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Resumo 

 

A mídia tem um papel fundamental na construção do eu e dos valores dos sujeitos 

contemporâneos. As séries constituem um dos principais produtos midiáticos a partir dos 

quais esses sujeitos repensam e reconstroem suas identidades. O presente estudo dispõe a 

respeito da cultura da mídia e das séries, da representação midiática da mulher e sua 

relação com o feminismo, que readequou o papel social da mulher dando-lhe novas 

perspectivas. Foi realizada uma análise de conteúdo das cenas envolvendo a personagem 

Arya Stark, nas seis primeiras temporadas da série. Foram analisados elementos 

relacionados à narrativa e à caracterização física da personagem. Foi possível observar 

que a trajetória de Arya na série pode ser relacionada à luta feminina pela independência 

e encontro de sua própria identidade. 
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Introdução 

A série estadunidense Game of Thrones (GoT) é objeto de estudo deste trabalho 

pelo grande sucesso que tem feito ao redor do mundo e pela quebra de paradigmas que 

ela proporciona ao ressaltar personagens femininas, com papeis relevantes na trama, 

mesmo em meio a uma fantasia medieval. 

Neste trabalho analisamos a personagem Arya Stark, que passou por processos de 

evolução de personalidade, assumiu protagonismo ao longo do enredo e esteve na série 

em todas as temporadas analisadas. 

Trazendo para o campo da comunicação, é ressaltada neste trabalho a importância 

dos estudos voltados para o papel da mídia e das séries, já que estas são produtos 

midiáticos muito presentes na vida de um grande número de sujeitos contemporâneos. 
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Outro assunto que abordaremos a seguir é a representação midiática e a relação 

desta com a evolução do papel da mulher na sociedade. É inegável a contribuição da mídia 

para a quebra de paradigmas ainda existentes quando se trata da luta feminista, tema que 

também não poderíamos deixar de explanar neste trabalho, pois o legado e a contribuição 

social do movimento proporcionam até hoje, às mulheres e a toda a sociedade, direitos 

que em determinado momento da história da humanidade pensou-se serem impossíveis 

de alcançar. 

Até a realização deste trabalho, Game of Thrones já contava com seis temporadas, 

com 60 episódios de cerca de 50 minutos em média cada. Levando em conta a extensão 

do conteúdo e a quantidade de episódios e cenas a analisar, optamos pela técnica de 

análise de conteúdo4, a partir de uma seleção das cenas mais significativas dentro da 

trajetória da personagem Arya Stark, tendo como base a narrativa e as transformações por 

que passou seu perfil nas seis primeiras temporadas de Game of Thrones. Somando todas 

as cenas em que Arya aparece da 1ª à 6ª temporada, o total é de 230 minutos, o que 

representa quase 4 horas. A 1ª temporada é a que ela menos aparece, com 22 minutos no 

total, sendo na 2ª o ápice de suas aparições, com 46 minutos, porém, não há uma regressão 

considerável nas outras temporadas, chegando à 6ª com 37 minutos. 

 

Mídia e Sociedade 

Como produto midiático de sucesso, para estudar Game of Thrones é preciso 

refletir sobre a importância da mídia na sociedade contemporânea. A mídia influencia as 

pessoas no seu modo de pensar, agir e se relacionar umas com as outras. Para Kellner 

(1995), o capitalismo tem um papel importante nesse processo, com a busca de deixar o 

mercado atualizado com novos produtos a fim de atrair mais consumidores e deixá-los 

dependentes. Dessa forma, a mídia serve de instrumento do capitalismo para levar as 

pessoas a consumir produtos, ideologias e comportamentos. Segundo Fossá (2016), os 

meios de comunicação “fazem a ligação do indivíduo com o seu contexto social, que é 

reforçado pela identificação dos membros do grupo de referência como produtores ou 

consumidores de informação” (FOSSÁ, 2015, p. 28). 

A cultura, que está presente de diferentes formas em cada sociedade, pode ser 

usada para doutrinar e moldar os indivíduos de forma a aliená-los com base em um 

 

4  Cf. Bardin (1977). 
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sistema. Segundo Kellner (1995), a mídia se tornou parte fundamental de nossa cultura por 

estar presente de uma forma quase onipresente na vida das pessoas – através do rádio, 

Internet, celular, televisão, etc. 

