Daenerys IV, p. 730). Não importa o quanto 

Daenerys tenha poder, a ameaça de estupro sempre paira sobre ela, assim como paira sobre as 

demais personagens femininas. 

Esses exemplos reforçam a ideia de que a ruptura individual de uma mulher do ciclo 

de abuso que lhe é imposto não garante que não voltará a ocorrer, ao mesmo tempo que não 

altera a condição das outras mulheres. O ciclo nunca se encerrará porque a lógica não é 

individual, é necessário romper com todos os aspectos culturais que naturalizam e incorporam 

o estupro como prática.  

Por sua vez, em Game of thrones o elemento cultural existe, mas em muitos momentos 

aparece mais como um pano de fundo para o desenrolar das ações dos personagens do que 

algo intrinsecamente ligado a estas ações. Isso explica vários eventos que são incongruentes, 

se a cultura for levada em consideração. Um deles é o caso de Jon Snow que abandona a 

Patrulha da Noite na sexta temporada, ação punida com a morte, e depois é aclamado rei do 

Norte, sem que houvesse nenhuma explicação aos lordes da região. Essa abordagem também 

é encontrada na maneira como a série retrata o casamento de Daenerys e Khal Drogo. 

Como já apontado, apesar de existir um contexto cultural ligado à maneira como os 

dothrakis tratam as mulheres, a opção é a de representar Drogo como um abusador e não 
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como um homem forjado pelo seu contexto cultural. Assim, a maneira como Game of thrones 

constrói a natureza do casamento entre Daenerys e Drogo tem como consequência uma 

abordagem que minimiza o peso do estupro e reforça um estereótipo muito nocivo da mulher 

que ignora as ações do seu abusador por amor. Ainda, reverbera a narrativa da existência de 

uma mulher “especial”, diferentes das demais, que é capaz de fazer com que um homem 

abusivo e violento seja convertido em um marido amoroso e gentil, como se as ações dele 

fossem mais responsabilidade do comportamento das mulheres do que dele próprio.  

Pode-se argumentar que na série televisiva não há o tempo necessário para 

desenvolver os eventos como nos livros, o que procede, mas não justifica. Como apontado na 

análise, o problema estrutural reside na maneira como Khal Drogo é caracterizado, fazendo 

com que a mudança brusca de um homem abusador para um homem apaixonado seja o cerne 

do problema. Assim, os desafios da transposição dos eventos de um livro para um meio 

audiovisual devem ser levados em consideração, mas não basta focar apenas na replicação de 

eventos, é necessário pensar quais impactos que esse novo arranjo irá causar e como são 

encenados em um meio audiovisual. O que Game of thrones traz é uma representação de um 

abuso que se transforma em uma história de amor, ou seja, possibilita reforçar leituras que 

naturalizam tanto o estupro marital quanto os relacionamentos abusivos. 

Daenerys começa a romper sua condição de vulnerabilidade quando desenvolve um 

arranjo mais harmonioso e afetivo com Drogo, conforme discutido anteriormente. No entanto, 

a mudança na condição da personagem não representa acesso ao poder político de fato, pois 

ela continua restrita ao papel de esposa e de mãe e sua vontade só é atendida se estiver de 

acordo com a anuência do marido, que possuía a decisão final. Drogo, de uma forma geral, 

passa a ouvi-la e, mesmo que não a atenda de imediato, torna-se suscetível ao convencimento, 

mas isso não muda o fato de que ela está submetida à autoridade dele. Assim, quando o Khal 

fica doente e não pode mais se impor pela força, mecanismo de exercício do poder entre os 

dothrakis, Daenerys volta a estar em uma posição de vulnerabilidade. 

 

2.2. “A mãe dos dragões”: o início da ascensão de Daenerys ao poder 

 

“Eu sou a filha do dragão, e juro que aqueles que 
machucarem vocês morrerão gritando.”  

—  Daenerys Targaryen 
 

Diante da adversidade e da dor pelas perdas do marido e do filho, Daenerys busca 

dentro de si a “força do dragão” e entra na pira funerária de Drogo, com os ovos de dragão 
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que recebeu como presente de casamento e com Mirri Maz Duur, a feiticeira que a enganou e 

matou o seu filho. No dia seguinte, Daenerys renasce das cinzas como a “mãe dos dragões”, 

por trazer à vida três dessas criaturas mágicas extintas há muito no mundo.  

Existe, portanto, todo um aspecto místico que permeia a trajetória de Daenerys, 

principalmente ligada aos dragões, vistos como seres mágicos. O aspecto que merece ser 

pontuado é que o recurso mágico, nesse contexto, não é inserido como uma “muleta” que 

define e pauta as ações da personagem. Do contrário, é a força interior e a tenacidade de 

Daenerys que a fazem acreditar em si mesma e a agir “como um dragão”. Nesse sentido, são 

suas ações que fazem eclodir os elementos mágicos e não o oposto.  

O desenvolvimento e os sentidos construídos em relação a esse evento são 

semelhantes nos livros e na série, com a diferença do audiovisual não abordar outros aspectos 

místicos relacionados a Daenerys, como os “sonhos do dragão” e as visões e profecias que 

recebe de Quaithe, outra entidade mágica. Trata-se de uma opção que visa manter um tom 

mais realista na abordagem televisiva e que não altera substancialmente a caracterização da 

personagem.  

O nascimento dos dragões é o aspecto narrativo que muda a trajetória de Daenerys e 

cria as condições para que ela acesse as estruturas de poder político porque são as armas de 

guerra mais poderosas do mundo conhecido, com um grande potencial de destruição em 

massa e, em decorrência, de intimidação. No entanto, são difíceis de controlar, aspecto que 

torna Daenerys potencialmente poderosa, mas esse poder tem efetividade limitada enquanto 

os dragões são filhotes e indomados. Portanto, os dragões representam uma mudança na 

perspectiva da personagem, mas não trazem acesso ao poder imediato, algo que precisa ser 

construído em meio a muitos desafios e provações, condições que forjam a relação da 

personagem com o poder, bem como marcam o seu amadurecimento. 

Os desafios e provações enfrentados por Daenerys na segunda temporada de Game of 

thrones e no livro A fúria dos reis são conduzidos de forma muito diferente, o que reflete 

significativamente na caracterização da personagem. No livro, esse momento é retratado 

como de aprendizado, no qual ela inspira confiança em seu khalasar, trava contato com a 

ambiguidade do jogo político e se desvencilha das armadilhas criadas por pessoas mais 

experientes do que ela. Por sua vez, a série televisiva não desenvolve muito bem a curva de 

aprendizado da personagem, retratando-a como arredia, pouco diplomática, arrogante e 

enfatiza a violência como único elemento de resolução dos problemas. 

Nesse ponto da narrativa, Daenerys não exerce o poder de fato, tem dragões filhotes, 

nenhum exército e poucos seguidores. Em A fúria dos reis ela é apresentada como alguém que 
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não tem experiência política ou malícia para perceber quem é confiável ou não, por isso ela 

ouve, observa, sonda, joga o jogo das bajulações e não age de forma impulsiva, ela age 

quando necessário. Por sua vez, em Game of thrones ela é retratada como alguém que não tem 

percepção nenhuma da própria situação, se comporta com arrogância e altivez, como se fosse 

especial a ponto de exigir auxílio ao invés de tentar ser persuasiva na construção de alianças. 

Um exemplo é quando ela chega nos portões de Qarth e demonstra uma grande arrogância, 

inabilidade política e falta de visão, parte para a ameaça diante da negativa recebida, sendo 

que não sobreviveria se não fosse recebida na cidade e não teria condições nenhuma de 

retaliar ou se impor. A situação só não é perdida porque um dos líderes da cidade, Xaro 

Xhoan Daxos, resolve assumir a responsabilidade por ela, o que garante a abertura dos 

portões 

O contraste entre a representação no livro e na série fica mais evidente em uma cena 

de Game of thrones que não existe em A fúria dos reis, quando ela vai até o palácio de um 

comerciante de especiarias solicitar navios para invadir Westeros. A cena começa com 

Daenerys impaciente com a demora do anfitrião (“ele não devia fazer-me esperar”, T2E6,  

The Old Gods and the New, 2012) e Xaro a lembrando de que “o rei das especiarias é o 

segundo homem mais rico de Qarth, faz todo mundo esperar”. O comerciante de especiarias 

aparece com uma conversa banal e estabelece um diálogo com Xaro que evidencia que os dois 

possuem consciência da origem humilde de ambos e isso não é motivo de vergonha, são 

homens pragmáticos mais preocupados com os negócios do que com títulos e ascendência 

nobre. Daenerys não se preocupa em interagir com os dois e revela impaciência cortando a 

conversa e mantendo uma expressão fechada e contrariada (imagem 51). O comerciante está 

no topo de uma escada, com um séquito de bajuladores atrás dele, enquanto Daenerys precisa 

olhá-lo de baixo para cima, construção visual que reforça a assimetria de poder entre eles e 

pontua toda a cena (imagens 52 a 56). Ela não se preocupa em construir uma relação de 

proximidade e interrompe a teatral cortesia do anfitrião dizendo “não há nenhum criado vivo 

capaz de trazer o que eu quero” e ele responde de forma polida “ah, tem queda para o drama 

essa daqui” olhando para Xaro que assente com a cabeça. Ambos estão zombado dela. O 

diálogo continua e o comerciante mantem o tom zombeteiro a todo momento, até que diz 

“Perdoe, princesinha, mas não posso investir baseado em desejos e sonhos. [...]”. (Temporada 

2, episódio 6 - The Old Gods and the New, 2012). 

Nesse ponto da conversa ela conta como conseguiu trazer os dragões à vida, 

colocando-se como uma predestinada que faz algo que ninguém é capaz de fazer, tornando-se 

a mãe dos dragões. Ela sobe as escadas até ele, como se essa “predestinação” lhe conferisse 
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poder por si mesma e diz: “Não sou uma mulher comum. Meus sonhos se tornam realidade” 

(imagem 57). Ele se aproxima dela e responde: “eu admiro sua paixão, mas nos negócios, 

confio na lógica, não na paixão (imagem 58), Sinto muito, princesinha” e vira as costas para 

ela, que devolve com arrogância e em tom de desafio: “não sou sua princesinha, sou Daenerys, 

nascida da tormenta, do sangue da antiga Valíria e tomarei o que é meu. Com fogo e sangue, 

eu tomarei” (imagem 59). Ele responde de costas, sem nem olhar para ela: “Sim, minha 

senhora, mas não com os meus navios” (imagens 60 e 61), a câmera volta para Daenerys, 

derrotada  (imagem 62). 
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A construção da mise-en-scène e os diálogos evidenciam a ausência de poder de 

Daenerys e a inabilidade da personagem em perceber sua posição desprivilegiada. Ela é 

retratada como uma menina tola e mimada, com nenhuma habilidade política e sem a 

percepção de como o mundo funciona, fazendo com que sua reivindicação parecesse 

esvaziada de plausibilidade e suas ameaças risíveis. Nesse sentido, as ações e 

posicionamentos de Daenerys na segunda temporada de Game of thrones se assemelham ao 

comportamento infantil de Viserys Targaryen, algo que evidencia a incompetência para o 

governo, aproximação que nunca acontece no livro dessa forma. Em A fúria dos reis, 

Daenerys não age como o irmão e, mais do que isso, o toma como exemplo do que não deve 

ser feito, demonstrando que possui uma percepção sobre suas limitações e os desafios que 

precisa transpor para atingir os seus objetivos e governar os Sete Reinos: 
Mesmo coroada, ainda sou uma pedinte, Dany pensou. Tornei-me a mais 
esplêndida pedinte do mundo, mas uma pedinte mesmo assim. Detestava 
isso, tal como o irmão devia ter detestado. Todos aqueles anos correndo de 
cidade em cidade um passo à frente das facas do Usurpador, suplicando a 
ajuda de arcontes, príncipes e magísteres, comprando a nossa comida com 
lisonjas. Deve ter sabido como zombavam dele. Não é de se admirar que 
tivesse ficado tão zangado e amargo. No fim, aquilo o deixou louco. E vai 
fazer o mesmo comigo, se eu deixar. Parte de si gostaria de levar seu povo 
de volta a Vaes Tolorro e fazer a cidade morta florescer mais do que 
qualquer outra coisa. Não, isso é derrota. Tenho algo que Viserys nunca teve. 
Tenho os dragões. Os dragões fazem toda a diferença. 
(A fúria dos reis, Daenerys III, p. 688). 
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Outro ponto a ser destacado é a maneira como a segunda temporada de Game of 

thrones retrata a personagem, alicerçada em uma noção frágil e vaga de predestinação e 

acompanhada de uma autoimagem distorcida, como se, por ser “especial”, todos fossem 

obrigados a atender automaticamente suas reivindicações, aspecto bem expresso na fala “Não 

sou uma mulher comum. Meus sonhos se tornam realidade”. Como já apontado, existe todo 

um componente místico de Daenerys nos livros, ela tem sonhos proféticos e recebe visitas da 

umbromante Quaithe. Além disso, um sentimento de predestinação também acompanha a 

personagem, mas a construção é diferente porque ela não parte do pressuposto de isso ser 

suficiente para a conquista do que almeja, deixando explícito que reconhece que o sucesso da 

empreitada depende do seu comportamento: 
A Estrela Sangrenta trouxe-me a Qarth por um motivo. Aqui encontrarei 
aquilo de que preciso, se tiver a força para aceitar o que me é oferecido e a 
sabedoria para evitar as armadilhas e os ardis. Se os deuses quiserem que eu 
vença, vão me fornecer os meios, enviar um sinal, e se não… se não… (A 
fúria dos reis, Daenerys II, p. 516).  

 

Ademais, não é uma fé cega, ela titubeia e usa esses sinais de predestinação mais 

como um conselho, em meio a outros, a partir dos quais ela toma decisões racionais, além de 

atuar também como uma motivação em momentos difíceis. Muito diferente da forma como é 

retratada em Game of thrones, como uma pessoa mobilizada por paixões irracionais, como 

bem expressa a resposta que o mercador de especiarias lhe dá (“eu admiro sua paixão, mas 

nos negócios, confio na lógica, não na paixão”).  

Em A fúria dos reis não existe o diálogo entre Daenerys e o mercador de especiarias. 

O que melhor se aproxima disso é o encontro dela com os Puronatos (A fúria dos reis, 

Daenerys III, p. 685-686), passagem que revela que Daenerys possui consciência da sua 

ausência de poder e da necessidade de conquistar apoio, por isso age diplomaticamente. Ela se 

veste e segue as tradições e rituais dos seus anfitriões, tenta persuadi-los a lhe ajudar, para 

isso deixa o orgulho de lado. Mesmo não obtendo sucesso, sua postura revela características 

de alguém com percepção da própria condição e da realidade que a rodeia, extraindo das 

situações e contratempos uma compreensão sobre a dinâmica do jogo político, algo utilizado 

por ela em contextos posteriores.  

A passagem pela Casa dos Imortais traz uma série de visões e profecias para Daenerys 

Targaryen, terreno fértil para especulações e teorias de leitores e espectadores, mas que têm 

poucas repercussões concretas na caracterização da personagem, por isso não são foco da 

análise. Apenas a resolução desse conflito tem desdobramentos que se relacionam com o 

objetivo da presente pesquisa, por isso merece ser mencionada. 
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Após receber profecias e ter visões, Daenerys é atacada pelos magos de Qarth, os 

Imortais. Em A fúria dos reis, a personagem é resgatada pelo dragão Drogon, que aparece em 

seu socorro e coloca fogo na Casa dos Imortais, matando boa parte dos magos, deixando os 

sobreviventes furiosos e jurando vingança. Tal situação faz com que Daenerys seja repelida 

pela cidade e, diante de sua negativa em se casar com Xaro, é obrigada a fugir:  

Parecia-lhe que era uma cidade que prometia sempre mais do que dava, e sua 
recepção ali tinha se tornado amarga depois de a Casa dos Imortais ruir 
numa grande nuvem de fumaça e chamas. De repente, os qartenos 
lembraram-se de que os dragões eram perigosos. Já não rivalizavam uns com 
os outros para lhe dar presentes. Em vez disso, a Irmandade Turmalina 
pedira abertamente sua expulsão, e a Antiga Guilda das Especiarias, sua 
morte. [...]Mas para onde hei de ir? [...] Sabia agora que Xaro Xhoan Daxos 
não lhe prestaria nenhuma ajuda. Apesar de todas as suas declarações de 
devoção, o mercador jogava seu próprio jogo, à semelhança de Pyat Pree. (A 
fúria dos reis, Daenerys V, p. 1033-1034). 

 

O trecho acima condensa a trajetória da personagem em Qarth indicando que, mesmo 

não conquistando nada na cidade, Daenerys aprende com o processo, desenvolve uma melhor 

percepção do funcionamento do jogo político, ao mesmo tempo adquire a dimensão da 

capacidade de destruição dos seus dragões. O capítulo se encerra com ela e seu séquito 

partindo da cidade em três navios cedidos por Illyrio Mopatis, cada um deles batizado com o 

nome dos dragões Targaryen que conquistaram Westeros, como uma declaração de intenções: 

“Quero que todos os homens que os virem saibam que os dragões regressaram.” (A fúria dos 

reis, Daenerys V, p. 1048).  

Em Game of thrones, Daenerys descobre que seus dragões foram roubados pelos 

magos, com o auxílio da criada Doreah e de Xaro Xhoan Daxos, e que a Casa dos Imortais é 

uma armadilha para prendê-la para sempre, pois precisam dela para o desenvolvimento das 

criaturas mágicas. Daenerys sente a força de seus dragões e profere a palavra dracarys 

(palavra em Alto Valiriano que significa fogo do dragão e é usada por Daenerys como 

comando de ataque para os dragões), que colocam fogo nos magos, personificados na figura 

de Pyat Pree. Após isso, a personagem se dirige à mansão de Xaro, deixando nas entrelinhas 

que iria roubar as riquezas do mercador, mas diante de um cofre vazio e da traição perpetrada 

por ele e por Doreah, os tranca no cofre inexpugnável, sentenciando-os à morte. Apesar das 

súplicas da criada, Daenerys se mantem impassível (imagem 63). Por fim, a Targaryen 

saqueia o que restou de valor na mansão para comprar um navio que a levasse, junto com seus 

seguidores, para longe de Qarth. O tom de toda a sequência é de triunfo, as imagens da 

personagem transmitem, através de feições e gestos, um sentimento de vitória, vingança e 

glória (imagem 64) e a trilha musical crescente reforça essa sensação: 
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[O compositor] Djawadi dobra a música da abertura de Game of Thrones em 
"Mother of Dragons", que serve para sugerir sonoramente a força crescente 
de Daenerys Targaryen e sinalizar um desenvolvimento significativo da 
trama que [...] ajuda a criar empolgação quando reconhecido pelo público. 
Essa cena deve ser significativa, sugerem os motivos de ressurgimento do 
violoncelo94 (LANGE, 2019). 
 
 

 
 

Portanto, a conclusão do conflito de Daenerys Targaryen na segunda temporada de 

Game of thrones ocorre pela via da violência, não como um ato de legítima defesa, como 

acontece em A fúria dos reis, mas como elemento de vingança conscientemente perpetrada e 

com traços de crueldade. Mesmo com a inserção de uma fala de Daenerys para Xaro 

“Obrigada por me ensinar essa lição” (T2E 10, Valar Morghulis, 2012), estas palavras soam 

um pouco vazias porque não há uma construção satisfatória ao longo da temporada que 

evidencie a curva de aprendizado da personagem. Além disso, o tom de glorificação da 

violência torna-se um elemento recorrente na trajetória de Daenerys na série televisiva, como 

será melhor discutido adiante.  

 

2.3. “Dracarys”: Daenerys conquista o poder de fato 

 

“Se olhar para trás, estou perdida” 
—  Daenerys Targaryen 

 

Daenerys é apresentada, nos livros e na série televisiva, como inicialmente acomodada 

ao papel social que se espera dela, principalmente pelo temor que o irmão lhe impingia, tanto 

                                                
94 Tradução de: “Djawadi folds the main Game of Thrones intro music into ‘Mother of Dragons’, which serves 
to aurally suggest Daenerys Targaryen's growing strength and signpost a significant plot development [...] help 
build excitement when recognized by audiences. This scene must be significant, the resurfacing cello motifs 
suggest.” 
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que não se revolta ou foge quando Viserys a obriga a se casar. Sua motivação se restringe ao 

desejo de ter a vida confortável e harmoniosa da primeira infância, quando vivia “na grande 

casa de porta vermelha [...] com um limoeiro junto à janela.” (A guerra dos tronos, Daenerys I, 

p. 42). Esse desejo se confunde com a vontade de retornar a Westeros, projetado como o seu 

“lar”, mesmo sem que ela tenha uma memória efetiva desse lugar por ter ido embora ainda 

bebê. 

O retorno a Westeros não traz embutido em Daenerys o desejo de assumir o poder 

político, em nenhum momento ela demonstra rivalizar com o seu irmão na disputa pelo Trono 

de Ferro, ela o reconhece como o herdeiro legítimo. No entanto, a partir do momento que ela 

percebe a fraqueza e inabilidade do irmão para a liderança e o governo, compreende que o 

retorno ao “lar” é impossível a partir da ação dele. Mesmo assim, ela não conspira contra o 

irmão e não acalenta o desejo do poder para si, mas começa a imaginar que seria o filho dela 

com Drogo que conquistaria os Sete Reinos e é apenas após a morte de Viserys que ela tenta 

convencer o Khal disso, planejamento frustrado com a morte do marido e do filho. Esses 

eventos fazem Daenerys reclamar para si o direito ao Trono de Ferro, sob a alegação de ser a 

única herdeira viva da Casa Targaryen.   

As motivações de Daenerys em As crônicas de gelo e fogo nunca são reduzidas apenas 

a conquista, mas são movidas também por um interesse em construir um governo próspero e 

justo, por isso a personagem reflete recorrentemente sobre o governo que deseja implementar 

e sobre as consequências e custos envolvidos nos seus atos de conquista:  
Os dothraki saqueavam cidades e pilhavam reinos, não os governavam. 
Dany não tinha nenhum desejo de reduzir Porto Real a uma ruína enegrecida, 
cheia de fantasmas inquietos. Já tinha se alimentado de lágrimas o suficiente. 
Quero tornar o meu reino belo, enchê-lo de homens gordos, belas donzelas e 
crianças sorridentes. Quero que meu povo sorria quando me vir passar, 
como Viserys dizia que sorriam ao meu pai. Mas antes de fazer isso, teria de 
o conquistar.  (A fúria dos reis, Daenerys II, p. 515, grifos do autor).  

 

Em uma abordagem diferente, a Daenerys de Game of thrones pouco reflete sobre o 

governo ou mesmo sobre as consequências das suas ações. Na segunda temporada ela é 

caracterizada como movida unicamente pelo desejo de conquista, sem uma motivação 

subjacente e, mesmo quando proclama alguma, logo é desmontada como um pensamento 

pouco fundamentado, como pode ser visto no diálogo que ela tem com Xaro Xhoan Daxos: 

Xaro: - Você, por exemplo, o que quer? 
Daenerys: - Atravessar o Mar Estreito e recuperar o Trono de Ferro. 
Xaro: - Por quê? 
Daenerys: - Porque prometi proteger o meu khalasar e encontrar-lhe um 
lugar seguro. 
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Xaro ri e diz: - Quer conquistar os Setes Reinos para os dothraki? 
Daenerys: - Quero-o porque são meus por direito. O Trono de ferro é meu e 
vou tomá-lo. 
Xaro: - Ah, uma conquistadora. 
Daenerys: - E como conseguiu tudo isso? Foi-lhe dado por alguém? 
Xaro: - Não. Vim do nada. Cheguei ao cais como uma carga qualquer. 
Daenerys: - Então, quis mais do que tinha e o tomou. Também é um 
conquistador, mas menos ambicioso. 
(T2E5, The Ghost of Harrenhal, 2012). 

 

A sensibilização para a questão da escravidão amplia as motivações de Daenerys e se 

converte em uma luta pela libertação dos escravos das cidades da Baía dos Escravos, a partir 

da terceira temporada de Game of thrones e do livro A tormenta de espadas, mas a 

personagem é caracterizada de formas diferentes nas duas obras.     

A passagem de Daenerys por Astapor é decisiva no desenvolvimento da concepção 

antiescravista da personagem. Jorah Mormont sugere a ida até a cidade, reconhecida por 

treinar e vender soldados-escravos, a fim da Targaryen obter um exército para conquistar os 

Sete Reinos. Os soldados-escravos são chamados de Imaculados, treinados desde criança para 

serem extremamente obedientes aos seus senhores, por isso eram castrados e 

despersonificados para desenvolverem uma obediência inquestionável. Daenerys nunca achou 

a escravidão lícita ou aceitável em nenhum momento, tanto na saga literária quanto na série 

televisiva. No entanto, em As crônicas de gelo e fogo, a personagem é retratada como alguém 

que tenta compreender a realidade na qual está inserida antes de se posicionar, principalmente 

após a morte de Khal Drogo e de Eroeh que, de certa forma, foram consequências de ações 

precipitadas suas. Por isso, mesmo tendo ojeriza à escravidão, ela tenta analisar a situação de 

uma perspectiva pragmática, resultando em uma certa hesitação de como se posicionar frente 

à questão do uso ou não de soldados-escravos. Tal questão é diferente em Game of thrones, 

que retira a hesitação da personagem, caracterizando-a como uma idealista, movida mais pela 

emoção do que pela razão.  

A tormenta de espadas enfatiza os dilemas de Daenerys frente à ideia de recorrer aos 

Imaculados: agir pragmaticamente e ignorar as implicações éticas envolvidas no uso de 

soldados-escravos diante da necessidade de um exército para conquistar os Sete Reinos ou 

manter-se honrada e não aceitar usar os escravos na guerra, mas colocar em risco o sucesso da 

conquista do Trono de Ferro. Diante da situação, ela é caracterizada sem uma posição 

previamente definida, mas que pondera frente aos argumentos apresentados e a partir do que 

observa. Nesse sentido, o posicionamento favorável ou contrário ao uso de soldados-escravos 

é apresentado através da oposição de ideias entre dois personagens: Jorah Mormont, favorável 
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ao uso dos Imaculados, e o escudeiro Arstan Barba-Branca (nome falso para encobrir a 

identidade de sor Barristan Selmy), contrário à ideia. Na concepção de Daenerys, “uma rainha 

devia escutar todos os lados antes de tomar uma decisão” (A tormenta de espadas, Daenerys 

II, p. 402), o que demonstra que ela não está tão convicta a não usar os Imaculados. 

A experiência proveniente do contato com Kraznys mo Nakloz, um senhor de escravos 

misógino, grosseiro e cruel, que explica as atrocidades cometidas no treinamento dos 

Imaculados com deboche e frieza, revela uma outra dimensão da questão para Daenerys. As 

crueldades relatadas deixaram-na horrorizada, tensionando o seu pragmatismo. No entanto, 

adquirem um outro sentido, pois ela compreende que aquela violência não é um caso pontual 

e isolado, mas parte de um sistema baseado na reprodução constante daquela condição.  
A escuridão tinha começado a cair sobre as águas da Baía dos Escravos 
quando Dany voltou ao convés. Parou junto à amurada e olhou para Astapor. 
Daqui parece quase bela, pensou. [...] As pirâmides de tijolo tremeluziam 
com a luz. Mas embaixo está escuro, nas ruas, praças e arenas de luta. E 
onde a escuridão é maior é nas casernas, onde algum garotinho está dando 
restos de comida a um cachorro que lhe deram quando roubaram sua 
virilidade. (A tormenta das espadas, Daenerys II, p. 421, grifos do autor). 

 

Nesse sentido, é possível identificar que as decisões de Daenerys em A tormenta de 

espadas são definidas após reflexão e ponderação, a partir do amadurecimento das suas 

concepções sobre as motivações que deveriam orientar os governantes. Essa aspecto é 

explicitado em uma conversa com Jorah: 
– Khaleesi. Devia estar dormindo. Amanhã estará quente e será duro, 
garanto-lhe. Precisará de suas forças.  
– Lembra-se de Eroeh? – perguntou-lhe ela. – A garota lhazarena? – 
Estavam violando a garota, mas eu impedi-os e coloquei-a sob a minha 
proteção. Só que quando o meu sol e estrelas morreu, Mago tomou-a de 
volta, voltou a usá-la e matou-a. Aggo disse que era o seu destino.  
– Lembro-me disso – disse Sor Jorah.  
– Estive só durante muito tempo, Jorah. Completamente só, tirando o meu 
irmão. Era uma coisinha tão pequena e assustada. Viserys deveria ter me 
protegido, mas em vez disso machucava-me e assustava-me mais ainda. Ele 
não devia ter feito isso. Não era só meu irmão, era meu rei. Por que os 
deuses criam os reis e as rainhas, se não for para proteger aqueles que não 
conseguem fazer isso por conta própria?  
– Alguns reis criam-se a si mesmos. Foi o que Robert fez.  
– Ele não era um verdadeiro rei – disse Dany com desdém. – Não oferecia 
justiça. Justiça... é para isso que os reis servem. 
(A tormenta das espadas, Daenerys III, p. 477-478, grifos do autor). 

 

Portanto, Daenerys chega à conclusão de que o direito dinástico, algo que Viserys 

possuía como herdeiro do rei Targaryen, ou o uso da força, recurso usado por Robert para 

destituir Aerys II e conquistar o trono, não definem a legitimidade de um governo ou são 
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suficientes para justificar a reinvindicação pelo poder político. Este só teria sentido se fosse 

usado para o estabelecimento de um governo justo, concebido como aquele capaz de proteger 

os fracos e os despossuídos. Essa concepção pode parecer ingênua, e talvez seja, mas não é 

apresentada em As crônicas de gelo e fogo como fruto de um idealismo vago e sim como 

parte de uma reflexão tecida ao longo do tempo, a partir do confronto da personagem com 

realidades e dilemas implicados no exercício do poder. Ao mesmo tempo, indica que 

Daenerys não tem uma visão igualitária de sociedade, já que o governo, pensado como uma 

monarquia centralizadora, é visto como legado pelos deuses. 

Ainda, a constante presença de Eroeh nas lembranças de Daenerys sinaliza o quanto 

ela se preocupa com as consequências de suas ações, pois não basta desejar fazer o bem, é 

necessário saber implementá-lo levando em consideração a complexidade das relações de 

força presentes nas estruturas de poder vigentes, algo que ela tinha ignorado quando 

reivindicou a escrava sem levar em consideração a cultura dothraki. Por isso o 

posicionamento de Daenerys, desde A fúria dos reis, é o de observar, ouvir e ponderar antes 

de agir. E, mesmo assim, sem garantias de sucesso, dada a complexidade das relações 

políticas, econômicas, culturais e sociais presentes em determinada conjuntura. Não à toa, 

uma frase que acompanha a personagem desde o primeiro livro é “se olhar para trás, estou 

perdida”, ou seja, uma compreensão do peso dos seus atos em situações extremas e as 

consequências dos mesmos.  

Assim, o que era um dilema ético pautado inicialmente nas necessidades da guerra 

(usar ou não soldados-escravos para a conquista dos Sete Reinos) foi amplificado em uma 

questão sobre a natureza do governo (por que e para quem governar?). É nesse contexto que 

Daenerys toma para si o objetivo de combater a instituição escravidão, incompatível com o 

estabelecimento de um governo justo. Para isso é necessário a destruição do status quo. 

A questão é abordada de forma diferente em Game of thrones. O dilema estabelecido é 

o mesmo, mas Daenerys em nenhum momento é retratada como cogitando fazer uso da 

escravidão. A hesitação da personagem é retirada e o contraponto que Arstan representa frente 

os argumentos de Jorah é assumido pela própria Daenerys, retirando-a do lugar de 

observadora hesitante que ainda não havia tomado partido. Um exemplo é a cena que 

apresenta o dilema, no episódio Valar Dohaeris (T3E1, 2013). A posição de Daenerys já é 

explicitada desde o início, ela sinaliza contrariedade e irritação quando Jorah menciona a 

necessidade do uso dos soldados-escravos. Em outra cena  do mesmo episódio a posição 

contrária de Daenerys em relação ao uso dos Imaculados é reforçada. A mise-en-scène deixa 

entrever que ela não presta atenção nos argumentos usados por Jorah na defesa do uso dos 
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Imaculados porque está entretida com uma criança que aparece para brincar com ela (imagens 

65 a 72), posicionamento que revela que ela já tinha se decidido sobre a questão e os 

argumentos do conselheiro não tem peso na sua decisão.  

 

 

 
 

Além disso, as reflexões sobre a natureza do governo também são excluídas. Portanto, 

as motivações que levaram Daenerys a lutar pela libertação dos escravos na série televisiva 
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não são fruto de um amadurecimento das suas ideias sobre o governo, mas de sentimentos 

humanitários maximizados pelos horrores da escravidão presenciados.  

Em As crônicas de gelo e fogo, Daenerys não deixa de ser idealista, pois almeja 

destruir o status quo escravocrata, mas sua motivação é pautada por uma reflexão racional 

sobre o seu papel como governante, após muita ponderação e análise da conjuntura, 

concomitante a uma constante reflexão que ela faz sobre as consequências dos seus atos, nem 

sempre exitosos e nobres. Por outro lado, em Game of thrones houve a opção de trabalhar a 

questão a partir de um tom heroico e grandioso, lastreado no caráter passional e idealista 

atribuído a Daenerys, e isso foi feito a partir, principalmente, de uma construção audiovisual 

espetacular, questão que será abordada no próximo capítulo. 

Além da ampliação das motivações de Daenerys, a passagem por Astapor também é 

importante porque ela liberta e conquista o apoio do exército de Imaculados e, com isso, 

conquista um poderio militar suficiente para garantir o exercício do poder político. Essa 

sequência merece uma análise mais detalhada, que será feita adiante, pela maneira como esses 

eventos narrativos são representados pela linguagem audiovisual, organizada de forma a 

maximizar o espetáculo, elemento recorrente na trajetória da personagem. 

Em As crônicas de gelo e fogo, a admiração e a grandiosidade em torno de Daenerys 

são provenientes das suas ações, construídas a partir de uma leitura que a personagem faz da 

realidade que a cerca e isso implica em acertos e atos admiráveis, mas também em decisões 

equivocadas e consequências que saem do controle. Nesse sentido, mesmo que exista mais 

elementos de fantasia nos livros do que na série televisiva e um sentimento de predestinação 

esteja presente, Daenerys não é caracterizada como entidade sobre-humana, acima da 

realidade. Ela é retratada como alguém aprendendo a liderar e a governar, sem que tenha sido 

preparada para isso, mas que tem consciência desse fato, por isso hesita, pondera, reflete e 

raciocina sobre suas ações, sendo aberta a ouvir os que estão ao redor e flexível diante da 

realidade.  

A mudança na construção de Daenerys em Game of thrones pode ser associada como 

parte dos desafios do processo de transposição midiática de um meio literário para um 

audiovisual, pois este último dispõe de um tempo mais limitado para o seu desenvolvimento, 

culminando na escolha dos eventos mais significativos da trajetória dos personagens visando 

concisão. Além disso, também diz respeito aos objetivos que cada mídia tem na forma como 

se conecta com o seu respectivo público, pensando que os espectadores de uma série 

televisiva têm um tipo de engajamento que, na maioria das vezes, não é o mesmo dos leitores 

de uma obra literária volumosa. No entanto, essas escolhas também revelam os aspectos que 
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são valorizados ou desvalorizados na caracterização de cada personagem e impactam 

sobremaneira na forma como eles são representados para a audiência, construindo, em muitos 

casos, personagens e discussões muito diferentes de uma obra para a outra. Isso fica ainda 

mais evidente quando as trajetórias dos personagens são comparadas. 

No audiovisual há uma dificuldade de retratar o mundo interior dos personagens tal 

como é feito na literatura e muitas das reflexões que Daenerys faz nos livros são expressas 

através do seu pensamento. No entanto, dada a importância de algumas dessas reflexões para 

a caracterização da personagem, poderiam ter sido introduzidas na forma de diálogos 

confessionais com alguém próximo, como foi feito na caracterização do personagem Tyrion 

Lannister, por exemplo. Esse aspecto destaca que as escolhas feitas em relação à construção 

de Daenerys são provenientes mais de uma concepção diferente do significado da personagem 

na narrativa do que de demandas do processo de transposição midiática. Isso fica mais 

evidente quando percebe-se um outro padrão: muitas das ações, ideias e ponderações de 

Daenerys nos livros são atribuídas a outros personagens na série televisiva. Dentre vários 

exemplos, está o momento em que Daenerys desenvolve a estratégia de tomar Yunkai, em A 

tormenta de espadas, mas tal plano é atribuído a Daario Naharis na série (Temporada 3, 

episódio 9 - The Rains of Castamere, 2013), retirando dela perspicácia militar. Ou quando os 

seus conselheiros atuam constantemente como “voz da razão”, colocando freio em suas ações 

violentas, enquanto essas ponderações partem dela nos livros. 

 

2.4. “Eu farei o que as rainhas fazem, reinar”: o governo de Daenerys em Meereen 

 

"Eles podem viver no meu novo mundo,  
ou podem morrer no antigo" 

—  Daenerys Targaryen 
 

As mudanças indicadas no tópico anterior resultam em caracterizações muito 

diferentes da Daenerys em Game of thrones e As crônicas de gelo e fogo no que diz respeito à 

representação da personagem como governante. Nas duas obras ela encontra dificuldade em 

estabelecer um governo após as conquistas violenta de Meereen, o que implica na morte de 

vários membros da elite local e na abolição da escravidão, base econômica da cidade, mas 

Daenerys se posiciona de forma diferente diante dos desafios nas duas obras.  

Um exemplo ocorre no episódio Mockingbird  (T4E6, 2014). Daenerys conta a Jorah 

que enviou Daario Naharis para matar todos os mestres de Yunkai, como uma represália por 

eles terem se rebelado e restabelecido a escravidão na cidade. Ela justifica sua ação dizendo 
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que eles agem com iniquidade contra os fracos, por isso merecem ser eliminados, mas Jorah 

retruca dizendo que ela também agiu assim quando mandou crucificar os escravagistas de 

Meereen. O diálogo segue com Jorah tentando convencê-la de que ela não pode agir com 

brutalidade porque é isso o que obterá de volta, que ela precisa oferecer algo diferente: “É 

tentador ver seus inimigos como maus, todos eles, mas há bem e mal em ambos os lados das 

guerras.” Quando ele fala ela está de braços cruzados e responde: “Deixe os padres discutirem 

sobre bem e mal. Escravidão é real. Posso e irei acabar com ela. E irei acabar com os 

responsáveis por ela.”  Daenerys não entende as colocações do conselheiro e só muda a sua 

posição quando Jorah a relembra que ele também já vendeu escravos e só conseguiu mudar e 

estar ao lado dela por ter tido uma segunda chance. Esse exemplo demonstra que Daenerys 

não é capaz de fazer uma análise mais ampla da situação e só muda de ideia quando recebe 

um exemplo de um caso particular, de alguém conhecido, que a sensibiliza. Além disso, 

exemplifica algo recorrente na série, a “voz da consciência” vem de fora e não parte dela, que 

é caracterizada como altiva e pouco racional. Esse diálogo não existe na saga literária. 

