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RESUMO

O objetivo deste artigo é analisar os memes criados pelos fãs da série televisiva 
Game of Thrones. Para isso, compreende-se os conceitos de Ciberespaço, Cibercultura, 
Cultura da Convergência e a origem e evolução do termo Meme. Em seguida, veremos 
como estes conceitos se aplicam a criações dos telespectadores da série e quais foram 
os principais memes desenvolvidos no decorrer dos episódios selecionados.
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ABSTRACT

The purpose of this article is to analyze the memes created by the fans of 
the television series Game of Thrones. For this, it is understood the concepts of 
Cyberspace, Cyberculture, Convergence Culture and the origin and evolution of the 
term Meme. Then, we see how these concepts are applied to creations of the series 
viewers and what are the main memes developed over the selected episodes.

Keywords:  Cyberculture, Convergence Culture, Memes.

INTRODUÇÃO

O final do século XX marcou o início da transição entre a comunicação de massa 
para a comunicação em rede. O desenvolvimento das tecnologias de informação e de 
comunicação provocaram, de acordo com Roy Scott (um dos principais teóricos da 
arte em rede), o “segundo dilúvio”, o das informações.  Tanto que Albert Einstein, 
numa entrevista concedida nos anos 1950, já falava da explosão da bomba das 
telecomunicações. (LÉVY, 1999)

Essa apropriação tecnológica permitiu o desenvolvimento de um comportamento 
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coletivo de exploração e conectividade, demandando estratégias comunicacionais 
diferentes, distante das mídias tradicionais. (LÉVY, 1999). Além disso, permitiu 
um crescimento exponencial e caótico das informações e dos dados disponíveis. A 
conexão em rede agregou outros “satélites comunicacionais” ao núcleo central de 
comunicação, estabelecido, até então, em torno da televisão.

O Ciberespaço é o cenário virtual onde há interação e convergência entre 
informática e telecomunicação, não apenas se limitando a infraestrutura material da 
comunicação digital, mas também englobando toda a informação presente na rede 
(LÉVY, 1999). Uma plataforma, a priori, acessível para qualquer pessoa em qualquer 
lugar do mundo expor seu conhecimento e também interagir com o conteúdo criado 
pelos demais usuários. 

O termo Cibercultura é utilizado para definir o comportamento dos usuários 
no ciberespaço através de práticas e valores, além de sua contínua reconfiguração, 
consequência de seu constante desenvolvimento (LÉVY, 1999). Em seguida, tivemos 
a definição de mais duas práticas desencadeadas por meio do ciberespaço, conhecidas 
como Cultura de Convergência e Cultura Participativa. 

Neste contexto, temos uma geração de pessoas online extremamente ativas e 
geradoras de conteúdo. Muita dessas informações se tornam memes com a capacidade 
de auto propagação. Pois Dawkins (2007) define o meme como uma unidade de 
transmissão cultural que tende a imitação e a replicação. Isto é refletido na relação 
de um público com, por exemplo, um produto televisivo, onde é criado materiais 
humorísticos por diversas fontes distintas e com extrema agilidade, que são replicados 
diversas e diversas vezes, até um novo conteúdo aparecer, tornando o anterior obsoleto.

Como objeto de estudo, utilizaremos os memes criados pelos fãs da série Game 
of Thrones no decorrer da primeira metade da 6º temporada, com episódios sendo 
veiculados semanalmente aos domingos. Por se tratar de linguagem de internet, que 
está em constante mudança e com conteúdos sendo criados por milhares de usuários, 
fez-se necessário a seleção de episódios, com a análise sendo feita na semana da 
exibição.

Utilizou-se como fonte as postagens dos fãs publicadas via twitter, filtrados 
através das hashtags #GameofThrones e #GoT. Essas são de utilização das redes 
sociais oficiais da emissora e são aderidas por muitos dos fãs que comentam sobre os 
episódios nas redes sociais.

CIBERESPAÇO, CIBERCULTURA E CULTURA DA CONVERGÊNCIA

A acessibilidade e barateamento do computador permitiu o advento de novo 
mercado de tecnologia com um custo reduzido. Teve-se um aumento considerável 
no fluxo de dados, cálculos e agilidade nos processos empresariais e diários da 
sociedade. O mercado de tecnologia entrou em evidência e estudos para potencializar 
o desempenho das máquinas eram constantes. 