Na maioria dos países capitalistas, a cultura é veiculada pela mídia de forma 

comercial. Thompson (2002) acredita que as indústrias das mídias surgiram como novas 

formas de poder simbólico. Para Kellner (1995), as imagens que são exibidas na mídia, 

os discursos e as celebridades, substituem as instituições tradicionais de nossa sociedade, 

como a família, a igreja e a escola. A mídia passa a ser o lugar de adquirir conhecimento 

e se informar, dessa forma, influenciando nas escolhas e no modo de vida dos indivíduos. 

Já para Muniz (2001), a cultura dominante apresentada pela mídia não é nada mais do que 

o reflexo da própria classe dirigente da sociedade, mesmo que para a maioria das pessoas 

a cultura dominante não seja a que realmente predomine em seu meio. 

A cultura da mídia, da mesma forma que pode contribuir para o retrocesso da 

sociedade, também pode fazê-la progredir. Quando a mídia reproduz discursos que 

promovem o machismo e o preconceito, torna-se distante da democracia, mas pode 

também favorecer os interesses das minorias e oprimidos, quando ataca ou enfraquece as 

formas de segregação racial ou sexual. É o caso de novos modelos de feminilidade que 

surgem com a readequação do papel da mulher nas sociedades contemporâneas. 

Assim como é preciso se alimentar bem para ter um corpo saudável, também é 

preciso consumir produtos midiáticos de qualidade para ter uma mente saudável: “Somos 

aquilo que vemos e ouvimos, assim como somos aquilo que comemos” (KELLNER, 

1995, p. 424). 

É na mídia também que os indivíduos buscam sua própria identidade. Kellner 

(1995) recorda que nas sociedades pré-modernas, identidade não era uma questão 

problemática, tampouco discutida. Os indivíduos não passavam por crise existencial, e 

nem ocorriam modificações. Já na perspectiva pós-moderna, a identidade ganha outra 

conotação. À medida que a sociedade aumenta seu ritmo e complexidade, a identidade se 

torna mais instável e frágil a ponto de os discursos pós-modernos afirmarem que ela não 

existe. Segundo Kellner (1995), “a identidade é aquilo que se aparenta, a imagem, o estilo 

e o jeito como a pessoa se apresenta. E é a cultura da mídia que cada vez mais fornece 

material e recursos para a constituição das identidades” (KELLNER, 1995, p. 333). 
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Por mais que estejam em uma obra da ficção, as histórias das personagens se 

assemelham a histórias de mulheres reais que lutam todos os dias para se reafirmarem e 

conquistarem seu “lugar” na sociedade. É desta forma que os produtos midiáticos atuam: 

representando quem está do lado de fora, no mundo real. Segundo Hall (2016), a 

representação é a parte principal do processo de produção e disseminação de significados 

entre os indivíduos pertencentes “à mesma cultura”. E para representar é preciso estudar 

o uso da linguagem, de signos e imagens que possibilitam o significado ou a representação 

de objetos, pessoas, etc. 

França (2004) estabelece uma relação das representações com a história e a 

sociologia: “As representações estão intimamente ligadas a seus contextos históricos e 

sociais por um movimento de reflexividade – elas são produzidas no bojo de processos 

sociais, espelhando diferenças e movimentos da sociedade” (FRANÇA, 2004, p. 19). 

No mundo conectado em que vivemos, onde sites de canais (como a HBO) 

possibilitam acesso ao usuário, que paga TV a cabo, para assistir inúmeras séries online, 

não é de se espantar todo o sucesso que as séries vêm fazendo, principalmente Game of 

Thrones, que é uma das mais assistidas no mundo. 

Segundo o site de notícias G15, o último episódio da 6ª temporada de Game of 

Thrones, The Winds of Winter, foi assistido na estreia por mais de 8 milhões de espectadores, 

batendo mais um recorde de audiência. Esse número representa um aumento de quase 800 mil 

espectadores com relação à 5ª temporada. Segundo o site de notícias O Globo6, a estreia da 

quarta temporada da série atraiu cerca de 6,6 milhões de espectadores, tornando-se a 

maior audiência da HBO, desde o final da série Família Soprano, em 2007. Já na 1ª, 2ª e 

3ª temporadas, a média era de 3 milhões, 4 milhões e 5 milhões, respectivamente, segundo 

o site. Todos esses dados fizeram de GoT a segunda série mais assistida da TV a cabo, atrás 

apenas de The Walking Dead, da rede AMC. 