Por sua vez, a Daenerys de A tormenta de espadas e de A dança dos dragões é mais 

diplomática e flexível na tentativa de estabelecer uma aliança com a elite local. Para isso faz 

várias concessões (“Para governar Meereen preciso ganhar os meereenses, por mais que os 

despreze”, A dança dos dragões, Daenerys I, p. 59). Nesse caso, o intuito principal da 

personagem é pacificar a cidade para obter governança e a violência é um recurso acionado 

principalmente quando ela percebe não ter outra alternativa, posição que aumenta 

progressivamente quando ela se vê cercada de inimigos, tanto internos quanto externos. Nesse 

sentido, é importante ressaltar que a Daenerys dos livros não é uma pacifista, ela é 

extremamente violenta em algumas circunstâncias, mas a questão assume outra dimensão 

porque ela não é retratada como inerentemente violenta, como na série televisiva, a violência 

aparece como uma resposta a um contexto violento. E esse é, talvez, o grande dilema da 

personagem na saga literária, ela visa destruir o status quo injusto e violento, mas em que 

medida é possível estabelecer a paz nesse contexto? É efetivamente possível construir um 

mundo justo se para tanto é necessário usar de dispositivos semelhantes aos usados por quem 

se combate? O livro não encerrou a trajetória de Daenerys ainda, então não é possível saber se 

a abordagem defenderá a possibilidade de ruptura ou apontará que não é possível mudar a 

situação.  

Além disso, quando Game of thrones elimina ou ofusca outras características de 

Daenerys, como sua capacidade de elaborar estratégias, refletir sobre a realidade e ponderar 

sobre a natureza e consequência de seus atos, transferindo alguns desses aspectos aos seus 
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conselheiros, o poder dela é reduzido ao uso da violência. No entanto, o fato da personagem 

ser movida por ideais nobres faz com que o peso das ações violentas de Daenerys seja diluído 

ou minimizado, mesmo que o seu exercício de poder político seja associado à violência, esta 

parece justificada e gloriosa, é mais uma representação de triunfo do que de destruição. Isso 

faz com que a construção feita na série televisiva oblitere os dilemas éticos envolvidos no uso 

da violência, simplificando muitas das questões levantadas na saga literária sobre a linha 

tênue que separa justiça/legitimidade da vingança/tirania, dilemas centrais da trajetória de 

Daenerys em As crônicas de gelo e fogo. 

Um evento que exemplifica isso é o episódio em que Daenerys ordena a crucificação 

de 163 Grandes Mestres95, em represália às crianças escravas que os governantes de Meereen 

haviam crucificado no caminho da Targaryen até os portões da cidade, como forma de 

intimidá-la e provocá-la. Em A tormenta de espadas, a ênfase na construção é destacar a 

barbárie por trás da guerra, mesmo quando motivada por ideais nobres, como a luta contra a 

escravidão. A entrada de Daenerys na cidade ressalta a quantidade de mortos e a destruição 

causada pela invasão, enfatizando os custos humanos envolvidos em tal operação. Ainda, a 

crucificação dos senhores de escravos é retratada como um ato irrefletido de Daenerys e a 

própria personagem percebe que passou dos limites, mesmo que seja condescendente consigo 

mesma (A tormenta de espadas, Daenerys VI, p. 1232). A abordagem propicia uma reflexão 

sobre como líderes justos não estão acima do bem e do mal e podem cometer atos tão cruéis 

quanto os que questionam nos seus rivais, expondo os limites frágeis que separam a 

brutalidade da justiça. 

Em Game of thrones, a entrada de Daenerys em Meereen é apresentada como gloriosa 

e festiva, com os libertos saudando-a com gritos de mysha e jogando os grilhões aos seus pés 

(imagens 73 a 76). Diante da ordem da rainha de crucificar os Grandes Mestres, Barristan a 

chama reservadamente, ponderando sobre essa decisão: “A cidade é sua. Todas essas pessoas 

são seus súditos agora. Às vezes é melhor responder à injustiça com misericórdia” (T4E4,  

Oathkeeper, 2014). Daenerys responde de forma dura: “Vou responder injustiça com justiça” 

e Barristan a olha de forma decepcionada (imagens 77 e 78). Na sequência, é introduzido um 

plano detalhe de um Imaculado pregando a mão de um senhor de escravos na cruz (imagem 

79), ao som de gritos e de uma trilha musical em tom grave, com planos sucessivos de vários 

Grandes Mestres crucificados e gritando, sendo observados pelos libertos (imagens 80 a 81). 

                                                
95 Nome da elite política da cidade de Meereen, composta por senhores de escravos, em sua maioria. Os 
números de crucificados variam do livro para a série, aspecto não relevante no quadro geral da argumentação. 
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A montagem corta para Daenerys triunfante no topo de uma das pirâmide, símbolo do poder 

político da cidade, com a bandeira Targaryen sobre a harpia, com os sons ao fundo dos gritos 

de agonia dos senhores crucificados (imagens 82 a 84). 
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Portanto, a série opta por enfatizar a conquista, retratada como gloriosa porque 

associada à libertação dos escravos, e não traz uma reflexão sobre a barbárie da guerra, o tom 

é de triunfo e exaltação. No entanto, há uma associação entre o suplício dos escravagistas 

crucificados com a imagem de Daenerys no topo da pirâmide, mantendo-se ao fundo os gritos 

de dor dos supliciados. Tal construção caracteriza Daenerys como uma conquistadora 

implacável que não se horroriza com a dor que causou, pois a toma como justa. Barristan é 

quem atua como um contrapondo moral, sendo que no livro quem reflete sobre a questão é 

Daenerys, que se horroriza com o próprio ato após perceber o significado do mesmo. Diante 

do suplício dos escravagistas nas cruzes, ela percebe a crueldade das suas ordens e precisa 

encontrar uma justificativa para si mesma a fim de lidar com o peso do que fez: “[...] recordou 

o horror que sentira quando vislumbrou a Praça da Punição em Astapor. Criei um horror 

igualmente grande, mas é certo que mereceram. Justiça dura ainda assim é justiça.” (A 

tormenta de espadas, Daenerys VI, p. 1232, grifos do autor). Por sua vez, a mensagem na 

série televisiva fica ainda mais ambígua porque os libertos, que sofreram todos os horrores da 

escravidão, são retratados olhando o sofrimento dos ex-senhores, construção que abre espaço 

para uma confusão entre justiça e vingança, permitindo uma leitura que justifica tal ação.  

No final da quinta temporada ocorre o encontro entre Daenerys Targaryen e Tyrion 

Lannister, algo que ainda não aconteceu em As crônicas de gelo e fogo. Em um diálogo entre 

os dois, Tyrion demonstra admiração pelos relatos que ouviu sobre a ascensão de Daenerys e 
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expressa que aposta nela como uma chance de construir um mundo melhor. Ele se coloca 

como alguém que pode auxiliá-la nesse processo, por entender o jogo político dos Sete Reinos. 

Em um primeiro momento ela relativiza a importância dele, dizendo que tem um poderoso 

exército e três grandes dragões, no que ele rebate dizendo: “Política nem sempre tem a ver 

com matar”. Ainda, quando perguntado qual deveria ser a posição da rainha frente o traidor 

Jorah Mormont, que havia sido banido e voltou, Tyrion responde: “Um governante que mata 

quem lhe é devotado não é um governante que inspira devoção. E você precisará inspirar 

muita devoção se um dia for governar o outro lado do Mar estreito.” Esta última ponderação é 

cheia de significado porque foi justamente isso o que Daenerys fez com o liberto Mossador, 

quando este desrespeitou suas ordens e matou um Filho da Harpia feito de prisioneiro. A 

rainha sentenciou o seu devoto seguidor à morte, mesmo diante dos seus pedidos de perdão, 

por julgar ser essa a justiça necessária ao governo. Tal ação gerou revolta nos demais libertos, 

abalando o apoio popular a Daenerys em Meereen. No entanto, a personagem continuou 

sendo inspiradora para muitos dos seus seguidores e a fala de Tyrion deixa entrever aos 

espectadores que a adesão em Westeros não é a mesma de Essos.  

O diálogo inicial entre os dois personagens apresenta como a relação entre eles é 

caracterizada na série televisiva: Daenerys é a conquistadora implacável que usa da violência 

como recurso principal para governar, mas ao mesmo tempo possui motivações nobres e 

recursos que a colocam como a melhor alternativa a quem aspira pela construção de um 

mundo melhor. Por sua vez, Tyrion é retratado como o conselheiro sábio, que apoia Daenerys 

por considerá-la uma esperança no estabelecimento de um governo justo e, por isso, deve 

atuar como o seu guia racional, controlando os impulsos violentos da rainha e direcionando 

suas habilidades para o caminho correto.  

Ainda no mesmo episódio, Daenerys aceita Tyrion como conselheiro e ocorre um 

diálogo no qual as motivações da rainha ganham novas camadas. Tyrion questiona o porquê 

ela quer tanto conquistar o Trono de Ferro, expondo de forma racional todas as dificuldades 

implicadas em tal empreitada e o fato de que ela já está construindo um mundo melhor na 

Baía dos Escravos. Daenerys não parece ouvi-lo muito bem, como se já tivesse um 

posicionamento muito claro do que deseja fazer, explicitado em uma fala que se tornou 

emblemática na trajetória dela a partir de então: 

 
Daenerys: - Lannister, Targaryen, Baratheon, Stark, Tyrell... São apenas 
raios de uma roda. Ora um está por cima, ora o outro, mas enquanto rodar, o 
que há embaixo é esmagado.  
Tyrion: - É um lindo sonho parar a roda. Você não é a primeira a sonhar com 
isso. [ele responde com uma expressão cética]. 
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Daenerys: - Eu não vou parar a roda. Eu vou quebrá-la.  
(T5E8, Hardhome, 2015). 

 

Tal posição parece uma crença e não um projeto estruturado, em nenhum momento 

Daenerys articula como pretende fazer isso, mas é uma declaração de intenções usada 

recorrentemente por Tyrion quando tenta dissuadi-la de usar a violência.  

O primeiro evento que necessita da intervenção de Tyrion é no contexto do ataque 

sofrido por Meereen, bombardeada pelos senhores escravagistas. Daenerys se revela 

impulsiva e pouco razoável, com um pensamento mais alicerçado na vingança do que em uma 

estratégia de vencer a guerra, sem se preocupar com o bem-estar das pessoas que habitam as 

cidades inimigas e não têm relação direta com a rebelião contra ela (“Crucificarei os mestres. 

Incendiarei suas tropas, matarei todos os seus soldados e acabarei com suas cidades. Esse é 

meu plano”, T6E9, Battle of the Bastards, 2016). Essa abordagem é muito diferente do que foi 

apresentado até então na trajetória da personagem, que age de forma implacável e violenta 

com os inimigos, mas sempre se preocupa com os inocentes, tentando ao máximo evitar que 

sejam atingidos. Em um diálogo com Jorah antes do ataque a Astapor, houve a seguinte 

abordagem: “Se quer sentar no trono que seus ancestrais construíram, deve ganhá-lo. 

Significa sujar as mãos de sangue antes do fim”, diz Jorah, a qual Daenerys responde: “O 

sangue de meus inimigos. Não o de inocentes” . Ela chegou, inclusive, a prender os próprios 

dragões quando começaram a atacar pessoas inocentes em Meereen. Nesse sentido, não houve 

uma construção narrativa que justifique essa mudança de posição da personagem. 

Em Game of thrones Daenerys é retratada recorrentemente como uma governante que 

confunde justiça com vingança, pensamento que pode ter resultado na morte de inocentes, 

como quando crucificou senhores escravistas indiscriminadamente, sem saber quais haviam 

ordenado o suplício das crianças escravas, ou quando prendeu os líderes das famílias nobres 

de Meereen (T5E5, Kissed by Fire, 2013) em retaliação aos ataque feito pelos Filhos da 

Harpia, matando um deles como forma de intimidação por achar que esses líderes eram os 

rebeldes conspirando contra ela. No entanto, mesmo que essas decisões sejam questionáveis, 

em nenhum momento a personagem aventa a possibilidade de dizimar cidades, do contrário, 

ela declara desejar libertar essas cidades da opressão. Assim, essa possibilidade é inserida na 

narrativa com a entrada de Tyrion no núcleo de Daenerys e a proximidade da ida para 

Westeros, aspecto que será melhor analisado no capítulo 5. 

Game of thrones e As crônicas de gelo e fogo são duas obras autônomas e devem ser 

analisadas assim, por isso a saga literária, material fonte para a transposição ao meio 
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audiovisual, não deve ser vista como a referência “correta” do que a série televisiva deveria 

seguir. O intuito com a análise comparativa é o de identificar os caminhos que as duas obras 

seguem na construção dos seus personagens, visando analisar a forma como Game of thrones 

representa as relações de gênero. No caso de Daenerys Targaryen, por exemplo, é possível 

identificar que as duas obras caracterizam a personagem de forma muito diferente, mesmo 

recorrendo, em sua maioria, aos mesmos eventos narrativos. 

A análise comparativa revela que, em Game of thrones, Danerys é retratada como uma 

líder carismática e inspiradora, mas, ao mesmo tempo, é construída como inerentemente 

violenta e inábil ao governo, por ser movida por idealismo e emoção, necessitando, com isso, 

da racionalidade dos seus conselheiros. Ainda, a vulnerabilidade de Daenerys, por ser mulher, 

foi retratada por meio da objetificação da personagem e superada pelo uso do sexo como 

dispositivo narrativo de ascensão. A violência a que é submetida no casamento com Khal 

Drogo é minimizada quando o relacionamento evolui do abuso para o amor romântico, 

construção que pode romantizar uma relação abusiva e naturalizar o estupro e a violência. 

Estes são abordados mais como fruto do ato de um indivíduo do que como um fato social.  

Por sua vez, a saga literária As crônicas de gelo e fogo aborda os dilemas de Daenerys 

através de um diálogo constante com o contexto social, político e cultural na qual ela está 

inserida. Assim, a vulnerabilidade das mulheres, a violência presente em um casamento 

forçado, o estupro, a escravidão, a dificuldade de governar, são construídas como parte das 

relações sociais de poder vigentes, fazendo com que os problemas sejam retratados como 

socialmente estruturais e não individuais. Por isso, mesmo que a personagem seja capaz de 

ações extraordinárias e tenha um sentido de predestinação mística em torno dela, pela relação 

com a magia dos dragões, não é caracterizada como sobre-humana. Daenerys não é retratada 

como inerentemente violenta, mas é capaz de cometer atos cruéis, ao mesmo tempo é guiada 

por um pensamento racional e faz uma leitura consistente da realidade, mas isso não é 

garantia de êxito. Os problemas e contradições vivenciadas por essa líder carismática e 

inspiradora retratam as dificuldades implicadas na luta contra o status quo e ainda não é 

possível saber como essa questão será concluída na saga literária, que não tem previsão de 

finalização. O último livro lançado até agora termina com a possibilidade de Daenerys abraçar 

a violência, já que os seus esforços para a implementação da paz em Meereen parecem 

frustrados, assumindo a herança conquistadora e controversa da sua família (“Lembre-se de 

quem é, do que foi feita para fazer. Lembre-se do vosso lema. – Fogo e Sangue – disse 

Daenerys”, A dança dos dragões, Daenerys X, p. 1351). No entando, mesmo que esse seja o 
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desfecho da personagem, essa construção é colocada como uma escolha e não como um ato 

de loucura, o que complexifica ainda mais a questão. 
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3 A CONSTRUÇÃO E DESCONSTRUÇÃO DE DAENERYS TARGARYEN COMO 

UM ESPETÁCULO AUDIOVISUAL 

 

A análise comparativa empreendida no capítulo anterior revela que muitas reflexões, 

decisões e ações feitas por Daenerys em As crônicas de gelo e fogo foram suprimidas ou 

atribuídas a outros personagens em Game of thrones, além do fato dela ser retratada como 

inerentemente violenta na série televisa e não demostrar muita reflexão sobre as 

consequências das suas ações violentas, algo diferente do que ocorre na saga literária, que 

aborda essas questões em maior complexidade.  

No entanto, mesmo que Game of thrones caracterize Daenerys como tirânica e 

incompetente politicamente, esses aspectos não impedem que a personagem seja retratada 

principalmente como heroica, admirável e grandiosa, deixando mesmo que os aspectos 

violentos das suas ações fiquem em segundo plano. Diante desse fato, percebeu-se que: a) a 

imagem heroica e grandiosa de Daenerys se mantém nas seis primeiras temporadas, quando a 

personagem está em Essos e em processo de ascensão; b) essa imagem cede lugar, 

progressivamente, a uma personagem tirânica e incompetente para o governo quando 

Daenerys chega em Westeros. Diante disso, surge a indagação sobre qual (ou quais) aspecto(s) 

permite(m) tanto a construção da primeira abordagem, já que a personagem já tinha ações 

tirânicas e inábeis ao governo em Essos, quanto da mudança de construção relacionada ao 

segundo aspecto, quando ela chega em Westeros. 

O fato de Daenerys ser movida por ideais nobres auxilia na explicação do porque as 

ações violentas da personagem são diluídas ou minimizadas quando ela está em Essos, mas 

não explica porque o mesmo não ocorre em Westeros, pois a destruição de um sistema injusto 

e a construção de um mundo melhor também pautam a personagem nesse contexto. 

Outro aspecto deve ser levado em consideração. A narrativa não apresenta 

personagens bem desenvolvidos em Essos e a perspectiva destes sobre os fatos não são alvo 

de atenção. Eles são representados de forma maniqueísta como vilões unidimensionais 

(Kraznys mo Nakloz e os demais senhores escravagistas, os Khals dothrakis, os mercenários, 

a elite de Meereen, os Filhos da Harpia) ou são aqueles que começam a seguir Daenerys por 

admiração, e mesmo estes últimos não são personagens muito desenvolvidos (Misandei, 

Verme Cinzento, Daario). O mesmo se aplica a Khal Drogo, que tem um papel importante na 

trajetória da Targaryen, mas sua perspectiva não é explorada pela narrativa. Por sua vez, os 

personagens principais estão em Westeros e são abordados, em sua maioria, de uma forma 

multidimensional, revelando suas motivações, contradições e complexidade. Além disso, 
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Tyrion Lannister e Jon Snow têm um peso importante na trajetória de Daenerys, aspecto 

melhor discutido no capítulo 5. 

 Além desse aspecto, outro aparece como central no que diz respeito às questões 

elencadas: a construção audiovisual de Game of thrones enfatiza os méritos de Daenerys mais 

por meio de uma abordagem espetacular do que através da construção das ações e reflexões 

da personagem. Em Essos ela é construída como o próprio espetáculo a ser admirado, mas 

essa abordagem é abandonada quando Daenerys chega em Westeros. Para que essa questão 

seja melhor compreendida, recorre-se à conceituação de Geoff King (2002) e Simon Lewis 

(2014) sobre o espetáculo audiovisual e suas manifestações. 

De acordo com Erlend Lavik (2008), o termo espetáculo é “derivado do latim specere 

(‘ver’)” e designa “algo que está em exibição, que é atraente, fora do comum” (p. 170), por 

isso deve ser compreendido em sua historicidade, o que é considerado espetacular em um 

momento pode não ser em outro, por isso “qualquer definição de espetáculo deve ser 

considerada como muito aproximada, provisória e experimental” (p. 172). Tendo esse aspecto 

como referência, a presente dissertação emprega a conceituação de Geoff King, formulada no 

contexto dos estudos sobre o cinema blockbuster contemporâneo, por ser a que mais se 

aproxima das características presentes em Game of thrones: 

O termo "espetáculo" será usado principalmente para se referir a sequências 
que empregam um maior grau de espetáculo ou ação espetacular: a 
sequência de “grande” perseguição, a “grande” explosão ou a “grande” 
erupção de efeitos especiais, por exemplo. Há um continuum entre estes e 
momentos relativamente menores de espetáculo e/ou ação, incluindo 
fenômenos como a presença de estrelas que podem operar por toda a duração 
de um filme e que complexificam a imagem96 (KING, 2002, p. 184). 

 

Lewis (2014) chama os momentos espetaculares “grandiosos”, tais como apontados na 

definição de King, de espetáculo de evento. Este é construído a partir do exagero dos 

elementos da mise-en-scène e “tende a gerar excitação, espanto, temor, possivelmente medo, 

surgindo da identificação do espectador não apenas com a situação das personagens, mas 

também com o evento em si”97 (LEWIS, 2014, p. 218). Por isso, é muito frequente a 

manipulação dos dispositivos de linguagem, tais como câmera lenta, edição rápida, distorção 

                                                
96 Tradução de: “The term ‘spectacle’ will be used here primarily to refer to sequences that employ a heightened 
degree of spectacle or spectacular action: the ‘big’ chase sequence, the ‘big’ explosion or the ‘big’ outburst of 
special effects, for example. There is a continuum between these and relatively smaller moments of spectacle 
and/or action, including phenomena such as star presence that might operate throughout the length of a film and 
that complicate the picture.” 
97 Tradução de: “[…]tends to generate excitement, astonishment, awe, possibly fear, arising out of the 
spectator’s identifica- tion not only with the characters’ pre- dicament but also the event in itself.” 
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e amplificação do som, além do uso de efeitos visuais. Assim, esse tipo de construção 

espetacular chama a atenção para a escala do evento como um todo, sendo esse o elemento 

fora do comum a ser visto. Por sua vez, o autor chama de espetáculo de objeto as ocasiões 

espetaculares “menores”, “momento em que o filme pede ao espectador que olhe para um 

objeto em particular como um espetáculo em si98” (LEWIS, 2014, p. 218). Isto ocorre, por 

exemplo, na exploração erótica dos corpos de atores e atrizes, em imagens gráficas de 

violência, na exaltação de cenários e figurinos, no destaque de uma emoção intensa ou no uso 

estilizado de técnicas cinematográficas. Nesse sentido, esse tipo de abordagem espetacular 

destaca um “objeto” como o elemento extraordinário a ser visto e exaltado. Esses efeitos são 

construídos a partir da ênfase dos elementos da mise-en-scène, como iluminação, ângulo de 

câmera, cores e câmera lenta. Portanto, se “o espetáculo de eventos representa um exagero de 

elementos da mise-en-scène, o espetáculo de objetos é mais uma ênfase desses elementos.99” 

(LEWIS, 2014, p. 220). 

A abordagem espetacular em torno de Daenerys Targaryen opera a partir da 

construção que Lewis chama de espetáculo de evento, que enfatiza a grandiosidade da ação e 

visa gerar excitação nos espectadores a partir da escala do poder que Daenerys arregimenta ao 

longo da sua trajetória. No entanto, quando a personagem está em Essos, também é usado, de 

forma concomitante, o espetáculo de objeto que destaca Daenerys como o próprio espetáculo 

a ser admirado. A ênfase recai na capacidade sobre-humana que a personagem tem de se 

desvencilhar das dificuldades postas à sua frente e Daenerys é construída como o objeto do 

olhar de admiração e devoção dos personagens no mundo ficcional e este olhar visa construir 

uma correspondência com o olhar dos espectadores. No entanto, quando a personagem chega 

em Westeros, o espetáculo de objeto deixa de ser usado e a abordagem se restringe ao 

espetáculo de evento.  

Para que haja uma melhor compreensão dessa questão, a sequência que Daenerys 

liberta e conquista o apoio do exército de Imaculados (T3E4, And now his watch is ended, 

2013) é foco de uma análise mais aprofundada, tanto porque é um momento de ruptura na 

trajetória da personagem (conquista de um grande poderio militar) quanto por construir um 

padrão no uso dos elementos espetaculares que serão acionados na trajetória de ascensão de 

Daenerys. Ainda, a análise recorre a exemplos que demonstram que o uso do espetáculo de 

objeto, de forma concomitante ao de espetáculo de evento, é um padrão na abordagem da 
                                                
98 Tradução de: “moment when the film asks the spectator to look at a particular object as a spectacle in itself.” 
99 Tradução de: “If event spectacle represents an exaggeration of elements of the mise-en-scène, object spectacle 
is more of an emphasis of those elements.” 
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ascensão da personagem e, por fim, a análise demonstra como este dispositivo deixa de ser 

acionado quando Daenerys chega em Westeros e a abordagem espetacular se restringe ao 

espetáculo de evento. 

 

3.1. "O mundo de que precisamos não será construído por homens leais ao mundo que 

temos": a construção de Daenerys como um espetáculo audiovisual 

  

A sequência que Daenerys liberta e conquista o apoio do exército de Imaculados 

começa com a personagem e seus seguidores chegando ao local de encontro com os Bons 

Mestres (forma como os senhores de escravos e governantes de Astapor eram chamados) para 

a negociação dos Imaculados. Na construção da cena, há a opção de mostrar desde a abertura 

dos portões até a caminhada do grupo a Kraznys mo Nakloz, o interlocutor do negócio, a fim 

de enfatizar as forças desproporcionais em jogo (imagens 85 a 90). Daenerys está com um 

pequeno grupo e em um local desconhecido enquanto os senhores de escravos estão em casa, 

em um ambiente fortemente protegido e de posse de uma grande força militar (imagens 91 a 

92). Além disso, a caminhada serve para mostrar a postura decidida de Daenerys, com um 

semblante fechado e sem olhar para os lados (imagem 93), em contraste com Jorah, que 

observa constantemente ao redor e parece sentir o perigo que os ronda (imagem 94). Ainda, 

serve também como uma representação do embate subliminar entre ela e o cruel senhor de 

escravos. O deslocamento de Daenerys é pontuado pelo discurso de Kraznys, um misto de 

provocação e soberba, sinalizando um convite para ela fazer parte da reprodução do sistema 

escravista, sem que ocorra nenhuma resposta por parte de Daenerys (imagens 95 e 96).  
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A cena é construída até esse ponto como se não houvesse saída para Daenerys, ela iria 

perder o dragão para um homem horrível e corromper os seus ideias cedendo ao uso da 

escravidão. Os olhares apreensivos e pesarosos de Jorah, Barristan e Misandei, somados à 

postura arrogante de Kraznys, enfatizam essa sensação e o desequilíbrio de poder (imagens 97 

a 100). 
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No entanto, alguns elementos audiovisuais sinalizam que poderia haver algo a mais 

nas ações de Daenerys, já que o comportamento dela destoa dos demais e do contexto. 

Quando ela pega Drogon há uma mudança na trilha musical que, somada ao enquadramento 

em contra-plongée e o olhar resoluto da personagem, revelam uma pessoa combativa e nada 

temerosa (imagem 101 e 102). Da mesma forma, ela entrega o dragão a Kraznys, mas com 

uma postura desafiadora (imagem 103). Ainda, é enquadrada junto a Drogon enquanto ela se 

dirige aos Imaculados, mas o enquadramento é feito em contra-plongée e em um plano 

próximo, dando ênfase nas expressões da personagem, ressaltando o sentido de perda, mas 

também a sua postura resoluta (imagem 104). Ela está fazendo o que deve ser feito e, no 

contexto, isso parece indicar a aceitação do sacrifício de um dragão para conseguir o exército, 

criando uma tensão nos aliados e nos espectadores, por parecer uma decisão ruim. No entanto, 

por outro lado, a postura de Daenerys se mantém a mesma dos momentos anteriores, 

indicando uma confiança no que ela está fazendo, como se estivesse no controle da situação, 

apesar do contexto dizer o oposto disso. 

 

 



122 

 

 
 

Assim que percebe que tem o controle sobre os Imaculados, Daenerys é enquadrada de 

forma a revelar sua expressão de triunfo segurando o chicote da harpia, símbolo de poder e 

comando sobre os soldados-escravos (imagem 105), demonstrando que suas ações são 

calculadas e fazem parte de uma estratégia. Isso fica mais evidente pelo fato da montagem 

trabalhar o contraste entre o poder dela sobre os soldados e a incapacidade de Kraznys de 

controlar Drogon (imagens 106 a 108). Um exército de homens castrados e treinados para 

serem obedientes é presumivelmente mais fácil de ser controlado do que dragões, criaturas 

reconhecidamente difíceis de domar.  
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Esse ponto marca o início do segundo momento da cena, quando Daenerys parte para 

o contra-ataque, conforme analisado a seguir:  

 

 
 

 

 



124 

 

 

 
 

A montagem acentua visualmente o embate entre Daenerys e Kraznys, com a 

alternância de planos cadenciados à medida que as revelações são feitas, com a inserção de 

planos de Jorah e Misandei surpresos e eufóricos com a astúcia da sua líder. Essa construção, 

aliada a uma trilha musical crescente e um movimento de câmera de aproximação quando 

Daenerys fala, enfatizam toda a astúcia, poder e autoconfiança da personagem, algo que já 

estava presente de forma implícita no comportamento que ela havia apresentado até ali, mas 

que só foi explicitado nesse momento, contribuindo para a construção espetacular da cena.  
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Após isso, Daenerys se dirige aos Imaculados e ordena o massacre dos mestres de 

escravos: 
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A montagem mantem a alternância de planos entre todos os envolvidos, mostra suas 

reações e demonstra uma apreensão crescente diante da mudança dos rumos da negociação, 

com exceção de Daenerys, dona da situação e autoconfiante, e dos Imaculados, ordenados e 

obedientes. Os soldados-escravos acatam as ordens de Daenerys, conforme presumível, e 

matam os feitores e os senhores de escravos, a situação fica caótica e perigosa, sensação 

enfatizada principalmente pela aceleração da montagem, com planos com duração cada vez 

menores. Kraznys percebe que a situação está saindo do seu controle e ordena que matem a 

Targaryen. A cena chega ao seu clímax com Daenerys mandando Drogon atacar o mestre de 

escravos através do comando “Dracarys”. 
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A cena que até o momento era pautada pela grandiosidade do cenário e do poder dos 

Bons Mestres (espetáculo de evento), constrói em seu clímax narrativo Daenerys como o 

próprio espetáculo (espetáculo de objeto). O contraste estabelecido desde o primeiro momento 

da cena com uma Daenerys resoluta e firme, destoando da postura apreensiva de seus 

seguidores, da arrogância e empáfia dos mestres de escravos e do contexto adverso, sinaliza a 

grandiosidade da personagem, caracterizando-a como alguém excepcional. Nesse sentido, a 

montagem contribui para o estabelecimento do contraste (o confronto entre os personagens 

engrandece Daenerys e reforça a importância da sua ação, pois os seus seguidores são meros 
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espectadores e o seu antagonista é caracterizado como alguém desprezível), a trilha musical 

pontua o crescimento do poder de Daenerys (através da mudança da intensidade, bem como 

da mistura dos temas musicais dela com o dos dothraki e Imaculados, ressaltando a ampliação 

do seu poderio militar) e a cinematografia enfatiza o brilhantismo de Daenerys através do uso 

de hero shot, plano usado para destacar o lado poderoso de um personagem e, no exemplo 

analisado, construído através de movimentos de câmera de aproximação de Daenerys quando 

ela parte para o contra-ataque. A ênfase nesses elementos de linguagem contribui para 

conferir um tom heroico e triunfante à personagem, fazendo com que os espectadores foquem 

o seu olhar no quão excepcional e espetacular é Daenerys Targaryen, amplificando a resposta 

emocional da ação, tal como indicado por Lewis:  
O efeito (como também é o caso do espetáculo de eventos) é de uma 
comunicação exibicionista direta com o espectador fora da diegese do filme. 
O objetivo é ampliar a resposta emocional do espectador ao objeto em 
exibição e, no contexto mais amplo das preocupações temáticas do filme, 
reforçar o envolvimento ou a empatia do espectador com a narrativa. [...] O 
espetáculo de objetos ocorre quando o sujeito do espetáculo atinge um certo 
poder ou posição dentro da diegese do filme (ou pode ser uma estrela 
possuidora de um status extradiegético que mereça tal tratamento desde o 
início). Isso pode ocorrer imediatamente ou em um ponto apropriado do 
filme. É usado para alinhar emocionalmente o espectador com o próprio 
objeto100 (LEWIS, 2014, p. 218-219). 

 

Além disso, a construção audiovisual enfatiza o olhar de Jorah, Misandei e Barristan, 

principalmente de Jorah, como observadores privilegiados dos feitos da Targaryen. A opção 

pelo uso do espetáculo de objeto enfatiza Daenerys como o centro do olhar, o objeto 

espetacular do olhar do outro, sejam os personagens ou os espectadores da série. Importante 

destacar que no livro A tormenta de espadas os três personagens estam presentes no evento, 

mas não assumem posição de destaque e suas reações não são descritas, todo o evento é 

construído a partir do ponto de vista de Daenerys. Por sua vez, em Game of thrones, em 

nenhum momento aparece a perspectiva de Daenerys sobre o que ela está vendo ou como 

vivencia a experiência, toda a sequência é construída enfatizando o olhar dos seus seguidores 

para ela, no intuito de reforçar apreensão, surpresa e admiração, aproximando-os do olhar do 

espectador.  

                                                
100  Tradução de: “The effect (as is also the case with event spectacle) is of a direct, exhibitionistic 
communication with the spectator outside the film’s diegesis. The purpose is to amplify the spectator’s 
emotional response to the object on dis- play and in the larger context of the thematic concerns of the film, to 
reinforce the spectator’s involvement or empathy with the narrative. […] Object spectacle occurs when the 
subject of the spectacle has achieved a certain power or standing within the film’s diegesis (or may be a star 
possessed of an extradiegetic status that merits such treatment from the beginning). This may occur straight away 
or at an appropriate point in the film. It is used to align the spectator emotionally with the object itself.” 
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Após Drogon atacar Kraznys, a primeira cena da sequência é finalizada com o 

massacre dos senhores de escravos. Além do exército de Imaculados, os dragões também 

agem e queimam a praça da cidade de Astapor, o tom é de caos e de destruição (imagens 139 

a 143), mas também de vitória para Daenerys. O triunfo da personagem é associado 

visualmente ao uso da violência, a partir de um enquadramento em contra-plongée, que a 

coloca com um semblante vitorioso em meio às chamas causadas pelo evento que ela 

desencadeou (imagem 144).  

 

 

 
 

O massacre recebe um tratamento marcado pelo exagero, das ações dos Imaculados às 

chamas dos dragões inundando o quadro e emoldurando Daenerys, assumindo as 

características e efeitos de um espetáculo de eventos, cujo intuito é o de causar excitação 

diante da grandiosidade da ação. Nesse sentido, há uma espetacularização da violência, que 
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assume um tom heroico pela forma como é contextualizada narrativamente, auxiliada por uma 

espécie de epílogo que encerra a sequência e reforça alguns elementos expostos anteriormente. 

A montagem e a cinematografia do início da segunda cena da sequência sugerem uma 

passagem de tempo, pois está no entardecer e os personagens são apresentados em um 

contexto de calmaria rodeados pela fumaça proveniente da destruição. A primeira imagem 

visualizada é a do corpo esturricado de Kraznys, em primeiro plano (imagem 145), que 

sinaliza tanto a derrota do personagem símbolo dos horrores da escravidão quanto o tamanho 

da violência perpetrada para esse fim. Após isso, há um plano de Jorah caminhando em meio 

a fumaça, com um leve som de fogo queimando ao fundo (imagem 146), encontrando 

Daenerys, enquadrada em contraluz e com uma tênue névoa de fumaça a rodeando, o que 

confere um ar heroico e quase divino à personagem. Ela parece acima da situação, o que é 

reforçado pelo enquadramento descrito e pelo fato de Jorah ser enquadrado olhando para ela 

de cima para baixo, mas sem que sua cabeça esteja no quadro, e a direção da luz vir de 

Daenerys. É como se Jorah estivesse olhando para algo extraordinário, acima da compreensão. 

Daenerys é o próprio espetáculo a ser contemplado, não pelo seu corpo, que nem é 

plenamente visualizado, mas por seus méritos (imagem 147). A construção do olhar de Jorah 

continua no plano seguinte (imagem 148) e ele, junto com os demais seguidores de Daenerys, 

são caracterizados na sequência inteira como observadores das façanhas da Taragaryen, em 

uma posição muito próxima da dos espectadores. Essa correspondência contribui para a 

associação do olhar de contemplação e admiração de Jorah com o olhar da audiência, assim 

“o espetáculo pode criar e, em alguns casos, amplificar a resposta emocional do 

espectador”101 (LEWIS, 2014, p. 218). 

 

 

                                                
101 Tradução de: “spectacle may both create and in some cases amplify the spectator’s emotional response.” 
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Após isso, um grande plano geral ressalta o tamanho do exército de soldados escravos 

(imagem 149) e Daenerys se dirige a eles: 

Imaculados! Foram escravos por toda a vida. Hoje vocês estão livres. 
Qualquer um que quiser pode partir e não será ferido. Dou-lhes minha 
palavra. Vocês lutarão por mim? Como homens livres? 
(T3E4, And now his watch is ended, 2013). 

 

Jorah, Misandei e Barristan observam apreensivos (imagem 150 a 1152), criando 

novamente um contraste entre a confiança de Daenerys e a preocupação demonstrada por seus 

seguidores. Assim que ela termina de falar, há um silêncio que gera uma certa tensão, 

quebrado pelo som de um Imaculado batendo a lança no chão em sinal de anuência, seguido 

pelos demais, todos a apoiam e decidem combater ao lado dela (imagens 153 e 154). Entra a 

trilha musical tema de Daenerys, ela consegue o que precisava – um exército – sem precisar 

se corromper diante do poder estabelecido. Os olhares trocados entre Jorah e Barristan 

(imagem 155), bem como o semblante de Misandei, indicam admiração (imagem 156). Assim, 

Daenerys é caracterizada como uma líder carismática que consegue tal posição por seu mérito 

que inspira confiança, respeito e admiração. O final da sequência é grandiosa, a 

cinematografia opta por planos que enfatizam o tamanho do exército (imagens 157 a 158 e 

162 a 164) e a trilha musical é grandiloquente, misturando os temas musicais de Daenerys, 

dos Imaculados e dos dothrakis, enfatizando a união de forças e o caráter guerreiro da mesma. 

Esses elementos constroem um sentido de imponência, indicando todo o poderio militar à 

disposição de Daenerys, que joga o chicote de harpia no chão (imagens 159, 160, 161 e 163). 