No final do século XX, três processos independentes se uniram, inaugurando 
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uma nova estrutura social predominantemente baseada em redes: as exigências 
da economia por flexibilidade administrativa e por globalização do capital, 
da produção e do comércio; as demandas da sociedade, em que os valores 
da liberdade individual e da comunicação aberta tornaram-se supremos; e os 
avanços extraordinários na computação e nas telecomunicações possibilitados 
pela revolução microeletrônica. CASTELLS (2003, p. 8) 

A infraestrutura de um novo espaço de comunicação estava preparada para 
receber toneladas de informações, transações, organizações e conhecimento. 
Consequentemente, um comportamento e cultura própria. O ciberespaço, relatado 
por Lévy (1999. p. 92) é definido como ‘’o espaço de comunicação aberto pela 
interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores’’. Tem 
como objetivo maior de armazenar e de servir de interface para a informação virtual

O virtual tende a atualizar-se, sem ter passado, no entanto à concretização 
efetiva ou formal. A árvore está virtualmente presente na semente. Em 
termos rigorosamente filosóficos, o virtual não se opõe ao real, mas ao atual: 
virtualidade e atualidade são apenas duas maneiras de serem diferentes. (LÉVY, 
1996, p.15) 

Existem três princípios de extrema influência no desenvolvimento do Ciberespaço: 
a interconexão, a criação de comunidades virtuais e a inteligência coletiva. Trata-
se de uma comunicação universal, onde qualquer aparelho tecnológico deve conter 
um acesso à internet em algum momento, seja nos aparelhos mais sofisticados como 
tablets, carros e smartphones até os mais simples como eletrodomésticos. Não apenas 
se limitando a ter acesso à rede, mas sim respondendo a interagindo a outros aparelhos.  

O desenvolvimento dos meios de comunicação eletrônicos é relacionado com as 
mudanças no código comunicativo e cultural. As tecnologias de comunicação e 
as mídias transformaram profundamente os espaços das nossas experiências. No 
século XXI estamos a viver num mundo completamente transformado. A rede 
modela a realidade, cria as experiências que podem substituir as experiências 
pessoais e indiretas de cada indivíduo. Ativou-se uma realidade virtual que 
funciona em paralelo com o mundo real e estes dois mundos cruzam-se cada 
vez mais. (JABLONKA, 2009, p. 110)

Sendo que a Cultura é caracterizada por valores e crenças que definem como cada 
pessoa irá agir, em outras palavras é a bagagem de experiências que cada individuo 
carrega. A cultura surge no inicio de uma sociedade, onde é criado um padrão de 
comportamento baseado em diversos fatores que são repetidos de geração em geração 
e ditado por instituições e organizações que partilham do mesmo ideal. A cultura é 
uma construção coletiva (CASTELLS, 2003). O ambiente virtual influenciou novas 
práticas, a cibercultura. Lévy (1999, p. 17) define o termo como “o conjunto de 
técnicas (materiais ou intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento 
e de valores que se desenvolvem juntamente com o ciberespaço.”  

André Lemos (2005) desenvolveu, a partir do conceito da cibercultura, o princípio 
da “re-mixagem”, conjunto de práticas sociais e comunicacionais de combinações, 
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colagens, cut-up de informação a partir das tecnologias digitais. As novas mídias 
trouxeram uma evolução nos processos de comunicação, possibilitando uma nova 
forma de produção e criação de conteúdo, definida como “ciber-cultura-remix”.

As novas produções midiáticas são adaptadas e ajustadas constantemente 
para novas tecnologias, como tablets, videogames e podcasts e tornando possível 
a comunicação com o público que acaba dedicando menos tempo para as mídias 
tradicionais, como televisão, rádio e jornais, porém uma não anula a outra. Lemos 
(2005, p. 3) disserta que “trata-se de reconfigurar práticas, modalidades mediáticas, 
espaços, sem a substituição de seus respectivos antecedentes”.

O principio da conexão em rede visto na cibercultura, tornou possível o fluxo 
de dados entre diversas plataformas midiáticas. As pessoas não estão mais focadas 
em apenas uma tela, cada individuo tem interesses específicos e utilizam várias 
ferramentas para consumir o conteúdo desejado e ter novas experiências. Essa 
integração e sinergia de várias fontes de informação são definidas como Cultura da 
Convergência.