Mas a série não faz sucesso só entre os assinantes. Segundo Curi (2015), o Brasil 

é o país que mais baixa séries ilegalmente no mundo. Em 2012, 2013 e 2014, Game of 

Thrones bateu recorde também de pirataria, tornando-se por três anos seguidos a série 

mais pirateada do mundo, com mais 8 milhões de downloads, chegando a superar The 

Walking Dead, que ficou em segundo lugar com cerca de 4 milhões de downloads. 

 

 

 

5 Cf. G1 (2017). 

 
6 Cf. O Globo (2017). 
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Rodrigues (2014) afirma que “as séries são a narrativa do século XXI. Elas são 

para o nosso século o que o romance foi para o século XIX e o cinema para o século XX” 

(RODRIGUES, 2014, p. 9). Quando se trata de ficção, a atualidade não pode ser excluída. 

Ambas andam de mãos dadas para a construção da série, filme, novela, etc., segundo Jost 

(2012). 

 

Gosto de pensar que toda ficção é um país, que se tem maior ou menor 

desejo de descobrir, que nos é mais ou menos simpático, do qual 

amamos ou não os habitantes, e cujos personagens são melhores ou 

piores guias. Alguns nos perturbam de tal modo, seu universo é distante 

do nosso; outros tranquilizam-nos porque tudo neles nos parece 

familiar. (JOST, 2012, p. 27) 

 

Esta concepção favorece mais a identificação dos espectadores com realidades 

distantes das deles, por esse motivo é mais empregada pelos roteiristas estadunidenses. É 

o caso de Game of Thrones. Mesmo a história se passando numa época medieval, em um 

mundo distópico, a série remete a valores e disputas contemporâneas a fim de gerar 

identificação com o espectador. 

Os efeitos visuais, as narrativas e os personagens das séries encantam e seduzem 

os telespectadores. Mesmo com todos esses recursos técnicos, o sucesso de uma obra está 

mais ligado à parte simbólica e metafórica que ela proporciona ao espectador, que é muito 

maior do que o sistema de códigos que compõe a narrativa (JOST, 2012). 

Como uma oportunidade de se desligar da vida real, muitas vezes monótona, as 

séries surgem para transportar quem quiser se inserir em um mundo diferente, com 

perigos, aventuras, etc. No conforto do sofá da sala ou deitado na cama do quarto, o 

espectador é levado a um mundo de fantasia podendo observar a história e se identificar 

com algum personagem, por quem vai torcer. 

Game of Thrones, apesar de ser baseada na sociedade da Idade Média, é uma série 

não realista porque contém elementos de fantasia, como dragões, mortos-vivos, magia, 

etc. Apesar de o mundo distópico de GoT não remeter ao nosso mundo físico, ele retrata 

nossa sociedade, metaforicamente e simbolicamente, quando as mulheres tomam suas 

próprias decisões em uma sociedade marcada pelo patriarcalismo. Remete-nos à luta 

constante das mulheres para conquistar seu espaço e realizar seus sonhos, presente até os 

dias de hoje. 
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Mulher e Sociedade 

Para Beauvoir (1970), a relação do homem com a mulher nunca foi oposta ou 

igual, e sim superior: “O homem representa a um tempo o positivo e o neutro, a ponto de 

dizermos ‘os homens’ para designar os seres humanos” (BEAUVOIR, 1970, p. 9), por 

outro lado, a mulher é considerada o lado “negativo”, o “Outro”. Segundo Miguel (2014), 

essa desigualdade, na maior parte das vezes, nem sequer foi camuflada, pelo contrário, 

foi exibida como uma reação natural da espécie para a sobrevivência e progresso dela. 

Beauvoir (1970) afirma que o fato de a mulher ser biologicamente mais fraca do que o 

homem (na maioria dos casos) não explica a exclusão acometida a ela. O homem não 

reconheceu na mulher seu semelhante, portanto, “a vontade masculina de expansão e 

domínio transformou a incapacidade feminina em maldição” (BEAUVOUIR, 1970, p. 

98). Cansadas de tanta opressão e dispostas a lutar para possuírem os mesmos direitos 

que os homens, as mulheres descobriram que juntas podiam ser mais fortes. É nesse 

sentido que surge o feminismo, corrente intelectual que “em suas várias vertentes, 

combina a militância pela igualdade de gênero com a investigação relativa às causas e aos 

mecanismos de reprodução de dominação masculina” (MIGUEL, 2014, p. 17). 