Esse gesto representa tanto uma posição antiescravista quanto o fato de que ela não precisa de 

nenhum instrumento de coerção para conseguir seguidores, trata-se de uma líder poderosa e 

inspiradora. 
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Portanto, a sequência constrói com muita eficiência o momento de virada da trajetória 

de Daenerys e sua ascensão ao poder político, atribuindo o êxito aos méritos da personagem e 

enfatizando o poderio militar conquistado, aspectos importantes para o desenrolar de uma das 

tramas centrais da série, a disputa pelo Trono de Ferro. Nesse sentido, a opção por uma 

abordagem espetacular não subordina ou fragiliza a narrativa, como preconizado por alguns 

teóricos que identificam uma oposição inerente entre espetáculo e narrativa102, do contrário, é 

um elemento importante na construção da personagem. Nesse sentido, mesmo que o evento 

narrativo seja grandioso tanto nos livros quanto na série televisiva, a abordagem espetacular 

de Game of thrones, centrada no espetáculo de eventos na construção da grandiosidade da 

ação e no espetáculo de objetos para enfatizar a excepcionalidade de Daenerys, traz mudanças 
                                                
102 Trata-se de um debate amplo e acalorado, que não será aprofundado por não fazer parte dos objetivos desta 
dissertação, mas pode ser acompanhado em: WYATT (1994), BUCKLAND (1998), KING (2000; 2002) e 
LEWIS (2014), por exemplo.  
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na caracterização da personagem, notadamente na forma como ela é representada em relação 

ao poder. 

A análise da trajetória de Daenerys identificou um padrão na abordagem espetacular 

da personagem quando ela está no continente de Essos: há a opção por construir todos os 

pontos significativos da ascensão da personagem por meio do uso do espetáculo de objeto 

para reforçar a grandiosidade de Daenerys (adicionando camadas à grandiosidade da ação 

enfatizada pelo espetáculo de evento, também usado). Os méritos da personagem não são 

construídos, prioritariamente, a partir dos elementos que fundamentam as suas ações - como 

as dúvidas, medos, ponderações e reflexões que marcam as suas decisões – esses aspectos são, 

em sua maioria, subtraídos da narrativa ou transferidos a outros personagens, diferentemente 

do que ocorre na saga literária. A perspectiva da personagem não é revelada, toda a sua ação é 

construída a partir do olhar e da reação dos outros personagens que contemplam espantados e 

extasiados o ato extraordinário que acabaram de presenciar, fazendo de Daenerys o próprio 

espetáculo a ser admirado. Essa caracterização faz da personagem representada uma figura tão 

extraordinária e excepcional que a coloca acima dos dilemas postos, fazendo com que o 

significado das suas ações fiquem em segundo plano. Ao mesmo tempo, a construção 

estabelece uma correspondência entre os olhares dos espectadores com os dos personagens 

que acompanham a ação, auxiliando que a audiência também veja a personagem de forma 

grandiosa e heroica, deixando outros aspectos da caracterização de Daenerys menos 

destacados (como a violência inerente e a inabilidade política, por exemplo). 

Esses aspectos são obervados nos seguintes pontos da trajetória de Daenerys, todos 

relativos à sua ascensão: a) o nascimento dos dragões quando ela emerge das cinzas da pira de 

Drogo com três dragões, ação extraordinária olhada com espanto e reverência por Jorah 

(imagens 165 a 170); b) a conquista do exército de Imaculados (evento analisado 

anteriormente); c) o evento símbolo da libertação dos escravos quando Daenerys é chamada 

de mysha (“mãe”) pelos libertos em uma comunhão observada com espanto e arrebatamento 

por Misandei, Jorah e Barristan, e possui um único plano que pode ser identificado como da 

perspectiva de Daenerys (imagens 171 a 178); c) o adestramento de Drogon que permite o 

primeiro vôo no dragão de Daenerys, ato impressionante construído a partir dos olhares de 

Jorah, Tyrion, Misandei e Daario (imagens 179 a 188); d) Daenerys mata os khals queimados 

e unifica todos os khalasares sob sua liderança, sendo adorada devotamente por todos os 

dothrakis, sob os olhares admirados de Jorah e Daario (imagens 189 a 198); e) a conquista da 

adesão dos dothrakis para a conquista dos Sete Reinos, em um discurso inspirador 

acompanhado por Daario (imagens 199 a 204).  
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 Ainda, a análise aponta que esse recurso é usado apenas com a personagem Daenerys 

Targaryen em Essos (com exceção da Batalha pelo Trono de Ferro, analisada a seguir, mas 

que constrói sentidos diferentes). Quando ela chega em Westeros a abordagem muda, 

conforme analisado adiante. Além disso, outros personagens em contextos espetaculares 

raramente são abordados como espetáculos de objetos e quanto ocorre é de forma pontual e 

em uma construção organizada em sentido diferente.  

 

3.2. "Não é fácil ver algo que nunca existiu antes: um mundo bom": a desconstrução de 

Daenerys como um espetáculo audiovisual 

 

 A construção de Daenerys como o próprio espetáculo é abandonada quando ela 

chega em Westeros. A maioria dos eventos espetaculares de que Daenerys participa no 

continente (a Batalha da Estrada de Ouro, T7E4, The spoils of war, 2017; o resgate dos 

aliados Além da Muralha, T7E6, Beyond the Wall, 2017; a Batalha de Winterfell, T8E3, The 

long night, 2019 e o ataque de Euron Greyjoy, T8E4, The last of the Starks, 2019) é 

construída apenas como espetáculos de eventos, nos quais a atenção recai sobre a 

grandiosidade dos eventos retratados. Daenerys está inserida na ação espetacular, como os 

demais personagens, ela não é mais o espetáculo a ser admirado. A exceção é a Batalha pelo 

Trono de Ferro (T8E5, The bells, 2019), que sela o desfecho de Daenerys e será analisada 

adiante, e quando ela chega no Fosso dos Dragões para uma negociação com Cersei (T8E7, 

The dragon and the wolf, 2017), no qual o espetáculo de objeto é usado para reforçar a 

entrada de Daenerys, mas os olhares de admiração a ela não são inseridos, a construção visa 

ressaltar a intimidação que o dragão provoca nos inimigos. 

No resgate dos aliados Além da Muralha os elementos da mise-en-scène são 

maximizados pelos efeitos visuais a fim de construir um sentimento que vai do alívio à aflição 
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e o medo. Nesse contexto, Daenerys aparece como a salvadora dos aliados (imagem 209), um 

ato admirável, mas o foco do espetáculo está nos dragões e no poder assustador do Rei da 

Noite, os olhares são voltados a eles (imagens 205, 206, 210 a 212). O único olhar de 

admiração para Daenerys é o de Jon Snow, que está apaixonado por ela e é um olhar mais de 

correspondência do que da devoção construída nas temporadas anteriores, sem contar que é 

uma troca de olhares (imagem 207 e 208).  
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A Batalha da Estrada de Ouro é abordada também apenas como um espetáculo de 

evento, os elementos da mise-en-scène destacam a escala da guerra, ressaltando a capacidade 

de destruição do exército de Daenerys, com os dothrakis e um dragão, algo excitante e 

pavoroso ao mesmo tempo (imagens 213 a 216). A construção audiovisual alterna os pontos 

de vista de quatro personagens: Jaime e Bronn (do lado dos Lannister), Tyrion dividido (é o 

conselheiro da Targaryen, mas é um Lannister) e Daenerys. Nessa representação, a guerra é 

abordada como um horror, diferente das conquistas feitas em Essos que assumiam um tom 

glorioso e triunfante. Os olhares não são mais de admiração, mas de tristeza e choque diante 

da força destrutiva de Daenerys (imagens 217 a 220), um retrato oposto da personagem 

inspiradora representada antes da chegada em Westeros. 
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Por sua vez, a primeira parte da sequência da Batalha pelo Trono de Ferro é construída 

apenas como um espetáculo de evento em sua maior parte, a grandiosidade do poderio militar 

de Daenerys é destacada em contraposição às linhas defensivas de Cersei, estabelecidas nos 

muros e ao redor de Porto Real a fim de conter a conquista da cidade. A desproporção de 

forças é enfatizada, bem como a barbárie da guerra, ao mesmo tempo que o ataque de 

Daenerys é apenas contra o exército inimigo e ela aparece na ação apenas uma vez, mas sem 

sua face ser revelada (imagem 221), o foco é o poder destruidor do dragão (imagens 222 a 

224). As perspectivas de Jon, Verme Cinzento, Davos, Euron e Strickland são inseridas para 

caracterizar a apreensão diante da batalha (imagens 225 a 230), Cersei aparece temerosa com 

a iminente derrota (imagem 231) e Tyrion lança um olhar de pesar diante da destruição 

causada pela guerra (imagem 232). Em Porto Real, as histórias de Jaime Lannister, Arya Stark 

e Sandor Glegane se desenvolvem em paralelo à batalha e não serão analisadas por não terem 

relação direta com o foco da discussão. 
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Há a construção de uma tensão se será necessário atacar ou não a cidade e, com isso, 

colocar em risco a população civil, mas o exército Lannister se rende (imagens 233 a 236). 

Um sino é acionado como um sinal para Daenerys indicando não ser necessário atacar porque 

Porto Real se rendeu. Uma nova tensão é inserida porque paira uma dúvida sobre como 

Daenerys reagirá, pois ela está mais instável do que o habitual em virtude dos últimos 

acontecimentos (imagens 237 e 238). A face de Daenerys é inserida pela primeira vez na 

batalha, ressaltando o seu desequilíbrio emocional e, a partir desse ponto, ela enlouquece, 

incendeia a cidade e mata pessoas inocentes (imagens 239 a 245). Os olhares se voltam a ela, 

incrédulos diante de uma ação tão tresloucada. Nesse ponto, recorre-se também ao uso do 

espetáculo de objeto e Daenerys volta a ser retratada como o espetáculo (imagens 246 a 251), 

agora não mais de admiração. O rosto de Daenerys e o seu ponto de vista não aparecem mais, 

ela é despersonificada, é a própria violência, um espetáculo de destruição e barbárie (imagens 

252 a 257).  
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Portanto, quando Daenerys chega em Westeros o tratamento espetacular conferido à 

personagem muda consideravelmente, ela deixa de ser construída como um espetáculo do 

olhar de admiração dos outros personagens. E isso traz implicações significativas na 

representação da personagem na conclusão da sua trajetória. O processo de transposição 

midiática de As crônicas de gelo e fogo para Game of thrones, no que diz respeito a Daenerys 

Targaryen, é marcado pela opção de subtrair ou transferir a outros personagens a capacidade 
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de decisão e ponderação que ela tem na saga literária. No entanto, para não enfraquecer a 

potência da personagem, os seus méritos foram representados a partir de uma construção 

espetacular que recorre ao espetáculo de objeto para apresentar Daenerys como uma entidade 

extraordinária e grandiosa por si mesma. Dessa forma, quando a abordagem audiovisual muda 

e deixar de representá-la como o próprio espetáculo a ser admirado, a personagem é esvaziada 

e reduzida a violência e a inabilidade ao governo. Assim, a análise identifica que essa 

mudança é uma escolha de linguagem que visa conter os méritos e a potência de Daenerys e 

mostrá-la como inabilitada a assumir o Trono de Ferro. 
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4 REPRESENTAÇÕES DE GÊNERO NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DE PODER 

EM GAME OF THRONES 

 

A narrativa de Game of thrones focaliza um período de mudança geracional, no qual a 

“velha” geração dos representantes das grandes Casas Nobres de Westeros cede espaço a uma 

“nova” geração de herdeiros inesperados, pois a Guerra dos Cinco Reis comprometeu as 

sucessões previstas, estabelecendo um vácuo de poder. Esse contexto de crise ameaça as 

hierarquias tradicionais estabelecidas, dentre elas, as convenções de gênero vigentes, 

evidenciando as conexões entre gênero e poder.  Isso porque, seguindo Joan Scott (1995), “o 

gênero é um campo primário no interior do qual, ou por meio do qual, o poder é articulado” (p. 

88), pois estabelece “uma distribuição de poder (um controle ou um acesso diferencial aos 

recursos materiais e simbólicos)” (p. 88) a partir de uma oposição hierarquizada entre 

feminilidade e masculinidade, categorias socialmente construídas, mas postas como naturais e 

homogêneas. Assim, 
O gênero é uma das referências recorrentes pelas quais o poder politico tem 
sido concebido, legitimado e criticado. Ele não apenas faz referência ao 
significado da oposição homem/mulher; ele também o estabelece. Para 
proteger o poder político, a referência deve parecer certa e fixa, fora de toda 
construção humana, parte da ordem natural ou divina. Desta maneira, a 
oposição binária e o processo social das relações de gênero tornam-se parte 
do próprio significado de poder; por em questão ou alterar qualquer de seus 
aspectos ameaça o sistema inteiro (SCOTT, 1995, p. 92). 

 

Portanto, na disputa pelo poder político, cerne narrativo da série televisiva, o gênero 

assume posição de destaque porque a opressão baseada em gênero é enfatizada como basilar 

ao exercício da autoridade que fundamenta a dominação tradicional e ela é apresentada como 

uma construção arbitrária e, portanto, passível de ser questionada e suplantada, tendo em vista 

que o gênero não é uma categoria analítica que define as relações entre homens e mulheres, 

como se estes fossem realidades determinadas biologicamente, mas as relações sociais de 

poder implicadas na construção do feminino e do masculino. 

A ordem estabelecida no início da narrativa de Game of thrones é rigidamente 

hierarquizada, nobiliárquica e patriarcal, na qual as mulheres não possuem direitos e estão em 

uma posição de submissão em relação aos homens, que usam do exercício da violência para 

fundamentar e garantir a dominação masculina, organização que também submete os homens 

não conformados ao padrão normativo de masculinidade. Nesse contexto, a série 

desnaturaliza essa construção ao demonstrar como os gêneros são construídos, internalizados 

e naturalizados culturalmente através da caracterização e trajetória dos seus personagens, 
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revelando que o gênero é uma construção social que, calcada na diferença hierarquizada, dá 

significado e legitima as relações de poder vigentes. Ainda, mesmo que a opressão feminina 

seja a característica fundamental que define as relações de gênero em Westeros, a série 

também representa as masculinidades como múltiplas, evidenciando que existem hierarquias 

de poder no âmbito de gênero também entre os homens, em um cruzamento com classe e raça.  

Nesse contexto, as discussões de Raewyn Connell (2003; 2005) e a sua produção em 

conjunto com James W. Messerschmidt (2013) são produtivas para compreender como as 

dinâmicas implicadas nas relações de gênero são complexas, pois são fundamentadas em 

hierarquias de poder não apenas entre homens e mulheres, mas também entre grupos distintos 

de homens. Nesse sentido, enfatiza como essas posições não são fixas, pois além de variar 

culturalmente e historicamente, também podem variar ao longo da vida de um dado indivíduo 

e são afetadas por outras variáveis - como classe e raça, por exemplo. Nesse sentido, sua 

teoria permite entrever como o gênero atua em todos os domínios sociais e estabelece teias 

complexas de relações de poder.  

Connell (2003) sustenta que não existe um conjunto fixo de características que define 

masculinidade e feminilidade, pois elas são múltiplas e variam de acordo com o contexto 

cultural e histórico, mas cada arranjo social estabelece padrões que normatizam as expressões 

de gênero, reforçando a masculinidade e a feminilidade tomadas como exemplares e legítimas, 

portanto, socialmente aceitas e estimuladas, visando naturalizar a hierarquização do poder 

existente nas relações de gênero a fim de manter a hegemonia masculina.  

Connell utiliza o conceito de hegemonia, tomado de Gramsci, para exemplificar uma 

forma de dominação estruturada na naturalização e legitimação das estruturas de poder que 

garantem a ascendência de um determinado grupo social, baseada na fabricação do 

consentimento e não por meio da imposição e do controle. Nesse arranjo, é necessário que 

haja um processo contínuo de convencimento para que a dominação seja mantida e o 

consentimento fabricado, ao mesmo tempo que existe um embate constante com outras 

ideologias alternativas, que exercem uma pressão sobre a ideologia hegemônica, a ponto de 

substituí-la ou forçá-la a se adaptar para manter sua hegemonia (MILLESTONE; MEYER, 

2012). Essa abordagem permite situar a configuração das masculinidades e feminilidades 

como categorias historicamente mutáveis e em constante negociação.  

Dentro desse escopo, Connell (2005 p. 77) chama de “masculinidade hegemônica” um 

padrão de práticas de gênero “que incorpora a resposta atualmente aceita ao problema da 

legitimidade do patriarcado, que garante (ou é levado a garantir) a posição dominante dos 
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homens e a subordinação das mulheres”103, por isso é exaltada culturalmente. Nesse sentido, a 

masculinidade hegemônica é definida em uma relação de poder com as feminilidades, mas 

também em relação a outras masculinidades que não se enquadram no modelo de dominância 

vigente. No entanto, a hegemonia não é uma posição definida, pois as relações de gênero 

implicam um processo historicamente aberto, permeável a pressões e mudanças.  

Relações de gênero são sempre arenas de tensão. Um dado padrão de 
masculinidade é hegemônico enquanto fornece uma solução a essas tensões, 
tendendo a estabilizar o poder patriarcal ou reconstituí-lo em novas 
condições. Um padrão de práticas (isto é, uma versão de masculinidade) que 
forneceu soluções em condições anteriores, mas não em novas situações, é 
aberto ao questionamento - ele, de fato, será contestado (CONNELL; 
MESSERSCHMIDT, 2013, p. 272). 

 

A masculinidade hegemônica opera mais como um ideal cultural de uma expressão de 

poder que os homens são motivados a apoiar do que exatamente um conjunto de 

características observáveis nos homens em geral. Assim, “a conquista da hegemonia 

geralmente envolve a criação de modelos de masculinidade” (CONNELL, 2003, p. 184), 

construídos a partir de personagens fictícios ou através da exaltação de modelos reais que se 

aproximam do ideal propagado de masculinidade dominante, muitas vezes modelos 

inatingíveis ou incompatíveis com a realidade da vida cotidiana da maioria dos homens, pois 

poucos realmente cumprem os seus padrões, mas, mesmo não sendo majoritária 

numericamente, a masculinidade hegemônica é normativa. No entanto, é necessário que haja 

alguma correspondência entre esse ideal cultural de masculinidade com o poder institucional 

para que a hegemonia seja estabelecida: 
Portanto, os cargos mais altos dos negócios, do exército e do governo 
fornecem uma exibição coletiva bastante convincente de masculinidade, 
ainda muito pouco abalada por mulheres feministas ou homens dissidentes. 
É a reivindicação bem-sucedida de autoridade, mais do que a violência direta, 
que é a marca da hegemonia (embora a violência frequentemente sustente ou 
apoie a autoridade)104 (CONNELL, 2005, p. 184-185). 

 

Por sua vez, ela não deve ser entendida apenas como uma prática discursiva, uma 

norma cultural, pois também é constituída por meio de práticas não discursivas, “incluindo 

trabalho assalariado, violência, sexualidade, trabalho doméstico e cuidado com crianças, 

                                                
103 Tradução de: “embodies the currently accepted answer to the problem of the legitimacy of patriarchy, which 
guarantees (or is taken to guarantee) the dominant position of men and the subordination of women.” 
104 Tradução de: “So the top levels of business, the military and government provide a fairly convincing 
corporate display of masculinity, still very little shaken by feminist women or dissenting men. It is the successful 
claim to authority, more than direct violence, that is the mark of hegemony (though yiolence often underpins or 
supports authority). 
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assim como através de ações rotineiras não refletidas” (CONNELL; MESSERSCHMIDT, 

2013, p. 258) que estabelecem limites materiais que não abrangem apenas a dimensão do 

simbólico, estão presentes nas instituições e nas forças econômicas, por exemplo.  

Como a maioria dos homens não se enquadra no padrão normativo da masculinidade 

hegemônica, para que a hegemonia seja mantida é fundamental que os ideais que ela propaga 

ressoem na maioria da sociedade e sejam introjetados como um dado natural, por isso os 

produtos culturais – tais como cinema, propaganda, música, esportes, por exemplo - são 

importantes na construção e reafirmação desses modelos. Nesse contexto, tanto homens 

quanto mulheres podem assumir uma postura de cumplicidade em relação a esses padrões, 

mesmo quando não se enquadram neles. 

Connell (2005) denominou “masculinidade cúmplice” aquela que não personifica os 

padrões de masculinidade hegemônica, seja por não aderência a algumas de suas posições ou 

incapacidade de atingi-las, mas se beneficia da construção social de dominação masculina, 

dessa forma “um grau de sobreposição e indefinição entre as masculinidades hegemônica e 

cúmplice é extremamente provável se a hegemonia é efetiva” (CONNELL; 

MESSERSCHMIDT, 2013, p. 253). Ainda, chamou de “feminilidade enfatizada” aquela que 

estabelece algum grau de cumplicidade com a hegemonia masculina, pois está em 

conformidade com os padrões esperados e definidos por ela, sendo estruturada para acomodar 

os interesses e os desejos masculinos e, por isso, recebe apoio cultural e ideológico para sua 

reprodução, processo que inviabiliza ou marginaliza outras formas de feminilidade no intuito 

de evitar que ganhem articulação cultural. Nesse sentido, há “uma espécie de ‘encaixe’ entre a 

masculinidade hegemônica e a feminilidade enfatizada105” (CONNELL, 2003, p. 185) em 

torno da manutenção da estrutura de poder vigente. Para tanto, 
[...] a masculinidade hegemônica deve incorporar uma estratégia coletiva 
bem-sucedida em relação às mulheres. [...] Dada a complexidade das 
relações de gênero, nenhuma estratégia simples ou uniforme é possível: uma 
'mescla' é necessária. Assim, a masculinidade hegemônica pode conter ao 
mesmo tempo, de maneira bastante consistente, aberturas para a 
domesticidade e aberturas para a violência, para a misoginia e para a atração 
heterossexual106 (CONNELL, 2003, p. 186). 
 

No entanto, mesmo que a feminilidade enfatizada seja socialmente considerada 

exemplar, ela nunca será hegemônica em relação a outras formas de feminilidade dentro de 
                                                
105 Tradução de: “a kind of ‘fit’ between hegemonic masculinity and emphasized femininity.” 
106 Tradução de: “[...] hegemonic masculinity must embody a successful collective strategy in relation to 
women. [...] Given the complexity of gender relations no simple or uniform strategy is possible: a ‘mix’ is 
necessary. So hegemonic masculinity can contain at the same time, quite consistently, openings towards 
domesticity and openings towards violence, towards misogyny and towards heterosexual attraction.” 
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uma estrutura de dominação masculina porque “a concentração do poder social nas mãos dos 

homens deixa um escopo limitado para as mulheres construírem relações de poder 

institucionalizadas sobre outras mulheres”107 (CONNELL, 2003, p. 187). Assim, hierarquias 

de poder entre as mulheres podem existir, como em relação a classe e raça, por exemplo, mas 

não adquirem o mesmo grau de dominância, pois todas estão subordinada à masculinidade. 

Por sua vez, as feminilidades que não se enquadram no modelo de feminilidade enfatizada 

podem ser consideradas como feminilidades resistentes ou marginalizadas, pois estabelecem 

alguma forma de recusa e/ou oposição à estrutura de poder dominante.   

Portanto, classe, raça e orientação sexual também operam para criar relações de poder 

na configuração das masculinidades. Connell (2005) chamou de “masculinidade subordinada” 

os padrões de práticas de gênero que são considerados próximos aos comportamentos 

construídos como femininos. Nesse sentido, engloba principalmente os homossexuais, pois “a 

homossexualidade, na ideologia patriarcal, é o repositório de tudo o que é simbolicamente 

expulso da masculinidade hegemônica”108 (CONNELL, 2005, p. 78), justamente por ser 

considerada uma expressão do feminino. No entanto, também pode atingir homens e meninos 

heterossexuais vistos como afeminados por apresentarem características como sensibilidade, 

afetividade e delicadeza, por exemplo. Não à toa, é frequente em contextos de bullying contra 

meninos e adolescentes o uso de termos como maricas, filhinho da mamãe, covarde como 

xingamentos. Por sua vez, a interação do gênero com outros eixos estruturantes da sociedade, 

como raça e classe, estabelece outras relações de poder entre as masculinidades, por isso 

Connell (2005) denominou de “masculinidades marginalizadas” aquelas que estão em 

condição de subordinação social devido a classe ou raça. 

Em Game of thrones, o padrão de masculinidade hegemônica fundamentada na 

dominação patriarcal tradicional é apresentado como pernicioso para todos os gêneros, 

inclusive para quem adere ao seu modelo:  
A morte do patriarca Stark é apenas a primeira de uma série de assassinatos 
sem sentido e não dramáticos de personagens masculinos centrais [...] e 
essas mortes súbitas masculinas também sublinham que aqui, a 
masculinidade está em crise, e, de maneira mais ampla, esse patriarcado - 
como instituição e discurso político, cultural, econômico e sexual/sexista - é 
tão prejudicial e perigoso para os homens quanto para as mulheres. Isso pode 
não corresponder à morte do patriarcado, mas mostra, no entanto, a 
fragilidade, o vazio e a vulnerabilidade de uma ordem de gênero paternalista 

                                                
107 Tradução de: “the concentration of social power in the hands of men leaves limited scope for women to 
construct institutionalized power relationships over other women.”  
108 Tradução de: “Gayness, in patriarchal ideology, is the repository of whatever is symbolically expelled from 
hegemonic masculinity.” 
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na qual o domínio masculino se baseia em atos de força de gênero109 (GENZ, 
2016). 

 

Em contrapartida, a narrativa dá ênfase às trajetórias dos personagens que estão, de 

alguma forma, em tensão com o modelo hegemônico de masculinidade nos Sete Reinos, 

colocando alguns em posição de protagonismo e aproximando os espectadores da perspectiva 

dos que sofrem com as imposições do sistema patriarcal dominante. No entanto, cabe destacar 

que os personagens foco da narrativa são os membros da nobreza e pouca atenção é dada aos 

conflitos dos plebeus, com menções muito pontuais e sempre da perspectiva dos personagens 

nobres. Assim, questões de classe e de raça são abordadas de forma muito limitada e, em 

muitos casos, de forma problemática. 

Portanto, analisar como a masculinidade hegemônica é apresentada e como a tensão a 

esse modelo normativo é construída e desenvolvida permite identificar os discursos que Game 

of thrones aciona e produz sobre as relações de gênero e como se conectam com o contexto 

contemporâneo de produção da série. Para tanto, este capítulo apresenta um panorama geral 

sobre as configurações de feminilidades e masculinidades em Westeros, principalmente a 

masculinidade hegemônica que é o parâmetro de referência no mundo ficcional, para em 

seguida focar a análise em quatro personagens e suas posições em relação ao modelo 

hegemônico, por serem os que mais se destacam no jogo político: Jon Snow, Tyrion Lannister, 

Cersei Lannister e Sansa Stark (Daenerys Targaryen também faz parte dos personagens 

elencados nessa discussão, mas já foi foco de análise mais aprofundada empreendida em 

capítulo anterior). Por fim, cabe analisar como essas trajetórias de ascensão foram concluídas 

a fim de identificar se a série televisiva produz um discurso que subverte os modos 

tradicionais de retratar o poder nas relações de gênero e que discursos aciona ao fazer isso. 

 

4.1. “É fácil confundir o que é com o que deveria ser, especialmente quando o que é 

funciona a seu favor”: relações de gênero nos Sete Reinos de Westeros 

 

A masculinidade hegemônica nos Sete Reinos é definida, principalmente, por 

capacidade guerreira (fundamentada no uso da violência), heterossexualidade, altivez, força, 

                                                
109 Tradução de: “The death of the Stark patriarch is just the first in a series of, at times, senseless, and non-
dramatic killing-offs of central male characters [...] these sudden male deaths also underline that here, 
masculinity is in crisis, and, more broadly, that patriarchy — as a political, cultural, economic, and sexual / 
sexist institution and discourse — is as damaging and dangerous for men, as it is for women. This might not 
amount to the death of patriarchy, but it shows, nonetheless, the fragility, hollowness, and vulnerability of a 
paternalistic gender order in which male rule is based on acts of gendered strength.” 
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poder, controle das emoções, honra e rejeição de atributos vistos como femininos. Game of 

thrones não apresenta essas características como inatas aos homens, mas como um padrão 

normativo acionado para fundamentar a autoridade e legitimar a dominação dos homens 

nobres sobre os demais membros da sociedade, visando mantê-la hierarquizada, patriarcal e 

nobiliárquica. Nesse sentido, a série demonstra como os seus personagens introjetam, se 

apropriam, ressignificam ou não se conformam a esse padrão, ressaltando como as 

masculinidades são múltiplas e socialmente construídas a fim de validar as estruturas de poder 

vigentes. Esses aspectos podem ser evidenciados em um conjunto de personagens que 

reivindicam o lugar de autoridade conferido culturalmente à masculinidade hegemônica, 

usada como prerrogativa para legitimar sua posição social e pretensões políticas. 

A manutenção da tradição e do legado dos ancestrais é um elemento constitutivo da 

identidade em uma sociedade tradicional, tal qual a dos Sete Reinos, e atua como um 

dispositivo ideológico na preservação do poder das Casas Nobres. Nesse sentido, cabe ao 

patriarca liderar sua família, mantendo os seus membros em conformação aos valores 

constitutivos da sua linhagem, a fim de manter a glória da sua Casa e preservar e reproduzir 

sua posição de poder frente aos demais. Não à toa, a exibição constante do brasão e do lema 

da família compõe a ritualística que define a nobreza. Nesse sentido, a manutenção da ordem 

nobiliárquica se mistura com a norma de gênero.  

A gama de personagens de Game of thrones é muito extensa e não é objetivo desta 

dissertação empreender uma análise exaustiva de todos eles ou de todas as variáveis de 

expressões de gênero existentes na série, o foco é apontar os elementos que permitem 

identificar como o status quo fundamentando em um hegemonia masculina tradicional é 

estruturado nos Sete Reinos, palco principal das disputas políticas e cenário de convergência 

da narrativa, e como é abordado na série. Nesse sentido, o foco da análise recairá 

principalmente sobre Robert Baratheon, o exemplo típico da introjeção irrestrita da 

masculinidade hegemônica, e Ned Stark, também em consonância com os parâmetros 

normativos hegemônicos, mas que os aciona de forma diferente. Outros personagens são 

citados, quando necessário.  

O rei Robert Baratheon é o exemplo mais bem acabado do que representa a 

masculinidade hegemônica em Westeros. É um grande guerreiro, caracterizado por uma força 

extrema em batalha e liderança, características que o habilitaram a conquistar o Trono de 

Ferro a partir de uma rebelião contra o então rei, Aerys II Targaryen. As motivações de 

Robert também se associam às prerrogativas da masculinidade hegemônica, pois sua luta foi 

motivada pela defensa da honra, já que sua prometida esposa, Lyanna Stark, foi raptada pelo 
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herdeiro real, Rhaegar, algo inaceitável para um homem de uma grande Casa Nobre, sendo 

motivo suficiente para pegar em armas contra a Casa Real. Robert construiu uma imagem 

idealizada de amor por Lyanna, justamente por ser irrealizável, dada a morte dela antes de 

ficarem juntos, tanto que o sentimento de posse e perda são os elementos que se destacam 

quando lamenta o ocorrido a Ned Stark:  

Robert: - Precisava sepultá-la num lugar como esse? […] 
Ned: - Ela é minha irmã, ela pertence a esse lugar. 
Robert: - Ela pertence a mim. Em meus sonhos, mato ele [Rhaegar] todas 
as noites. 
(T1E01, Winter is coming, 2011, grifos nossos). 

 

Lyanna não é vista por seus atributos, mas como uma posse que foi retirada de Robert, 

ação que só poderia ser punida violentamente, forma recorrente de expressão do 

comportamento do rei. Essa construção, em conjunto com o comportamento geral de Robert, 

sinaliza que as mulheres são vistas por ele como objetos para a realização dos seus desejos e 

não como pessoas que possuem valor próprio e merecem atenção. Ele se casou com Cersei 

Lannister para estabelecer uma aliança política com o poderoso Tywin Lannister, mas nunca 

demonstrou respeito pela esposa, traindo-a recorrentemente e publicamente (imagens 258 e 

259), além de cometer estupro marital e violência doméstica. Robert é um mulherengo 

declarado e se vangloria disso, recorrendo constantemente a prostitutas ou investindo sobre 

mulheres do povo (e mesmo nobres), sem se importar com os filhos bastardos gerados de tais 

relações. Esse é outro aspecto da masculinidade hegemônica acionado pelo rei: a sexualidade 

– heterossexual – agressiva, sinal de virilidade, que não leva em consideração os interesses 

das mulheres envolvidas e pode resultar em violência sexual.  
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Os vícios e os excessos – sexuais, alcoólicos, alimentares, violentos – são tomados por 

Robert como sinais de força e poder, pois sua posição política sanciona condutas que em 

outros contextos seriam reprovados. O mesmo vale para o seu comportamento dominador, 

violento e autoritário, tomado como expressão de potência. Esses aspectos ficam bem 

explícitos em um diálogo com Ned Stark, homem de importante Casa Nobre e por quem 

Robert tem respeito e afeto, o que não o impede de tratá-lo de forma impositiva: 
Robert: - Se lembra de mim aos 16 anos? Eu só queria destruir crânios e 
foder garotas. Ele [Jon Arryn] me ensinou as coisas. Não me olhe assim. 
Não foi culpa dele eu não aprender.  
Eu preciso de você, Ned, em Porto Real, não aqui onde você não serve de 
nada. Lorde Eddard Stark, lhe nomeio a Mão do Rei. 
Ned [se ajoelha]: - Eu não sou digno de tal honra. 
Robert: - Não quero honrá-lo. Quero que comande o meu reino enquanto 
eu como, bebo e vadio até morrer. Droga, Ned, levante-se. Me ajudou a 
ganhar o Trono de Ferro, ajude-me a manter aquela porcaria. Fomos 
designados a reinar juntos. Se sua irmã tivesse vivido, teríamos uma ligação 
de sangue. Não é tarde demais. Eu tenho um filho, você tem uma filha. 
Vamos juntar nossas Casas. 
(T1E 01, Winter is coming, 2011, grifos nossos). 

 

A forma como os personagens masculinos acionam a masculinidade hegemônica é 

muito particular e isso pode ser evidenciado a partir de uma comparação entre Robert e Ned 

Stark, ambos patriarcas de grandes Casas Nobres e tradicionais de Westeros. Enquanto o rei 

associa honra a um elemento distintivo de reputação e privilégio, uma prerrogativa de poder, 

Ned a vê como um valor de integridade e virtude. No fundo, isso também atua como um 

elemento distintivo, de valorização da sua linhagem nobre, mas opera como um princípio 

ético de conduta. Além disso, essa noção de honra e dever favorece que Ned tenha uma 

postura diferente da de Robert, por exemplo, em relação às mulheres, pois não as vê de forma 

objetificada ou instrumental, respeitando-as dentro dos limites normativos impostos pela 

estrutura de poder vigente. 

Como a maioria dos personagens nobres, Ned teve um casamento arranjado por sua 

família e desposou Catelyn Tylly a fim de estabelecer uma aliança política. Game of thrones 

destaca como esse tipo de arranjo costuma resultar em matrimônios infelizes e como isso 

penaliza, prioritariamente, as mulheres, porque a estrutura patriarcal as submete, em muitas 

ocasiões, a violência doméstica, estupro marital, traição e submissão extrema que leva a sua 

anulação, por exemplo. No entanto, esse não é o caso de Ned e Cat, que possuem uma relação 

marcada por companheirismo, respeito e amor. Mesmo após muitos anos de convivência e 

com seis filhos, possuem uma vida sexual ativa, além de partilharem os mesmos valores e 

objetivos, aspecto que favorece um arranjo matrimonial mais saudável.  
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Mesmo em relação a Cersei Lannister, uma opositora e desafeto, Ned não a trata de 

forma desrespeitosa. Quando descobre que os filhos dela são frutos de uma relação incestuosa 

com o irmão, ou seja, não são filhos do rei, avisa a rainha pra que ela tenha tempo de fugir e 

não sofrer a retaliação violenta de Robert, pois é o mais honroso a se fazer. Ainda, lança um 

olhar de desaprovação quando presencia um tapa dado por Robert em Cersei, durante uma 

discussão, a ponto do rei sentir-se na necessidade de se desculpar, culpabilizando a vítima 

pelo seu ato violento, características muito presentes em um arranjo fortemente patriarcal: 

“Vê o que ela me faz? Minha amada esposa [o tom é agressivo, não de amor]. Não deveria tê-

la golpeado. Isso não foi régio” (T1E6, A golden crown, 2011). 

O respeito que Ned demonstra em relação às mulheres não deixa de estar ligado à 

honra, baseado na concepção de que um homem honrado deve proteger os mais fracos - 

crianças, mulheres, idosos e despossuídos. Portanto, não é exatamente fruto de uma visão 

igualitária. Mesmo que ele tenha uma relação de companheirismo com Catelyn, ouvindo seus 

conselhos e posicionamentos, a última palavra de decisão é dele, que faz prevalecer a sua 

vontade. Isso fica claro, por exemplo, na imposição da convivência do bastardo Jon Snow 

com a família, cuja presença ofendia Cat. Na sexta temporada os espectadores ficam sabendo 

que Jon não é filho de Ned Stark, é seu sobrinho, ele mentiu porque prometeu à sua irmã que 

iria proteger o seu filho, mas isso é indiferente porque Cat nunca ficou sabendo dessa 

informação.  Além disso, a figura pública de dominância precisa ser mantida. Quando Catelyn 

aprisiona Tyrion e isso desencadeia um conflito entre Lannisters e Starks, Ned precisa afirmar 

publicamente que a decisão foi dele, mesmo sendo de sua esposa.  

Catelyn internaliza a norma vigente de feminilidade, que Connel (2005) chama de 

feminilidade enfatizada, assumindo orgulhosamente os papéis de mãe, esposa e senhora de 

Winterfell, sem que isso represente a sua anulação como sujeito. Inclusive, essa característica 

é importante para o matrimônio harmonioso que tem com Ned, pois ambos são figuras que 

internalizam e defendem os valores tradicionais, mas com pouca aderência aos seus aspectos 

mais nocivos. O dever guia os dois, o que, para Ned significa manter a honra da sua família e 

cumprir os juramentos de lealdade, e para Catelyn representa manter seus filhos em segurança 

e educá-los de forma condizente com a Casa do seu marido e com a sua própria, cujo lema é 

“Família, Dever e Honra”. Portanto, ambos buscam a preservação da família acima de tudo e 

estão em conformação com as normas de gênero vigentes na sociedade em que vivem: a ele é 

reservado a esfera da vida política e da guerra e ela deve atuar no âmbito do lar. 

 Game of thrones constrói Catelyn como uma mulher forte e decidida, que não se 

abstém de opinar e questionar privadamente as decisões de Ned (e depois as de Robb, 
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primogênito da família que assume a liderança da Casa Stark após a execução injusta do pai). 