Por convergência, refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplas 
plataformas de mídia, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao 
comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a 
quase qualquer parte em busca das experiências de entretenimento que desejam. 
Convergência é uma palavra que consegue definir transformações tecnológicas, 
mercadológicas, culturais e sociais, dependendo de quem esta falando e do que 
imaginam estar falando. (JENKINS, 2008, p. 29)

É possível notar essas transformações nas produções culturais e nas práticas 
estabelecidas pelos indivíduos nas redes sociais. A narrativa criada ao redor dos 
Vingadores3, por exemplo, demonstra a convergência transmidiática sendo utilizada 
pelas empresas de entretenimento. O universo transmidiático dos Vingadores se 
expande por diferentes plataformas, HQs, Filmes, Séries transmitidas em canais 
abertos, séries produzidas para serviços de streaming4 e assim por diante.

Nas palavras de Jenkins (2008, p. 29), “Bem-vindo à cultura de convergência, 
onde as velhas e as novas mídias colidem, onde mídia corporativa e mídia alternativa 
se cruzam, onde o poder do produtor de mídia e o poder do consumidor interagem de 
maneiras imprevisíveis”.

A cultura de convergência não é algo que ocorre devido a aparelhos, ela acontece 
dentro do cérebro de cada individuo. Eles absorvem fragmentos de informações no 
bombardeio midiático do dia a dia e as transformam em recursos para desenvolver e 
compartilhar informações. (JENKINS, 2008)

A convergência foi explorada de diversas maneiras, dando origem a novas formas 
de se produzir conteúdo, uma delas é a narrativa transmídia. Temos uma história 
central que se passa em um universo fictício que e é complementada em diversas 
mídias. 
3  Personagens originários das Histórias em Quadrinho (HQ).
4 fluxo de média ou fluxo de mídia, é uma forma de distribuição de dados, geralmente de multimídia em uma 
rede através de pacotes.
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Na forma ideal de narrativa transmídia, cada meio faz o que faz de melhor, 
afim de que uma história possa ser introduzida num filme, ser expandida pela 
televisão, romances e quadrinhos; seu universo possa ser explorado em games 
ou experimentado como atração de um parque de diversão. (JENKINS, 2008, 
p. 138)

A internet virou um veículo de ação coletiva, onde grandes produtos são feitos 
e criados a partir de pessoas que querem contribuir com aquilo que se interessam. 
Jenkins (2008) cita os fãs do universo de Guerra nas Estrelas, uma franquia que 
tem um grande número de apreciadores fiéis e dispostos a consumir qualquer que 
seja o produto relacionado a tal. Este interesse fez com que um concurso de vídeo 
independente sobre o universo da franquia em 2005 tivesse mais de 250 inscrições. 
Este comportamento acaba criando verdadeiras comunidades virtuais que cooperam 
entre si para este tipo de produção continue acontecendo.

Os fãs sempre foram os primeiros a se adaptar às novas tecnologias de mídia; 
a fascinação pelos universos ficcionais muitas vezes inspira novas formas de 
produção cultural, de figurinos a fazines e, hoje, de cinema digital. Os fãs são o 
segmento mais ativo do público das mídias, aquele que se recusa a simplesmente 
aceitar ao que recebe, insistindo no direito de se tornar um participante pleno. 
Nada disso é novo. O que mudou foi a visibilidade da cultura dos fãs. A web 
proporciona um poderoso canal de distribuição para a produção cultural 
amadora. Os amadores têm feito filmes caseiros há décadas; agora esses filmes 
estão vindo a público. (JENKINS, 2008, p. 188) 

Uma forma de participação pode ser observada nos memes compartilhados nas 
redes sociais virtuais. Observa-se um comportamento cada vez mais recorrente no 
ambiente digital. Durante a transmissão de um determinado evento em canais de 
televisão, aberto ou fechado, os indivíduos têm produzido imagens, textos e vídeos 
sobre os programas transmitidos, sejam eles debates políticos, jogos de futebol, 
novelas etc.