Foi a partir da década de 1960 que a sociedade estadunidense realmente virou 

palco das lutas sociais, logo também, das reivindicações feministas. Pouco tempo depois, 

a mídia virou um espaço para essas lutas, tornando-se reflexo do que a sociedade estava 

passando: “Feministas e antifeministas, liberais e conservadores, radicais e defensores do 

status quo, todos lutam pelo poder cultural não só nos meios noticiosos e informativos, 

mas também no domínio do entretenimento” (KELLNER, 1995, p. 54). 

Além disso, entre os anos 1960 e 1970, foram trazidos à tona temas até então 

esquecidos como: o afeto, a sexualidade e o corpo. Segundo Biroli (2014), o feminismo, 

por meio de manifestações e testemunhos, levou a público os anseios das mulheres com 

o objetivo de reivindicação de mais direitos e a conscientização delas sobre tais temas. 

A Idade Média é o período que durou cerca de mil anos (na maior parte da Europa) 

entre a Antiguidade e o Renascimento, tendo início no século VI prolongando- se até o 

final do século XV. Segundo Carpentier (2012), “antigamente, os historiadores 

consideravam a Idade Média um período de decadência entre a prestigiosa Antiguidade
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e o Renascimento, quando os europeus reatam com a civilização antiga, não só nas artes, 

como na política e até na organização econômica” (CARPINTIER, 2012, p. 6). 

Apesar de Carpitier (2012) discordar em chamar a Idade Média de “Idade das 

Trevas”, para Beauvoir (1970), esse período foi bem obscuro para a mulher. De acordo 

com Beauvoir (1970), a mulher medieval é completamente dependente do pai e do 

marido, ela é obrigada a se casar com um marido escolhido pelo pai, ambos tendo sobre 

ela o direito de vida e de morte. Casada, não passa de uma serva do marido. Solteira, não 

passa de uma propriedade do pai. É o direito monárquico romano do pater famílias, 

segundo Pernoud (1977), que concede ao pai, proprietário e, em casa, sumo sacerdote, 

chefe de família o “poder sagrado” e ilimitado sobre os filhos e, consequentemente, sobre 

a mulher. Há leis que a protegem contra vários tipos de crime, mas apenas na qualidade 

de propriedade masculina. 

De uma forma geral, era estritamente proibido à mulher aprender a ler, escrever, 

a deter qualquer tipo de conhecimento. Cabia a ela, segundo Beauvoir (1970), preocupar-

se apenas em se vestir com indumentárias incômodas, ser submissa, deixar ser moldada 

pelo homem e esquecer sua individualidade. 

Em contrapartida, a mulher desde jovem era treinada em muitos exercícios 

destinados ao homem, como montar a cavalo, caçar com facão, etc. Apesar de não receber 

por direito o feudo, era ela quem cuidava e defendia a terra senhorial quando o marido se 

ausentava. 

Nos dias de hoje é possível observar muitas sequelas do passado em nossa 

sociedade. Beauvoir (1970) afirma que mesmo a força física não sendo mais tão 

importante em nossa época, a subordinação feminina permanece em nossa sociedade, 

principalmente, em mulheres casadas. Para ela, o poder do marido feudal sobrevive até 

hoje em muitos lares. 

Uma outra sequela existente em nossa sociedade, segundo Pernoud (2014), é a 

mulher que se nega à feminilidade. Muitas mulheres “deslumbradas” pela satisfação de 

terem finalmente “penetrado no mundo masculino”, hoje parecem não saber mais quem 

são. E como saberiam, se a própria noção de feminilidade foi criada por homens? 

 

Basta-lhe imitar o homem, ser considerada capaz de exercer as mesmas 

profissões, de adaptar os comportamentos, e até os hábitos, em relação 

ao vestuário do seu parceiro, sem mesmo pôr a si própria a questão do 

que é em si contestável e que devia ser contestado. (PERNOUD, 1977, 

p. 103) 
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Kellner (1995) afirma que as mulheres, nas últimas décadas, começaram a lutar 

pela democracia e para que suas ideias e opiniões fossem ouvidas. Não tardou muito e a 

mídia começou a dar sinais de mudanças. A mulher pós-moderna não é mais como antes, 

por isso, ela deve ser representada pela mídia levando em conta o contexto histórico, 

sociopolítico e econômico atual. 