Ambos a escutam e a respeitam, mas a palavra final é sempre deles. Em vários momentos, 

com as dificuldades enfrentadas pelos Stark, Catelyn é obrigada a decidir e agir sem consultar 

Ned ou Robb, desagradando-os com algumas das consequências geradas por suas decisões, 

mas sempre determinada a fazer o melhor pela família. Portanto, a construção de Catelyn 

demonstra como as relações de gênero são complexas e múltiplas, ela é ao mesmo tempo 

condescendente com o padrão de gênero normativo que a coloca em uma posição de 

submissão ao marido e ao primogênito, mas também é ativa, corajosa, líder, forte e entende as 

dinâmicas relacionadas ao jogo político, assumindo a função de conselheira informal de Robb. 

Postura muito diferente da demonstrada por Selyse Baratheon, esposa de Stannis, por 

exemplo. Selyse é submissa ao marido de tal forma que o apoia irrestritamente,  mesmo diante 

de decisões absurdas, a ponto de não se opor ao sacrifício religioso da única filha do casal no 

intuito de mudar os rumos da guerra. Quando percebe o quão longe o marido e ela foram, se 

suicida. 

Ned também demonstra afeto e preocupações com o bem-estar dos filhos. Um 

exemplo é a sua relação de proximidade com Arya, demonstrando compreensão quando ela 

revela preferir espadas a agulhas, algo não desejável a uma menina naquela sociedade, e 

contrata um professor de esgrima para que ela desenvolva suas habilidades. No entanto, fica 

subtendido que ele espera que a filha siga futuramente o caminho de uma dama Stark, 

entendendo aquele momento como uma fase. Essa postura de Ned é muito diferente da forma 

como Robert, por exemplo, se relaciona com os próprios filhos, não estabelecendo vínculos 

afetivos com eles. O rei só demonstra preocupações com o seu primogênito Joffrey quando 

pensa na sucessão ao trono, já que o filho é um herdeiro disfuncional, dado ao sadismo e 

acessos de raiva. Ned é uma figura paterna muito presente para os filhos a ponto de torna-se 

um modelo de conduta, sendo seus ensinamentos e desígnios recorrentemente lembrados por 

sua prole. 

Outro aspecto que merece destaque é como a norma da masculinidade hegemônica é 

transmitida pelos pais aos filhos, questão evidenciada quando Ned decide que o seu filho de 

10 anos, Brandon Stark, já está crescido o suficiente para ser exposto à execução de um 

desertor, contrariando a visão de Catelyn, que acha que ele ainda não está preparado. Trata-se 

de um ato de extrema violência e que deve ser seguido por todos aqueles que arrogam o 

privilégio da masculinidade naquela sociedade, por isso participam do evento os homens da 

Casa Stark e os seus agregados mais próximos (imagem 260), sinalizando que a violência é 

uma obrigação da masculinidade. No entanto, Ned ressignifica a violência na chave do dever 



159 

 

e não da glorificação ou da banalização, o que pode ser observado pela maneira como conduz 

a execução, fazendo dela um ritual da implementação da justiça do rei (imagem 261), e pela 

forma como os seus filhos mais velhos reagem a ela, encarando o momento como um dever e 

não como satisfação (imagem 262). Novamente é uma posição diferente da de Robert, que vê 

na violência um ato de glória e exaltação da própria masculinidade. Ned leva Bran a execução 

para introduzi-lo à ética da Casa Stark, baseada na honra e no dever: 
Ned: - Entende porque eu fiz isso? 
Bran: - Jon disse que ele era um desertor. 
Ned: - Mas entende porque eu tive que matá-lo?  
Bran: - “A nossa forma é a antiga”. 
Ned sinaliza positivamente com a cabeça: - O homem que dá a sentença 
deve brandir a espada.  
(T1E1, Winter is coming, 2011). 

 

Mas o gesto de Ned também é uma introdução do filho às normas da masculinidade 

hegemônica dos Sete Reinos, uma espécie de rito de passagem à vida adulta de um homem, 

por isso a atenção para que Bran siga o que é esperado dele (“Não afaste os olhos. O pai 

perceberá”, lhe diz Jon Snow). Ao mesmo tempo, existe um cuidado e um afeto dos irmãos 

mais velhos, Robb e Jon (imagens 263 a 265), que estabelecem uma comunhão com o caçula, 

como se dissessem “é desagradável, mas todos precisamos passar por isso, é parte do ser 

homem”. Bran mantem-se firme e corresponde firmemente ao esperado (imagens 266 e 267).  
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As relações familiares afetuosas também são uma característica distintiva dos Stark e 

Ned não se esquiva de demonstrar afeto a seus filhos, irmão, amigo e esposa, algo não muito 

usual à masculinidade em geral. No entanto, as demonstrações de afeto devem se restringir ao 

âmbito do privado, apenas na presença dos membros da Casa Stark e dos seus agregados, não 

sendo desejável em espaços públicos porque pode representar uma demonstração de fraqueza 

e comprometer, com isso, a aderência à masculinidade hegemônica. Exemplos podem ser 

apontados no apoio de Jon e Robb a Bran durante a execução do desertor, como já 

mencionado, ou quando Robb recebe a notícia da morte do seu pai e se afasta do 

acampamento militar para não demonstrar sua devastação emocional, mas se entrega aos 

braços da mãe quando ela o aborda privadamente. 

Game of thrones fornece outro exemplo de como a norma da masculinidade 

hegemônica é transmitida pelos pais aos filhos, dessa vez entre Cersei Lannister e seu 

primogênito Joffrey, e como ela é perigosa para todos. 
Cersei: - Um rei deve ter cicatrizes. Você lutou com um lobo gigante. É um 
guerreiro como seu pai.  
Joffrey: - Não sou como ele. Não lutei. Ele me mordeu e tudo o que fiz foi 
gritar. E as duas Stark viram, as duas.  
Cersei: - Isso não é verdade. Você matou a besta. Você só poupou a menina 
pelo amor de seu pai ao dela. 
Joffrey: - Não, eu... 
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Cersei: - Quando Aerys Targaryen sentava no Trono de Ferro, seu pai era 
um rebelde traidor. Um dia você sentará no trono e a verdade será o que 
disser. 
Joffrey: - Tenho que me casar com ela [Sansa Stark]? 
Cersei: - Tem. Ela é muito bonita e jovem. Se não gosta dela, basta vê-la 
apenas em ocasiões formais e quando for a hora de fazer príncipes e 
princesas. E se prefere foder prostitutas, foda-as. E se prefere deitar com 
donzelas virgens, que seja. Você é meu menino querido e o mundo será 
exatamente como quiser que seja. 
(T1E 3, Lord Snow, 2011). 

 

Como pode ser visto pelas orientações acima, o príncipe Joffrey é ensinado que tudo 

está à sua disposição e que ele pode tomar o que quiser à revelia, mesmo que isso envolva a 

construção de imagens irreais de si mesmo ou o prejuízo de outras pessoas. O diálogo também 

revela como os ideais de masculinidade hegemônica nem sempre correspondem ao que os 

sujeitos que gozam dos seus privilégios são. Joffrey é covarde, não tem força guerreira e nem 

capacidade de liderança, além de agir com pouca racionalidade. Mesmo assim ele consegue 

reivindicar o lugar de privilégio que a masculinidade hegemônica confere porque está em uma 

posição de poder por dispor de força militar e linhagem distinta, mesmo que isso não seja 

mérito dele e sim um legado do “pai”, rei Robert Baratheon, e do avô, Tywin Lannister.  

Joffrey é um dos principais exemplos de como a hierarquia nobiliárquica e 

generificada é nociva e perigosa. Por seu nascimento e gênero, foi alçado ao cargo mais 

importante dos Sete Reinos sem ter nenhuma condição para a liderança ou governo. Ele é 

excessivamente violento, com um grau significativo de sadismo, irascível, prepotente, 

dominador, autoritário e não se furta de satisfazer os seus caprichos através da humilhação e 

da destruição do outro, de forma gratuita (“Todos são meus para que os atormente”, T3E10, 

Mhysa, 2013), usando sua hegemonia principalmente por meio da violência contra mulheres. 

E ele pode chegar em um momento de não poder ser abertamente detido por ninguém, dada a 

sua posição hierárquica, o que é altamente perigoso. Tyrion até faz isso em algumas ocasiões, 

mas quando Joffrey ainda não representava uma ameaça de fato e poderia ser contornado com 

a sagacidade do tio. O mesmo pode ser dito de Tywin, que respeita a ritualística da realeza, 

mas trata o neto como um tolo (“Qualquer homem que precisa dizer ‘eu sou o rei’, não é um 

verdadeiro rei. Farei que entenda isso quando ganhar a sua guerra para você”, T3E10, Mhysa, 

2013), sendo que o patriarca Lannister é o principal detentor do poder de fato, o que não 

impede de Joffrey tentar enfrentá-lo uma vez, sendo ridicularizado pelo avô que o responde 

com desprezo e rispidez: “O rei está cansado. Acompanhe-o até os seus aposentos [...] Grande 

Meistre, talvez chá de sombra da noite ajude-o a dormir” (T3E10, Mhysa, 2013).  
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Nesse sentido, Joffrey se distancia de Tywin Lannister ou Randy Tarly, por exemplo, 

dois dos homens mais implacáveis e dominadores de Westeros, mas que fundamentam suas 

ações dentro de justificativas racionais e militares (mesmo que altamente questionáveis). Se 

afasta também de Robert que, mesmo sendo agressivo, impositivo e orgulhoso, não exercia 

uma violência sádica e nem sente prazer na humilhação dos outros, sendo inclusive amado 

pelo reino e visto como simpatia por seus súditos.  

A comparação de Ned Stark com os demais demonstra que a masculinidade 

hegemônica nos Sete Reinos não é acessada sempre de forma violenta ou nociva, também 

pode fornecer arranjos familiares harmoniosos e afetuosos. No entanto, Ned é uma exceção 

que confirma a regra, ressaltando por contraste como a maior parte dos que arrogam a si as 

prerrogativas da masculinidade hegemônica constroem um mundo cruel, sufocante, limitador 

e destrutivo, características que resvalam em todos, em maior ou menor grau. Ao mesmo 

tempo, é importante salientar que Ned se conforma à norma e, em nenhum momento, sinaliza 

uma ruptura ou contestação dos ideais de masculinidade hegemônica dos Sete Reinos. Do 

contrário, o patriarca Stark adere a ela firmemente porque é guiado pela defesa da tradição e 

da família nos moldes vigentes, fundamentados em uma estrita hierarquia de gêneros. Tanto 

que ele é conivente com atos que considera desonrosos para a sua ética pessoal, mas que são 

admitidos socialmente, como quando Robert bate em Cersei na sua frente, por exemplo.  

O problema é que um arranjo social estruturalmente nocivo não deixa de sê-lo quando 

alguns poucos optam por não seguir os seus elementos mais prejudiciais ou mesmo quando 

tentam humanizá-lo através de atitudes individuais benevolentes. Não basta ser um homem 

honrado, que trata a esposa e os filhos de forma carinhosa, que respeita as mulheres e os 

despossuídos, quando o sistema é baseado em uma norma que legitima o estupro, a violência 

irrestrita, o assassinato, a destruição, a humilhação e a exploração dos mais fracos, dentre 

várias outras manifestações danosas.  

Game of thrones mostra isso de forma contundente quando a ética de honra de Ned 

Stark, exceção em Westeros, não apenas o desabilita a compreender o funcionamento do jogo 

político, que opera  a partir de um lógica incompreensível para um homem com sua visão de 

mundo, como é responsável por sua morte e o sofrimento e queda da sua família, a quem tanto 

ama e para quem foi tão devotado.  

No entanto, o caráter destrutivo desse mundo não atinge apenas Ned, mas também 

aqueles que usufruem irrestritamente dos privilégios da masculinidade hegemônica, sem se 

preocupar com os danos de suas ações. O rei Robert foi morto por um javali, evento causado 

tanto por seu comportamento arrogante e irresponsável (tentou enfrentar o animal bêbado), 
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fruto da afirmação de masculinidade, quanto pela maneira desrespeitosa com que tratava 

Cersei Lannister, que conspirou para a morte do marido. Todos os reis que reivindicaram o 

direito ao trono ou autonomia também foram mortos: Robb Stark (assassinado no Casamento 

Vermelho por não ter respeitado a norma de um acordo de casamento arranjado); Joffrey 

(assassinado em uma conspiração de Oleanna Tyrell, que não desejava que sua neta fosse 

exposta aos maus tratos do rei sádico); Balon Greyjoy (assassinado pelo irmão que queria lhe 

roubar o domínio sobre as Ilhas de Ferro); Renly Baratheon (assassinado pelo irmão, com 

quem disputava o Trono de Ferro) e Stannis Barhathen (assassinado em represária ao 

assassinato do irmão, após estar enfraquecido pelo contexto de guerra). Ainda, Tywin 

Lannister, morto pelo filho Tyrion, por uma vida de opressão baseada na não aceitação de um 

filho não enquadrado nos padrões normativos vigentes.  

Em resumo, todos foram assassinados em um contexto de disputa política, na qual as 

hierarquias de gênero se confundem com a estrutura nobiliárquica e o acesso ao poder político. 

A série não poupa personagens “bons” ou “ruins”, mesmo porque ela não os constrói em 

termos maniqueístas, os personagens são ambíguos, complexos e multifacetados. O que está 

em questionamento é a estrutura de dominação como um todo, não as ações individuais. Em 

arranjos sociais desse tipo, as decisões individuais sofrem uma forte pressão das instituições 

sobre o indivíduo e os conflitos internos provenientes desse embate também são temas 

centrais na série televisiva, dispositivo que também permite questionar os valores que dão 

sustentação à manutenção da hegemonia. 

Além de mostrar como a ordem vigente é prejudicial e nefasta inclusive para os que 

estão no mais alto patamar hierárquico, Game of thrones constrói uma narrativa que confere 

protagonismo aos marginalizados das estruturas de poder vigentes, focalizando a ação a partir 

da perspectiva deles e favorecendo que os espectadores construam uma relação de empatia 

com eles, mais um dispositivo de crítica ao modelo hegemônico de masculinidade tradicional.  

 

4.2. "Lágrimas não são as únicas armas de uma mulher. A melhor arma está entre as 

pernas”: sexo, nudez e poder em Game of thrones 

 

Como discutido anteriormente, as normas de gênero dos Sete Reinos, organizadas a 

partir de parâmetros estritos de dominação patriarcal, estabelecem como prerrogativas da 

masculinidade hegemônica a imposição a partir da força guerreira, através do uso legitimado 

da violência, e a heterossexualidade como um dos pilares da identidade masculina, por 

representar uma dissociação do que é visto socialmente como “feminino” e, portanto, inferior 
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(CONNELL, 2005). Esses atributos valorizam uma sexualidade masculina agressiva, que 

pode se converter em uma visão  objetificada das mulheres e sanciona o uso da violência para 

a satisfação dos desejos deles em detrimento dos alheios.  

Por sua vez, a feminilidade enfatizada é definida a partir da capacidade reprodutiva, 

responsável por garantir a linhagem da família, e atrela as mulheres à posição social de 

esposas e mães. Assim, diferente dos homens que podem se vangloriar de um grande número 

de parceiras sexuais, mesmo após o casamento, as mulheres têm uma sexualidade rigidamente 

controlada a fim de garantir a descendência legítima dos seus maridos, condição fundamental 

para a reprodução do sistema nobiliárquico e patriarcal e um poderoso mecanismo de 

opressão à mulher.  

Nesse arranjo, o sexo é um dispositivo de poder dos homens em relação às mulheres e 

dos homens sobre os homens vistos como fracos, quando estes se mostram incapazes de 

proteger suas mulheres. Isso porque a masculinidade é definida naquela sociedade pela 

capacidade de um homem defender o seu patrimônio (o que inclui esposa e filhas) contra os 

ataques de outros homens, por isso também que a violência privada é outro dispositivo de 

poder, já que cabe ao indivíduo garantir a sua segurança e não ao Estado. Dessa forma, os 

estupros são uma maneira de afirmação da dominação masculina sobre as mulheres, por 

serem vistas como aquelas que estão à disposição da satisfação dos desejos masculinos, e uma 

demonstração de poder contra homens vistos como incapazes de proteger suas mulheres 

(esposa e filhas).  

Portanto, essa configuração atua como um dispositivo ideológico que legitima a 

dominação masculina sobre as mulheres e reforça certas hierarquias entre os homens. Essa 

mentalidade admite que os maridos podem dispor de suas esposas da maneira como lhes 

convier, mesmo sem sua anuência, o que pode resultar em estupros maritais e violência 

doméstica. Também favorece a concepção de que o principal vínculo entre homens e 

mulheres ocorre através do sexo, pois a norma vigente de masculinidade tende a induzir os 

homens a não verem as mulheres como parceiras ou amigas e sim por seus atributos sexuais. 

Nesse sentido, a principal forma das mulheres conseguirem acesso às estruturas políticas é 

através do sexo, por ser o dispositivo ao qual elas têm acesso aos homens e, por conseguinte, 

um instrumento capaz de manipulá-los para conseguir poder. Ainda, mesmo que o estupro 

seja um crime reprovável e passível de uma punição severa ("Estupradores. Eles receberam 

uma escolha [...] castração ou o Muralha110. A maioria escolhe a faca", T1E2, The Kingsroad, 

                                                
110 Ir para a Muralha significa entrar para a Patrulha da noite. 
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2011), há vista grossa quando perpetrado por homens poderosos pela dificuldade de puni-los, 

a não ser quando outro homem capaz de imputar a punição assuma essa responsabilidade 

(como é o caso de Robert Baratheon em relação a Rhaegar Targaryen no rapto de Lyanna 

Stark, por exemplo), condição que estimula uma certa permissividade na sociedade em geral e 

sanciona uma cultura do estupro.  

As características acima se referem à forma como o mundo ficcional concebe as 

relações de gênero. No entanto, Game of thrones adere à abordagem sexista  presente no 

mundo ficcional, o que pode ser observado pela maneira como reforça algumas dessas 

concepções, seja através de elementos narrativos ou imagéticos.  

A série é condescende, por exemplo, com o discurso de que mulheres manipulam 

homens através do sexo para obtenção de poder. Isso fica ainda mais evidente quando se 

estabelece uma comparação entre Game of thrones e As crônicas de gelo e fogo. Não que isso 

não exista nos livros (ou mesmo na nossa sociedade), mas na série a escala é maior, a ponto 

de ser um padrão, principalmente em relação às mulheres que transitam próximas às esferas 

de poder político. 

Um exemplo é o de Daenerys Targaryen, analisado em capítulo anterior. Doreah a 

ensina que sexo é poder: “Você é uma escrava, Khaleesi? Então não faça amor como uma 

escrava. Lá fora ele é o grande Khal, mas nessa tenda ele te pertence” (T1E2, The kingsroad, 

2011). Assim, em Game of thrones, Daenerys usa o sexo com Drogo como meio de romper a 

sucessão de abusos que sofria, estabelecendo um relacionamento amoroso com ele após isso, 

início do seu processo de ascensão ao poder. No entanto, na saga literária, o ponto de ruptura 

de Daenerys é quando ela encontra sua força interior, motivada pelo “sonho de dragão”, sendo 

o sexo com Drogo apenas o ponto de culminância da confiança que ela passa a ter em si 

mesma e o momento da sua integração à cultura dothraki. Parece uma mudança muito 

pequena, mas no conjunto auxilia a compreender quais discursos a série produz sobre as 

relações de gênero, por tratar-se de um padrão recorrente, e, ainda, é um aspecto importante 

no desenvolvimento de Daenerys porque é a conexão com a sua força interior que mobiliza a 

personagem a entrar na pira funerária de Drogo, gerando os dragões, e dá suporte para a 

confiança que demonstra no estratagema que a leva a conquistar os Imaculados, por exemplo. 

Além disso, a série televisiva traz a encenação do momento que Doreah ensina Daenerys a 

seduzir o Khal, algo que é mencionado nos livros, mas nunca retratado. Não deixa de ser uma 

forma de colocar duas mulheres em uma cena sensual, mesmo que não haja nada explícito e 

as duas estejam vestidas, o que pode ser pontuado como um dos exemplos de uso erotizado da 

imagem feminina (imagens 268 a 271), como será discutido adiante. 
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Outro exemplo é o das mulheres da Casa Tyrell. Em Game of thones há um diálogo no 

qual Oleanna explica para a neta, Margaery, como o sexo é um recurso importante para a 

obtenção do que desejam:  
Oleanna: - Já foi ver Tommen? 
Margaery: - Não. Eles concordaram com o matrimônio? Ninguém me fala 
nada. 
Oleanna: - Não era para eu me casar com o seu avô Luthor. Ele estava noivo 
da minha irmã, sua tia-avó Viola. Estava prometida para algum Targaryen ou 
outro. Casar com um Targaryen era o que todos desejavam na época. Mas na 
hora que vi meu pretendente, com sua cara de furão e ridículo cabelo prata, 
eu sabia que ele não serviria. Então, na noite anterior em que Luthor pediria 
a mão da minha irmã […] fui parar nos aposentos dele. […] Na manhã 
seguinte, Luthor não desceu para propor a minha irmã, pois ele não 
conseguia andar. E recuperado só queria o que tinha ganho na noite anterior. 
Eu era boa, muito boa. Você é melhor. Mas precisa agir rápido [...] apenas 
faça o que é preciso. 
(T4E4, Oathkeeper, 2014).  
 

A avó sugere que Margaery seduza Tommen Lannister para manipulá-lo e fazer com 

que Cersei não consiga impedir o casamento entre os dois. Ela ouve o conselho da avó e se 

esgueira para a cama do jovem rei, o que não ocorre nos livros, já que ele ainda é uma criança 

e o casamento acontece, mas não pode ser consumado até que ele tenha a idade devida. Ainda, 

não há a história na qual Oleanna seduz Luthor e o rouba da irmã para não se casar com um 

Targaryen, ela nem possui uma irmã chamada Viola e o casamento não ocorre por outros 

motivos.  
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Outro aspecto é que há uma diferença muito grande na caracterização de Margaery. 

Em Game of thrones ela é hipersexualizada, ambiciosa, usando da sedução como instrumento 

de persuasão, vestindo roupas muito decotadas e faz o que for necessário para ser rainha 

(Baelish pergunta: “Você quer ser uma rainha?” e Margaery responde: “Não. Eu quero ser a 

rainha” – T2E05, The Ghost of Harrenhal, 2012). Na saga literária ela é uma personagem 

com pouco destaque, descrita como uma menina doce e alegre, sempre em companhia das 

suas damas de companhia, e não participa ativamente no jogo político, quem tem essa função 

é o pai dela, Mance Tyrell. Quem a vê como uma ameaça é Cersei Lannister, que constrói 

uma imagem de Margaery como uma pessoa promíscua, ambiciosa e interesseira, mas isso é a 

maneira como a rainha regente a vê, Sansa Stark tem outra concepção dela. 

Outras personagens que são hipersexualizadas na série e usam o sexo como um 

instrumento de manipulação dos homens são as Serpentes de Areia, filhas bastardas de 

Oberyn Martell, caracterização também muito distinta da realizada na saga literária, na qual 

essas personagens são muito diferentes entre si e cada uma vivencia a sexualidade de forma 

variada. Uma personagem desse núcleo (Dorne) que foi excluída da série, mas tem uma 

presença muito marcante em As crônicas de gelo e fogo é a Aryanne Martell. Nesse caso, é 

uma personagem que usa e o sexo e a sedução de forma manipulativa, mas é bem nuançado, 

seja porque ela é a herdeira da Casa e já está em uma posição de poder (não existe prevalência 

de primogenitura masculina para a sucessão entre os Martell), como também pelo fato do 

usofruto da própria sexualidade ser encarado pela personagem como uma expressão de 

liberdade.  

Cersei Lannister é uma das personagens que usa o sexo como arma de manipulação e 

obtenção de poder, tanto em Game of thrones quanto na saga As crônicas de gelo e fogo. Cabe 

destacar, como será melhor discutido adiante, que Cersei é uma personagem que introjeta 

misoginia e, por isso, é compreensível que ela veja no sexo um instrumento de poder e 

dominação, já que esse é o valor cultural hegemônico e ela adere a essa visão.  

 É importante salientar que sexo é poder apenas para as mulheres nobres, às plebeias 

não cabe essa prerrogativa, sendo vítimas frequentes das investidas sexuais de homens 

poderosos, que muitas vezes resultam em estupro, com poucas condições de recorrer a ajuda. 

Além disso, para muitas o sexo é um meio de sobrevivência, o que configura uma exploração 

dupla: sexual e econômica, mais um elemento característico da dominação masculina. A 

prostituição é um elemento muito presente em Westeros e Essos, explicitando que o sexo 

pago é um dos traços marcantes de uma sociedade misógina que, de um lado, enclausura 

mulheres no papel de mães e esposas imaculadas negando-lhes a experiência da sexualidade 
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plena e, de outro, explora os corpos das mulheres mais vulneráveis. Essa dualidade na 

caracterização das mulheres como esposas-mães/puras x putas/corrompidas é típica das 

sociedades patriarcais. 

Esse é outro aspecto de aderência que Game of thrones tem com a visão sexista do 

mundo ficcional: a maneira como retrata as prostitutas. A série não deixa de reproduzir a 

mentalidade que hierarquiza as mulheres em virtuosas (que merecem ser respeitadas) e putas 

(mulheres descartáveis), visão muito atrelada à sexualidade e que na série é tomada de forma 

literal. Na série as prostitutas são numerosas, mas indistintas - na maioria das vezes nem nome 

possuem, são apenas corpos a serem expostos e explorados, sendo o alvo prioritário da 

objetificação audiovisual e, como são pouco ou nada desenvolvidas narrativamente, 

despertam pouca (ou nenhuma) empatia nos espectadores.  

Nesse contexto, duas prostitutas se destacam do ponto de vista narrativo, tanto que 

possuem nomes e falas: Ros e Shae. Elas possuem um desenvolvimento um pouco maior, são 

retratadas como inteligentes, astutas, humanas e que tentam, apesar das adversidades da sua 

condição, encontrar outras alternativas de sobrevivência. Ambas demonstram empatia pelas 

mulheres ao seu redor, independente da classe social ou ocupação, algo pouco visto entre as 

mulheres nobres que são muito autocentradas. Ros não entrega Shae quando é confundida 

com ela e presa por engano em seu lugar, sofrendo um espancamento por isso. Tanto Shae 

quanto Ros demonstram muita compaixão pelos sofrimentos da indefesa Sansa, fazendo 

muito para ajudá-la a escapar de Porto Real. Ros inclusive é penalizada por isso de forma 

brutal. Nesse sentido, são as únicas personagens (junto com Daenerys e Missandei) que 

apresentam sororidade.  

No entanto, apesar de todos os esforços e tenacidade, ambas não conseguem se libertar 

da sua condição e vivenciar a valorização que muitos outros personagens marginalizados 

conseguem ao longo da narrativa. Pior do que isso, ambas são assassinadas por homens em 

representações controversas de feminicídio. A morte é algo frequente em Game of Thrones, 

mas as dessas personagens evidenciam que a elas é negada qualquer possibilidade de 

redenção, sendo tratadas como descartáveis tanto no mundo ficcional quanto na narrativa.  

Ros foi torturada e morta por Joffrey por puro capricho, para enfatizar o sadismo dele 

(algo desnecessário porque isso já estava claro) e demonstrar o quanto Petyr “Mindinho” 

Baelish era esperto (algo também evidente). Assim, sua morte serviu apenas para reforçar 

aspectos da caracterização de personagens masculinos que já eram conhecidos, fazendo com 

que não tivesse nenhuma importância narrativa de fato.  



169 

 

O caso de Shae é ainda mais emblemático. Ela vive um relacionamento com Tyrion 

Lannister, que de sexo pago virou amor, sentimento autêntico demonstrado em vários 

momentos da trama como, por exemplo, quando ela recusa dinheiro e joias para viver em um 

lugar confortável fora de Porto Real e decide ficar na cidade por amar Tyrion. No entanto, a 

personagem foi cooptada a denunciá-lo em um julgamento, quando ele foi preso, e foi para a 

cama com Tywin Lannister, circunstâncias não retratadas na narrativa. Mas, dada a estrutura 

social dos Sete Reinos, Shae está em uma posição de extrema vulnerabilidade e não possui 

condições nenhuma de se opor às decisões do poderoso patriarca Lannister (nem os filhos 

dele ousavam fazer isso, quanto mais uma prostituta). Ainda, Tyrion foi muito duro com ela 

antes desse evento, no intuito de protegê-la, mas que soou como uma rejeição: 
Shae: - O que foi meu leão? [ela chega feliz]. 
Tyrion: - Não me chame assim.  
Shae: - Devo chamar de quê? 
Tyrion: - A nossa amizade não pode mais continuar.  
Shae: - Nossa amizade? 
Tyrion: - Tem um navio indo para Pentos no porto  
Shae: - O quê? 
Tyrion: - Terá a sua própria cabine e, depois da viagem, uma casa e servos. 
Shae: - O que está havendo? [ela está chorando] 
Tyrion: - Sou um homem casado. A minha mulher já sofreu muito como 
você sabe, não quero mais causar sofrimento a ela. Preciso cumprir meus 
votos.  
Shae: - Ela não quer você. 
Tyrion: - Preciso fazer o certo com ela. 
Shae: - Você não a quer. 
Tyrion: - Preciso fazer o certo pelos nosso filhos. 
Shae: - Do que você tem medo? 
Tyrion: - Não tenho medo. 
Shae: - Você tem, do seu pai e da sua irmã. Fugirá deles para sempre? 
Tyrion: - Preciso que vá embora.  
Shae: - Não tenho medo deles, não fugirei [...] enfrentaremos eles juntos. É 
como você disse, eu sou sua e você é meu. 
Tyrion fala de forma dura: - Você é uma prostituta! Sansa pode carregar os 
meus filhos e você não. Não posso me apaixonar por uma prostituta. Não 
posso ter filhos com uma prostituta. Com quantos homens você dormiu? 500? 
5 mil?   
Shae o olha decepcionada: - Com quantas putas você dormiu? 
Tyrion: - Aproveitei meu tempo com todas elas e aproveitei mais ainda com 
você. Mas esse tempo acabou 
[Shae começa a chorar]. 
Tyrion: - Você terá uma vida confortável em Pentos.  
(T4E2, The lion and the rose, 2014). 
 

Após fugir da prisão e pegar Shae na cama do seu pai, Tyrion a mata em um acesso de 

raiva e tal fato pouco peso tem na narrativa. Esta adere à perspectiva de Tyrion de forma 

irrestrita, apagando e descartando Shae, usando a morte desta apenas para conferir peso e 
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dramaticidade ao arco do Lannister e retirando qualquer possibilidade para que os 

espectadores compreendam a condição de vulnerabilidade e as ações de Shae. Ainda, mesmo 

que ela fosse uma mentirosa e tivesse enganado Tyrion, algo não sustentado pelo 

comportamento dela na série televisiva, isso não é justificativa para um feminicídio. O 

problema é que a construção feita em Game of thrones endossa o ato de Tyrion, algo ainda 

mais problemático por este ser um personagem simpático aos olhos da audiência. 

Apenas uma personagem do povo consegue ter acesso às estruturas de poder, mas isso 

ocorre também com o uso da sexualidade, mas não apenas. Trata-se de Melisandre, 

personagem arquetípica do gênero fantasia, a feiticeira sedutora e perigosa que manipula os 

homens ao redor e pode representar sua ruína. As motivações da personagem não se orientam 

para a obtenção do poder, ela serve ao Deus Vermelho R'llor, não se preocupando se suas 

ações são interpretadas como boas ou ruins. Por ser uma sacerdotisa, sofre poucas restrições 

de atuação mesmo sendo mulher e uma das suas características mais marcantes é o poder de 

persuasão e manipulação, muitas vezes recorrendo ao uso da sexualidade ou da magia. É 

muito poderosa e independente e, ao contrário de outras personagens que têm desejos e 

necessidades variadas e contraditórias, se preocupa apenas em fazer o que pensa ser a vontade 

de R'hllor, o Senhor da Luz. O seu pensamento dogmático opera a partir da oposição sombra 

x luz, mas sua interpretação do que isso significa nem sempre corresponde à concepção dos 

demais, o que gera ações controversas e rejeição de alguns. Isso, aliado ao uso da magia e da 

sedução/sexualidade, faz com que seja misteriosa, ameaçadora e ambígua para os demais 

personagens. Mas o tratamento que ela recebe também é diferente do recebido pelas mulheres 

nobres, em sua maioria, sua nudez é muito explorada e de forma objetificada. 

Em Game of thrones também existe uma relação entre nudez e poder, pois é possível 

identificar um padrão no seu uso na série: na maioria das vezes é um recurso usado para 

representar uma relação assimétrica de poder, na qual a figura vestida está de posse do poder e 

a desnuda está em uma posição de submissão à vontade alheia. 

Em uma crítica ao episódio You win or you die (T1E7, 2011), Myles McNutt (2011) 

cunhou o termo “sexposition” para se referir à forma como a nudez é retratada na série e, a 

partir daí, o termo passou a ser utilizado como significado do uso gratuito de nudez e/ou sexo 

em uma cena com algum diálogo expositivo importante para a narrativa. Na maior parte das 

vezes, a personagem desnuda é tratada como um objeto de cena, já que não tem uma função 

narrativa e nem é a interlocutora no diálogo. Vários exemplos ilustram essa abordagem na 

série: 1) enquanto o mundo interior e planos de Petyr Baelish são revelados em um monólogo 

que só interessa aos espectadores, uma prostituta ensina a uma recém chegada dicas de sexo 
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para seduzir futuros clientes (imagem 272). Até existe um paralelo entre a fala dele, que 

mescla questões de poder e sedução, mas a cena é completamente gratuita e as mulheres são 

muito objetificadas, além do evidente fetichismo sobre sexo entre duas mulheres para atender 

a fantasias masculinas (T1E7, You win or you die, 2011); 2) prostitutas são usadas como 

meros objetos de cena por personagens que dialogam com outros sobre assuntos que não tem 

nenhuma relação com elas e nos quais não são consideradas. Elas são as únicas sem roupa, em 

locais públicos e em cenas que não retratam uma relação sexual, ou seja, são exibidas como se 

fossem troféus. Um dos exemplos, inclusive, retrata Yara objetificando outra mulher (imagens 

275 e 276, respectivamente T2E9, Blackwater, 2012 e T6E7, The broken man, 2106); 3) 

existem também casos relacionados diretamente ao sexo e, nesses, o corpo da mulher é o que 

costuma ser explorado. Em sua maioria, as cenas de sexposition envolvem prostitutas e, em 

alguns casos, há também um personagem conversando com um outro que chegou depois ou 

um monólogo que revela o mundo interior do personagem. Em ambos os casos a mulher não é 

incluída na conversa e nem levada em consideração, é como se não existisse (imagem 273, 

T1E1, Winter is coming, 2011). Em todos esses exemplos as mulheres são objetificadas no 

mundo ficcional pelos personagens, mas também o são pela linguagem audiovisual que 

explora os corpos femininos.  

No entanto, também existem casos de sexposition nos quais a personagem que tem o 

corpo desnudado e exibido está inserida no diálogo expositivo ou é importante para o que está 

sendo narrado, mas são em um número muito menor. Um exemplo é a cena em que Talisa e 

Robb Stark estão conversando, inclusive sobre ela, que revela estar grávida (T3E7, The bear 

and the maiden fair, 2013). Isso acontece em um contexto pós-sexo no qual o personagem 

masculino veste-se enquanto a feminina fica nua, sendo exibida ao espectador. Talisa não é 

objetificada por Robb, mas a atriz é pela câmera (imagem 277). Cabe ressaltar que esse é um 

dos poucos exemplos  que não envolvem prostitutas e sim uma mulher nobre da Cidade Livre 

de Volantis, casada com um Stark. Esse caso é um exemplo, dentre poucos, de uma cena em 

que a nudez não representa uma relação de poder entre os personagens no mundo ficcional. 

No entanto, é possível sustentar que essa relação de poder se mantém porque há objetificação 

do corpo feminino para a audiência.  

Dessa forma, cabe destacar que a construção assimétrica de poder presente na 

representação da nudez em Game of thrones, em muitos casos, extrapola a diegese pelo fato 

de não ter, necessariamente, sentido narrativo. Assim, representa um padrão na construção 

visual da série que estabelece essa assimetria de forma extradiegética, sinalizando aos 
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espectadores quais corpos podem ser explorados visualmente e quais não, assumindo que há 

uma relação de poder na construção dessa imagem (e, por conseguinte, do olhar). 

Também é importante salientar que cenas de sexposition envolvem, esmagadoramente, 

mulheres. Os poucos exemplos com homens acontecem também no prostíbulo de Baelish, 

com garotos de programa se relacionando com o casal bissexual Oberyn Martel e Elaria Sand, 

e que também envolvem outras mulheres (imagem 274, T4E3, Breaker of chains, 2014).  

 

 

 

 
 

A nudez não aparece apenas em casos de sexposition, ela também é utilizada em cenas 

que não envolvem diálogos expositivos e possuem sentido narrativo próprio. É importante 

ressaltar que nudez não representa, necessariamente, objetificação e nem sempre é um 

dispositivo para representar assimetria de poder, um bom exemplo de comparação pode ser 

visto na primeira cena de sexo entre Jon Snow e Ygritte.     
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Ygritte é quem tem a iniciativa e seduz Jon, tanto para atender seu próprio desejo 

quanto como uma provocação por ele ser um Patrulheiro e ter feito voto de castidade. Ygritte 

diz a ele: “- Você fez alguns votos. Eu quero quebrá-los. Quero que você me veja. Inteira” 

(imagem 278). Narrativamente, a cena de sexo retrata dois sujeitos envolvidos em uma 

relação que visa a satisfação dos dois e expressa interesse mútuo, tanto que um aspecto 

enfatizado é a iniciativa de Jon fazer sexo oral em Ygritte e da satisfação feminina ser 

considerada importante, algo não muito frequente nas cenas de sexo no audiovisual, em geral, 

muito centradas na representação da satisfação masculina. No entanto, do ponto de vista 

visual, há uma ênfase na nudez da atriz, a câmera se detém demoradamente sobre o seu corpo 

e os ângulos escolhidos reforçam uma representação feita não apenas para seduzir Jon Snow 

na narrativa e sim uma construção erotizada também para os espectadores (imagens 279 a 

281). Além disso, a nudez do ator é pouco explorada, o que vemos é um sujeito executando 

uma ação (imagens 282 e 283). Assim, existe uma representação desigual entre os dois, sendo 

a nudez dela objetificada e a dele não.  
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A nudez masculina presente na série ocorre em um número muito menor e a 

abordagem, na maioria das vezes, é diferente. Há menos nu frontal masculino, as cenas são 

mais rápidas, a câmera esquadrinha menos os corpos dos homens e, como já foi dito, são 

menos exploradas em cenas de sexposition. Um levantamento feito por Sara David (2017), 

revela uma diferença significativa nos números: 84% da nudez em Game of thrones é de 

mulheres. Um aspecto que chama a atenção nesse levantamento, é a paridade presente na 7ª 

temporada (50% de nudez para cada gênero).  