Dawkins (2007, p. 122) define meme como um “substantivo que transmite a ideia 
de uma unidade de transmissão cultural, ou uma unidade de imitação. (...) Pode-se, 
alternativamente, pensar que a palavra está relacionada à memória”. Levando para 
a realidade do ciberespaço e comunicação digital, é aquele conteúdo que se espalha 
pelos usuários da internet e vai sofrendo modificações e compartilhamentos. Quase 
sempre sendo imagens, desenhos, pequenos filmes, fotos de famosos ou desconhecidos 
em situações inusitadas que rapidamente se tornam populares para muitos internautas 
ao redor do mundo (JABLONKA, 2012). Frequentemente a palavra meme é utilizada 
de forma errada, sendo relacionada a “conceito” ou “ideia”, quando na realidade está 
diretamente envolvida com o termo “imitação” (BLACKMORE, 1999). O estudo dos 
memes está relacionado à difusão de informação, onde ideias são passadas adiante, 
podendo sofrer diferentes interpretações e alterações. (RECUERO, 2009)

Unindo imagens e comentários, os memes foram se tornando populares devido a 
seu conteúdo personalizado. Para Jablonka (2012, p. 112) “Os motivos principais da 
existência dos memes na comunicação virtual são os seguintes: expressar as emoções 
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nas situações em que faltam os meios não verbais, expressar a sua atitude perante os 
assuntos tratados na conversa virtual.”

Um dos memes mais populares de 2008, conhecido como Trollface5, viralizou 
por grande parte da internet e acabou virando substantivo. Utilizado para representar 
uma pessoa que gosta de fazer piadas e brincadeira com os outros. Em português deu 
origem a um novo verbo e substantivo, o de trollar e o da trollagem (JABLONKA, 
2012). Um meme sofre constantes alterações e versões no decorrer de sua circulação 
na internet:

A variação corresponde à capacidade do meme de mutação. Uma história nunca 
é contada exatamente do mesmo modo e essas pequenas variações vão gerando 
grandes mudanças com o passar do tempo. A seleção é o elemento que faz com 
que alguns memes chamem mais a atenção do que outros, permanecendo mais 
e sendo mais copiados, enquanto outros não são lembrados. A retenção ocorre 
pela permanência do meme no caldo cultural. É comparável à hereditariedade, 
que faz com que um novo meme tenha, portanto, muito pouco de originalidade, 
mas seja produto de variação e recombinação de ideias antigas que permanecem 
presentes nas ideias presentes. (RECUERO, 2009, p. 124)

Os memes são fruto da capacidade de se produzir conteúdo a partir da liberação 
do polo de emissão, um dos princípios da cibercultura. O ciberespaço é uma via 
de mão dupla que abre caminho para os usuários participarem e contribuírem com 
informações. A cultura participativa é algo integrado com o comportamento na 
internet, os fãs e consumidores de produtos midiáticos, seja qual elas forem, querem 
e fazem parte do processo de criações dos mesmos (LEVY, 1999 e JENKINS, 2008). 
Uma simples imagem pode trazer um significado mais complexo que uma frase direta. 
Diariamente são criados diversos memes, muitas deles por comunidades virtuais, 
onde aquela linguagem só será entendida por pessoas que partilham conhecimento de 
determinado assunto como séries e filmes.

GAME OF THRONES

As Crônicas de Gelo e Fogo (The Game of Thrones) é uma história de fantasia 
épica escrita por George Raymond Richard e foi lançada em 1996. Hoje, a saga 
contempla cinco volumes traduzidos em mais 20 idiomas e cerca de 25 milhões de 
cópias vendidas mundialmente. O sucesso da história chamou atenção da emissora 
americana HBO, que em 17 de abril 2011 estreou seu primeiro episódio da série 
baseada no universo. É evidente o sucesso da série nas redes sociais, o Twitter6 oficial 
conta com quase 3 milhões de seguidores e sua página oficial no Facebook7 caminha 
para os 19 milhões (10 de julho de 2016).

Com um alto número de consumidores e a cultura participativa sendo algo 
presente na internet, é inevitável uma interação mais ativa dos usuários para com o 
5  Rosto de Troll (Troll ou trol é uma criatura antropomórfica imaginária do folclore escandinavo. É descrita 
como um gigante horrendo)
6  www.twitter.com/gameofthrones
7  https://www.facebook.com/GameOfThrones/?fref=ts
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material original. Neste trabalho, teremos como objeto de estudo o conteúdo criado 
pelos fãs sobre a série televisiva Game of Thrones no decorrer de sua 6º temporada.