 

Arya Stark 

A casa Stark, à qual pertence Arya, tem como símbolo o lobo, que está presente 

no estandarte da família, na cor cinza, junto com a frase “O inverno está chegando”7. 

Selvagem como Nymeria, sua loba de estimação, Arya possui muitas características que 

se assemelham ao símbolo de sua casa. Estes (1994) afirma que os lobos e as mulheres 

selvagens, ou seja, que se libertaram de seus cativeiros, têm muito em comum. Ambos 

“compartilham arquétipos instintivos que se relacionam entre si e, por isso, têm a 

reputação equivocada de serem cruéis, inatamente perigosos, além de vorazes” (ESTES, 

1994, p. 7). Assim como os lobos, Arya é curiosa e, ao longo de sua caminhada, adquire 

grande resistência e força. A intuição, segundo Estes (1994), é outra característica 

importante encontrada nos lobos, que está presente também em Arya: 

 

Como o lobo, a intuição tem garras que abrem as coisas e as sujeitam; 

ela tem olhos que enxergam através dos escudos da persona; ela tem 

ouvidos que ouvem sons fora da capacidade de audição do ser humano. 

Com essas espantosas ferramentas psíquicas, a mulher assume uma 

consciência animal astuta e até mesmo premonitória, que aprofunda sua 

feminilidade e aguça sua capacidade de se movimentar com confiança 

no mundo exterior. (ESTES, 1994, p. 68) 

 

Outra característica dos lobos é que têm grande preocupação com seus filhotes, 

seus parceiros e sua matilha. Arya não é mãe, nem tem relação amorosa com ninguém, 

mas possui uma forte ligação com sua família. Os lobos também têm grande capacidade 

de adaptação e estão em constante mutação, dotados de determinação e extrema coragem. 

Arya também tem intuição para conhecer a verdadeira personalidade das pessoas e saber 

em quem confiar. Ela se adapta a várias situações ao longo das temporadas. De lady passa 

a fugitiva em meio a criminosos. Disfarça-se de menino e 

 

 
7  No original, “Winter is coming”. 
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torna-se uma assassina. Apesar de ter perdido parte de sua família, Arya mantém o foco e 

segue determinada a saciar sua sede de vingança e voltar para casa. 

Na 1ª temporada, Arya é uma criança e se veste como uma lady, de vestido e 

penteado no cabelo. Apesar de sempre aparecer suja e com os cabelos bagunçados 

fazendo travessuras, denotando seu espírito aventureiro e curioso. Ela costuma usar 

vestidos na cor cinza (Cf. Figura 1, p. 9). Segundo Freitas (2007), a preferência por essa 

cor significa revolta contra o destino. Arya expressa essa revolta várias vezes quando se 

recusa a agir como sua irmã Sansa ou quando seu destino lhe parece tão diferente do que 

ela desejaria. Ela usa cinza quando ganha Agulha (sua espada) de seu irmão Jon Snow e 

quando ataca Jofrey, o filho do rei, impedindo-o de machucar seu amigo Mycah, por 

exemplo. 

 
 

Figura 1: Arya no início de sua trajetória. Fonte: HBO. Figura 2: Arya treinando esgrima. Fonte: HBO. 

 

 
 

Arya sempre demonstra interesse em atividades consideradas masculinas. 

Beauvoir (1970) explica que, ao longo da história da humanidade, foram atribuídos à 

mulher papeis secundários e de menor importância, tachando esses papeis como 

femininos. Arya queria aprender a manejar espada, e seu pai Ned Stark, apesar de não 

compreender a necessidade da filha de ser diferente das outras garotas, renuncia à própria 

vontade para satisfazer o desejo dela. Depois que começa a fazer aulas de “dança” (como 

chama as aulas de esgrima), Arya começa a usar calça e estar cada vez mais suja e, muitas 

vezes, sendo confundida com um menino de rua. A primeira calça que usa é na cor verde 

(Cf. Figura 2). Essa cor, segundo Freitas (2007), denota coragem
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e harmonia, que é o que Arya começa a aprender com Syrio Forel, seu professor de “dança”. 