Existem algumas poucas exceções, como por exemplo a cena de sexo entre Jon Snow 

e Daenerys Targaryen, abordagem muito diferente do exemplificado anteriormente: o corpo 

da atriz (Emilia Clarke) é protegido e o do ator (Kit Harington) é exposto, em uma cena 

orientada pela narrativa (imagens 284 e 285).  

 

 
 

Como dito anteriormente, há uma diferença significativa entre retratar a objetificação 

que atinge as personagens no mundo ficcional, no caso em Westeros e Essos, de uma 

objetificação feita pela construção da narrativa e/ou abordagem visual. Nesse sentido, é 

possível afirmar que existe objetificação na construção visual e narrativa da série Game of 

thrones, mas que acontece em graus variados, dependendo da personagem que está sendo 

retratada. Assim, o tratamento que os personagens recebem não é homogêneo, pautado, em 

grande maioria, por gênero, classe social e ocupação.  

Estabelecendo um contraste, a análise feita para esta dissertação aponta que a 

objetificação dos homens é pequena em Game of thrones, chegando a ser inexpressiva em 

comparação com as mulheres, sendo as prostitutas as personagens mais objetificadas, tanto 

em grau, tipo de exposição e quantidade. Todas as prostitutas da série são objetificadas pela 

imagem e também pela narrativa, sem exceção.  
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As mulheres dos povos livres, mesmo sendo a expressão de uma sociedade igualitária 

na série, são em algum momento objetificadas pela construção visual. Nesse caso, também 

ocorre uma gradação: Gilly é a única que não passa por isso;  com Ygritte ocorre apenas uma 

vez e de forma pontual; Osha passa por isso mais vezes, como forma de exercer sua agência 

na narrativa, e as outras filhas-esposas de Craster são altamente objetificadas. Em todos os 

casos não há objetificação pela narrativa, as filhas-esposas são apenas figurantes e Gilly é um 

caso complexo (mesmo sua trajetória sendo atrelada a de Sam e ela apresentar um 

comportamento submisso, isso é coerente com a trajetória dela e é possível perceber que, 

paulatinamente, ela conquista autoconfiança).  

Entre as mulheres nobres, apenas Daenerys e as Serpentes de Areia (Tyene, Nymeria e 

Obara Sand) são objetificadas pela linguagem audiovisual, ressaltando que as últimas são 

bastardas e tiveram uma representação muito problemática. Todas as demais personagens, 

mesmo as com mais tempo de tela, não passam por isso. No caso de Daenerys, a objetificação 

é inserida para mostrar a vulnerabilidade da personagem no início da sua trajetória. 

Esses aspectos demonstram que a visão sexista do mundo ficcional foi trasposta para a 

construção audiovisual de Game of thrones, estabelecendo uma hierarquização entre aqueles 

que podem ser explorados sexualmente e objetificados e os que devem ser preservados, 

seguindo uma distribuição de poder: homens, mulheres nobres, mulheres dos povos livres e 

prostitutas. Isso sinaliza que a série sanciona a visão de que existem corpos que podem ser 

desfrutados e consumidos, femininos em sua esmagadora maioria, reafirmando a desigual 

distribuição de poder entre os gêneros (e também entre as classes sociais). 

Outro aspecto sexista que Game of thrones adota é o uso complacente do estupro. De 

um lado, é um recurso usado para enfatizar a sexualidade agressiva de muitos homens no 

mundo ficcional, como forma de retratar a masculinidade hegemônica dos Sete Reinos como 

reprovável, dado que a série se dedica a construir esse tipo de masculinidade como prejudicial. 

Por outro lado, as representações de estupro na série são problemáticas, seja do ponto de vista 

narrativo ou imagético. Isso pode ser verificado a partir da análise dos quatro principais 

estupros representados, os sofridos por Daenerys Targaryen, filhas-esposas de Craster, Cersei 

Lannister e Sansa Stark. Nesses quatro exemplos, apenas o estupro de Daenerys não é um 

dispositivo narrativo gratuito e, mesmo assim, traz uma encenação problemática.  

Trata-se de uma discussão complexa e não há consenso se existe uma forma de 

encenação do estupro que não seja problemática. O estupro é provavelmente a forma de 

violência mais incisiva contra a mulher (e também atinge homens, em menor escala) e possui 

repercussões físicas, psicológicas, emocionais e simbólicas, por isso sua representação na 
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mídia deve sempre ser feita com extremo cuidado. Ainda mais porque, apesar de várias 

mudanças sociais, é muito recorrente no cotidiano ainda hoje, despertando a discussão, 

inclusive, de vivermos em uma cultura do estupro. Como Sarah Projansky comenta: 
Dada a ubiquidade das representações de estupro, mesmo alguém que seja 
consumidor moderado do mass media tem dificuldade em passar uma 
semana (possivelmente até um dia inteiro) sem se deparar com o assunto 
(PROJANSKY, 2011, p. 2). 
 

Dada a complexidade desse debate e o recorte específico desta dissertação, essa 

discussão não será empreendida aqui. No entanto, existem sólidos indicativos de como o 

estupro não deve ser representado (CUKLANZ, 2000; PROJANSKY, 2001) e os exemplos 

presentes em Game of thrones se enquadram em alguns deles, como será abordado a seguir.  

Importante esclarecer o que esta dissertação considera como dispositivo narrativo 

gratuito. Toda obra de ficção é arbitrária porque os elementos apresentados nela são fruto das 

escolhas empreendidas por seus criadores. Alguns princípios são recomendados para que o 

público consiga se relacionar com a narrativa, mas são convenções que podem ser usadas ou 

não. Nesse sentido, são considerados como gratuitos nesta dissertação os elementos inseridos 

que não estão a serviço da narrativa, ou seja, que não se relacionam à caracterização dos 

personagens e do mundo ficcional, à progressão narrativa, ao desenvolvimento de temas e 

motivos. Por exemplo, George R. R. Martin poderia ter caracterizado Khal Drogo com a 

mesma ética de honra que norteia as ações de Ned Stark, o que permitiria uma construção na 

qual Daenerys não seria estuprada e até mesmo poderia servir para a subversão de 

estereótipos de raça, ao apresentar os dothrakis como uma referência moral, em contraste com 

a masculinidade hegemônica nociva dos Sete Reinos. Mas não foi essa a história que Martin 

quis contar e não há problema intrínseco nenhum nisso, trata-se de uma escolha criativa. 

Nesse sentido, o estupro de Daenerys é uma escolha arbitrária de Martin (assim como todas as 

escolhas que ele fez), mas não é gratuita porque possui consistência narrativa. No mundo 

retratado por Martin, os dothrakis são misóginos, agressivos sexualmente e usam o estupro 

como afirmação do seu poder sobre os povos conquistados. Nesse sentido, o estupro de 

Daenerys é utilizado para caracterizar o mundo ficcional, dado o contexto da sua inserção na 

narrativa, ao mesmo tempo que auxilia na construção da condição de vulnerabilidade da 

personagem e isso é acionado para auxiliar no desenvolvimento narrativo da própria 

personagem.  

Diante disso, pode-se argumentar que, dado o contexto dos Sete Reinos, todos os 

estupros mencionados tem a função de caracterizar o mundo ficcional, mas isso não se 
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sustenta. A concepção de que o estupro é uma forma de afirmação de poder acionada pela 

masculinidade hegemônica já estava estabelecida desde os primeiros episódios da série, tanto 

por já ter sido encenado quanto pelas personagens femininas serem recorrentemente ameaças 

disso. Os estupros sofridos pelas filhas-esposas de Craster e por Cersei ocorreram na quarta 

temporada e o de Sansa na quinta, portanto, nenhum serviu de base para a caracterização do 

mundo ficcional porque essa premissa já estava estabelecida e não houve nenhuma alteração 

narrativa que justificasse a necessidade da sua reafirmação.  

Voltando ao exemplo de Daenerys, que foi analisado em maior profundidade no 

capítulo 2, o estupro não é gratuito, mas existem problemas em sua representação. De um lado, 

a abordagem audiovisual utiliza elementos na construção da mise-en-scène característicos de 

cenas românticas. E, de outro, é um estupro marital em um relacionamento abusivo que 

transforma-se em uma relação amorosa, o que pode resultar em uma leitura que justifica tanto 

esse tipo de estupro (usando o casamento como justificativa para relações sexuais não 

desejadas) quanto romantiza e apaga o abuso. Nos dois sentidos ocorre uma naturalização do 

estupro.  

O estupro das filhas-esposas de Craster é um dos momentos mais abjetos de Game of 

thrones, principalmente pela forma como foi encenado. O contexto diz respeito a um motim 

de Patrulheiros descontentes com as decisões do Lorde Comandante Jeor Mormont, que 

resulta no assassinato deste e de Craster. Nesse sentido, o evento em si por trás da destruição 

da Fortaleza de Craster tem uma importância narrativa significativa, pois abre espaço para que 

Jon Snow seja Comandante da Patrulha da Noite, além de ser um elemento que confere 

dinamismo à jornada de Bran e seus acompanhantes atrás do Corvo de Três Olhos, trajetória 

com muito significado, mas pouco dinamismo para o audiovisual. No entanto, a encenação de 

estupro é gratuita e ocorre objetificação das mulheres, com uso de sexploitation. Enquanto um 

dos líderes da rebelião faz um monólogo apenas para mostrar sua vilania, ao fundo filhas-

esposas de Craster são estupradas e os seus gritos de dor são inseridos ao fundo, há também 

espancamento contra elas (imagens 286 a 293). 
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 Por sua vez, o estupro sofrido por Cersei (T4E3, Breaker of chains, 2014) envolve 

uma (falsa) controvérsia sobre se foi sexo consentido ou estupro. Cersei está no funeral de 

Joffrey quando Jaime chega. Ela está com ódio de Tyrion, achando que ele é o responsável 

pela morte do filho, e pede a Jaime que mate o irmão e ele se assusta com a proposta e não 

concorda. Cersei começa a chorar e Jaime a abraça com carinho, ela o beija e quando Jaime a 

toca com a mão de ouro (sua mão havia sido decepada), ela recua com aversão. Jaime fica 

enfurecido com a rejeição de Cersei e diz para ela “você é uma mulher detestável. Por que os 

Deuses me fizeram amar uma mulher detestável?”. Ele a beija à força e começa a forçar sexo, 

ela responde “Jaime, aqui não, por favor. Por favor, pare”. Ele responde “Não” e continua. 

Em um momento ela o beija de volta, mas o empurra e reafirma “Pare, isso não está certo 

[estão ao lado do caixão do filho]” e Jaime responde “eu não ligo” e a estupra. Não existe a 

menor possibilidade dessa cena ser vista como sexo consentido, pois ela fala não o tempo 

todo (a primeira vez já deveria ser o suficiente) e ele continua, sem se importar com o fato de 
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ela não ter dado consentimento. É um estupro, e ainda fica evidente que é uma retaliação pelo 

fato de que ela o ter repeliu. É um exercício de poder e um ato não consentido. As redes 

sociais se dividiram com alguns defendendo ser sexo consentido porque em um momento ela 

o beijou de volta (Jaime estava em um momento de redenção na narrativa e Cersei é vilã, o 

que fez com que muitos tentassem defender Jaime) e outros criticando veemente a cena de 

estupro gratuita. O diretor veio a público e deixou tudo mais problemático, insistindo no 

argumento de que foi consensual: 
É uma cena muito, muito complicada. O fato é que Jaime chegou em casa e 
está tentando se convencer de que as coisas são as mesmas: que ele e Cersei 
são uma unidade, estão apaixonados, fazem sexo, tudo vem desse vínculo. [..] 
A parte consensual disso foi que ela envolve as pernas ao redor dele e está 
segurando a mesa, claramente não para escapar, mas para se ancorar [...]. E 
também, a outra coisa que eu acho que é clara, antes que eles caiam no chão 
é que ela começa a beijá-lo. [...] antes que ele rasgue a roupa dela de baixo, 
ela o beija de volta111 (FERREDAY, 2015, p. 29)  

 

Por fim, a reinserção de Sansa em um novo ciclo de abusos, após ela ter fugido de 

Porto Real, resultou no estupro da personagem pelo sádico Ramsay Bolton. Nesse caso, o 

estupro da personagem está a serviço do desenvolvimento narrativo de Theon Greyjoy e é 

usado na construção da ideia de que abusos tornam as mulheres mais fortes, questão 

problemática que será discutida no próximo capítulo. Novamente os criadores aparecerem 

para tentar justificar a cena. Os showrunners Benioff e Weiss quando indagados sobre a 

reação negativa ao estupro de Sansa Stark, responderam: 

BENIOFF: Ela [Sansa] está se casando com esse cara [Ramsay], que 
estabelecemos ser uma das piores pessoas neste mundo. Isto são tempos 
medievais - pode não ser o nosso mundo, mas ainda é a mesma dinâmica 
básica de poder entre homens e mulheres nesse mundo medieval. Isso é o 
que acreditávamos que ia acontecer. 
 
WEISS: Nós conversamos a respeito, haveria alguma outra maneira, que não 
parecesse falsa, com que ela poderia evitar esse destino, utilizando sua 
coragem para se salvar no final? Não havia uma versão disso que não 
parecesse completamente horrível112 (D’ADDARIO, 2017). 

                                                
111 Tradução de: “It’s a very, very complicated scene. The thing about it is that Jaime has come home and is 
trying to convince himself that things are the same: that he and Cersei are a unit, they’re in love, they have sex, 
everything comes out of that bond. [...] The consensual part of it was that she wraps her legs around him, and 
she’s holding on to the table, clearly not to escape but to get some grounding [...] . And also, the other thing that 
I think is clear before they hit the ground is she starts to make out with him. [...] before he rips her undergarment, 
she’s way into kissing him back.” 
112 Do original: "BENIOFF: She’s being married off to this guy, who we’ve established is one of the worst 
people in this world. This is medieval times — it might not be our world, but it’s still the same basic power 
dynamic between men and women in this medieval world. This is what we believed was going to happen. 
WEISS: We talked about, is there any other way she could possibly avoid this fate that doesn’t seem fake, where 
she uses her pluck to save herself at the last? There was no version of that that didn’t seem completely horrible.” 



180 

 

A hierarquização entre as mulheres e a visão de que certos corpos são mais 

consumíveis (e descartáveis do que outros) repercute na maneira como o público reagiu em 

relação aos estupros que ocorreram na série, mas apenas alguns resultaram em desconforto 

generalizado, a ponto de gerar campanhas de boicote. Desde o primeiro episódio, mulheres 

foram estupradas em Game of thrones e isso foi criticado desde o início, mas com 

repercussões limitadas entre a audiência. Inclusive, no ataque dos Patrulheiros desertores à 

Fortaleza de Craster ocorreu sexposition em cenas com violações e violência contra a mulher 

e isso não motivou um debate público. No entanto, quando Cersei Lannister e, principalmente, 

quando Sansa Stark foram estupradas uma comoção generalizada tomou as redes sociais, sites 

especializados em cultura pop e imprensa em geral.  

A posição aqui não é a de minimizar esses eventos e muito menos o posicionamento 

contra eles. Do contrário, o objetivo é demonstrar como os retratos desiguais feitos das 

personagens femininas, inclusive com objetificação extrema de umas e a proteção de outras 

em relação à objetificação (visual e narrativa), fizeram com que a percepção e o impacto do 

estupro fossem hierarquizados: se acontece com determinadas personagens, principalmente as 

“descartáveis”, há o argumento de que é algo “normal” porque era recorrente em “tempos 

medievais”. No entanto, se atinge uma personagem querida pela audiência e com a qual o 

público simpatiza ou se identifica, a brutalidade do ato é percebida e refutada com a ojeriza 

devida.  

Nesse sentido, a naturalização do estupro que ocorre em Game of thrones só foi 

amplamente debatida quanto atingiu personagens valorizados pela narrativa. Isso evidencia o 

problema ideológico embutido nessa representação: o assunto é compreendido e elaborado de 

uma perspectiva individual, assim é esvaziado de seu sentido coletivo e, portanto, político. 

Por esse viés, o estupro não é percebido como uma problema social proveniente de uma 

cultura machista que objetifica as mulheres, mas como um “acidente de percurso”, como se 

fosse um caso pontual e não estrutural e fruto de comportamentos desviantes.  

Game of thrones evidencia que as relações de gênero são construções que 

fundamentam as relações de poder, mas essa discussão é feita de forma contraditória porque, 

ao mesmo tempo que desnaturaliza as construções de gênero evidenciando sua arbitrariedade, 

adere a um discurso sexista que reafirma as hierarquias de gênero através da construção 

audiovisual.  
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5 “O CAOS É UMA ESCADA”: NARRATIVAS DE ASCENSÃO DE PERSONAGENS 

HISTORICAMENTE MARGINALIZADOS EM WESTEROS. 

 

Jon Snow, Tyrion Lannister, Sansa Stark, Cersei Lannister e Daenerys Targaryen são 

os principais personagens de Game of thrones que assumem destaque no jogo político, apesar 

de não se adequarem ao modelo hegemônico de masculinidade que fundamenta a dominação 

patriarcal tradicional. Por isso, dada a crise do modelo de poder vigente nos Sete Reinos de 

Westeros, são os mais gabaritados a representarem uma alternativa a ele. 

A condição de marginalização de cada um deles varia, mas em todos os casos é 

pautada pela opressão do padrão normativo de masculinidade hegemônica em vigência. A 

bastardia de Jon o marginaliza socialmente, mesmo que ele possua os atributos que definem a 

hegemonia masculina em Westeros (força, coragem, habilidade guerreira, heterossexualidade); 

Tyrion desfruta de todos os privilégios legados pelo pertencimento a uma das Casas mais 

poderosas dos Sete Reinos, mas o seu nanismo o impede de corresponder ao padrão 

normativo, condição definidora do valor social e fundamental para o seu orgulhoso pai, Tywin 

Lannister, que subjuga o filho e limita suas possibilidades de atuação no jogo político; por sua 

vez, Cersei, Sansa e Daenerys são mulheres, condição que as relega a uma posição de 

submissão e restringe suas possibilidades de atuação política. 

 

5.1. “O escudo que defende o reino dos homens”: Jon Snow 

 

“Você não sabe de nada, Jon Snow” 
—  Ygritte 

 

Jon Snow é apresentado como o filho bastardo de Ned Stark, senhor de Winterfell e 

Lorde Protetor no Norte, e não conhece a identidade da sua mãe. Foi criado junto com a 

família de seu pai e tratado de forma afetuosa pela maioria dos irmãos, pelo tio e pelo 

progenitor, por quem sente muita admiração. Assim, mesmo não sendo um filho legítimo e 

não tendo direito aos bens e títulos do pai, recebe a mesma educação e conforto material dos 

demais irmãos, sendo bem tratado pela maioria dos moradores do castelo. A principal exceção 

é Catelyn Stark, esposa de Ned, que nunca aceitou o filho bastardo do marido, cuja presença a 

ofende. Em todos os contextos ela não perde a oportunidade de explicitar o quanto ele não é 

bem-vindo e lhe dirige palavras duras.  
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Devido ao arranjo patriarcal dos Sete Reinos, era frequente que os maridos tivessem 

filhos fora do casamento sem que isso acarretasse algum tipo de prejuízo a eles. Poderiam 

ignorar a existência dos filhos, negando qualquer tipo de auxílio a eles e suas mães, ou 

reconhecê-los, mas mesmo nesses casos eles não possuíam os mesmos direitos dos filhos 

legítimos gerados no casamento, não herdando o nome, o título, o emblema e nem os bens da 

família. Os bastardos reconhecidos recebem o nome da região da Casa Nobre de seu pai e 

ajuda financeira para sua sobrevivência, mas não é comum que sejam levados para viver junto 

da família legítima do pai. Assim, Jon tem o “sobrenome” Snow por ser um bastardo 

reconhecido de um Lorde do Norte, sendo levado para morar com a família do pai, o que o 

coloca em uma condição de menor vulnerabilidade do que a vivenciada pelos outros bastardos 

e pela maioria da população de Westeros. 

A estrutura hierárquica e nobiliárquica daquele arranjo social coloca os bastardos à 

margem da sociedade, pois não tinham títulos e nem terras, condições que permitem acesso às 

estruturas de poder político, mas há certas nuances. Bastardos podem, em casos muito 

pontuais, serem reconhecidos como herdeiros na ausência de um herdeiro legítimo, desde que 

legitimados por um monarca, e também podem galgar posições nas ordens religiosas e na 

Patrulha da Noite. No entanto, a condição de bastardia é marcada por preconceito e 

depreciação: “Os homens diziam que as crianças bastardas nasciam da luxúria e da mentira; a 

sua natureza era libertina e traiçoeira” (A tormenta das espadas, Jon X, p. 1270).  

Nesse contexto, Jon Snow não está apto às prerrogativas da masculinidade 

hegemônica, mesmo possuindo características que o habilitavam a isso, por trata-se de um 

dispositivo ideológico que visa manter também o domínio nobiliárquico, além do patriarcal. 

Assim, Jon é deslocado para uma posição de masculinidade marginalizada. O estigma social 

da bastardia faz com que Jon Snow se sinta diminuído e sem lugar no mundo e, apesar de todo 

o afeto que recebe de muitos dos seus familiares, ele não é socialmente visto como igual a 

eles e também não se sente assim. Portanto, a vulnerabilidade de Jon, além de ser social, é 

mais emocional/psicológica do que material. De um lado, a bastardia não o coloca em uma 

situação de perigo ou insegurança por causa dela, mas, por outro lado, limita suas 

possibilidades de atuação e lhe traz desconforto existencial. 

Por se sentir incomodado com sua posição social marginalizada, Snow optou por 

entrar para a Patrulha da Noite como forma de provar o seu valor e honra, mas se decepcionou 

rapidamente ao perceber que a maioria dos seus colegas não são homens honrados como o seu 

pai e o seu tio, mas sim renegados, estupradores, ladrões, que foram forçados a vestir o negro 

(roupa distintiva dos membros da Patrulha) como punição, ou meninos que não possuíam 
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condições de arcar com a própria sobrevivência ou foram rejeitados por suas famílias. A 

maioria está ali por obrigado e não por valores nobres. Essa diferença de condição faz com 

que Jon, inicialmente, entre em conflito com os seus colegas, provocado por sor Alliser 

Thorne, responsável pelo treinamento dos novatos. 

Por ter crescido em um castelo, Jon aprendeu desde cedo a lutar e teve um dos 

melhores treinadores, condição que o coloca em grande vantagem frente os demais, que, 

incomodados, atacam Jon. Ele é salvo por Tyrion, que lhe dá uma lição: 
Jon: - Todos sabiam como esse lugar era, mas ninguém me contou. Ninguém 
a não ser você. Meu pai sabia. E me deixou apodrecer na Muralha, mesmo 
assim. 
Tyrion: - O pai de Grenn também o deixou. Fora de uma fazenda, quando ele 
tinha três anos. Pyp foi pego roubando queijo. Sua irmãzinha não comia há 
três dias. Deram-lhe uma escolha: sua mão direita ou a Muralha.  
Jon: - Me odeiam porque sou melhor que eles. 
Tyrion: - Uma sorte nenhum deles ser treinado por um mestre de armas 
como o seu Sor Rodrik. Não creio que tenham segurado uma espada antes de 
virem pra cá. 
(T1E3, Lord Snow, 2011). 

 

Jon reage às palavras de Tyrion com um ar de surpresa, como um “não tinha pensado 

nisso”, e percebe que está em condição privilegiada mesmo sendo um bastardo, se comparado 

com a maioria dos homens plebeus de Westeros. A cena seguinte o mostra ensinando os 

companheiros, sob o olhar de aprovação de Tyrion, com Jon sinalizando a ele que aprendeu a 

lição. 

Snow é apresentado como alguém que vê o mundo de uma forma muito autocentrada. 

Por ser bastardo, vê-se como uma vítima das circunstâncias, ignorando que teve muitos 

privilégios na sua criação, cheia de afeto e conforto material, condições a que muitos não têm 

acesso nos Sete Reinos. Por isso, a entrada na Patrulha da Noite é um processo decisivo para o 

seu amadurecimento e desenvolvimento de liderança. No início da sua trajetória Jon manifesta 

um pouco de arrogância e ingenuidade, mas logo demonstra um interesse em mudar e 

aprender, além de maleabilidade e disposição para fazer o que considera o correto e o honrado, 

valores que atuam também como uma forma de autoafirmação e conformação aos valores 

éticos de seu pai. 

A Patrulha da Noite é uma Ordem Militar estabelecida ao longo da Muralha e só aceita 

homens, responsáveis por defender os Sete Reinos das invasões dos “selvagens” e dos 

Caminhantes Brancos, que vivem Além da Muralha, mas se encontra em um momento 

decadente e desprestigiado, vista como um depósito dos marginais da sociedade. Possui uma 

estrutura hierárquica na qual o Senhor Comandante é a autoridade máxima, seguido por 
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oficiais e depois pelos demais membros (Patrulheiros, Intendentes e Construtores). No entanto, 

é acessível a qualquer classe social, desde que sejam homens, e possui um sistema 

democrático de escolha do Comandante. Assim, esse ambiente cria condições para a ascensão 

dos seus membros, diferente da estrutura rigidamente nobiliárquica dos Sete Reinos, fazendo 

com que a bastardia de Jon não seja um impedimento ao seu crescimento. Além disso, Jon 

encontra muitos aliados e mentores na Patrulha da Noite, fator que ameniza sua teimosia e 

orgulho, fundamentais para o seu desenvolvimento. Ele também faz desafetos, pelas 

habilidades que demostra ou por ações que vão de encontro aos valores tradicionais dos 

patrulheiros.   

Jon fica inconformado quando é escolhido para o cargo de Intendente, uma posição 

vista como inferior à de Patrulheiro, cargo desejado por Snow para que pudesse conquistar 

honra e glória, motivos que o levaram a entrar para a Patrulha. É o amigo Samwell Tarly que 

o faz perceber que ele foi escolhido para ser Intendente do Lorde Comandante da Patrulha, 

por escolha do próprio Jeor Mormont, sinal de que este tinha intenções de prepará-lo para o 

comando.  

Quando Ned Stark é aprisionado em Porto Real por Joffrey, Robb mobiliza os seus 

exércitos para resgatar o pai, fato que instiga Jon a pensar em juntar-se ao irmão, rompendo os 

votos da Patrulha, que proíbe a seus membros participarem das discutas políticas do reino, e 

recebe um conselho providencial de meistre Aemon:  
Aemon: - Diga-me, alguma vez você já se perguntou por que os homens da 
Patrulha da Noite não têm esposas e nem têm filhos?  
Jon: - Não. 
Aemon: - Assim eles não amam. O amor é a morte do dever. Se um dia seu 
pai fosse obrigado a escolher entre a honra e aqueles que ama, o que ele faria? 
Jon: - O que fosse correto, não importa o quê. 
Aemon: - Então Lorde Stark é um homem em 10 mil. A maioria de nós não é 
tão forte. O que é honra comparada ao amor de uma mulher? Qual é o dever 
contra a sensação de um filho recém-nascido em seus braços ou o sorriso de 
um irmão?  
Jon: - Sam te contou. 
Aemon: - Somos todos humanos. Todos cumprimos nossos deveres quando 
não há um custo. A honra vem fácil então. No entanto, cedo ou tarde, na vida 
de todo o homem chega um dia em que não é fácil. Um dia em que ele 
precisa escolher.   
Jon fala ríspido: - E esse é o meu dia? É isso o que está dizendo? 
Aemon: - Isso dói, garoto, sim. Eu sei. 
Jon: - Você não sabe! Ninguém sabe. Posso ser um bastardo, mas ele é meu 
pai, Robb é meu irmão. 
Aemon dá uma risada: - Os deuses foram cruéis quando testaram meus votos. 
Esperaram até que eu estivesse velho. O que eu poderia fazer quando os 
corvos trouxeram notícias do Sul? A ruína da minha Casa, a morte da minha 
família? Eu estava indefeso, cego, fraco. Mas quando soube que mataram o 
filho do meu irmão, seu pobre filho e as crianças! Até as crianças. 
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Jon: - Quem é você? 
Aemon: - Meu pai era Maekar, o primeiro de seu nome. Meu irmão Aegon 
reinou após ele quando recusei o trono. [...] 
Jon: - Você é Aemon Targaryen 
Aemon: - Sou meistre da Cidadela, servindo ao Castelo Negro e à Patrulha 
da Noite. Não direi para você ficar ou ir embora. Você deve fazer essa 
escolha sozinho e viver com ela pelo resto dos seus dias, como eu fiz.  
(T1E 9,  Baelor, 2011). 

 

A revelação de que meistre Aimon é um Targaryen e que viu sua família ser destruída 

e não pode fazer nada por causa votos que fez ao entrar para a Patrulha expõe os dilemas entre 

amor e dever, algo que será muito presente na trajetória de Jon Snow. Ainda, demonstra mais 

uma vez como Jon vê o mundo de forma muito autocentrada no início da narrativa,  não 

consegue ver que todo mundo tem os seus problemas e muitos estão em uma condição pior do 

que a dele, mas essa visão vai sendo desfeita à medida que ele conhece uma realidade 

diferente da sua.  

No entanto, Jon Snow não consegue manter-se firme aos seus votos quando recebe a 

notícia da decapitação de Ned e foge de Castelo Negro (sede da Patrulha), ação passível de 

execução por deserção. Mais uma vez ele recebe auxílio, agora dos seus companheiros, Sam, 

Pyp e Grenn, que o impedem de quebrar os seus votos ao reafirmá-los em voz alta, ação que 

fortalece o sentimento de irmandade em Jon e o faz perceber-se como parte de uma nova 

família, a Patrulha da Noite.  
- Mormont: - A honra te fez ir embora e a honra o trouxe de volta.  
- Jon: Meus amigos me trouxeram de volta. 
- Mormont: Não disse que foi a sua honra [...] Quero você e seu lobo conosco 
quando sairmos Além da Muralha amanhã. Então, só lhe perguntarei uma vez, 
lorde Snow, você é um irmão da Patrulha da Noite ou um garoto bastardo que quer 
brincar de guerra?  
(T1E10, Fire and blood, 2011). 

 

Nesse sentido, Jon Snow recebe mais suporte emocional e apoio do que os demais 

personagens retratados nesse tópico. O sentimento de comunidade e pertencimento é muito 

importante para ele, que possui conselheiros leais que desejam legitimamente o seu 

desenvolvimento. O mesmo não pode ser dito de Sansa, por exemplo, que está completamente 

sozinha em um ambiente hostil e perigoso. Nem de Cersei, que tem Joffrey e o pai, mas 

ambos são abusivos e morrem logo, tem Jaime, mas esse está ausente nos momentos em que 

ela mais precisa, a filha Marcella foi retirada dela e o filho Tommen é muito novo e não a 

auxilia nos momentos decisivos, do contrário. O isolamento, bem como os anos de 

relacionamentos abusivos e mentalidade torpe, tornam a rainha regente paranoica, aspecto que 
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a colocará em posição difícil com a Fé Militante. Por sua vez, Tyrion também transita em um 

ambiente hostil no qual angaria muitos desafetos. Ele tem o apoio emocional de Shae, Bron e 

Podrick, mas nenhum deles possui relevância política ou social. Por fim, a condição de 

Daenerys no início da narrativa é desalentadora, indefesa em meio aos abusos do irmão e do 

marido. Ao longo de sua trajetória vários aliados, conselheiros e admiradores, mas após estar 

em uma posição de relativo poder. Uma exceção é Jorah, que demonstra estar apaixonado por 

ela e no início era um informante do inimigo. 

Ainda, de todos os personagens analisados nessa seção e de Daenerys, Jon é o único 

que não passa por um momento de grande humilhação, justamente por estar em um contexto 

mais distante da estrutura nobiliárquica e de gênero.  

Após se tornar um homem da Patrulha de Noite e criar uma identidade a partir dela, 

Jon Snow se envolve em vários desafios para Além da Muralha que o colocam em contato 

com os Povos Livres, chamados pelos westerosi de “selvagens”, por não partilharem a mesma 

cultura. Os Povos Livres vivem em uma sociedade igualitária nos aspectos político, 

econômico, social e de gênero, configurando-se uma organização não patriarcal. Por viverem 

em um ambiente inóspito e próximo aos Caminhantes Brancos, são fundamentalmente povos 

guerreiros e coletores/caçadores, mas isso não implica em uma divisão social e sexual do 

trabalho e as mulheres gozam dos mesmos direitos e deveres dos homens, sendo tratadas de 

forma equivalente por eles, por isso as configurações de masculinidade e feminilidade não são 

tão demarcadas como nos Sete Reinos, sendo pouco diferenciadas. Mais um exemplo de como 

Game of thrones enfatiza que o gênero é uma construção social feita para justificar as 

estruturas de poder vigentes.  

Jon Snow inicia sua convivência com os Povos Livres como um espião, a mando do 

Patrulheiro Qhorin Meia-mão que ordena a Jon que o mate para conquistar a confiança dos 

“selvagens”. Ele executa as ordens do companheiro e é levado até Mance Rayder, o Rei-pra-

lá-da-Muralha. Jon demonstra perspicácia diante deste e consegue convencê-lo de que é um 

desertor. No processo, Jon descobre que os “selvagens” estavam organizando um grande 

exército para sobrepor a Muralha, pois resolveram se unir em torno de um único líder para 

conseguir fugir dos Caminhantes Brancos, vendo nos Sete Reinos o único lugar seguro para se 

protegerem contra essa ameaça. Jon aprende muito com Mance e a liderança deste torna-se 

uma fonte de inspiração para Snow. 
Mance: - Gosto de você, mas se estiver nos enganando, não será difícil matá-
lo. Corre sangue selvagem em minhas veias. Este é meu povo. 
Jon: - Entendo. 
Mance: - Como poderia entender? 
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Jon: - Quer proteger o seu povo. 
Mance: - Tem noção do que precisa para unir 90 clãs, sendo que metade 
deles querem se atacar simplesmente por um insulto ou outro? Falam sete 
línguas diferentes no meu exército. […] Então, sabe como consegui que 
adoradores da lua, canibais e gigantes marchassem juntos no mesmo exército? 
Jon: - Não. 
Mance: - Disse a todos que iríamos morrer se não chegássemos ao sul. 
Porque esta é a verdade. 
(T3E2, Dark wings, dark words, 2013). 

 

A convivência de Jon Snow com os Povos Livres é fundamental no processo de 

questionamento dos valores que introjetou em sua sociabilização nos Sete Reinos. E Ygritte 

atua de forma importante nesse processo ao mostrar a Jon como a compreensão de mundo 

dele/Sete Reinos é limitada. Logo no primeiro encontro, quando Ygritte é feita refém, travam 

o seguinte diálogo: 
Ygritte: - Você acha que é melhor do que eu, Corvo. Sou uma mulher livre. 
Jon: - Você é uma mulher livre?  
Ygritte: - Posso ser sua prisioneira, mas sou uma mulher livre. 
Jon: - Se você é minha prisioneira, não é uma mulher livre, é o que 
prisioneira quer dizer! 
Ygritte: - E você acha que é livre? Fez um juramento estúpido e agora nunca 
vai tocar uma garota. 
Jon: - Foi minha escolha fazer o juramento. 
Ygritte: - Então não gosta de garotas? 
Jon: - Claro que gosto de garotas! 
Ygritte: - Mas escolheu nunca tocá-las! 
Jon: - É o preço a se pagar se quiser ser um homem da Patrulha da Noite. 
Ygritte: - Então, ao invés de ficar nu com uma garota, você prefere invadir 
nossas terras. 
Jon: - Invadir suas terras? Selvagens invadem nossas terras o tempo todo. 
Alguns tentaram matar meu irmão mais novo, um garoto aleijado! 
Ygritte: - Não são suas terras! Estivemos aqui desde sempre! Vocês 
apareceram, colocaram uma grande muralha e disseram que eram suas! 
Jon: - Meu pai era Ned Stark. Tenho o sangue dos Primeiros Homens. Meus 
ancestrais vivem aqui, assim como os seus. 
Ygritte: - Então porque lutam contra nós? 
(T2E6, - The Old Gods and the New, 2012). 

 

De forma geral, o arco de Jon junto aos Povos Livres tem a função de aprendizado “do 

outro”. Quando ele aprisiona Ygritte em uma emboscada e percebe que ela é uma mulher, fica 

desconcertado. Mulheres não lutam, o ensinaram. Ygritte é muito mais experiente (inclusive 

sexualmente), articulada e perspicaz do que Jon quando se conhecem, mesmo sendo da 

mesma faixa etária. Ela o provoca, questionando os seus votos de castidade e as provocações 

evoluem para uma relação amorosa. A função de Ygritte na narrativa é dupla: trazer conflito a 

Jon Snow, colocando-o entre o dever/coletivo (Patrulha da Noite/defesa dos Sete Reinos) e o 

amor/indivíduo (relacionamento com Ygritte/liberdade dos Povos Livres); e catalisar o 
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processo de abertura de Jon a visões de mundo diferentes das suas, inclusive sobre as relações 

de gênero, mudanças que o marcam profundamente. 

A personalidade de Ygritte foi cunhada na adversidade, empreendendo uma luta 

contra a Patrulha da Noite não por ideais de nacionalidade, mas como forma de manter a 

liberdade.  Ela é o oposto de Jon Snow, sempre guiado por deveres institucionais (família e 

Patrulha da Noite). Nesse sentido, Ygritte representa o indivíduo que vive em sociedade, mas 

não aceita ser anulado por instituições arbitrárias, e Jon é pautado pelo coletivo acima do 

sujeito, mas muitas vezes esse coletivo é expresso na forma de instituições rígidas e 

autoritárias (ele mesmo foi alvo delas ao ser marginalizado apenas por ser bastardo). Ygritte 

representa o pragmatismo e Jon o idealismo. Ela sabe da complexidade do mundo e do ser 

humano e ele ainda é ingênuo sobre isso, não à toa “Você não sabe de nada, Jon Snow” torna-

se uma frase emblemática de Ygritte, que cola em Jon. Essas questões não são mostradas de 

forma maniqueísta ou simplista, fazem parte de uma discussão importante em Game of 

thrones: como equalizar os desejos individuais (amor, sexualidade, identidade, realização 

pessoal) com as instituições sociais (casamento, família, comunidade, ofício, religião) e, por 

consequência, com as normas de poder vigentes. A visão de mundo de Ygritte não deve ser 

retratada como individualista ou egoísta, ela assume um papel importante na luta pela 

liberdade e sobrevivência do seu povo, inclusive colocando sua vida em risco constantemente. 

A diferença é que ela luta para ser um sujeito completo e livre, que não se anula em nome de 

instituições ou se restringe a normas sociais arbitrárias.  

Nesse sentido, Jon é caracterizado como um homem que, mesmo sendo educado em 

uma sociedade patriarcal e misógina, é aberto a aprender com uma mulher e isso não faz com 

que ele se anule ou abra mão dos seus valores, mas faz com que os veja em outra perspectiva. 