As Crônicas de Gelo e Fogo acontecem em Westeros, um reino fictício onde as 
estações levam décadas para passar. O período contado nos livros se passa entre a 
previsão de um inverno rigoroso e a uma ameaça que vive ao norte do continente, 
conhecida como Os Outros. Criaturas que voltaram à vida, mas são isolados por uma 
enorme muralha de gelo que os separam dos reinos. Porém, este cenário de fantasia 
é apenas o plano de fundo para tramas políticos que envolvem o trono de ferro, o 
símbolo de poder máximo que pertence ao rei de Westeros.

A HBO estreou a 6ª temporada em Abril de 2016. O último episódio da 5ª 
temporada, ‘’Mother’s Mercy’’, como expõe o site Spoilertv.com (2015), teve 8,11 
milhôes de telespectadores, sendo o episódio mais visto até então. A primeira 
temporada de Game of Thrones não alcançou o mesmo sucesso que Boardwalk Empire 
em sua estreia.  Porém, conforme a história foi sendo adaptada para as telas, tornou-se 
a série com maior audiência da emissora.

MEMES E GAME OF THRONES

Colocar em prática ideias e opiniões com visibilidade para outros milhões de 
internautas em apenas alguns segundos faz com que um assunto se espalhe e seja 
complementado por outros usuários na rede de forma quase ilimitada. Com os 
memes, vimos que novas formas de transmitir uma mensagem é feita diariamente e 
reconfigurada para todo tipo de contexto, principalmente pelas comunidades virtuais, 
fruto do ciberespaço e da inteligência coletiva. Dessa forma, pretende-se analisar como 
a comunidade de fãs da série Game of Thrones utilizam criações próprias através de 
memes para se comunicar e reagir a determinados eventos durante a transmissão dos 
capítulos da série na 6º temporada. Análise dos memes de Game of Thrones foi feita 
a partir das publicações dos próprios fãs via twitter, filtrados através das hashtags 
#GameofThronese e #GoT.

EPISÓDIO 1 – THE RED WOMAN8

A sexta temporada de Game of Thrones estreou no dia 24 de Abril de 2016. O 
capítulo inicial intitulado “The Red Woman” contou com uma audiência de 8 milhões 
de espectadores e 13 milhões de downloads, segundo o site Adoro Cinema9. Após o 
intervalo de 10 meses entre temporadas, o episódio chegou com o intuito de situar 
o que estava acontecendo com cada personagem, porém com pouco progresso na 
história e sem revelar a grande questão: Jon Snow realmente havia morrido?

As principais reações dos fãs ficaram com a personagem Melisandre, a Mulher 
Vermelha, que dá título ao episódio e foi inserida na historia na 2º temporada. Uma 
feiticeira e conselheira do falecido Stannis Baratheon, conhecida por suas habilidades 
8  A Mulher vermelha (Tradução Livre)
9  http://www.adorocinema.com/noticias/series/noticia-120990/
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mágicas, persuasão e com uma aparência jovem e atraente. Ao final do episódio é 
revelado que sua imagem era uma ilusão e seu corpo na realidade é de uma pessoa 
extremamente idosa. 

Figura 1: montagem com três imagens postadas no twitter com a Reação dos fãs nas redes sociais. Fonte 
das imagens, da esquerda para a direita: https://twitter.com/laraaleixo_/status/724589254832209920  https://

twitter.com/jcd_giulia  https://twitter.com/lucasmarreiros/status/724529501712072704

Imediatamente os fãs desencadearam produções em forma de memes, ligando 
os acontecimentos da série para o seu cotidiano. No twitter, muitos usuários fizeram 
um comparativo entre as duas formas da personagem com algum jeito que eles se 
sentem em determinadas situações. O momento da personagem Melisandre foi usada 
para contextualizar como o usuário @lucasmarreiros se sente ao sair para festas. 
Podemos notar que os memes foram utilizados como uma forma de expressão, não 
necessariamente como opinião do espectador sobre o episódio, mas levando para o 
lado pessoal e passando a mensagem utilizando elementos da série. As duas aparências 
da personagem Melisandre fez com que cada pessoa se identificasse de alguma forma, 
reconfigurando o conteúdo para cada realidade. 

EPISÓDIO 2 – HOME10

O segundo episódio foi ao ar no dia 1º de Maio ainda com grandes expectativas 
para o mistério sobre Jon Snow. Um ponto alto do episódio foi a aparição de Bran 
Stark, filho de Ned Stark, que havia sido aleijado por Jaime Lannister e estava ausente 
desde a 4º temporada. Após eventos da série, o personagem foi para além da muralha 
para descobrir mais sobre seus estranhos poderes que começaram a surgir. 

