
 
 
 
 

O sucesso de “Game Of Thrones” quebra padrões universais  

da indústria do entretenimento  

Fãs da série do canal americano HBO viram tema de dissertação  
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A indústria do entretenimento cresce e lucra vertiginosamente no mundo atual. A cada 

dia, ela se fortalece mais e as séries de TV ganham um grande destaque. Novas séries são 

lançadas, quase uma a cada mês, arrastando multidões de fãs que seguem as tramas fielmente. 

O relacionamento desses telespectadores virou tema de dissertação no Programa de Pós 

Graduação em Comunicação Social da UERJ 

 “O culto no universo fandom: dinâmicas afetivas e sociais em comunidades de fãs no 

ciberespaço”, de Adriana Porto Corrêa, foi defendida em 2014.  O trabalho estuda uma 

comunidade virtual, mais precisamente um fórum de discussão sobre a série de TV “Game Of 

Thrones” da rede de televisão americana HBO. A dissertação tem como objetivo 

compreender como se dá o culto dos fãs a um produto do entretenimento contemporâneo, 

além de suas motivações e desdobramentos. Adriana discute temas como o conceito de fã, o 

culto, a comunidade virtual, e a cultura fandom. 

A autora estudou o modelo de ficção chamado “A Jornada do Herói”, que ficou muito 

famoso ao ser utilizado nas produções de Hollywood com o intuito de ajudar produtores, 

roteiristas e diretores a diminuírem os riscos de entregar peças que desagradassem o público. 

Essa tecnologia narrativa baseia-se no trabalho do mitólogo Joseph Campbell. Ele observou 

os mitos e concluiu que eles continham padrões universais ocultos que faziam as pessoas se 

encantarem pelas narrativas. O método possibilitou a criação de diversas histórias com 

características diferentes, mas com estruturas semelhantes.  

Game Of Thrones foge totalmente desses padrões, e esse seria o motivo da série fazer 

tanto sucesso, segundo os próprios fãs da saga. O programa, veiculado desde 2011 em mais 

de 50 países, é uma adaptação audiovisual da série de livros “A song of Ice and Fire”, do 

escritor e roteirista George R R Martin. Desde então, ela já ganhou vários prêmios, elogios da 

crítica especializada e uma legião de fãs. 

Na conclusão de sua dissertação, Adriana observou que são muitos os fatores que 

contribuem para o  crescimento do culto de fãs a um produto audiovisual contemporâneo. 

Imersão na história, experiência material, estratégia narrativa e quebra de convenções 

desempenham papeis importantíssimos. A manutenção do culto não está ligada à vida útil da 

obra, muito menos ao sucesso que esta faz, mas colabora com a continuação e ampliação do 



fenômeno. A autora avalia que a dinâmica de análise é complexa,  difícil de precisar e 

encontra-se  em constante movimento. 

 

 

 

 

 

  