Ainda, sua sexualidade não é retratada como agressiva e violenta, ele não objetifica as 

mulheres e demonstra interesse com a satisfação sexual das suas parceiras, comportamento 

muito diferente da maioria dos homens dos Sete Reinos. E é importante também lembrar que 

Jon foi educado por Ned Stark, por quem nutre profunda admiração. Tanto que ele opta pelo 

dever e trai Ygritte e Mance, retornando para a Patrulha da Noite de posse da informação que 

Castelo Negro será invadido pelo exército dos Povos Livres. No entanto, apesar disso, a 

estadia com estes mudou a visão de mundo de Jon, condição fundamental para que ele assuma 

a liderança na guerra contra o Rei da Noite, líder dos Caminhantes Brancos.  

Ygritte morre nos braços de Jon na guerra de invasão de Castelo Negro, cada um em 

lados opostos. Ele ama Ygritte, mas não é capaz de abandonar seus valores, a tensão entre 
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amor e dever pauta toda a trajetória de Jon e não é uma decisão fácil para ele, o que fica 

expresso no último diálogo entre os dois, com Ygritte em seus momentos finais: 
Ygritte: - Deveríamos ter ficado naquela caverna. 
Jon: - Vamos voltar pra aquela caverna. 
Ygritte: - Você não sabe nada, Jon Snow. 
(T4E9, The Watchers on the Wall, 2014) 

 

O senso de dever de Jon é novamente testado quando Stannis Baratheon, único rei que 

havia atendido aos pedidos de socorro da Patrulha da Noite, oferece para legitimar Jon como 

herdeiro de Ned Stark e torná-lo Senhor de Winterfell, caso ele prestasse auxílio na conquista 

do Norte das mãos dos Bolton. O maior desejo de Jon sempre foi o de ser um Stark, mas para 

isso teria que quebrar os votos com a Patrulha. Novamente ele escolhe o dever e diz não a 

Stannis. 

A Batalha de Castelo Negro marca o processo de ascensão de Jon ao poder. A Patrulha 

se encontrava sem comandante, pois Jeor Mormont foi assassinado em um motim de 

Patrulheiros rebeldes na Casa de Craster, e não houve tempo de realização de eleições devido 

à invasão do castelo. Alliser Thorne assume o posto temporariamente, mas mostra-se pouco 

eficaz diante da ameaça dos “selvagens”, enquanto Jon demonstra grande capacidade 

guerreira e liderança. No entanto, quando as eleições são realizadas os membros da Patrulha 

ficam divididos, pois Jon demonstrou muito valor, mas possuía também muitas inimizades e 

alguns o achavam um traidor pelo tempo que passou com os “selvagens” e por seu 

relacionamento com Ygritte. O voto de minerva coube a meistre Aemon, que mais uma vez 

mostra confiança em Jon (foi Aemon também quem defendeu Jon quando ele foi acusado de 

traidor quando retornou do Além da Muralha). Cabe destacar que a iniciativa de lançar o 

nome de Jon como candidato nas eleições foi de Sam, pois via no amigo um líder competente 

e humano. 

A estadia de Jon com os Povos Livres mostrou a ele que a realidade é mais complexa e 

diversa do que supunha, o que coloca em xeque sua visão maniqueísta que dividia o mundo 

entre “selvagens” assassinos/ladrões x Patrulheiros heroicos, nem um desses binários se 

sustenta. Ele percebe isso seja por ter presenciado “selvagens” em demonstrações de coragem 

e lealdade ou por presenciar muitos Patrulheiros desonrosos. Mais importante, Jon se depara 

com a existência de uma ameaça maior, algo que muitos ignoram ou ridicularizam, os 

Caminhantes Brancos. 

Esse aspecto é decisivo para a trajetória de Jon. Como Lorde Comandante, ele ordena 

a abertura dos portões da Muralha para que os “selvagens” passem para o lado dos Sete 



190 

 

Reinos a fim de se salvarem dos Caminhantes Brancos. Jon pensa na defesa dessas pessoas, 

mas também sabe que deixá-los morrer significa aumentar o exército dos mortos, o que 

dificultaria a defesa do reino. A decisão de Jon só é possível pelo que ele aprendeu junto com 

os Povos Livres e por sua maleabilidade, pois ele vai enfaticamente contra a tradição. Há 

milhares de anos Patrulheiros e “selvagens” guerreiam uns com os outros, desenvolvendo um 

ódio mortal recíproco. A atitude de Jon gera revolta entre os Patrulheiros, estes defendem ser 

inadmissível aceitar seus inimigos ferrenhos na própria casa, é o oposto de tudo o que 

defendem e acreditam. Esse conflito culmina com o assassinato de Jon pelas mãos de alguns 

dos seus companheiros e encerra a sua trajetória na Patrulha da Noite. 

O percurso narrativo de Jon não se encerra nesse ponto porque ele é ressuscitado por 

Melisandre. Esta alega que o Deus Vermelho R'hllor tem planos para ele, deixando implícito 

que a jornada de Jon é contra o Rei da Noite, por ser um dos poucos que conhece de perto o 

que representa a sua ameaça e o tem condições de unificar os vivos em torno dessa luta. No 

entanto, Jon está atordoado pela traição que culminou na sua morte, executa os traidores e 

abandona a Patrulha, sendo convencido por sua irmã, Sansa, da necessidade dos Stark 

retomarem Winterfell e a liderança do Norte. Inicialmente ele reluta, mas se convence quando 

o oponente (Ramsay Bolton) revela ter o seu irmão caçula (Rickon) como refém. Sansa e Jon 

tentam arregimentar um exército para a empreitada, mas não encontram muito apoio, apenas 

de algumas Casas e dos “selvagens”. Jon não dá atenção para as informações que Sansa lhe 

passa sobre Ramsay e quase perde a batalha, com Rickon morto no processo. É Sansa quem 

aciona os cavaleiros do Vale em socorro a Jon e seu exército, por intermédio de Mindinho.  

Os Stark retomam Winterfell e Jon é aclamado Rei do Norte, por receber os créditos 

pela libertação do região das mãos dos Bolton. Esse aspecto não possui consistência narrativa, 

pois Jon não explica aos Lordes do Norte o motivo que o levou a sair da Patrulha da Noite, 

sendo que os votos eram vitalícios e a deserção punida com a morte. O fato é que Jon foi 

liberado dos seus votos porque morreu, mas isso foi revelado a poucas pessoas, os demais não 

tinham essa informação. E Sansa Stark, filha legítima de Ned, estava presente e deveria ter 

assumido essa função. Existe toda a questão da sucessão masculina, mas é um contexto de 

crise e o Norte tem o precedente da Casa Mormont, liderada por mulheres, sendo que Lyanna 

Mormont estava presente no conselho e foi decisiva na aclamação do Jon. 

A trajetória de Jon demonstra que ele usa a ética de honra de Ned, fundamentada na 

tradição, mas a elabora de forma diferente, sendo capaz de reter dela o senso de dever e 

justiça, mas sem a adesão irrestrita às instituições vigentes. Por isso ele não se furta de mudar, 

quando necessário, e até mesmo de ir contra as normas instituídas em nome de um bem maior. 
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Nesse sentido, Jon representa uma alternativa ao modelo de masculinidade hegemônica e sua 

luta o leva a questionar a tradição e as instituições vigentes.  

 

5.2. “Todos os anões são bastardos aos olhos dos seus pais”: Tyrion Lannister 

 

“Eu tenho um lugar sensível no meu coração  
para aleijados, bastardos e coisas quebradas” 

 —  Tyrion Lannister 
 

A forma de marginalização a que Tyrion Lannister está submetido é diferente da dos 

demais, sua condição inicial é de maior privilégio. Ele é um hedonista, tal qual Robert 

Baratheon, bebe em excesso, vive rodeado de prostitutas e é gastador. No entanto, o nanismo 

traz muitas limitações físicas, que o impedem de ser um guerreiro, e sociais, o estigma impede 

que ele seja visto como um homem admirável. Esses elementos o bloqueiam de se adequar às 

normas da masculinidade hegemônica, mas o poderoso nome Lannister lhe dá acesso a uma 

série de privilégios que o permitem gozar de muitos benefícios reservados aos homens nobres 

dos Sete Reinos, por isso é possível dizer que ele se adequa mais à masculinidade cúmplice, 

dentro das teias de hierarquias de gênero, do que à marginalizada, como Jon Snow.  

Nesse sentido, a maior limitação do personagem é o patriarca Lannister, já que todo o 

poder, dinheiro e influência que Tyrion usufruía vinha da sua Casa e o orgulhoso Lorde 

Tywin demonstra desprezo pelo filho, vendo-o como uma mácula na propalada perfeição 

Lannister, mas, ao mesmo tempo, não pode permitir que um filho seu seja desprezado pelos 

demais, numa relação contraditória explorada por Tyrion.  

Dada sua inteligência, perspicácia e capacidade de leitura do contexto, Tyrion 

consegue ter autoconsciência do seu lugar social e clareza das suas limitações, tanto em 

relação aos preconceitos de que é vítima quanto das benesses que seu sobrenome lhe 

possibilita. Em um diálogo com Jon Snow, ele ensina o jovem bastardo como se comportar 

quando não se enquadra na norma vigente:   
Vou lhe dar um conselho, bastardo. Nunca se esqueça quem você é. 
O resto do mundo não se esquecerá. Use isto como uma armadura, . 
assim, nunca poderá ser usado para feri-lo.  
(T1E1, Winter is coming, 2011). 

 

Isso não impede que Tyrion tenha muitos traumas emocionais, causados pelo pai 

abusivo, pelo estigma social, pela ausência da mãe e por carência de amor, apenas o irmão 

Jaime demonstra afeto por ele. O seu comportamento desregrado, a postura sarcástica, 
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debochada e cínica atuam como uma compensação a suas limitações e dificuldades, o escudo 

protetor a que se refere no conselho dado a Jon. Esses elementos pontuam a maneira como 

Tyrion se relaciona com as mulheres, aspecto importante da caracterização do personagem. 

Por ser um anão e não se enquadrar no modelo de masculinidade hegemônica, ele não se sente 

capaz de ser amado e acha que as mulheres só se relacionam com ele por interesse. Muito 

disso também é responsabilidade do pai, que rechaçou de forma violenta a camponesa com 

quem Tyrion se casou às escondidas quando era muito jovem, mentindo tratar-se de uma 

prostituta contratada por ele para desvirginar o filho.  

Esse fato brutal, cujo peso emocional é fortemente evocado por Tyrion em suas 

memórias, em conjunto com o escudo emocional que desenvolveu para lidar com a rejeição 

social e paterna, faz com que o personagem só se envolva com prostitutas. Isso, no entanto, 

não deixa de ser uma forma de Tyrion exercer poder em um mundo que lhe nega isso, em uma 

relação na qual ele não pode ser rejeitado e tem pleno controle, condição nem sempre possível 

com uma mulher nobre, mesmo que esta seja educada para ser submissa, o exemplo de Cersei 

mostra isso. Portanto, o relacionamento de Tyrion com as prostitutas é uma relação de poder, 

algo evidenciado no relacionamento que ele tem com Shae, que será discutido adiante.  

Diante da morte do Rei Robert, que levou a ascensão de Joffrey ao trono e a execução 

de Ned Stark, Tywin Lannister precisa liderar uma guerra contra Robb Stark, para defender a 

Coroa do neto e o poder da família. Isso o faz nomear Tyrion como Mão do Rei. Essa 

possibilidade não está aberta aos demais personagens analisados nesse tópico, já que a 

bastardos e mulheres não é concedida a possibilidade de governar os Sete Reinos, sinal do 

privilégio de Tyrion frente aos demais. No entanto, ele nunca consegue se desvencilhar da 

condição de anão, não importa o que faça e o quanto mostre o seu valor, ele sempre é cobrado 

disso. E isso faz com que ele tenha um tempo menor de acesso ao poder de fato, como 

substituto temporário do seu pai como Mão do Rei. 

Tyrion aproveita cada segundo como Mão do Rei e se sai muito bem. Porto Real, a 

capital do reino, o deixa desconfortável, por ser colocado sob o escrutínio e os olhares 

maldosos da Corte, mas o atrai, ele sempre quis ter acesso ao poder, mesmo não admitindo 

isso para não dar o braço a torcer. O personagem assume o controle do Pequeno Conselho, 

órgão consultivo do rei, e, pela primeira vez em sua vida, exerce poder de fato, assumindo o 

cargo político mais importante dos Sete Reinos. Muitos desafios são postos diante dele: 

controlar os impulsos sádicos e irresponsáveis do rei Joffrey (“Nós tivemos reis cruéis e nós 

tivemos reis idiotas, mas eu não sei se nós já fomos amaldiçoados com um idiota cruel como 

rei” ) e lidar com a rainha Cersei Lannister, sua irmã e desafeto declarado. Ainda, precisa 
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trafegar em um ambiente de pessoas ambiciosas e pouco confiáveis, que aguardam um 

pequeno deslize para derrubá-lo do poder, e organizar as contas e administração do reino, 

fragilizado após a péssima gestão do rei Robert. Nos três casos ele desempenha a função com 

destreza e mostra que, além da capacidade administrativa, tem talento no jogo político e sabe 

disso: “Eu não sou Ned Stark. Entendo a maneira como este jogo é jogado” (Temporada 2, 

episódio 2 - The Night Lands, 2012). 

O desafio decisivo é a investida de Stannis Baratheon (irmão mais velho de Robert, 

que acusa Joffrey de bastardo e reivindica para si o direito ao Trono de Ferro) a Porto Real, 

implementando uma ofensiva que ficou conhecida como Batalha da Água Negra. As 

condições de defesa da cidade não são favoráveis e Tyrion usa fogo vivo (um material 

altamente inflamável e explosivo, que vinha sendo sondado por Cersei) para tentar conter os 

avanços dos navios de Stannis e é bem sucedido nisso. 

No entanto, Tyrion é golpeado no campo de batalha e fica dias desacordado, não 

acompanhando o desfecho do conflito. Quem salva a cidade é o seu pai, Tywin Lannister, que 

não divide nenhum crédito com o filho, seja por não ver muito valor na ação de Tyrion ou por 

seu orgulho característico. Além disso, na ausência de Tyrion foi Cersei quem relatou como a 

cidade foi defendida para o pai, não dando nenhum crédito ao irmão. A construção do conflito 

feita no episódio dá ênfase aos elementos espetaculares da batalha, dando maior espaço para o 

uso do fogo vivo e a destruição da frota de Stannis do que para o desenrolar da batalha em si. 

Por isso, um olhar desatento pode dar a impressão de que Tyrion foi decisivo para a vitória na 

Batalha de Água Negra, salvando a cidade, mas isso não procede, o exército de Stannis estava 

em vantagem quando Tyrion é atacado, sendo o exército liderado por Tywin, em conjunto 

com os Tyrell e os Tarly, que venceu Stannis de fato. 

Independente disso, a ação de Tyrion é importante na vitória porque retarda a invasão 

de Porto Real, dando tempo para que o exército do seu pai vença a batalha e impeça que a 

cidade seja saqueada e o rei destronado. Sem contar que sua estratégia fica mais nos 

bastidores, sendo que a entrada triunfante de Tywin em Porto Real é o que fica na memória 

dos moradores da cidade.  

Nesse sentido, mesmo quando Tyrion acerta, não recebe as glórias e, pior do que isso, 

é ridicularizado por sua família (à exceção de Jaime), pela Corte e pela cidade. Como a 

narrativa acompanha os fatos dando ênfase à perspectiva de Tyrion e valorizando o 

personagem, esses aspectos favorecem que o público sinta grande empatia por ele, pois é um 

exemplo de um injustiçado, apenas por não se adequar às estruturas normativas vigentes. No 

entanto, isso também pode servir para invisibilizar elementos moralmente dúbios do 
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personagem e até mesmo problemáticos, como o feminicídio de Shae, abordagem diferente da 

feita na saga literária As crônicas de gelo e fogo, que retrata Tyrion com traços nuançados e 

obscuros, moralmente mais complexo e ambíguo do que o visto em Game of thrones.  

Com a chegada de Tywin a Porto Real, Tyrion é destituído do cargo de Mão do Rei, 

função assumida pelo patriarca Lannister. Ele é descartado pelo pai e, por consequência, por 

todos, o que abre espaço para que seja livremente assediado por Joffrey. Tyrion passa uma 

sequência de variadas humilhações em Porto Real, empreendidas pelo sobrinho rei e com 

Tywin e Cersei fazendo vistas grossas a isso.  

Tyrion desenvolve uma relação amorosa com a prostituta Shae desde antes de chegar a 

Porto Real. O relacionamento é retratado na série televisiva como recíproco, com os dois 

demonstrando estarem apaixonados, mas muito conivente a Tyrion, dada a forte assimetria, 

maior do que os relacionamentos entre homens e mulheres nobres, pois Shae não tinha 

ninguém a quem recorrer, sendo o tipo social mais descartável de Westeros. Ela se mantém 

leal a ele, mesmo quando Tyrion perde posição de destaque em Porto Real e encontra-se em 

perigo, e tenta convencê-lo a ir embora com ela, demonstrando que tinha um genuíno 

interesse por ele: 
Shae: - Quero vê-lo [Tyrion havia sido ferido no rosto em batalha].  
Tyrion: - Acredite, não quer. 
Shae: - Já se olhou? [ele faz com a cabeça que não]. Então, serei a primeira. 
Tyrion: - Então? 
Shae: - Está péssimo. 
Tyrion: - Sou um monstro, além de anão. Você devia cobrar em dobro. 
Shae: - Acha que estou aqui por dinheiro? 
Tyrion: - Foi esse o acordo que fizemos. Eu te pago e você mente. 
Shae zomba dele: - Oh, um pobre homenzinho rico, e ninguém me ama, por 
isso faço piadas e pago para rirem delas. Foda-se o seu dinheiro! Vamos 
fugir! 
Tyrion: - Fugir? 
Shae: - Vamos fugir de Porto Real. Tentaram te matar. Tentarão mais uma 
vez. Ir à guerra, lutar contra soldados? Você é terrível nisso. Vamos pegar 
um barco para Pentos e nunca mais voltar. Você não pertence aqui.  
Tyrion: - O que faríamos em Pentos?  
Shae: - Comer, beber, foder, viver.  
Tyrion: -  Quero ir com você. [...] Não posso. Eu pertenço a este lugar. Essas 
pessoas ruins são as que sou bom em lidar. Sou bom nisso. Falar e pensar 
mehor do que elas. É o que eu sou. E eu gosto disso. Mais do que qualquer 
outra coisa que eu já tenha feito. 
(T2E10, Valar morghulis, 2012). 

 

Esse diálogo também revela que a opção de ficar na capital dos Sete Reinos foi de 

Tyrion, embebido pela proximidade com o poder, e, ao mesmo tempo, enfatiza que os 
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sentimentos de Shae eram genuínos, pois a ela foram oferecidas riquezas para que fosse 

embora da cidade sem Tyrion e ela recusou.  

O exercício implacável da autoridade patriarcal é muito patente na caracterização de 

Tywin Lannister, que submete a todos e não demonstra o menor interesse com os objetivos e 

sentimentos alheios, mesmo os dos membros da sua família, sob a justificativa do legado da 

Casa Lannister. Tanto Cersei quanto Tyrion são alvos do seu domínio (Jaime em grau 

significativamente menor), mas com o filho caçula o pai age de forma mais brutal, pois Cersei 

performava a feminilidade enfatizada, sendo vista como uma das mulheres mais lindas dos 

Sete Reinos e exercendo sua função de esposa e mãe de acordo com os desígnios do pai. Por 

outro lado, Tyrion é motivo de vergonha aos olhos do pai, visto como um monstro deformado, 

mulherengo e beberrão, além do fato de Joanna Lannister ter morrido dando luz a ele, sendo 

notório que a esposa era uma das únicas pessoas que faziam Tywin sorrir, ou seja, era como 

se Tyrion representasse uma ameaça à honra da Casa Lannister, o aspecto mais valorizado 

pelo patriarca, e retirado sua fonte de felicidade. Em contraste, Tyrion sempre quis que seu 

pai o reconhecesse como herdeiro da sua Casa, pois Jaime havia entrado para a Guarda Real, 

abdicando de seus títulos, e Cersei era mulher. Diante da menção a essa ideia, Tywin é 

categórico, demonstrando não haver a menor possibilidade disso acontecer e rejeitando o filho: 

Tywin: - Você quer Rochedo Casterly? 
Tyrion: - Ele é meu por direito. 
Tywin: - Mas serei consumido por larvas antes do nome da família virar 
piada e torná-lo herdeiro de Rochedo Casterly [sede da Casa Lannister].  
Tyrion: - Por quê? 
Tywin: - Por quê? Você me pergunta? Você que matou sua mãe quando veio 
ao mundo? Você é uma criaturinha grotesca e perversa. Cheio de inveja, 
luxúria e vulgaridade. As leis dos homens permitem que use meu nome e 
cores, pois não posso provar que você não é meu. E para me ensinar 
humildade, os deuses me condenaram a vê-lo andar por aí usando o 
orgulhoso leão que foi o emblema do meu pai e do pai dele antes dele. Mas 
nem deuses ou homens me farão permitir que transforme Rochedo Casterly 
em seu bordel. Vá, agora. [,,,] Mais uma coisa. Enforcarei a próxima 
prostituta que eu pegar na sua cama.  
(T3E1, Valar dohaeris, 2013).  

  

Tywin desejava se livrar do filho, escondendo-o do espaço público, mas as 

convenções sociais e o comportamento de Tyrion inviabilizavam isso. Portanto, quando o rei 

Joffrey é assassinado, Tywin vê a possibilidade de incriminar Tyrion, dando a possibilidade 

de ele vestir o negro da Patrulha da Noite caso assumisse a responsabilidade pelo crime, 

retirando-o da vida pública, ou fazendo o possível para que fosse a julgamento público e 

condenando-o à morte, caso se negasse a aceitar a oferta. Inclusive, essa também é uma 
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estratégia para chantagear Jaime a sair da Guarda Real e assumir o seu lugar de herdeiro de 

Rochedo Casterly, pois o irmão amava Tyrion e faria o possível para evitar a sua morte, 

cedendo às pressões do pai. Esses aspectos ressaltam o que foi abordado anteriormente neste 

capítulo, Game of thrones oferece um retrato da masculinidade hegemônica tradicional como 

altamente perniciosa a todos, o comportamento dominador e impositivo de Tywin, além de ser 

implacável com os inimigos, nega aos filhos a possibilidade de realização pessoal pelo fato de 

exercer um poder irrestrito sobre eles. Inclusive, é esse comportamento que ocasiona a morte 

do patriarca Lannister, pelas mãos do filho rejeitado.  

O julgamento público de Tyrion é um evento divisor na trajetória do personagem 

porque é o momento em que a ruptura com Tywin torna-se irremediável, pois é impossível a 

partir de então a convivência do personagem com sua Casa, algo que lhe conferia uma 

navegação social de privilégio. A maioria das pessoas importantes dos Sete Reinos está 

presente no julgamento e é desfavorável a Tyrion. O contexto é todo desfavorável a ele e 

chega ao ápice com o depoimento de Shae, que mente incriminando Tyrion e fornecendo 

detalhes íntimos que o constrangem publicamente. Diante de tudo a que foi exposto, ele faz 

um discurso impactante: 
Eu salvei vocês, salvei a cidade e todas as suas vidas inúteis. Devia ter 
deixado Stannis matar todos vocês. Desejo confessar, pai. Sou culpado, é 
isso que quer ouvir? Sou inocente de matar o rei, mas culpado de ser um 
anão. Tenho sido julgado por isso a minha vida inteira. Eu não o matei, mas 
bem que eu queria ter matado. Ver seu bastardo cruel morrer me deu mais 
alívio do que mil putas mentirosas. Queria ser esse monstro que pensam que 
eu sou. Queria poder matar todos vocês. Daria minha vida para ver todos 
vocês morrerem envenenados. Mas não darei minha vida pela morte de 
Joffrey e sei que aqui não terei um julgamento justo. Então vou deixar que os 
deuses decidam por mim: eu exijo um julgamento por combate. 
(T4E6, The laws of Gods and men, 2014). 

 

O hábil guerreiro Oberyn Martell, príncipe de Dorne, se dispõe a ser o campeão de 

Tyrion e lutar em nome dele, pois tem a finalidade de vingar a morte de sua irmã, Elia, 

assassinada a mando de Tywin pelas mãos de Gregor "Montanha" Clegane, o campeão 

escolhido pela Coroa. Apesar do tamanho e capacidade destrutiva de Montanha, Oberyn está 

perto de ganhar a luta quando se desconcentra ao exigir que a morte e o estupro de sua irmã 

sejam admitidos publicamente por Gregor. Este se aproveita e mata o oponente de forma 

brutal, o que condena Tyrion à morte. No entanto, Jaime e Varys orquestram a fuga de Tyrion, 

que consegue escapar antes de ser executado, não sem antes confrontar o pai. Ele se dirige ao 

quarto de Tywin e lá encontra Shae, matando-a em um acesso de raiva, evento já discutido. 
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Tyrion pega a besta que era de Joffrey e se dirige até o pai para matá-lo, o encontrando no 

banheiro: 
Tyrion: - Toda a minha vida você me quis morto. 
Tywin: - Sim. Mas você se recusou a morrer. Eu respeito isso, até admiro. 
Você luta pelo que é seu. Eu nunca deixaria eles executarem você. É isso 
que teme? Você é um Lannister. Você é meu filho. 
Tyrion: - Eu a amava. 
Tywin: - Quem? 
Tyrion: - Shae. 
Tywin: - Oh, Tyrion. Largue essa besta. 
Tyrion: - Eu a matei com minhas próprias mãos. 
Tywin: - Não importa. 
Tyrion: - Isso não importa? 
Tywin: - Ela era uma prostituta. 
Tyrion: - Diga essa palavra novamente. 
Tywin: - Ou o quê? Você matará o seu próprio pai na privada? Você é meu 
filho. Agora, chega dessa bobagem. 
Tyrion: - Eu sou seu filho e você me sentenciou à morte. Você sabe que não 
envenenei Joffrey, mas você me sentenciou à morte da mesma forma. Por 
quê? 
Tywin: - Chega. Vamos voltar aos meus aposentos e falar com alguma 
dignidade.  
Tyrion: - Não posso voltar lá. Ela está lá.  
Tywin: - Você tem medo de uma prostituta morta? 
[Tyrion dispara a primeira flecha da besta e recarrega calmamente]. 
Tywin: - Você atirou em mim. Você não é meu filho. 
Tyrion: - Eu sou seu filho. Eu sempre fui seu filho. 
[Tyrion dispara a segundo flecha e mata Tywin]. 
(T4E10, The children, 2014) 

 

Mesmo sentado em uma privada e confrontado pelo filho armado e possesso, Tywin 

não perde a soberba e diz coisas terríveis a Tyrion, convencido de ser imune ao ataque pelo 

poder que desfruta. Suas palavras evidenciam o quanto Shae é descartável para ele, apenas um 

joguete contra o filho. No entanto, Tyrion atira e mata o pai e este dá seus últimos suspiros em 

uma privada. Não deixa de ser a dessacralização da imagem de um homem representado até o 

momento na série como um símbolo de altivez e poder, e um dos exemplos mais bem 

acabados do caráter nocivo da masculinidade hegemônica.  

Após isso, Tyrion foge de Westeros com a ajuda de Varys. Mas em Essos ele não é 

ninguém e precisa se esconder, não pode mais acessar os privilégios que o nome Lannister lhe 

oferecia, mas existe uma alternativa: 
Tyrion: - O futuro é uma merda, assim como o passado. 
Varys: - Você tem uma escolha, meu amigo. Você pode ficar aqui no palácio 
de Illyrio e se embeber até a morte, ou pode ir comigo a Meereen, conhecer 
Daenerys Targaryen e decidir se vale a pena lutar pelo mundo. 
(T5E1, The wars to come, 2015). 
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Tyrion segue os conselhos de Varys e decide encontrar Daenerys, não antes de passar 

várias atribulações ao lado de Jorah Mormont. Como já discutido no capítulo anterior, quando 

finalmente ele encontra a Targaryen, ocorre uma conversa inicialmente tensa, sem ela 

demonstrar muito interesse no que ele tem a oferecer, mas Tyrion consegue reverter a situação 

e recebe uma chance para mostrar o seu valor:  

A pessoa mais bem informada que eu conheço me falou dessa garota, sem 
riqueza, terra ou exércitos que, de alguma forma, adquiriu os três em um 
período muito curto de tempo, junto com três dragões. Ele disse que ela é a 
nossa última e melhor chance de construir um mundo melhor. Eu pensei que 
valia a pena conhecê-la, no mínimo. [...] Quando servi como Mão do Rei, me 
saí muito bem, considerando que o rei em questão preferia torturar animais 
do que liderar seu povo. Eu poderia fazer um trabalho ainda melhor, 
aconselhando um governante que valha o nome - se é esse é o seu caso.  
(T5E8, Hardhome, 2015). 

 

Cabe observar que essa posição de Tyrion é uma mudança abrupta em relação ao que 

o personagem apresentou até esse momento da narrativa. Ele já havia demonstrado o interesse 

em fazer um bom governo quando foi Mão do Rei, que fosse benéfico ao povo, mas como 

consequência do sucesso das suas ações. A motivação prioritária de Tyrion nunca foi 

“construir um mundo melhor”, mas se relaciona, prioritariamente, com ser valorizado, 

justamente por ser inteligente, perspicaz e culto, mas desprezado por causa do nanismo. Essa 

valorização passa também por sua relação com o pai, Tyrion deseja ser reconhecido por 

Tywin e ser herdeiro da Casa Lannister, algo explícito no episódio Valar dohaeris (T3E1, 

2013). Outro exemplo é quando ele declina o convite de Shae para ir embora de Porto Real, o 

centro do poder político, por admitir gostar disso (É o que eu sou. E eu gosto. Gosto mais do 

que qualquer coisa que já fiz”, T2E10, Valar morghulis, 2012).  

O personagem pode ter mudado de motivação ao perceber que não teria mais o poder 

da Casa Lannister e nem o reconhecimento do pai, após matá-lo, mas isso não justifica a 

mudança abrupta que o transformou de um cínico desencantado em um pacifista que acredita 

que um mundo melhor é possível. Ainda mais depois do que ele passou e disse no próprio 

julgamento. Em um momento ele diz para Daenerys "Desisti da vida até Varys me convencer 

de que vale a pena viver" (T5E08, Hardhome, 2015), mas não houve desenvolvimento disso e 

não há nada na narrativa, além dessas palavras, que confirmem essa mudança. O que pode 

acontecer é o personagem estar enganando a si mesmo para encontrar uma saída para a crise 

existencial em que se encontrava, ou mesmo que ele esteja mentindo para Daenerys (o que 

não parece ser o caso), pois o que os personagens dizem não é confiável se o que eles fazem 

não corrobora isso.  
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Por sua vez, existe um elemento do contexto de produção que pode indicar uma 

mudança de direção. O fato de Game of thrones ultrapassar o material de origem obrigou os 

showrunners a desenvolverem uma narrativa própria, o que culminou na alteração de vários 

núcleos de A dança dos dragões, eliminação de tramas e um encaminhamento diferente para 

outras. É o caso de Tyrion Lannister. Na saga literária ele já é moralmente mais dúbio do que 

na série televisiva, mas o lado sombrio de Tyrion atinge o ápice justamente após ele 

assassinar Shae e Tywin, o que faz com que a versão apresentada no audiovisual seja 

completamente diferente da que está no momento atual dos livros. Não cabe a esta dissertação 

aprofundar essa discussão, mesmo porque faltam fontes disponíveis para tanto. No entanto, 

pela análise comparativa da trajetória de Daenerys realizada anterioriormente, é possível 

identificar que as alterações apontam um distanciamento em relação aos sentidos construídos 

nas duas obras e isso é importante porque muito do discurso sexista reproduzido em Game of 

thrones não tem correspondência direta com o apresentado em As crônicas de gelo e fogo. 

Não que a saga literária passe incólume a isso, mas são abordagens diferentes. Discussão que 

não cabe a esta dissertação, mas que precisa ser pontuada. O que interessa aqui é sinalizar que 

a transformação do Tyrion em um pacifista tem repercussões significativas no desfecho de 

Game of thrones, principalmente em relação ao arco de Daenerys, e nos discursos produzidos 

sobre as relações de gênero, o que será discutido adiante.  

 A análise da trajetória de Tyrion demonstra que, em nenhum momento, ele apresenta 

interesse em romper com a organização política-social dos Sete Reinos, mas imagina que 

pode humanizá-la. Inclusive o questionamento que ele faz do discurso de “quebrar a roda” 

feito por Daenerys sinaliza isso (T5E08, Hardhome, 2015). Suas motivações são baseadas em 

interesse pessoal por reconhecimento e valorização social, além de demonstrar grande apreço 

pelo jogo político e pelo comando. Ele gosta e busca estar em posições de poder, mas isso não 

implica em uma dominação incisiva sobre o outro. Tyrion demonstra profunda aversão a 

atitudes tirânicas, sendo as críticas direcionadas a Joffrey uma expressão disso, mas não se 

furta de ações violentas contra àqueles que se colocam em seu caminho.  
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5.3. “A verdade é sempre ou terrível ou entediante": Sansa Stark 

 

“Se eu for uma rainha, vou fazê-los me amar.” 
—  Sansa Stark 

 

Sansa Stark é apresentada como uma típica adolescente ingênua, que acredita em 

cavaleiros guiados por princípios de honra e amor cortês, educada para ser uma dama 

exemplar - delicada, bonita, prendada, doce, submissa e boa mãe –  papel introjetado de bom 

grado, enquadrando-a irrestritamente na feminilidade enfatizada. Quando o conflito entre os 

Lannister e os Stark explode, ela chega a passar informações importantes para a rainha Cersei 

contra o próprio pai, sem ter consciência disso, por desejar ardentemente a vida esplendorosa 

que a aguardava como futura rainha dos Sete Reinos e acreditar em uma imagem idealizada 

do “príncipe encantado”. No entanto, ocorre o oposto disso. Uma teia de acontecimentos 

desemboca na execução de Ned Stark e Sansa se vê sozinha e desemparada como refém da 

família que matou o seu pai.  

A trajetória de Sansa explora como a internalização irrestrita da feminilidade 

enfatizada, baseada em uma estreita cumplicidade com as estruturas de poder vigentes, pode 

significar ser colocada em uma posição de extrema vulnerabilidade. Ela passa a ser exposta 

aos abusos psicológicos e físicos recorrentes do covarde e sádico rei Joffrey Baratheon 

(Lannister), a quem estava prometida em casamento. Ninguém faz nada contra Joffrey e ele 

não é enfaticamente questionado por ninguém, mesmo que os abusos sejam notórios e 

públicos. Um exemplo que sintetiza a questão é quando Joffrey obriga Sansa a olhar para a 

cabeça do pai dela exposta nos muros da cidade, após ter ordenado sua execução: 
Sansa: - Não, por favor, não! 
Joffrey: - Esse é seu pai. Olhe e veja o que acontece com traidores.  
Sansa: - Prometeu ser misericordioso. 
Joffrey: - E eu fui. Dei-lhe uma morte limpa. Olhe para ele.  
Sansa: - Por favor, deixe-me ir. Não o trairei, juro. 
Joffrey: - Mamãe diz que ainda nos casaremos. Então você ficará aqui e 
obedecerá. Olhe para ele! 
[Sansa olha e assume uma postura de dissociação para lidar com a situação]. 
Joffrey: - Então? 
Sansa: - Por quanto tempo preciso olhar? 
Joffrey: - O quanto eu quiser. Deseja ver o resto? 
Sansa: - Se agradar à Sua Graça. 
Joffrey: - Aquela é sua septã. Vou lhe dizer: te darei um presente. Depois de 
aumentar meu exército e matar seu irmão traidor, vou te dar a cabeça dele 
também. 
Sansa: - Ou talvez ele me dê a sua. 
Joffrey: - Minha mãe diz que um rei nunca deve bater em sua dama. Sor 
Meryn.  
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[Meryn dá dois tapas em Sansa. Joffrey está em cima de uma ponte e Sansa 
esboça que vai derrubá-lo de lá, mas Cão intervém]. 
Cão: - Aqui, menina. [e limpa os lábios dela] 
Joffrey: - Obedecerá agora? Ou precisa de outra lição? 
Cão: - Poupe-se da dor, menina. Dê a ele o que quer.  
[Ela devolve o lenço ao Cão, mas ele não aceita]. 
Cão: - Precisará disso novamente. 
(T1E10, Fire and blood, 2011). 

 

Esse exemplo demonstra, além da crueldade de Joffrey, como um homem tem poder 

irrestrito sobre sua noiva a ponto de poder torturá-la psicologicamente, ameaçá-la e bater nela 

sem nenhuma oposição (Tyrion é o único que se posiciona contra as violências de Joffrey 

sobre Sansa, mas também tem atuação limitada). Trata-se do rei, mas não era prerrogativa 

exclusiva dele dado o exercício da dominação patriarcal vigente. Quando percebe que não tem 

alternativa, Sansa assume uma postura veladamente combativa, mas não consegue mantê-la 

até o fim e reage, respondendo Joffrey de forma desafiadora, apanhando por isso. A cena 

evidencia que Sansa não é tão passiva assim, a primeira ação dela quando os abusos de 

Joffrey começaram foi a de reagir a eles. No entanto, a sua condição não permite isso e ela 

passa a lidar com o rei de outra forma, de certa maneira seguindo o conselho do Cão. Esse 

também é um aspecto que merece ser ressaltado. Clegane se apieda de Sansa e demonstra 

desprezo ao comportamento de Joffrey, mas não faz nada. Sua atitude é de tentar atenuar o 

sofrimento da Stark, admitindo não ser possível romper o ciclo das violências de Joffrey, 

apenas aprender a lidar melhor com ele, o que não deixa de ser uma postura conivente e que 

naturaliza a violência. Joffrey não chega a estuprar Sansa, mesmo que a ameace algumas 

vezes e isso se relaciona não a um tipo de moral específica que ele demonstra ter, mas por sua 

sexualidade ser um pouco nebulosa, no sentido de operar próxima ao sadismo, mas isso não é 

aprofundado pela narrativa.  

Sansa demonstra grande capacidade de aprender sobre o funcionamento do jogo 

político e adaptabilidade diante dos contextos, aprende com Cersei durante o período em que 

fica em Porto Real e com Mindinho quando foge da capital após o assassinato de Joffrey. E 

sai-se melhor do que ambos quando tem oportunidade de mostrar suas habilidades. Na 

Batalha de Água Negra, quando as mulheres da Corte ficam confinadas em uma sala para se 

protegerem de uma possível invasão ao castelo, Sansa assume a função de tranquilizar as 

presentes, o que deveria ser feito pela rainha, mas Cersei estava mais preocupada em beber e 

desdenhar das presentes. Por sua vez, Sansa aprendeu o jogo manipulativo de Mindinho e fez 

uso disso contra o próprio, conseguindo o exército do Vale contra Ramsay na Batalha dos 

Bastardos e descartando o aliado de conveniência quando já era senhora de Winterfell. Além 
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disso, é importante lembrar que Sansa é filha de Catelyn Stark, sendo em muitos momentos 

parecida com ela.  