Porém, inevitavelmente o grande momento do episódio ficou com o arco de Jon 
Snow que finalmente foi ressuscitado pela feiticeira Melissandre.

10 Casa ou Lar (Tradução Livre).
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Figura 2: montagem com imagens publicadas no Twitter sobre o episódio Home. Fonte das imagens, 
no sentido horário, começando com a primeira imagem à esquerda: https://www.facebook.com/

TheGameofThronesbr/?fref=ts_https://twitter.com/cleytu/status/726955850959577089_https://twitter.com/
rafael_lam/status/727130330633801729_https://twitter.com/CesarPlza/status/727227287121317890_twitter.

com/helo_lannister/status/727061828413579265

A fanpage Game of Thrones BRINTRODUÇÃO:gem da Justiça’’ta ‘’ . 28) 
aborda sobre a Cultura da Converg. Durante a transmiss após várias publicações que 
interagiam com seus seguidores e discutiam o episódio enquanto ele era exibido, 
publicou uma imagem ligando o personagem a Jesus Cristo, devido a sua ressuscitação.

A imagem (primeira a esquerda na Figura 2) contou com 2,4 mil curtidas nas 
primeiras horas após a publicação e 246 compartilhamentos. Porém, é nos comentários 
onde houve o maior número de reações. “Ano que vem posso comemorar duas 
Páscoas?! Rses” disse um fã. “Jon Snow é meu pastor e nada me faltará” respondeu 
outro. Memes foram criados relacionando o renascer de Jon Snow com o do dia a dia 
dos fãs devido a sua expressão. Situações comuns como o fato de perder a hora pela 
manhã ou o celular.  

Figura 3: Fonte das imagens, da esquerda para a direita:_https://twitter.com/guilhermeavila/
status/727229805637296128_https://twitter.com/_babib/status/727092274493005824_twitter.com/loyanne_

lemos/status/727055440509558784

Outro tema abordado pelos telespectadores foi sobre os spoilers11 nas redes 
11 Spoiler tem origem no verbo spoil, que significa estragar, é um termo de origem inglesa (Tradução Livre). 
Spoiler é o nome dado para a ação de antecipar os acontecimentos de uma série ou reality show.
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sociais. É comum no decorrer da série os fãs utilizarem a internet para se expressar, 
porém parte deles não consegue acompanhar os episódios em sua estreia, que vai ao ar 
nos domingos às 22 horas. Alguns fãs reagiram de forma bem-humorada, abordando 
os spoilers que ocorreram com frequência, utilizando cenas de filmes e da própria 
série. Algumas publicações têm destaque por não se tratar diretamente sobre a série 
em si, mas sim de outros produtos de outras mídias para expressar o seu sentimento 
relacionado ao episódio. 

Identifica-se o fenômeno da convergência ocorrendo onde cada usuário utiliza de 
sua bagagem cultural, experiências e de conteúdos consumidos em outras plataformas. 
No exemplo da Figura 3, temos uma cena do filme Matrix (1999) em que o personagem 
Neo desvia de várias balas em uma cena de ação. O usuário @_babib utilizou esse 
contexto para adaptar a sua realidade na internet, onde no caso, ele deveria desviar 
dos spoilers. Retratando o que Jenkins (2008, p. 28) aborda sobre a Cultura da 
Convergência, onde “Cada um de nós constrói a própria mitologia pessoal, a partir de 
pedaços e fragmentos de informações extraídos do fluxo midiático e transformados 
em recursos através dos quais compreendemos nossa vida cotidiana.”

Aqui a máxima é “tudo muda, mas nem tanto”. Devemos evitar a lógica da 
substituição ou do aniquilamento já que, em várias expressões da cibercultura, 
trata-se de reconfigurar práticas, modalidades midiáticas, espaços, sem a 
substituição de seus respectivos antecedentes. (LEMOS, 2005, p. 03)

Baseado no conceito de reconfiguração da ciber-cultura-remix, pode-se notar que 
outros memes são recriados e utilizados se encaixarem na forma que o usuário quer 
se comunicar. 