O verde também tem a preferência de pessoas que possuem teimosia ou querem 

impressionar (FREITAS, 2007, p. 8). Quando ela pergunta ao pai se podia ser lorde de uma 

fortaleza um dia, ela tem esperança de ser tratada como um de seus irmãos, e ter o mesmo 

direito que eles, por isso, ela tenta ao máximo provar que é tão capaz quanto eles, talvez 

até melhor. Beauvoir (1970) explana que os pais criam as filhas tendo em vista um futuro 

casamento e não seu desenvolvimento pessoal e profissional. 

Na segunda temporada em diante, depois da morte de seu pai, Arya é obrigada a 

abandonar de vez sua identidade. Ela se veste de menino para sobreviver, até seus cabelos 

foram cortados. Daí em diante, o marrom (Cf. Figura 3) é a cor que lhe acompanha, e os 

vestidos não são mais vistos. O marrom, como explica Freitas (2007), às vezes significa 

mal-estar e desconforto, assim como o cinza denota uma atitude negativa perante a vida. 

Arya tinha perdido o pai, e posteriormente perde a mãe e o irmão Rob. Ela é procurada 

por todo o continente de Westeros pelos guardas da Rainha, que mandou matar seu pai. 

Não importa para onde ela fosse: ela sempre teria que se esconder. Arya passa a viver sob 

o comando do Cão de Caça, um mercenário que a sequestra em busca de uma recompensa. 

O marrom não é só tristeza, essa cor também denota revolta e, muitas vezes, ação 

insensata e precipitada, de acordo com Freitas (2007). É usando marrom que Arya torna-

se uma assassina, vingando-se de seus inimigos. 

 
 

Figura 3: Arya em posição de defesa. Fonte: HBO. Figura 4: Arya se desfaz de seus pertences. Fonte: HBO. 
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Depois que Arya se livra do Cão de Caça, ela viaja para a cidade de Braavos, onde 

vira aprendiz de Jaqen H’ghar, um homem misterioso que serve ao Deus de Muitas Faces. 

Ela renuncia a tudo o que foi para seguir sua doutrina, inclusive a suas roupas marrons, 

voltando a usar vestidos (Figura 4), mas que não são comparáveis a seus antigos vestidos 

de lady. Arya passa a usar um vestido azul sem nenhum detalhe, parecido com um 

uniforme. Para Freitas (2007), o azul indica fidelidade, satisfação e contentamento. Arya 

contentou-se com os serviços que fazia para Jaqen até se tornar uma “Ninguém”, abrindo 

mão de sua própria identidade. Por desobedecer Jaqen, Arya perde sua visão. Com esse 

castigo, ele pensa que ela se tornaria mais obediente e se esqueceria de seu passado. Dessa 

forma, Arya seria moldada por ele e não agiria mais por conta própria: Jaqen é seus olhos 

agora. Assim como a personagem, muitas mulheres são obrigadas a enxergarem a vida 

pelos olhos masculinos. Por tanto tempo, a história foi contada por eles, para eles e sobre 

eles: a participação feminina era secundária e submissa, tal como Arya se encontrava 

nesse momento. 

Ao recuperar a visão, Arya não quer mais servir ao Deus de Muitas Faces e deseja 

se tornar livre, porém, depois de tudo o que ela tinha aprendido e visto, Jaqen não permitiu 

que ela fosse embora. Depois de sofrer uma tentativa de assassinato, Arya volta a usar 

cinza, denotando sua revolta contra o destino mais uma vez. Ela luta por sua vida e acaba 

ganhando-a de volta. 

Ao conquistar sua independência, Arya se vinga de um de seus inimigos: Walter 

Frey, o homem que havia mandado matar a mãe e o irmão dela. Ela está usando uma 

roupa preta, que segundo Freitas (2007), também denota revolta. 
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Gráfico 1: As cores de Arya Stark por temporada. Fonte: Pesquisa nossa. 
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O Gráfico 1 apresenta as cores utilizadas pela personagem nas cenas analisadas 

neste trabalho. Pode-se perceber a predominância da cor marrom durante a trajetória de 

Arya, indicando sua revolta e descontentamento com o destino e evidenciando seu 

encontro consigo mesma em busca de sua própria identidade. 

Arya lutou pelo que queria desde o início da primeira temporada. Vingando-se de 

seus inimigos, ela sentia-se justificada e absolutamente legitimada em seu desejo de voltar 

ao lar. Para Estes (1994), lutar pelo que se quer é uma reação instintiva dos lobos e 

também das mulheres selvagens. “No entanto, para muitas mulheres, a luta precisa 

também, ou apenas, ser empreendida no seu íntimo: uma luta contra todo o complexo 

interno que nega suas necessidades” (ESTES, 1994, p. 216). 