Game of thrones reforça em várias situações como os valores de gênero são 

construídos, internalizados e naturalizados culturalmente e a comparação das trajetórias das 

irmãs Arya e Sansa Stark enfatizam isso. As duas ficaram sozinhas e desamparadas com a 

execução de Ned, em Porto Real, a milhares de quilômetros de distância da sua casa e família, 

em Winterfell. Cada uma responde de forma diferente às vicissitudes advindas disso. Arya, 

por renegar o modelo de feminilidade enfatizada e postar-se como resistente a ele, adere a 

algumas características vistas como masculinas naquele mundo (gosto por luta, independência, 

atitude, por exemplo), por isso encontra condições de enfrentar os problemas através da ação: 

foge, luta e consegue se defender sozinha, até em lugares muito hostis. Já Sansa, por introjetar 

os valores normativos de feminilidade e sem refletir sobre eles, fica refém do sistema que 

exerce uma dominação brutal sobre as mulheres e reage de forma diferente no começo: chora, 

fica paralisada e vira prisioneira dos Lannisters. O público da série reagiu a essas trajetórias 

exaltando Arya e desprezando Sansa, apelidada de “sonsa”. No entanto, é um olhar limitado 

pautado por características que definem um tipo de feminilidade contemporânea fortemente 

identificada com a afirmação da independência, o que que estabelecer uma facilidade de 

identificação com a postura de Arya, mas resulta em um julgamento injusto de Sansa. 

Ao analisar a trajetória da personagem é possível perceber que Sansa é tão forte e 

lutadora quanto sua irmã, mas de uma forma diferente. Sua resiliência tenaz, mesmo diante 

das situações mais abusivas, demonstra sua força, espírito de luta e inteligência, já que se 

calar e evitar o enfrentamento eram as únicas formas de sobrevivência à sua disposição. Por 

muito tempo Sansa foi submetida a abusos e humilhações, além de ter que lidar com a morte 

de muitos entes queridos e com a falta de perspectiva futura. Mesmo assim, ela não se rende e, 

mais ainda, amadurece muito no processo, mudando radicalmente de postura ao deixar de ser 

uma menina sonhadora e ingênua e tornar-se uma mulher decidida, combativa e corajosa, a 

senhora de Winterfell – casa resgatada das mãos inimigas por sua iniciativa, ao convencer Jon 

da empreitada e ser decisiva ao trazer o exército do Vale. Sansa sai de uma posição passiva, 

em que apenas fazia o que as pessoas esperavam dela e rezava para que as coisas ruins 

passassem, para aprender a se posicionar em um mundo hostil, mesmo que isso signifique 

ficar calada e a agir quando necessário.  

No entanto, a trajetória de Sansa é marcada por muitos abusos físicos e psicológicos, 

seja exposta a Joffrey, enquanto esteve refém em Porto Real, ou a Ramsay Bolton, após casar-

se com ele em uma ação de Mindinho. Isso ressalta duas características marcantes na 
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trajetória de Sansa: ela é usada como mercadoria de troca em casamentos arranjados (foi dada 

em matrimônio a Joffrey pelo pai, após a execução deste foi obrigada por Tywin a se casar 

com Tyrion e, por fim, sua mão foi ofertada a Ramsay por Mindinho). O único desses eventos 

que teve anuência de Sansa é em relação ao casamento com Joffrey, pois ela sonhava com um 

príncipe encantado e ele era o herdeiro da Coroa, o que faria dela uma rainha. Mas mesmo 

nesse caso o acordo foi feito à revelia dela, o fato de ter gostado da ideia não estava em pauta. 

Por sua vez, o casamento com Tyrion é visto por ela como uma punição, tanto por ele ser um 

Lannister quanto por ser anão e fruto de deboche na Corte (Sansa se preocupa muito com a 

imagem no início de sua trajetória) e ela nem conhecia Ramsay. Outra característica é a 

vitimização constante pela qual passa a personagem.  

Com Ramsay, a história dos abusos pelos quais Sansa passa com Joffrey se repete, em 

escala mais brutal porque envolve estupro e tortura, algo não encenado para a audiência, mas 

implícito. Ramsay é caracterizado até como mais cruel e sádico do Joffrey porque não tem 

ninguém que coloque limites nele. Essa parte da trajetória de Sansa é problemática porque a 

reiteração da sua vitimização é gratuita, por ser desnecessária ao desenvolvimento narrativo 

da personagem e não acrescentar nada aos temas desenvolvidos em Game of thrones. E ainda 

reforça um estereótipo nocivo presente em muitas trajetórias de personagens femininas no 

audiovisual: o pressuposto de que a exposição de uma mulher “frágil” a abusos sucessivos faz 

com que ela fique “forte” e consiga sua independência, ou seja, o abuso aparece como 

elemento de libertação de uma condição de submissão: 
[...] esses exemplos representam o estupro como um evento doloroso, mas 
em última instância positivo, que possibilita o surgimento da identidade 
independente latente de uma mulher. Além disso, essa mulher independente 
responde ao estupro tornando-se mais forte, não mais fraca [...]. Em suma, 
nesses exemplos, o estupro é o elemento gerador de uma narrativa de 
libertação pós-feminista113 (PROJANSKY, 2001, p. 100). 

 

Esse dispositivo é recorrente em Game of thrones (e em As crônicas de gelo e fogo), 

muitas personagens femininas são expostas a uma condição de vitimização e mostradas 

depois em processo de ascensão (como, por exemplo, Daenerys e Cersei). No entanto, nos 

contextos mencionados possui sentido narrativo por estar ligado a um dos temas centrais das 

obras referidas: a crítica da masculinidade hegemônica articulada em torno de uma dominação 

patriarcal tradicional e a desnaturalização dos gêneros como um conjunto de características 
                                                
113 Tradução de: “[…] these examples represent rape as a painful but ultimately positive event, one that enables 
the emergence of a woman’s latent independent identity. Furthermore, this independent woman responds to rape 
by becoming stronger, not weaker [...]. In short, in these examples rape is the generative element of a 
postfeminist liberation narrative.” 
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inatas, abordagem que explicita as relações de poder presentes nessas categorias, como 

argumentado nesse capítulo. O fato dos personagens masculinos que não se enquadram na 

masculinidade hegemônica também serem submetidos a processos de vitimização (como 

Theon Greyjoy, Tyrion Lannister e Sam Tarly, por exemplo) e até mesmo com um 

personagem enquadrado nesse modelo (o caso de Jaime Lannister), reforça a argumentação 

porque cada um deles confere uma camada diferente para as desconstruções das relações de 

gênero. Isso não isenta as obras de críticas porque não retira a legitimidade do argumento de 

que a reprodução recorrente de dispositivos narrativos baseados na violência contra as 

mulheres pode ser nocivo para a imagem social construída em torno dessas representações. 

No entanto, não ocorre uma abordagem gratuita nos casos referidos. O mesmo não pode ser 

dito do arco de Sansa em Winterfell com Ramsay Bolton.  

O período que Sansa passa em Porto Real serve como uma crítica à cumplicidade 

presente na feminilidade enfatizada, quando esta é adotada de forma irrestrita e sem reflexão, 

e os abusos de Joffrey reforçam isso, ao mesmo tempo que também representa uma 

desconstrução da imagem idealizada de Sansa sobre cavaleiros e príncipes, aspecto que 

alimentava sua visão elitista e maniqueísta de mundo. Também estabelece um contraste entre 

o comportamento dela com o de Catelyn, demonstrando que representações de feminilidade 

são múltiplas mesmo para quem está no mesmo espectro, seja porque são construções 

acionadas de formas diferentes ou porque variam de acordo com o momento da vida (Cat era 

mais velha e experiente, não é mostrado como ela era quando tinha a idade da filha). Ainda, a 

presença de Sansa em Porto Real é importante para a sua caracterização e base do seu 

amadurecimento porque não se relaciona apenas com Joffrey, ela é exposta a uma variedade 

de pessoas e eventos no centro do poder político. Então, mesmo que em posição desfavorável, 

Sansa é inserida neste jogo o que a habilita a ser uma jogadora.  

  Portanto, o arco de Sansa em Porto Real é mais complexo do que a concepção 

“abusos fortalecem mulheres”, mesmo porque ela não é retratada como fraca, como já 

mencionado, mesmo que uma leitura desatenta induza a essa conclusão. Ainda, traz camadas 

diferentes para as representações de gênero quando colocada em comparação com os abusos 

sofridos por Tyrion nas mãos de Joffrey.  

Tyrion é um personagem que sofre opressão da masculinidade hegemônica, mas que 

estabelece uma relação de cumplicidade com ela, assim como Sansa. No entanto, o fato de ele 

ser homem lhe confere a ele certos privilégios inacessíveis a ela. Tyrion tinha condições de ir 

embora de Porto Real quando quisesse, depois de ter atendido às ordens do pai ao assumir o 

posto de Mão do Rei e ter desempenhado bem o seu papel. Isso permitira a Tyrion evitar os 
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abusos de Joffrey e de Tywin, mas ele foi tragado para as esferas de poder e não conseguiu ir 

embora. Isso não justifica os abusos sofridos, longe disso, mas indicam que a Tyrion havia 

uma opção, vedada a Sansa. Esse é mais um exemplo que demonstra como as hierarquias de 

gênero são complexas, múltiplas e se sobrepõem a partir de variados padrões de referência.  

Por sua vez, o período que Sansa passa em Winterfell sendo submetida aos abusos de 

Ramsay não acrescenta nada ao desenvolvimento narrativo da personagem. Na realidade, 

representa um retrocesso, pois ela foge de Porto Real e vai para o Ninho da Águia onde é 

exposta ao convívio como as tramas manipulativas de Mindinho, um dos mais hábeis 

arquitetos políticos dos Sete Reinos, tendo condições para desenvolver novas habilidades 

políticas. No entanto, ela é retirada desse núcleo para ser submetida novamente a um ciclo de 

abusos, que não acrescentam em nada na sua trajetória. Portanto, são os abusos que 

caracterizam a estadia de Sansa ao lado de Ramsay em Winterfell, diferente de quando ela 

estava em Porto Real e o desenvolvimento dela a partir do embate com o contexto é o 

elemento narrativo fundamental, sendo os abusos uma parte disso, mas não sua totalidade. 

Nesse sentido, Game of thrones adota a partir desse momento a concepção “abusos fortalecem 

mulheres” na abordagem de Sansa, o que é reafirmado pela boca da própria personagem na 

última temporada.  

Novamente a comparação com os livros é válida para identificar o que as escolhas 

feitas no processo de transposição midiática apontam. Em As crônicas de gelo e fogo Sansa 

não é entregue a Ramsay em casamento, ela fica no Ninho da Águia amadurecendo no jogo 

político. A trama em Winterfell é do arco narrativo de Theon Greyjoy, que inicia o seu 

processo de libertação do domínio de Ramsay após se sensibilizar com os abusos sofridos por 

Jeyne Poole, obrigada a fingir ser Arya Stark para legitimar o controle do Norte pelos Bolton. 

Nesse sentido, Sansa assume em Game of thrones o destino que cabe a Jeyne nos livros. 

Existe a justificativa da necessidade de condensar as tramas dos livros para facilitar a sua 

transposição para o audiovisual, no entanto isso foi feito na série às custas do 

desenvolvimento de uma das principais personagens femininas, em um processo que implica a 

sua exposição a mais um ciclo de violência e estupro, e no intuito de favorecer o processo de 

redenção de um personagem masculino.  

Os ciclos de abuso de Sansa são interrompidos quando ela consegue fugir de 

Winterfell, com a ajuda de Theon, e é resgatada por Brienne no caminho, que a leva em 

segurança para Castelo Negro, onde encontra o irmão Jon Snow. Os irmãos Stark enfrentam 

Ramsay Bolton na Batalha dos Bastardos e saem vitoriosos, em grande medida com a 

intervenção de Sansa na obtenção do apoio do exército do Vale. Sansa executa Ramsay com 
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requintes de crueldade, dando-o de alimento aos próprios cães, em uma ação de vingança 

contra os abusos perpetrados por ele. No entanto, por mais que Ramsay seja um monstro e 

tenha feito coisas horríveis com Sansa, é difícil imaginar que a filha de Ned Stark e Catelyn 

Tully abdicaria da sua honra para realizar uma execução indigna como essa. Não é uma ação 

intempestiva e no calor do momento, como quando Jon quase mata Ramsay aos socos, mas 

para assim que é chamado a razão. Ou mesmo não se relaciona com o arco de Arya, que se 

torna uma assassina fria, condição forjada após ser exposta a um contexto de desumanização e 

afastamento da própria identidade (inclusive de Stark). No entanto, Game of thrones opta por 

associar a ascensão de Sansa com o uso da violência extrema e mostra a personagem se 

satisfazendo com isso. Nesse sentido, Sansa adota o mesmo dispositivo usado por seus 

algozes no exercício de poder. Aliás, o uso da prerrogativa da violência como exercício do 

poder é usado também por Cersei e Daenerys, mas não por Jon e Tyrion. Esse aspecto será 

analisado adiante. 

  

5.4. “Todos que não forem nós são inimigos”: Cersei Lannister 

 

"Quando se joga o jogo dos tronos, você vence ou  
você morre. Não existe meio-termo" 

—  Cersei Lannister 
 

Cersei é membro da poderosa Casa Lannister, filha mais velha de Tywin (é irmão 

gêmea de Jaime, mas nasceu alguns minutos mais cedo do que ele), ou seja, seria herdeira do 

pai não fosse a prerrogativa da sucessão masculina. Casou-se jovem com o rei Robert 

Baratheon, em uma aliança política tecida por seu pai, e tentou manter um matrimônio 

harmonioso, mas o desprezo demonstrado por seu marido transformou um interesse inicial em 

ódio. Nesse relacionamento vivencia violência doméstica e estupro marital, esse último não 

mostrado na série, mas evocado em um diálogo franco entre os cônjuges sobre o quanto o 

casamento deles sempre esteve fadado ao fracasso. Por ódio a Robert, aborta escondida todos 

os filhos gerados desse relacionamento e faz com que o rei assuma, sem saber, os filhos que 

tem com seu amante e irmão, Jaime. Com isso, nega ao marido abusador o que era mais 

importante para um homem nos Sete Reinos, a descendência. E ela não abdica de viver sua 

sexualidade mantendo relacionamentos com vários amantes, ato subversivo naquela sociedade, 

ainda mais sendo casada com o rei. 

Cersei é recorrentemente insubmissa ao marido Robert e o enfrenta abertamente, no 

que resulta em violência: 
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Cersei: - Achei que você fosse um rei. 
Robert: - Segure sua língua. 
Cersei: - Ele [Ned Satrk] atacou um dos meus irmãos e sequestrou outro. Eu 
deveria usar a armadura e você, o vestido. 
[Robert dá um forte tapa em Cersei, essa atitude choca Ned]. 
Cersei: - Vou usar isso como um sinal de honra. 
Robert: - Use em silêncio ou a honrarei de novo. 
(T1E6, A golden crown. 2011) 

 

Cersei sempre foi questionadora sobre a sua condição desigual por ser mulher e nunca 

aceitou esse lugar, demonstra uma crença inabalável de que tem tanto direito de governar 

quanto os homens e isso pauta praticamente todas as suas ações. Em um diálogo com Sansa, 

expressa claramente sua indignação: 
Quando éramos jovens, Jaime e eu, éramos tão parecidos que nem nosso pai 
sabia nos diferenciar. Nunca entendi por que ele nos tratava diferente. Jaime 
aprendeu a lutar com espadas, lanças e maças e eu aprendia a sorrir, cantar e 
agradar. Ele era herdeiro de Rochedo Casterly, e eu fui vendida a um 
estranho como um cavalo, para ser cavalgada quando ele desejasse. 
 (T2E9, Blackwater, 2012). 

 

Essa é a maior frustração da personagem, sentir-se capaz de realizar grandes feitos e 

ter sede pelo poder, mas ser impedida disso exclusivamente por ser mulher. Robert era um rei 

inapto e ela se sentia muito mais preparada do que ele para governar, mas vedaram isso a ela. 

No entanto, isso não faz com que Cersei queira derrubar as estruturas vigentes, o que ela quer 

é ter acesso a elas, mas sem mudar os termos em jogo.  

Cersei performa publicamente a feminilidade enfatizada (e se ressente de ser obrigada 

a ocupar esse lugar) como uma forma de não se marginalizar e conseguir navegação social, 

mas ela se identifica e quer poder exercer as prerrogativas da masculinidade hegemônica. É 

uma abordagem bem complexa porque, ao mesmo tempo a personagem se ressente de não ter 

o acesso ao poder por ser mulher, Cersei acredita que os homens deveriam governar o mundo 

porque as mulheres são fracas e inábeis. Ela introjeta misoginia, desconfia e destrata as 

mulheres ao redor, rivalizando constantemente com elas. Cersei só não tem esse 

comportamento com a filha Myrcella, por quem sente um amor profundo. Assim, a 

personagem não consegue identificar que o problema é com o o sistema baseado na opressão 

de gênero porque ela se identifica com o lado do opressor, quer é ser capaz de poder exercer 

essa opressão em cima das demais mulheres, além das prerrogativas nobiliárquicas que já 

desfruta.  

Portanto, na impossibilidade de entrar publicamente na esfera política, ela participa do 

jogo através dos homens ao seu redor. Tywin é o seu ponto de referência, o maior desejo de 
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Cersei é conseguir ser como o seu pai, imponente, respeitado, ameaçador, implacável e 

poderoso. E carregar o legado da sua família. No entanto, Tywin não a vê como ela gostaria 

de ser vista: “Eu não deixo de confiar em você porque você é uma mulher. Eu não confio em 

você porque você não é tão esperta quanto pensa” (T3E4, And now his watch is ended, 2013). 

Para ele, o valor de Cersei é operar como moeda de troca em casamentos arranjados e fazer 

herdeiros que reforcem as alianças políticas. Mesmo viúva e rainha regente, ou seja, em uma 

posição de maior liberdade para as mulheres nobres, Tywin a obriga a um novo casamento 

arranjado, algo que não chega a se concretizar porque ele morre antes. 

O posicionamento assertivo e manipulativo, aliado a uma postura vingativa, arrogante 

e ambiciosa, fazem de Cersei uma das principais vilãs da trama, capaz de tudo para atingir os 

seus objetivos. Muitos dos seus atos são cruéis e prejudicam as personagens mais corretas, 

mas a complexidade na sua caracterização não a torna uma caricatura de “rainha má” 

unidimensional. A sua relação com a maternidade e as reflexões que faz sobre sua condição e 

as limitações que enfrenta a humanizam. 

Além do desejo pelo poder, os filhos são o principal foco do interesse de Cersei. Ela 

demonstra um amor irrestrito a eles, mas não é exatamente o amor abnegado que se espera da 

maternidade e sim um sentimento narcísico, como se eles fossem uma extensão dela mesma. 

Esse é um ponto interessante na construção da personagem, ela é tão autocentrada que seus 

relacionamentos são todos “consigo mesma”, não à toa o romance incestuoso com o irmão 

gêmeo.  

No entanto, nada é simples na caracterização da personagem, o amor que ela sente 

pelos filhos é genuíno e provoca várias reflexões sobre o seu papel como mãe: ela percebe 

claramente que o primogênito Joffrey é um monstro e se culpabiliza por não ter sido capaz de 

fazer alguma coisa a respeito. E, ao mesmo tempo, visa manipulá-lo quando ele é coroado rei, 

se frustra quando ele começa a sair da sua esfera de influência, mas nunca o abandona, por 

pior que sejam suas ações. Por outro lado, demonstra ter consciência da própria vilania ao 

questionar como foi capaz de gerar um ser tão virtuoso quanto Myrcella, revelando ser sua 

filha a melhor coisa que fez na vida. Com Jaime tem um relacionamento ambíguo, em alguns 

momentos parece amá-lo enormemente e, em outros, é como se fosse um simples peão que 

serve a seus interesses. Além disso, nunca se furta de ter outros amantes.  

Como ela não consegue abertura através do pai, desenvolve uma relação incestuosa e 

narcísica com o irmão gêmeo, quase como uma forma de gozar das prerrogativas da 

masculinidade hegemônica a ele ofertada. No entanto, é uma relação tensa porque Jaime não 

demonstra o mesmo interesse pelo poder do que ela, mas mesmo assim ela consegue 
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manipulá-lo e ele atua como um aliado na maior parte do tempo. Após a morte de Robert, 

Cersei tenta governar através do filho Joffrey, mas logo percebe que ele não lhe dá ouvidos, 

ela é apenas uma mulher para ele, ou seja, inferior. Mesmo assim, fica ao lado dele, tentando 

ser um elemento de mediação entre ele e o avô, Tywin, que assume o posto de Mão do Rei e 

detém o poder de fato, mas Joffrey não consegue perceber isso.  

Quando Joffrey morre e Tommen assume a Coroa no lugar do irmão, Cersei acredita 

que finalmente irá conseguir governar como rainha regente, pois o filho é muito novo e 

ingênuo, além de ter um temperamento doce e maleável, o oposto de Joffery. No entanto, os 

Tyrells se interpõem entre ela e o filho. Tommen é seduzido por Margaery e cai de encantos 

por ela, afastando paulatinamente a mãe. Em uma tentativa de destruir a rival (ela vê quase 

todo mundo como inimigo, principalmente as mulheres), Cersei se aproxima da Fé Militante, 

nomeando o Alto Pardal como o novo Alto Septão, conferindo legitimidade para esse grupo 

da Fé dos Sete, que era secundarizado por ser o braço armado e fundamentalista desta religião. 

Um grande erro. 

O Alto Pardal prende Loras Tyrells, acusado de homossexualidade (visto como um 

crime infame pelos religiosos), e Margaery, acusada de adultério e de mentir para ajudar o 

irmão. Mas prende também Cersei, acusada de adultério e incesto. Enquanto Margaery 

consegue ter mais resiliência e diplomacia, Cersei mantém o seu temperamento insubmisso, o 

que resulta em maus tratos na prisão e na obrigação de passar por uma expiação pública, a 

Caminhada da Vergonha, para que possa voltar à Fortaleza Vermelha e aguardar o julgamento 

dos Sete.  

Nesse ponto, Cersei, que internaliza misoginia, é submetida a uma punição altamente 

misógina. Ela tem os cabelos raspados, é despida e forçada a andar nua e descalça pelas ruas 

de Porto Real, sob os xingamentos e humilhações da população da cidade, que joga lixo e 

excrementos enquanto ela passa. Cersei, educada na orgulhosa Casa Lannister, perde a 

dignidade, o prestígio, o poder, o orgulho e o conforto. Ela não perde a identidade, mas a tem 

abalada.  

Nesse momento da narrativa, Cersei está desprovida de tudo: Tywin, Joffrey e 

Myrcella morreram, Jaime está nas Terras Fluviais, Tommen está sob influência dos Tyrells e 

ninguém na Corte a quer por perto depois da humilhação pública a que foi submetida. Ela tem 

apenas dois aliados: Qyburn, ex-meistre que lida com artes sombrias e fica ao lado dela o 

tempo todo dando apoio, e Montanha que se torna seu protetor depois de ser ressuscitado por 

Qyburn.  
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Diante do julgamento iminente, Cersei é traída pelo filho Tommen, que proíbe 

julgamento por combate. Encurralada e sem aliados, ela escolhe a violência. Ela usa fogo vivo 

e explode o Septor de Baelor, com todos os seus inimigos dentro dele. Tommen se suicida ao 

ver que Margaery foi morta e Cersei nem se abala mais, ela já tinha perdido o filho, era um 

traidor. O Trono de Ferro fica vago e Cersei coroa a si mesma como Rainha dos Sete Reinos, 

ignorando linha sucessória e outras possíveis reivindicações.  

Cersei nunca demonstrou interesse em quebrar o status quo, ela sempre buscou fazer 

parte do sistema e se integrava a partir da associação com os homens poderosos ao seu redor. 

No entanto, na ausência destes, ela mesma precisa se impor e ocupar o espaço à força. Ao 

fazer isso ela desestabiliza o próprio sistema porque coloca em questão o que o define. Essa 

contradição marca a trajetória da personagem em Game of thrones. 

 

5.5. “O poder reside onde os homens acreditam que ele está”: conclusão das trajetórias 

 

A análise das trajetórias dos principais protagonistas do jogo político de Game of 

thrones - Daenerys, Jon, Cersei, Tyrion e Sansa - revela que cada um se relacionava de forma 

variada com o modelo normativo de masculinidade hegemônica. A narrativa assinala, nas seis 

primeiras temporadas, a possibilidade (e necessidade) da ruptura com a norma vigente, por 

apresentá-la como um projeto nocivo e coercitivo de dominação arbitrária. Cabe perguntar 

qual o projeto que a série televisiva encampa como bem sucedido e que discursos aciona e 

produz no que diz respeito às representações de gênero quando faz isso, o que é possível 

através da análise da conclusão das trajetórias dos personagens ativos no jogo dos tronos nas 

temporadas sete e oito.  

Dos cinco personagens escolhidos para a análise, apenas Daenerys Targaryen 

apresenta um interesse consciente e estruturado de luta pela derrubada do status quo, seja 

abolindo a escravidão (em Essos) ou “quebrando a roda” (em Westeros). Nesse sentido, 

Daenerys é apresentada como a principal força desestabilizadora da dominação patriarcal 

tradicional e sua declaração traz embutida a ideia de também ter o interesse em acabar com a 

dominação das Casas Nobres dos Sete Reinos que esmaga as pessoas mais vulneráveis, ou 

seja, abolir também a estrutura nobiliárquica: 

Lannister, Targaryen, Baratheon, Stark, Tyrell. São apenas raios de uma roda. 
Ora um está por cima, ora o outro, mas enquanto roda, o que há embaixo é 
esmagado. [...] Eu não vou parar a roda. Eu vou quebrá-la. 
(T5E08, Hardhome, 2015). 
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No entanto, Daenerys reivindica para si o direito ao Trono de Ferro, o que torna a sua 

declaração um tanto contraditória. Por outro lado, ela inclui também a própria Casa Targaryen, 

então mesmo que essa motivação não seja muito elaborada pela personagem, o seu teor 

representa uma declaração de ruptura e um interesse em construir um sistema diferente do 

vigente, mesmo que ela não saiba muito bem como fazer isso ainda.  

Em As crônicas de gelo e fogo, desde que tem acesso ao poder, Daenerys vive um 

embate constante entre justiça/legitimidade/idealismo/desejo de governar x 

vingança/tirania/pragmatismo/desejo por poder, elementos que se sobrepõem. E a cada hora 

ela pende para um desses lados, complexidade pouco explorada na série televisiva. Isso não 

significa que Daenerys seja a pessoa mais apta ao governo na saga literária, representa apenas 

que sua possibilidade de implementar o projeto político revolucionário que reivindica está em 

aberto. Mas nada a impede de ir em outra direção.  

Por sua vez, a Daenerys de Game of thrones é muito diferente da personagem da saga 

literária, ela já pendeu para um dos lados, mesmo antes de chegar em Westeros. Ela é uma 

tirana inerentemente violenta, voluntariosa, inflexível e passional. A diplomacia, a estratégia e 

a ponderação ficam a cargo dos seus conselheiros, que agem como um contrapeso aos seus 

impulsos violentos. Nesse sentido, a possibilidade transformadora que ela abarca sempre foi 

uma ilusão, pois Daenerys é representada na série televisiva como incapaz de implementar 

qualquer projeto político a não ser um que dependa do uso constante da violência, ou seja, 

uma tirania, o oposto do que o seu discurso preconiza. Assim,  a personagem é um ideal que 

parece irrealizável dentro das alternativas que ela mesma representa.  

Por outro lado, Daenerys não tem habilidade política ou capacidade para governar, 

mas sua narrativa de ascensão é abordada em um tom heróico e grandioso. É inesperada, 

vertiginosa e extraordinária, uma menina desamparada e abusada pelos homens ao seu redor 

que conseguiu, a partir do próprio mérito e valorização pessoal, reverter essa situação e se 

tornar uma líder político-militar e a pessoa mais poderosa do universo narrativo. É a trajetória 

da vítima transformada em heroína por si mesma. E nesse sentido, a abordagem espetacular 

conferida ao processo de ascensão ao poder da personagem é fundamental para a construção 

dessa imagem, conforme processo analisado anteriormente. 

Nesse sentido, há uma tensão entre o poder descomunal construído para Daenerys 

(sintetizado na poderosa imagem dela se dirigindo a Westeros com seus dragões, frota e 

poderosos aliados) e a impossibilidade da personagem governar, dado que houve uma opção 

narrativa que a incapacitou a isso sem que os dilemas principais em torno dessa discussão 
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fossem devidamente trabalhados narrativamente. Portanto, há a necessidade de que o impulso 

desestabilizador que ela representa seja contido. Para tanto foram usados dois recursos.   

De um lado, as presenças de Tyrion Lannister e Jon Snow são usadas para esvaziar 

narrativamente Daenerys: o primeiro incorpora a governança e o segundo a liderança 

inspiradora (que, além de tudo, tem a legitimidade ao seu lado pela revelação de que ele é o 

legítimo herdeiro Targaryen). De outro, quando Daenerys chega em Westeros deixa de ser 

representada como um espetáculo a ser admirado por sua grandiosidade e, por fim, é reduzida 

a um espetáculo de violência, conforme analisado anterioriormente. Essas mudanças 

permitem um deslocamento da imagem de Daenerys de uma libertadora inspiradora (em 

Essos) para uma invasora perigosamente instável (em Westeros). 

Daenerys e Jon Snow possuem uma narrativa espelhada e ambos são os únicos que 

apresentam uma força mobilizada contra a tradição, mas em Jon isso não é conscientemente 

elaborado e nem um projeto de governo, nasce da necessidade de arregimentar forças para 

conter o avanço do Rei da Noite e seu exército de mortos. Não deixa de ser um impulso 

também idealista acreditar que as diferenças historicamente demarcadas entre Patrulheiros e 

“selvagens” fossem esquecidas por causa de uma ameaça que nem era visível. E mesmo que 

não seja um projeto claramente definido como anti-patriacal ou anti-nobiliárquico, a luta de 

Jon transcende as estruturas do poder, sendo localizada no terreno do simbólico: uma luta dos 

vivos contra os mortos. Por isso a chave de ação de Jon não é da esfera do embate político, 

mas do âmbito do fantástico. E isso não deixa de ser revolucionário porque abre 

possibilidades para a construção de novos arranjos sociais estruturados a partir da 

solidariedade entre grupos diferentes (em termos de raça, gênero e classe social), que 

precisam se unir contra um tipo de mal que extrapola essas diferenças (socialmente 

construídas a fim de manter as hierarquias de poder). 

Nesse sentido, o primeiro encontro entre Jon Snow e Daenerys mostra essa aparente 

dissonância de projetos: ele solicita auxílio contra o Rei da Noite, em sua luta no terreno do 

simbólico; e Daenerys ordena que ele dobre o joelho, uma aliança que a ajuda a vencer o 

embate político (e depois “quebrar a roda”). Um não entende o que o outro fala, pois não 

estão dialogando a partir do mesmo parâmetro de referência. Para Jon não faz sentido pensar 

em uma guerra que não seja contra os mortos e ajoelhar-se para Daenerys representa trair a 

confiança do Norte e, com isso, perder aliados (ele não demonstra nenhuma apreço pelo título 

de Rei do Norte). Por outro lado, como Daenerys pode confiar em um desconhecido que 

aparece com uma proposta sem sentido e se recusa a reconhecer o seu direito ao governo? No 
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entanto, rapidamente eles percebem que os projetos são complementares e estabelecem uma 

aliança e desenvolvem uma admiração mútua, que se transforma em amor. 

Jon e Daenerys são complementares e uma aliança estável entre eles abre uma 

possibilidade consistente de subversão da ordem vigente e a irrupção de um novo mundo. No 

entanto, essa opção narrativa não é feita e ambos os projetos são preteridos. Ao invés dos dois 

ficarem mais fortes juntos, eles se anulam. Em Westeros e ao lado de Jon, os méritos e a força 

de Daenerys são retirados da personagem. A abordagem audiovisual deixa de representá-la 

como um espetáculo e esse era o principal dispositivo da construção da imagem de Daenerys 

como heróica e grandiosa, já que sua capacidade de decisão e ponderação foi legada a seus 

conselheiros ou subtraída da narrativa, conforme analisado anteriormente. Despida dessa 

abordagem, a personagem é esvaziada e reduzida a violência e inabilidade ao governo. Ela 

deixa de ser retratada como admirável, mesmo em eventos nos quais ela age assim (como o 

resgate Além da Muralha ou a Batalha contra o Rei da Noite, por exemplo), quando coloca os 

seus objetivos pessoais de lado em nome de uma causa maior. O seu mérito não é exaltado 

pela abordagem audiovisual como era feito antes e nem reconhecido pela narrativa ou 

personagens, com exceção de Jon (que está apaixonado por ela e é caracterizado pela 

lealdade). O que demonstra ser uma escolha audiovisual de contenção da potência de 

Daenerys, já que ela foi construída em Game of thrones como alguém inabilitada a assumir o 

Trono de Ferro, mas é muito poderosa. Jon Snow recebe todo o reconhecimento público, ele é 

querido e admirado por todos, ele é a liderança inspiradora, ela deixa de ser vista assim. Esse 

não reconhecimento externo fragiliza Daenerys, que se sente ameaçada por Jon, 

comportamento inconsistente com o apresentado por ela ao longo de toda sua trajetória, que 

nunca dependeu de validação externa para se impor e sempre trafegou em ambientes nos 

quais suas pretensões eram ridicularizadas antes de ela ter o potencial de fogo dos dragões. 

Ainda, a revelação de que Jon é o legítimo herdeiro Targaryen, por ser filho de 

Raeghar, deslegitima Daenerys frente a alguns personagens, que passam a conspirar contra ela. 

Sansa trai a confiança de Jon e divulga essa informação para tentar invalidar a reivindicação 

de Daenerys ao trono e Varys e Tyrion, que há muito discutem sobre a (in)capacidade de 

governança dela, agora têm diante de si uma opção que parece melhor, Jon Snow/Aegon 

Taragaryen.  E, mais ainda, a revelação desestabiliza emocionalmente Daenerys, que adota 

uma postura não vista na série até então. A personagem que superou as maiores dificuldades 

em uma trajetória marcada por vulnerabilidade, sucumbe e demonstra medo e impotência, 

implorando a Jon que não revele a ninguém a verdade. Jon se afasta e rompe o relacionamento 

amoroso, ponto culminante da desestabilização de Daenerys. Ela passa a ser retratada como 
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uma pessoa fraca, irracional e governada completamente por emoções. Ela se sente sozinha 

(Jorah e Misandei morreram) e desamparada (sendo que no início de Game of thrones ela está 

realmente desamparada e isso não a impediu de conseguir tudo o que conquistou). E 

enlouquece, sem que isso tenha sido desenvolvido pela narrativa. 

Desde que Daenerys chega em Westeros, Tyrion e Varys aventam o estigma da 

loucura Targaryen quando reprovam o comportamento dela, mas as ações de Daenerys até 

esse momento sempre foram racionais, mesmo quando ela opta pelo uso da violência, algo 

que ela já fazia em Essos e nunca foi associado à loucura e é um comportamento recorrente de 

muitos personagens que nunca foram vistos como loucos por isso, como Robert Baratheon 

(líder da rebelião que derrubou Aerys II) e Tywin Lannister (o arquiteto do Casamento 

Vermelho114), por exemplo. Inclusive, Daenerys é bem receptiva aos conselhos de Tyrion, ela 

segue as diretrizes traçadas por ele, solicita sua anuência com o olhar antes de tomar decisões, 

mas isso não é o suficiente para conquistar a confiança dele. Quando há uma divergência de 

concepção, a visão de Daenerys é desconsiderada e vista como impulsiva ou loucura em 

potencial. Isso ocorre, por exemplo, na execução de Randy e Dickon Tarly (T7E4, The spoils 

of war, 2017) ou quando Tyrion e Dany discutem sobre a sucessão ao trono (T7E6, Beyond 

the Wall, 2017). Nesses dois exemplos, Daenerys está em guerra e pensa a partir da lógica 

desta, pois sem a conquista do Trono de Ferro não há governo, mas isso implica no uso da 

força coercitiva. Por sua vez, Tyrion adota uma posição pacifista que preconiza a conquista do 

poder político a partir de estratégias que evitam o uso da violência ao máximo, visando a 

condução do governo, mas não necessariamente são eficientes em um processo de conquista. 

Portanto, são duas concepções diferentes e ambas são racionais, mas as palavras usadas e a 

maneira como as cenas são construídas deslegitimam a posição de Daenerys. 

Nesse sentido, um aspecto chama a atenção. Quando homens usam de violência 

extrema em Game of thrones é uma demonstração de poder (a não ser quando são 

abertamente caracterizados como sociopatas, como é o caso de Ramsay Bolton, Joffrey 

Baratheon/Lannister, Montanha e Euron Greyjoy). No entanto, quando personagens femininas 

usam dispositivos de violência equivalentes para a obtenção do poder, são vistas como loucas, 

como é o caso de Daenerys e Cersei, por exemplo. É compreensível que esta visão seja 

construída pelos personagens no mundo ficcional misógino, no entanto a série adere a essa 

                                                
114 O Casamento vermelho é um dos eventos mais emblemáticos de Game of thrones e As crônicas de gelo e 
fogo, quando Robb Stark é assassinado junto com sua mãe Catelyn e seus aliados nas bodas de Edmure Tully. O 
plano é executado por Walder Frey, mas foi arquitetado por Tywin Lannister que, com isso, elimina o seu 
principal inimigo na guerra. Na série o evento foi retratado no episódio The Rains of Castamere (T3E9, 2013). 
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imagem na sua representação, assumindo uma visão sexista de que mulheres são inábeis ao 

governo porque são muito emocionais e loucas.  

O retrato das mulheres como loucas e irascíveis quando estão em posição de poder é 

uma construção recorrente na mídia e na mitologia, conforme aponta Mary Beard (2018). A 

autora cita vários exemplos dessa associação, estabelecendo um paralelo das representações 

feitas na Grécia Antiga com as imagens ainda em voga nos dias atuais. 
Há, à primeira vista, uma impressionante variedade de personagens 
femininas poderosas no repertório dos mitos e das narrativas gregas [...] uma 
série de mulheres inesquecíveis: Medeia, Clitemnestra e Antígona, entre 
tantas outras. Elas não são, no entanto, modelos de comportamento – longe 
disso. Na maioria das vezes, são retratadas mais como agressoras que como 
detentoras de poder. Elas o tomam sem legitimidade, de formas que levam 
ao caos, à ruptura do Estado, à morte e à destruição. São monstros híbridos 
que de modo algum são mulheres, no sentido grego. E a lógica inabalável de 
suas histórias é que devem ser desautorizadas e postas de volta em seus 
lugares. De fato, são as inquestionáveis trapalhadas feitas pelas mulheres 
com poder que justificam a exclusão delas desse âmbito na vida real e 
justificam o papel do homem (BEARD, 2018, p. 66-67). 