EPISÓDIO 03 – OATHBREAKER12

Neste episódio foram desenvolvidas as consequências do renascimento de Jon 
Snow. Destaque para o personagem Olly, o qual Jon tinha certo laço afetivo, mas 
que mesmo assim também conspirou para seu assassinato. Ao final do episódio, 
finalmente vemos a atitude de Jon, que acaba executando todos os traidores através da 
forca. A cena da execução foi comemorada entre os fãs. Vários usuários publicaram 
o momento:

Figura 4: Reação à cena. Fonte das imagens da esquerda pra direita: twitter.com/coquidakota https://twitter.
com/furtado03 twitter.com/aarquiney

12 Perjuro (Tradução Livre). 
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Dentre as criações dos internautas identificam-se temas como o Enem, 
comemorações sobre a punição aos traidores e algumas menções ao término do final 
de semana e a chegada da segunda-feira.

EPISÓDIO 04 – THE BOOK OF STRANGER13

O quarto episódio foi marcado pelo reencontro de Jon Snow e Sansa Stark. Os 
irmãos estavam separados desde a primeira temporada e colocados em situações 
distintas após a morte de seu pai Ned Stark. Ela passou a temporada anterior nas mãos 
de Ramsey Bolton, que tomou o controle de Winterfell. Após encontrar o irmão, ela o 
convence da necessidade de retomarem sua cidade natal. 

Figura 5: Fonte das figuras, em sentido horário, começando pela imagem superior esquerda: https://twitter.
com/danielnasc https://twitter.com/Lunafairywood https://twitter.com/evellyn_dayanne https://twitter.com/

biancacasttro https://twitter.com/Seriesdepre https://twitter.com/Escurydark

A cena foi finalizada com um abraço entre os personagens e foi motivo de 
comemoração entre os fãs, sendo um dos momentos mais aguardados da série. A 
espectadora @biancacasttro utilizou da linguagem com emoticons para expressar seu 
sentimento pelo acontecimento. 

O olhar do selvagem Tormund para a cavaleira Brienne, que chegou em Castel 
Black junto a Sansa Stark, também chamou a atenção. Os usuários usaram a gíria 
“Shipar”, que significa torcer pela formação de um determinado casal, para definir a 
cena e torcer por um futuro relacionamento entre os personagens.

O episódio terminou focando o núcleo de Daenerys Targaryen, que havia sido 
capturada pelos Dothraki e levada para sua capital Vaes Dothrak. Em uma cena 
que ela reúne todos os Khals, que são os lideres dos exércitos Dorhraki, e consegue 
derrotá-los ateando fogo na cabana que se encontram, Daenerys revela sua habilidade 
13 O Livro do Estranho (Tradução Livre).



GAME OF MEMES: UMA ANÁLISE SOBRE OS MEMES E A SÉRIE TELEVISAVA GAME OF THRONES 

20 | COMUNICAÇÃO - REFLEXÕES, EXPERIÊNCIAS, ENSINO |Curitiba | v. 13| n.13|p. 009-022| 1° Semestre 2017 

de ser imune a chamas e assume o controle de toda a cidade.  
Com um episódio dividido entre diversos núcleos de personagens, três momentos 

chamaram a atenção dos internautas no twitter. O primeiro deles foi a abertura do 
episódio, com Jon Snow e Sansa Stark se reencontrando depois de anos. Apesar da 
cena não ser explorada de forma humorística, tivemos fãs comemorando o momento 
com bastante exaltação. Na mesma cena, tivemos o olhar marcante do selvagem 
Tormund para Brienne, que foi motivo para especulação e torcida para o possível 
casal. Já final do episódio a Daenerys assume o poder Vaes Dothrak, onde os usuários 
produziram memes assimilando a personagem como um símbolo de poder.

EPISÓDIO 5 – THE DOOR14

Neste episódio tivemos o foco narrativo voltado para Bran Stark e suas habilidades 
de ter visões do passado. Porém, em uma atitude ousada de testar seus poderes sem 
supervisão de seu mestre conhecido como O Corvo, ele acaba atraindo a atenção dos 
Outros para sua localização. Durante a fuga da caverna onde se encontrava, Bran 
perde seus companheiros, a elfa Folha, seu mestre Corvo e seu lobo Verão, que acabam 
sendo mortos pelo exército de zumbis trazido pelo Rei da Noite, o líder dos Outros. 