 

Considerações Finais 

Os estudos da mídia trouxeram a público a importância de dedicar-se à análise dos 

produtos midiáticos e culturais, como as séries. Para entendermos a organização da 

sociedade, é preciso minuciar esses produtos buscando compreender quais ideologias e 

valores pretendem mostrar ao expectador. No mundo distópico de Game of Thrones, 

somos apresentados a uma sociedade onde certos grupos sociais, como homens ricos, são 

privilegiados, enquanto outros, como mulheres e camponeses, são oprimidos. Mesmo 

pressionadas por uma cultura hegemônica, as mulheres de GoT lutam contra os opressores 

e a ordem social vigente. Recordamo-nos das lutas sociais existentes em nossa própria 

sociedade, como o feminismo, que proporciona às mulheres uma nova perspectiva de vida 

lutando contra todo tipo de resquícios do patriarcado existentes em nossa sociedade. 

O conjunto de significações presente na série influencia o modo de pensar dos 

espectadores, levando até eles uma nova forma de ver o nosso mundo. Dessa maneira, a 

sensibilização pode acontecer de várias formas: na mudança de atitude das pessoas; na 

forma de pensar, agir ou tratar o outro; ou até mesmo ganhar proporções tão maiores 

chegando a gerar um incômodo coletivo com as regras sociais existentes a ponto de 

influenciar na prática política de cada indivíduo. É inegável que para mudar a ordem 

vigente, cada pessoa deve tomar consciência sobre o que está acontecendo ao seu redor, 

e, principalmente, porque está acontecendo. 
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As narrativas tecem histórias sobre personagens que ficam no imaginário das 

pessoas e inspiram suas ações. Assim como o público não é homogêneo, a representação 

da mulher também não deve ser. O feminismo traz à tona os anseios das mulheres que 

antes estavam silenciadas e, de uma forma geral, buscam a igualdade de gênero. 

Arya, a garota rebelde, inconformada, subestimada por todos à sua volta, lembra-

nos das garotas de nosso tempo, que possuem sonhos ousados, procuram desafios e lutam 

para serem compreendidas por sua família e pela sociedade. Até chegar ao 

empoderamento, ou seja, encontrar o poder que procura, Arya precisou negar-se mulher, 

fingir ser outra pessoa, até se tornar uma “Ninguém”. Principalmente na puberdade, as 

garotas passam por muitas modificações hormonais, e crises de identidade são comuns. 

Por muito tempo, as mulheres foram forçadas a acreditar que deveriam ser tal 

como as regras da sociedade exigiam: submissas, fracas, ignorantes. Forçada a seguir um 

caminho que não queria pelo Cão de Caça, Arya representa o caminho que muitas garotas 

são obrigadas a percorrem por outrem, abandonando suas vontades, às vezes até mesmo 

sendo impedidas de possuir algum sonho. 

A opressão aparece para frear e domar os avanços das mulheres para que 

continuem servindo aos homens tal como eles desejam. Arya ficou cega e foi doutrinada. 

Ecoam-se cada vez mais vozes femininas que querem ser ouvidas pela sociedade e terem 

o direito de ser quem quiserem ser. Dessa forma, a mulher procura encontrar-se consigo 

mesma, assim como Arya. Para encontrar essa identidade, é preciso acabar com todas as 

formas de opressão. Só após a morte do pai foi que Arya buscou sua independência, só 

após se livrar de Cão e Jaqen que ela começou a seguir seu próprio caminho. 

Interessante notar que mesmo sendo subestimada por sua baixa estatura e 

magreza, Arya consegue se empoderar. A sociedade tenta fazê-la acreditar que essas 

características são limitações, mas é justamente a partir delas que ela consegue o que quer. 

Por ser magra, Arya é ligeira, e sua esperteza lhe transformou numa assassina. Provando, 

então, que não são as características “masculinas” que são superiores, e sim, o poder e as 

circunstâncias que nos levam a crer nisso. A partir do momento que as mulheres adquirem 

poder, elas tornam-se iguais aos homens. E esse caminho do empoderamento, torna a 

mulher protagonista de sua própria história. 
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