 

Em Game of thrones as personagens femininas acessam o poder político através da 

violência (Daenerys, Cersei, Olenna Tyrell, Serpentes de Areia, Ellaria Sand, Yara Greyjoy) e 

do sexo (Daenerys, Cersei, Olenna e Margaery Tyrell, Serpentes de Areia). A violência 

também é usada como instrumento de poder pelos personagens masculinos da série, mas pelos 

que arrogam a si as prerrogativas da masculinidade hegemônica. Isso não ocorre com aqueles 

que apresentam uma alternativa a esse modelo, como é o caso de Jon Snow e Tyrion Lannister, 

por exemplo. Mesmo que Jon seja um guerreiro e use da violência em contextos de guerra, ela 

sempre é usada como um elemento contra ameaças (“selvagens”, Ramsay Bolton, 

Caminhantes Brancos, Rei da Noite) e não de ataque (a única vez que ele faz isso é quando 

acompanha o exército de Daenerys na batalha para a conquista de Porto Real, e mesmo nesse 

contexto ele muda de posição e sai de um lugar inicialmente de ataque – que não se configura 

– para o de defesa dos inocentes). E os principais instrumentos usados por Tyrion são 

inteligência, perspicácia e diplomacia. Por sua vez, os homens que aderem à masculinidade 

hegemônica também usam o sexo como instrumento de poder, mas nesse caso Tyrion faz o 

mesmo, diferente de Jon que é um dos poucos personagens masculinos que consegue 

desenvolver sua sexualidade sem precisar dominar ou objetificar as mulheres.  

Nesse sentido, a série constrói um mundo em crise e representa o status quo baseado 

na dominação patriarcal tradicional como nocivo, mas ao mesmo tempo sustenta que as 

mulheres não são uma alternativa a essa configuração porque só são capazes de afirmar o seu 



216 

 

poder através da violência, ou seja, elas reproduzem a mesma lógica do sistema que querem 

combater, portanto, trazem algo tão injusto e nocivo como o anterior. Isso é exemplificado 

tanta na caracterização de Daenerys e Cersei quanto na conclusão das trajetórias de ambas. 

Daenerys enlouquece na Batalha de Porto Real e incendeia a cidade, matando vários 

inocentes, algo contrário ao que ela acreditava e distante do seus ideais. A abordagem 

audiovisual e narrativa não inserem a perspectiva da personagem nem no contexto que 

antecede os ataques, explicando o processo que a levou a tomar essa decisão (fica subtendido 

que é pela rejeição de Jon), e nem durante o ataque da cidade, ela é despersonificada, 

conforme analisado no capitulo 3. Assim, a deterioração dos ideais de liberdade e justiça 

proclamados por Daenerys em uma imagem/discurso fascista é abrupta (imagens 294 a 297) e, 

por isso, desconfortável e desrespeitosa com a trajetória da personagem por não ser 

narrativamente construída. 

 

 
 

Se Daenerys enlouquece ao ser rejeitada por um homem e assume um projeto fascista 

de dominação, Cersei perde completamente o poder e sua capacidade combativa na última 

temporada de Game of thrones. Ela se submete ao sociopata Euron Greyjoy ao aceitar fazer 

sexo com ele após pressionada. Novamente o sexo é usado como instrumento de poder, mas 

agora Cersei é a rainha dos Sete Reinos, já está em uma posição de poder. E se ela 

inicialmente precisa do auxílio de Euron para conseguir a Companhia Dourada e a frota de 
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parte dos Homens de Ferro, ela poderia continuar protelando a situação (havia combinado de 

se casar após a vitória contra Daenerys) ou mesmo matá-lo (o acordo com a Companhia 

Dourada estava feito e os Homens de Ferro não possuem lealdade sólida, pendem para o lado 

mais forte). Cersei sempre usufruiu da sua sexualidade, não se furtando de ter vários amantes 

na Corte, então ela poderia querer se relacionar com Euron. No entanto, a sequência de 

encontros entre eles deixa entrever que Cersei não desejava isso, foi algo que fez para obter 

vantagem política, uma repetição do tropos sexista analisado anteriormente. 

Ainda, as ações de Cersei na última temporada de Game of thrones são muito restritas. 

Há o desenvolvimento da estratégia de colocar balestras especiais nos muros de Porto Real 

para atacar os dragões, mas apenas isso. Daenerys é uma oponente muito poderosa, tem armas 

de destruição em massa representadas nos seus dragões, então Cersei está em uma condição 

de extrema desvantagem. No entanto, ela também estava assim após ser humilhada na 

caminhada da vergonha e ameaçada pela Fé Militante, mas conseguiu reverter a situação com 

muita habilidade, através de fogo vivo. Então, no último episódio da sexta temporada, Cersei 

é colocada em um terraço admirando Porto Real e bebendo uma taça de vinho, mas é uma 

representação da personagem saboreando sua vitória, pois havia derrotado todos os oponentes 

na cidade, o que lhe permite assumir o poder. Por outro lado, na última temporada Cersei é 

retratada no mesmo lugar várias vezes, mas nesse caso a imagem representa passividade, a 

personagem apenas espera o ataque de Daenerys com seu dragão. Ela não tem um plano 

alternativo ou rota de fuga. Cersei fica paralisada e só rompe a letargia quando o teto começa 

a desmoronar e Qyburn a chama. Ela foge para morrer soterrada nos braços de Jaime 

Lannister, chorando e clamando por proteção.  

Em Game of thrones, a violência só é ilegítima para as mulheres que desestabilizam o 

sistema ao reivindicar o poder político para si, mas não confere o mesmo tratamento às 

personagens que não fazem isso, como é o caso de Arya Stark e Brienne de Tarth, por 

exemplo. Nenhuma das duas usa o sexo ou a violência impositiva para a obtenção de poder 

político, mesmo que o uso da violência marque suas trajetórias. No caso dessas personagens, a 

violência é um instrumento de defesa, de vingança ou de justiça, atuando muito mais como 

um poder emancipatório do que como um exercício de poder político sobre as demais pessoas. 

Brienne é a principal reserva moral da série televisiva, incorruptível e a única que adere 

plenamente aos ideais de cavalaria (com exceção de Jon, mas este não é um cavaleiro), ela 

age sempre em defesa de ideais nobres. Por outro lado, Arya usa a violência inicialmente 

como defesa e, depois, como ataque em uma lógica de vingança, mas isso não é 

problematizado pela série porque a personagem nunca é questionada ou sofre as 
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consequências dos seus atos, do contrário, a sua trajetória representa a vingança como 

legítima e triunfante.  

Nesse sentido, a ação de Brienne e Arya questiona as estruturas de poder vigentes 

porque as personagens reivindicam um poder (guerreiro) que não é permitido a elas, mas ao 

fazerem isso não desestabilizam o status quo porque são absorvidas por ele, são uma exceção 

permitida e até legitimada (Brienne é sagrada cavaleira e admitida como conselheira do rei e 

Arya é aceita por sua família e tem a condição de escolher ser uma aventureira). Portanto, 

Game of thrones legitima a violência empreendida por Brienne e Arya porque ela não é 

desestabilizadora da hegemonia masculina, pois não é usada para a obtenção de poder político, 

mas como uma afirmação de independência.  

As pretensões políticos reivindicadas por Daenerys e Cersei são descartadas e Jon 

Snow desponta como um alternativa possível ao status quo e o mais legítimo a assumir o 

Trono de Ferro, por ser um herdeiro Targaryen e homem honrado. No entanto, isso não 

acontece, o personagem também é esvaziado na oitava temporada. A trajetória do personagem 

está atrelada ao projeto de ser “o escudo que guarda o reino dos homens”, juramento feito ao 

entrar na Patrulha da Noite e amplificado com a ameaça de expansão dos Caminhantes 

Brancos. Nesse sentido, a grande luta de Jon é contra o Rei da Noite, em defesa dos vivos 

contra os mortos, e ele faz o possível para conseguir aliados nesse empreendimento. E 

consegue. Na sétima temporada Jon demonstra liderança e capacidade de convencimento, 

capaz de mobilizar uma grande força contra os inimigos, representada principalmente no 

poderio militar de Daenerys Targaryen, mas persuasivo o suficiente para juntar inimigos 

históricos (Patrulheiros e Povos Livres) e até mesmo atrair um rival, Jaime Lannister. 

No entanto, na oitava temporada, o personagem perde a capacidade de ação, mesmo 

que ele seja visto como um líder por seus seguidores em Winterfell, seja admirado e amado 

por Daenerys, tenha o apoio e o amor das suas irmãs, seja o herdeiro legítimo dos Targaryen, 

visto como uma boa opção ao Trono de Ferro por Varys e que os Caminhantes Brancos sejam 

derrotados, narrativamente Jon Snow é esvaziado de potência. Na Batalha de Winterfell 

contra o Rei da Noite, Jon tem uma atuação pífia. Aceita uma estratégia errada de Bran/Corvo 

de Três Olhos e demora a reagir quando percebe que está dando errado (só entra em ação após 

Daenerys fazer isso), não tem efetividade no uso do dragão, não consegue proteger Bran 

(quem se sacrifica é Theon) e não mata o Rei da Noite. O fato deste ser morto por Arya não 

representa em si a perda da potência de Jon (pode ser uma subversão interessante da ideia do 

escolhido) desde que Jon tenha sido efetivo na batalha, a questão é que ele não foi.  
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Pode-se argumentar que todos estão reunidos contra os mortos por causa de Jon, o que 

procede. No entanto, no momento decisivo ele é escanteado da luta, sendo que esta é um dos 

pilares do seu arco narrativo. Inclusive, a impotência de Jon é representada imageticamente 

quando ele fica paralisado na frente do dragão Viserion, incapaz de fazer algo decisivo na 

guerra, mesmo que não fosse a morte do Rei da Noite. Eles nem se enfrentaram 

apropriadamente. Jon até tentou em um contexto anterior, mas novamente foi paralisado, 

agora por uma horda de mortos, e salvo por Daenerys. Aliás, nas últimas temporadas, Jon é 

salvo recorrentemente por outros personagens (por Sansa na Batalha dos Bastardos, por 

Daenerys e Benjen Stark na luta Além da Muralha, por Daenerys na Batalha de Winterfell e 

por Arya quando esta derrota o Rei da Noite). E não há problema nenhum nisso, é até 

interessante porque ele representa um novo tipo de masculinidade. Jon não é representado 

como um líder arrogante tais quais Robert Baratheon ou Tywin Lannister, que precisa impor 

um protagonismo constante, mas como um líder colaborativo que tenta equalizar o melhor de 

cada um. Além disso, ele não se sente intimidado por mulheres fortes e insubmissas, do 

contrário, se relaciona muito bem com elas (Arya, Sansa) e nem se furta em desenvolver um 

relacionamento afetivo e sexual baseado em reciprocidade e não em dominação (Ygritte, 

Daenerys).  

No entanto, Jon não é decisivo na resolução da trama que fazia parte do seu arco 

narrativo (e não do de Arya ou dos demais personagens) e após a Batalha de Winterfell ficou 

sem propósito, sendo reduzido a um seguidor de Daenerys, sintetizado na repetição constante 

de “my queen”. Jon é extremamente leal e orientado por um sentido de dever, por isso é difícil 

imaginá-lo traindo Daenerys e reivindicando para si o Trono de Ferro por ser um herdeiro 

legítimo da Casa Targaryen. No entanto, essa revelação teve apenas a função de 

desempoderar Daenerys porque não tem impacto no desenvolvimento de Jon. A única ação 

significativa do personagem na última temporada é a morte de Daenerys e até nesse caso não 

é uma decisão dele, mas uma manipulação feita por Tyrion, que o sentido de dever de Jon o 

impediu de declinar.  

Ao final de sua trajetória, Jon Snow não assume o Trono de Ferro, o que é coerente 

porque ele nunca desejou o poder político, e é banido dos Sete Reinos e mandado para a 

Patrulha da Noite, algo que não tem muito sentido porque não há mais a necessidade da 

existência dessa ordem militar (a ameaça dos Caminhantes Brancos foi debelada e os 

“selvagens”, integrados). Jon termina indo com os Povos Livres para um lugar inóspito, ele 

parece feliz, mas é importante salientar que isso não foi construído como uma escolha dele, 

Jon foi condenado a isso.  
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Outro personagem importante nesse cenário é Tyrion Lannister, que também tem sua 

trajetória ligada à de Daenerys, quando ele se torna seu conselheiro e Mão da Rainha. A partir 

desse momento, Daenerys é  abordada como perigosamente instável, alguém que precisa ser 

conduzida e vigiada. Nas temporadas anteriores, como já discutido, os conselheiros de 

Daenerys atuam como “voz da consciência” e servem como freios à violência da personagem, 

no entanto ela não é caracterizada como instável e nem os demais personagens a viam como 

um perigo ou incapaz de governar, mas sim como uma figura admirável e inspiradora, porém 

pouco experiente para o governo, por isso a natureza do aconselhamento. Nesse sentido, a 

introdução de Tyrion no seu arco narrativo também atua como elemento de esvaziamento do 

poder de Daenerys e o Lannister passa a ser a representação de uma governança pacífica nas 

últimas temporadas. 

Tyrion Lannister nunca desejou “quebrar a roda”, do contrário, ele se alimentava dela 

em um arranjo cúmplice com as estruturas de poder vigentes, mesmo sem poder gozar de 

todas as suas prerrogativas e ter algumas limitações de acesso. Este lhe foi negado quando 

matou o próprio pai, ato que o expulsa da zona de privilégios concedida pela identidade 

Lannister. Esse é o ponto de ruptura que o conduz em outra direção e é compreensível que ele 

se sinta seduzido pelo discurso da Targaryen, que ainda o permite estar novamente no poder, 

algo que ele sempre almejou. No entanto, Tyrion não compactua realmente com o projeto de 

Daenerys, ele fala que quer segui-la, mas desde que nos termos dele. Em nenhum momento 

Tyrion é permeável a aprender com ela ou entendê-la. Ele interpreta discordâncias como uma 

expressão de violência, ou seja, só há possibilidade de parceria entres eles se Daenerys se 

submeter à vontade de Tyrion, algo inconciliável. 

Tyrion nunca foi caracterizado como adepto do uso da violência como estratégia para 

a resolução de conflitos políticos e só faz uso dela em contextos de exceção, como no caso da 

defesa de Porto Real na Batalha da Água Negra. No entanto, isso não o caracteriza como um 

pacifista enfático e irrestrito que não admite o uso da violência mesmo em contexto de guerra, 

construção feita nas duas últimas temporadas de Game of thrones. A caracterização de Tyrion 

nesses termos é um pouco artificial e serve para estabelecer um contraste com a inerente 

violência e inabilidade ao governo de Daenerys, auxiliando no esvaziamento desta 

personagem. 

Também coloca Tyrion em conflito patente contra o processo de conquista dos Sete 

Reinos, empresa da qual faz parte por ser Mão de Daenerys. Ele não consegue desenvolver as 

estratégias de ataque necessárias à invasão de Westeros. Tanto que ele falha miseravelmente 

nessa empreitada, em prejuízo da sua inteligência e perspicácia, como se fosse uma 
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sabotagem inconsciente aos propósitos violentos da sua rainha. Isso fica imageticamente 

explicitado quando Tyrion é representado em sofrimento diante da destruição causada pelos 

dragões de Daenerys. Mas isso atinge outros contornos porque o dilema de Tyrion também é 

apresentado como uma tensão entre as possibilidades de mudança trazidas por Daenerys e a 

defesa da tradição representada por sua identidade Lannister, o que fica evidente na Batalha 

da Estrada de Ouro, quando ele é representado dividido entre Daenerys e Jaime. 

Nesse embate, Tyrion pende para a tradição e a estabilidade. Ele não consegue lidar 

com a possibilidade da destruição de elementos que lhe são caros, como Porto Real e a Casa 

Lannister, representantes do sistema nobiliárquico dos Sete Reinos. Por isso é tão chocante 

para ele a execução de Dickon Tarly, mais do que a de Randyll, pois isso representa a 

eliminação da sucessão dessa Casa (Sam não é considerado herdeiro porque foi para a 

Patrulha da Noite). O mesmo pode ser dito do fato de levantar a questão da sucessão de 

Daenerys de forma inoportuna, ele não sabe o que ela pretende fazer, é imprevisível aos seus 

olhos. E isso também fica patente em sua insistência na preservação de Cersei (e do filho no 

seu ventre), a quem já se referiu nesses termos, em outra ocasião: "Eu vou te machucar por 

isso [ameaçar Shae]. Chegará o dia em que achará que está segura e feliz, e sua alegria vai 

virar cinzas em sua boca. Então saberá que a dívida foi paga." (T2E08, The Prince of 

Winterfell, 2012).  

Tyrion trai Daenerys para proteger Jaime e Cersei (e o filho dos dois, a descendência 

da Casa Lannister) e para proteger os Sete Reinos e sua estrutura, que ele acredita ser possível 

humanizar. Assim, Tyrion entra em tensão com o impulso desestabilizador representado por 

Daenerys e atua como um instrumento de contenção dessa força, portanto, um elemento 

conservador. 

O projeto vencedor em Game of thrones é o de Tyrion Lannister, que assume o 

protagonismo no último episódio da série. Ele aparece como o principal ator político na 

resolução das questões, pois todos os elementos do final da narrativa foram definidos e 

articulados por ele: trai Daenerys, induz Jon a matá-la e coloca Bran Stark como rei. E isso 

possibilita que ele vire a Mão do Rei, algo que sempre quis. Com isso, é Tyrion quem assume 

o poder de fato em Westeros, capitaneando as decisões e presidindo o Pequeno Conselho, já 

que Bran é retratado como um fantoche, que se ausenta do Conselho para wargar115. Fica 

explícito que quem decide é Tyrion. 

                                                
115 Capacidade de entra na mente de animais.  
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A jornada de Bran Stark não foi mencionada até o momento nesta dissertação porque 

narrativamente ele estava afastado do jogo político desde que assumiu uma jornada mística e 

quando retornou para casa, abdicou por iniciativa própria ao título de Senhor de Winterfell em 

favor da irmã, Sansa. Portanto, a introdução de Bran como rei no terço final do último 

episódio da série atua mais como uma surpresa do que uma revelação plausível, sendo que a 

introdução de Bran não tem uma efetividade significativa no debate em torno dos embates 

políticos porque quem assumiu o poder de fato foi Tyrion Lannister, o real protagonista e 

vencedor dos jogos dos tronos.  

No entanto, cabe destacar que Bran é curiosamente o único, dentre os personagens de 

destaque, que pode usufruir das prerrogativas da masculinidade hegemônica. Bran é uma 

“coisa quebrada”, nas palavras de Tyrion, mas isso não o impede de ser herdeiro de Ned Stark 

na ausência do pai e do irmão mais velho, mortos. Tanto que ele foi o Senhor de Winterfell 

enquanto Robb estava em guerra contra os Lannister, após já ter sofrido o acidente que o 

deixou paraplégico. Esta condição por si mesma não atua como limitadora ao poder político 

(o caso de Tyrion é diferente porque é o pai quem não o aceita como herdeiro, não são as leis 

que o limitam). Portanto, mesmo que Bran não tenha as características atribuídas à 

masculinidade hegemônica por sua deficiência física, ele pode reivindicar às suas 

prerrogativas dada a posição de herdeiro da Casa Stark que ocupa (assim como o caso de 

Joffrey, conforme apontado no capítulo anterior). 

E Sansa Stark? Ela assume o poder na ausência de Jon, quando este vai se encontrar 

com Daenerys em Pedra do Dragão, e não sai mais dessa posição, sendo proclamada Rainha 

do Norte no último episódio da série, após Jon Snow ser banido para Além da Muralha e Bran 

assumir o Trono de Ferro. Diferente das forças desestabilizadoras representadas por Daenerys 

Targaryen e Cersei Lannister, Sansa representa a conformação ao sistema, agora reformado a 

ponto de permitir que ela seja coroada rainha. Não deixa de ser uma solução narrativa 

inconsistente porque sua reinvindicação pela autonomia do Norte é aceita sem 

questionamento pelos lordes presentes no conselho que escolheu Bran como rei e mesmo por 

este (que também é um Stark). Sansa não é ameaçadora ao poder masculino, por isso é 

possível conviver com ela como rainha, diferente dos casos de Daenerys e Cersei. Game of 

thrones trabalha a conformação de Sansa a partir da sua vitimização, os abusos sofridos são 

verbalizados por ela (para o Cão e para a audiência) como fonte de poder e força: 
Cão: - Ouviu falar que a dilaceraram, que a dilaceraram sem dó. 
Sansa: - Ele recebeu o que merecia. 
Cão: - Você mudou, Passarinho. Nada teria acontecido se tivesse fugido de 
Porto Real comigo. Nada de Mindinho, nada de Ramsay. Nada disso. 
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Sansa: - Sem Mindinho, Ramsay e o resto, eu teria sido um Passarinho a 
vida toda. 
(T8E04, The last of the Starks, 2019). 

 

A ênfase é em Mindinho e Ramsay, a fase de vitimização gratuita a qual Sansa foi 

submetida em Winterfell. O período em Porto Real, de aprendizado e amadurecimento para 

além dos abusos, é negligenciado, vira “o resto”. Nem Cersei, com quem ela mais conviveu 

na capital é mencionada. Sansa é uma rainha linda e quebrada, parece não ter mais condições 

de se relacionar com ninguém, mas tem uma Coroa na cabeça. Um prêmio de consolação.  

 

5.6. “As pessoas aprendem a amar as correntes que as prendem”: sensibilidade pós-

feminista em Game of thrones 

 

Game of thrones admite que “o gênero é um campo primário no interior do qual, ou 

por meio do qual, o poder é articulado” (SCOTT, 1995, p. 88) e enfoca como a dinâmica de 

poder atua nas relações de gênero, ao enfatizar como as feminilidades e masculinidades são 

uma construção social a serviço da manutenção da estrutura  hegemônica vigente e faz isso 

expondo o quão prejudicial e perigosa é a “velha” ordem tradicional patriarcal para todos os 

seus membros (obviamente, para uns mais do que para outros). No entanto, ao fazer isso 

reproduz e reafirma alguns elementos que estruturam o sistema que aparenta questionar 

(sexismo, por exemplo), em um processo que parece contraditório por pretender conciliar 

termos inerentemente inconciliáveis: “a noção de contradição tornou-se uma maneira 

essencial de entender a natureza fragmentada das ideologias e as inconsistências (às vezes 

gritantes) entre os diferentes discursos”116 (GILL, 2007). Portanto, os discursos acionados e 

produzidos por Game of thrones sobre as relações de gênero se relacionam com o que 

Rosalind Gill (2007) chama de sensibilidade pós-feminista.  

A análise dos principais pontos que marcaram as trajetórias femininas em Game of 

thrones aponta que existe uma representatividade restrita das mulheres no que tange questões 

de raça, classe e orientação sexual, pois a série retrata e privilegia as narrativas das mulheres 

brancas, nobres e heterossexuais. Isso implica também em graus diferenciados de impacto 

com que a objetificação e a violência contra a mulher são representadas e percebidas pela 

audiência, que varia de acordo com a personagem alvo dessas ações e se traduz em uma 

                                                
116 Tradução de: The notion of contradiction has become a key way of understanding the fragmented nature of 
ideologies and the (sometimes glaring) inconsistencies between different discourses. 
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seletividade que hierarquiza essas mulheres e, subliminarmente, indica que existem mulheres 

mais importantes do que outras.  

A composição das mulheres nobres é bem diversificada, mas elas apresentam algo em 

comum: a elas é dada a oportunidade de romper com a opressão que experenciavam em uma 

sociedade misógina e, mesmo as personagens que se conformaram com sua posição, o fizeram 

por escolha própria: Selyse escolhe seguir Stannis por motivações religiosas e quando 

percebeu ter sido conivente com seus atos equivocados, se matou; Lysa é manipulada por 

Baelish, mas foi sua motivação em ficar com o amante que a fez matar Jon Arryn; Catelyn se 

conforma com o seu papel social, mas faz isso em uma posição privilegiada por ser 

considerada e respeitada pelos homens de sua família, ao mesmo tempo que desfruta o poder 

de agência.  Todas as demais mulheres nobres conseguiram, de alguma forma, sair de uma 

posição de submissão e conquistar agência, paulatinamente assumindo um lugar como figuras 

ativas nos jogos de poder ou em outras atividades (caso de Arya Stark e Brienne de Tart, por 

exemplo), mas o processo de ascensão dessas personagens é sempre pela via individual. Por 

serem personagens complexas e multidimensionais, com maior tempo de tela para o seu 

desenvolvimento narrativo, despertaram mais empatia junto ao público. Além disso, são 

preservadas da objetificação que marca a maior parte da representação das outras mulheres na 

série.  

O mesmo tratamento não foi reservado às demais personagens femininas que, além de 

sofrerem com variados graus de objetificação, a elas foi negada qualquer possibilidade de 

redenção e/ou empoderamento. As prostitutas Ros e Shae e as filhas-esposas de Craster são os 

casos mais extremos, também objetificadas pela narrativa, simplesmente descartadas e 

descaracterizadas para atender ao desenvolvimento de um personagem masculino. O mesmo 

não pode ser dito de Ygritte e Osha, que foram narrativamente valorizadas, mas não tiveram 

condições de se desenvolver. Missandei e Gilly são personagens secundárias atreladas ao 

desenvolvimento narrativo de outros personagens. A exceção é Melisandre que sempre teve 

poder, por ser uma sacerdotisa que trabalha com magia, e participa ativamente no jogo 

político. No entanto, foi objetificada em vários momentos.  

Ainda, as personagens femininas que representam alguma possibilidade de 

desestabilização do poder masculino são descaracterizadas como loucas e esvaziadas 

narrativamente na última temporada da série, como é o caso de Daenerys Targaryen e Cersei 

Lannister, por exemplo. Em uma abordagem audiovisual que adere ao sexismo em algumas de 

suas representações, é difícil que o poder feminino seja contemplado, a não ser que ele não 

seja desestabilizador do status quo, ou seja, não ameaçador ao poder masculino. Portanto, a 
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conclusão da série deslegitima as reivindicações femininas de acesso ao poder político por 

forças que são consideradas desestabilizadoras, elas são retratadas como incapazes na função 

de governantes. De certa forma, é como se a ordem patriarcal não estivesse tão equivocada 

assim em refratar as mulheres das posições de comando porque Daenerys e Cersei ameaçam a 

existência dos Sete Reinos, colocam tudo em perigo pois agem baseadas na emoção e não na 

racionalidade. Daenerys e Cersei são representadas como mulheres que saíram do controle, 

por isso precisaram ser detidas.   

Outras mulheres podem ter as suas reivindicações atendidas, por não representarem 

uma ameaça à hegemonia masculina. Brienne e Arya nunca lutaram pelo poder político, 

apenas queriam uma condição para serem quem são, então quando conseguem isso, se 

conformam. Arya Stark é a representação do individualismo triunfante, ela faz o próprio 

destino. As imagens construídas em torno dela (e de algumas outras personagens) são muito 

ligadas ao “girl power” e " power feminism", discurso consumíveis que não ameaçam o status 

quo e ainda traz retornos financeiros:  
[...] versão rejuvenescida e "popular" do feminismo, tanto em termos de sua 
existência cada vez mais mediada como parte do campo cultural quanto em 
sua capacidade de agir como uma mercadoria, vendendo capacitação e 
agência para as consumidoras. Foi durante esse período que o “pós-
feminismo” se tornou mais reconhecível e concretizado como um fenômeno 
cultural117 (GENZ, 2009a, p. 82). 

 

Sansa Stark tem a sua reinvindicação politica atendida porque o seu poder foi 

conferido pelos homens, isso é a própria personagem quem diz quando afirma que ficou mais 

forte por causa dos seus abusadores. Ao invés do seu poder ser creditado a ela (que aprendeu, 

foi perspicaz, tenaz, lutadora) é transferido aos homens que a violaram física e 

psicologicamente.   

Game of thrones admite que a “velha” masculinidade tradicional é nociva e deve ser 

suprimida de vez, mas refrata a possibilidade desse lugar ser ocupado pelas mulheres, como já 

mencionado, ou pela masculinidade representada pelo “novo homem [...] sensível, atencioso e 

não sexista” (GILL, 2007) ou mesmo pelos dois, pois “o novo homem” não se sente 

ameaçado pelo poder feminino, existe uma possibilidade de parceria nesse arranjo. Na série o 

modelo do “novo homem” é representado por Jon Snow. Assim como Daenerys e Cersei, Jon 

                                                
117 Tradução de: “[...] rejuvenated and “popular” version of feminism, both in terms of its increasingly 
mediated existence as part of the cultural field as well as in terms of its capacity to act as a 
commodity, selling empowerment and agency to female consumers. It was during this time that 
“postfeminism” became more recognizable and concretized as a cultural phenomenon.”  
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também foi esvaziado narrativamente. Sua potência é retirada na última temporada e, mesmo 

sendo o herdeiro legítimo e guiado por noção de dever e honra, é banido dos Sete Reinos e 

retirado da convivência. Por sua vez, o modelo legitimado é o representado por Tyrion 

Lannister, um exemplo da masculinidade do “novo rapaz [...] hedonista, libidinosa e pós-

feminista” (GILL, 2007).  

O projeto de Tyrion é o grande vencedor dos Jogos dos Tronos e nas últimas 

temporadas o personagem atuou como um elemento conservador das forças nobiliárquicas e 

patriarcais, sendo responsável pela desarticulação das principais possibilidades de mudança. 

Foi Tyrion quem apelou para a honra de Jon Snow e o fez matar Daenerys Targaryen, 

abolindo tanto a ameaça representada por ela quanto criando as condições do banimento de 

Jon. Ele é a voz que convence os lordes da escolha de Bran Stark como rei, resultando na sua 

própria nomeação como Mão do Rei. Nesse sentido, Tyrion não representa um retorno das 

estruturas de masculinidade hegemônica fundadas em uma estrutura patriarcal tradicional 

porque essa mostrou-se carcomida e inviável, além de não contemplar os interesses do próprio 

personagem. No entanto, vários elementos da antiga ordem foram mantidos e o diálogo sobre 

as prostitutas deixa subtendido que as mulheres continuarão na base da exploração desse 

sistema. As relações mais igualitárias entre os gêneros, representadas por Jon Snow, são 

excluídas como uma utopia irrealizável e as relações de poder são mantidas, algo também 

expresso no histórico de Tyrion Lannister em seus relacionamentos. 

Resistir é inútil? Não, a resistência de Sansa, Brienne e Arya são recompensadas. E 

Jon pode continuar a vida dele junto aos Povos Livres, desde que longe dos Sete Reinos. No 

entanto, parece que tentar “quebrar a roda” é inútil, mesmo que apareça alguém que tenha o 

maior poder militar conhecido e ache ser possível “construir um mundo melhor”. Este não 

existe, as coisas sempre foram assim e sempre serão. A quem pensar diferente, cabe a morte, 

o banimento ou o deboche, como quando o ingênuo Sam propõe uma democracia ao Conselho 

de Lordes/Ladies que define a escolha de Bran como rei. Não à toa, temos novamente Tyrion 

arrumando as cadeiras no Conselho, como fazia quando o seu pai Tywin Lannister era a Mão 

do Rei Joffrey. Mas as coisas mudaram, Tywin e Joffrey são coisas do passado, uma Stark é 

Rainha do Norte e uma brava guerreira e dois plebeus resistentes fazem parte do Conselho do 

Rei. E vão reabrir os bordéis, afinal nada melhor para reabilitar a economia de uma cidade em 

reconstrução.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Game of thrones é um fenômeno midiático do começo do século XXI de grande 

impacto cultural, por isso merece uma análise dos discursos que veicula, notadamente quando 

percebe-se que a série produz um discurso ambíguo sobre as relações de gênero. O fato de 

apresentar o gênero como uma construção social e apontar que as masculinidades e 

feminilidades são socialmente construídas e estão a serviço do status quo, pois atuam como 

legitimadoras das relações de poder entre os gêneros, além de enfatizar como a masculinidade 

hegemônica fundamentada em uma dominação patriarcal tradicional é nociva e, portanto, 

questionável, representam uma problematização do mundo ficcional baseado em uma extrema 

opressão feminina. Este mundo não é apresentado como idílico, do contrário, os que se 

beneficiam dos privilégios concedidos por sua posição são eliminados da narrativa através dos 

mecanismos que os legitimam no poder, mostrando como essa estrutura é inviável a todos. 

Ainda, constrói empatia com personagens que não se conformam a essa sistema, permitindo 

um questionamento da sua base fundadora. No entanto, esta problematização esbarra na 

abordagem audiovisual que adere a alguns elementos sexistas do mundo ficcional, 

principalmente em sua representação de nudez, sexo e violência contra as mulheres, além de 

restringir a empatia aos membros da nobreza, os protagonistas da história.  

Assim, Game of thrones se coaduna com as demandas contemporâneas por 

representatividade ao trazer uma variedade de protagonistas femininas com desenvolvimento 

narrativo complexo e em processo de luta contra as estruturas de opressão baseadas em 

gênero a qual estavam submetidas, mas, ao mesmo tempo, traz representações gráficas de 

estupro, abuso e violência contra as mulheres de forma descontextualizada e problemática, 

tanto narrativamente quanto por meio da construção audiovisual que objetifica os corpos 

femininos. Se, por um lado, é muito importante ver mulheres se emancipando e adquirindo 

agência, além do significativo valor simbólico de ver-se representada em um produto cultural, 

por outro lado, é problemático ver mulheres objetificadas e retratadas como “descartáveis”, 

sendo que a alguns grupos em específico (de acordo com parâmetros de raça e classe social) é 

negada representatividade. Mais perigosa é a falsa sensação de que a presença de mulheres 

bem desenvolvidas e poderosas nas telas representa por si só que as reinvindicações 

feministas já foram alcançadas. 

Tais representações parecem contraditórias, mas essa aparente contradição faz parte de 

uma sensibilidade pós-feminista marcada por um “emaranhamento de temas feministas e anti-

feministas” (GILL, 2007) que molda a cultura das mídias. Este discurso pós-feminista 
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ressignifica as reivindicações feministas adequando-as ao status quo neoliberal e patriarcal. 

Ao enfatizar o quanto as mulheres são “empoderadas” e donas de si, fomentam uma 

percepção de agência e igualdade, mas que representa um ganho limitado de fato  ao 

engendrar novas formas de controle e dominação. Ao mesmo tempo, despolitiza 

midiaticamente o movimento ao apresentar o feminismo em uma chave individualista e 

dando-o como bem sucedido e, portanto, desnecessário. Por sua vez, engendra padrões de 

masculinidade refratários às questões feministas, que agem de forma conservadora por 

plasmar representações de masculinidade que são ou opressivas, retratadas como ameaçadas 

pelo poder feminino, ou calcadas na diferença em relação à feminilidade e, por isso, 

libidinosas, poderosas e “genuínas”, afeitas a discursos sexistas. 

Nesse sentido, é fundamental ressaltar que os contextos institucionais de produção são 

importantes para a compreensão das escolhas criativas realizadas na elaboração de uma obra 

artística. Assim, as escolhas que pautaram o processo de transposição midiática da saga 

literária As crônicas de gelo e fogo para a série televisiva são melhor compreendidas levando 

em consideração o modelo de produção do canal HBO. A imagem de diferenciação posiciona 

o canal e suas obras através de um discurso de marketing que as caracteriza como ousadas, 

transgressoras e inovadoras, mas um dos principais dispositivos usados para legitimar esse 

discurso ocorre por meio da representação de nudez e do sexo, abordados visualmente da 

perspectiva de um homem heterossexual ao explorar, majoritariamente, a imagem do corpo 

feminino objetificado. Assim, muitas opções realizadas em Game of thrones que situam o seu 

discurso como sexista encontram correspondência com as demandas de exposição da nudez e 

do auto-atribuído caráter transgressor da HBO.  

Ainda, as narrativas de ascensão das personagens femininas são todas pela via 

individual, não há uma ação coletiva e coordenada e questões importantes como classe, raça e 

orientação sexual não são consideradas, o discurso é muito focado na agência e relevância de 

uma mulher específica (branca, classe média ou alta, heterossexual, em um padrão estético 

definido). O discurso pós-feminista muitas vezes simplifica a questão da agência/poder em 

uma noção vaga de “empoderamento”, que funciona mais como um slogan do que um 

instrumento de poder de fato. Isso fica explícito, em Game of thrones, onde todas as formas 

de ascensão feminina passam por uma escolha individual e não por uma luta coletiva. Em 

outras palavras, são as escolhas das personagens e suas ações individuais que mudam a sua 

condição, mas isso não leva a uma mudança da condição das mulheres em geral. Além disso, 

o final da série demonstra que o processo de ascensão vivenciado por muitos personagens é 

limitado, pois as forças desestabilizadoras do status quo ou que apresentavam uma alternativa 
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a ele foram deslegitimadas. A conclusão da série deslegitima as reivindicações femininas de 

acesso ao poder político como também elimina a possibilidade da valorização de um tipo de 

masculinidade afeita à cooperação simétrica entre os gêneros.  

Portanto, é possível identificar que a sensibilidade pós-feminista é um dispositivo de 

convencimento que visa manter a hegemonia patriarcal. Há a consideração de demandadas 

feministas e concessões são feitas, mas de uma forma que não haja mudança significativa no 

sistema de dominação. O discurso apresenta como encerrada a discussão por afirmar ter 

contemplado as reivindicações, mas sem fazê-las de fato.  

A presente pesquisa não permite afirmar categoricamente se Game of thrones é um 

texto progressista, conservador ou reacionário porque todo texto é polissêmico e pode ser lido 

de formas diferentes, dependendo da maneira como é apropriado. Esta dissertação se propôs a 

fazer uma análise do texto sem entrar na questão da recepção, de como esses discursos são 

apropriados. Isso significa que não é possível afirmar como o texto é acionado, por isso ele 

não pode ser considerado progressista ou conservador por si mesmo, isso não está no texto. 

Mas essa pesquisa indica que Game of thrones se coaduna com um discurso pós-feminista 

endossado pela cultura das mídias contemporânea na qual “as ideias feministas [são] 

simultaneamente ‘incorporadas, revisadas e despolitizadas’”  (GILL, 2007a, p. 161). Portanto, 

analisar a recepção é um próximo passo de pesquisa para tentar compreender como os 

discursos foram apropriados e por quais grupos, tendo em vista os seus interesses. 
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