Figura 6: Fonte das imagens, em sentido horário, começando da imagem superior esquerda: https://
twitter.com/Caalliu  https://twitter.com/AmandaAl31 https://twitter.com/nygmaximoff https://twitter.com/

umpoucodeironia https://twitter.com/geonagy

Na sequência final, a atenção é voltada para o personagem Hodor, um meio-
gigante fiel à família Stark que apenas se comunica dizendo seu nome “Hodor” em 
tons de voz diferentes. Na cena, ele segura uma porta que fecha a caverna para dar 
14 A porta (Tradução Livre).
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a oportunidade para Bran e Meeran fugirem. Enquanto isso, Bran estava tendo mais 
um vislumbre do passado e vê o jovem Hordor ainda criança, que por consequência 
de suas habilidades, acaba tendo uma espécie de ataque epilético e repetindo várias 
vezes a frase “Hold the door”, que se traduz “segure a porta”. Durante a convulsão, 
ele começa a pronunciar de forma abreviada e dizendo apenas ‘’Hodor’’. Desta forma 
é revelado que foi o próprio Bran Stark que desenvolveu o trauma do meio-gigante, 
que acaba ficando para trás durante a fuga. 

Os fãs utilizaram cenas de filmes e séries relacionados à tristeza para expressar seu 
luto pelo personagem, ligando diretamente com a frase dita “Segure a porta”: A usuária 
@nygmaximoff, utilizou o meme do ator Ben Affleck, que manteve uma expressão de 
fria e pensativa durante uma entrevista sobre o filme Batman v Superman: A Origem 
da Justiça. Outros usuários optaram por utilizar os memes cartunescos relacionados 
a tristeza. Transpor uma emoção para o ambiente virtual apenas com a linguagem 
escrita pode não ter o mesmo peso de uma mensagem complementada com imagem 
ou emoticon. O quinto episódio foi marcado pela perda de um personagem querido 
pelos fãs, onde reagiram utilizando memes em diversos formatos para expressar sua 
tristeza. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os memes são frutos dos pilares da cibercultura integrada com os conceitos da 
cultura da convergência. Podemos ver como a liberação do polo de emissão tornou 
possível o desenvolvimento de materiais independentes de forma que, auxiliados pela 
interconexão, se propagam com extrema agilidade no ciberespaço e adaptados para 
diversos formatos e situações.

A cultura da convergência é o que da forma aos memes, pois ao se basear em 
experiências passadas e conteúdos consumidos, as pessoas transformam uma forma 
de linguagem em algo pessoal e com uma mensagem direcionada para diferentes 
públicos com os quais se deseja comunicar. Os fãs de Game of Thrones alinharam 
essas práticas ao desenvolver memes para as redes sociais. Nos episódios analisados, 
essa linguagem foi abordada de diversas maneiras, como para expressar uma situação 
não ligada ao episódio, a utilização de outro meme para transpor um sentimento ou 
apenas para celebrar algum momento aguardado.

Cada episódio representou algo diferente para os espectadores. Muitos utilizaram 
as cenas para expressar a sua vida cotidiana, coisas simples como perder o horário, sair 
de casa ou a situação financeira. Isso retrata como a convergência não ocorre apenas 
em forma midiática, mas que ela acontece em nossas próprias vidas e conteúdos que 
consumimos.

Os fãs conseguiram cruzar o próprio cotidiano com acontecimentos dos 
episódios, identificando-se e criando memes a partir disso. Durante esse tempo, alguns 
deles ganham destaques e levando pra si um significado bem estabelecido e acabam 
sendo utilizados em diversos contextos. Alguns internautas aproveitaram-se destes 
para representar seus momentos de surpresa, alegria e tristeza durantes os episódios 
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analisados. Observa-se neste trabalho, que a definição do meme de Dawkins (2007) 
caracteriza o que ocorreu durante a primeira metade da temporada, uma vez que 
tivemos conteúdo construído e transmitido para telespectadores, que quando expostos 
aquilo, retransmitiram de alguma forma para outras pessoas, criando um ciclo de 
imitação e reconfiguração.

Uma das funções, ou utilização, do meme é transportar ideias criando uma 
cadeia que vai se renovando a medida que é compartilhada. Memes fazem parte da 
comunicação, não mais se limitando ao digital. Essa linguagem está presente em 
comunidades dos mais diversos tipos e atinge mercados como o posicionamento de 
gestores de redes sociais e materiais publicitários.
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