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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Este trabalho tem como tema o fenômeno que se tornou a série de livros Harry Potter 

da autora inglesa Joanne Kathleen Rowling. O sucesso mundial dos primeiros livros 

aconteceu sem grandes investimentos publicitários, em um primeiro momento. Justamente 

pelo personagem ter se tornado um fenômeno, empresas perceberam uma ótima oportunidade 

de negócio ao transformar o bruxinho, que se tornara cada dia mais e mais famoso devido a 

seus livros, com uma média de 500 páginas sem nenhuma ilustração, uma “marca”: Harry 

Potter.  

 Um exemplo do sucesso e da fidelidade dos leitores da saga mágica foi o fato de as 

livrarias se verem obrigadas a adaptarem suas rotinas devido ao lançamentos dos livros, como 

em um caso específico no lançamento de “Harry Potter e as Relíquias da Morte”, aconteceu a 

meia noite, fazendo com que diversas livrarias estendessem sua carga horária, aproveitando 

para fazer um happy hour prolongado com ações para o público aguardar nas lojas até a hora 

do lançamento. 

 Harry Potter tem um número tão grande de seguidores que os leitores do jornal The 

New York Times, incomodados com a constante presença de mais de um livro da série 

presente por semanas consecutivas nos primeiros lugares da sessão “Best Sellers” do jornal, 

forçaram-no a fazer uma lista extra, sem contar a venda de Harry Potter. 

 Os leitores apaixonados por Harry Potter são o que será chamado neste trabalho de 

Geração Pottermaníaca: consumidores que, em um momento inicial, tiveram contato com os 

livros e em seguida, consumidores dos mais diversos produtos que construíram, e ainda hoje 

constroem a “marca” Harry Potter. 

 A Geração Pottermaníaca deu-se através de uma grande aceitação de público, que 

devido ao carisma gerado pelo enredo, pelos personagens e a amizade existente entre eles, 

geraram a fidelização de público, um dos pontos-chave a serem estudados por este trabalho. 

 A fidelização de público deu espaço, então, para o que se pode denominar a “marca” 

Harry Potter, através da confecção de outros livros baseados na série, jogos, caderno, roupas, 

filmes, agendas, dentre outros. 

 O objetivo deste trabalho, portanto, é pesquisar quais hábitos de consumo derivados 

dos livros que foram adotados pelos leitores da série de Harry Potter no público de Santa 

Maria entre 17 e 22 anos.  
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 Para tanto, foi realizado um questionário, no qual participaram setenta leitores de 

Harry Potter buscando identificar se os mesmos foram impactados por alguma forma de 

publicidade e quais os produtos da marca os mesmos consumiram. 

 A realização deste trabalho ajudou a identificar aspectos que levam 70 leitores da 

região de Santa Maria entre 17 e 22 anos a consumir produtos derivados da série de sete 

livros, isto é, se decorreu em razão dos próprios livros ou da publicidade que passou a ser 

trabalhada mais fortemente no ano que antecedeu o lançamento do primeiro filme: 2001. 

 A série de livros Harry Potter foi escolhida como objeto de estudo devido ao grande 

sucesso, mas principalmente pelo fato de que ele não se prende apenas a uma faixa etária 

específica, ou seja, consegue atingir a crianças tanto quanto a adultos. Esses adultos talvez 

tenham iniciado a leitura da série quando ainda adolescentes, ou crianças, mas não deixaram, 

nem deixam de acompanhar a série que já está finalizada em livros, porém mantém na 

expectativa do último livro que se transformará em filme. 

 Essa dúvida gerou a necessidade de buscar entender, ao menos no contexto 

santamariense, o que gera essa fidelização de público fazendo existir o Fenômeno 

Pottermaníaco. 

 O público-alvo, jovens de 17 a 22 anos, foi cuidadosamente escolhido pelo fato de já 

terem passado pela infância, fase a qual a série de livros, primeiramente, foi dirigido, mas 

ainda assim mantiveram-se ligados ao Harry Potter, cultivando o que esse trabalho chama de a 

marca Harry Potter. Por essa fidelização a marca mesmo após já estarem em uma outra fase 

da vida, justifica-se chamá-los Pottermaníacos. 

 Para profissionais da área de publicidade e propaganda, esse trabalho servirá para 

identificar o quanto a publicidade influenciou no consumo de produtos que se derivaram da 

série de 7 livros que, apesar do grande sucesso, ainda não tinha investimento pesado em 

publicidade ao redor do mundo até o ano (2001) que antecedeu o lançamento do primeiro 

filme da série: Harry Potter e a Pedra Filosofal. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

 Neste capítulo apresentamos um resumo da história de Harry Potter a fim de introduzir 

os leitores deste trabalho ao mundo bruxo e familiarizá-los com o personagem. 

 Além disso, discorriremos sobre o mito que o personagem se tornou e quais são os 

pontos relevantes que ajudaram o bruxinho a desencadear uma paixão tão grande em seus 

leitores que levou ao surgimento da marca Harry Potter, composta por uma série de artefatos 

dos mais diversos tipos como artigos de vestuário, jogos, sites e, o principal gerador de lucro: 

a série de filmes. 

 Também será analisado o consumo cultural como argumentação para a busca aos 

produtos derivados da série de livros de Harry Potter ao redor do mundo, levando em conta 

que o enredo da série traz muitas marcas da cultura britânica e nem por isso os leitores se 

sentem desambientados ou não-simpatizantes a mundo de Harry e seu mundo fantasioso. 

 

2.1 A MAGIA DE HARRY POTTER 

  

 No início do primeiro livro, Harry Potter era um menino de 10 anos, ingênuo, órfão e 

descontente com a vida, visto que era bastante maltratado por seus tios, que o tinham em sua 

guarda, e seu primo, Duda. 

 Harry Potter passou por muitos momentos de dificuldade por enfrentar o desprezo de 

seus tios e de seu primo, que era extremamente mimado. Até que um dia, coisas estranhas 

começaram a acontecer com ele. Não eram apenas mudanças da idade, eram coisas “mágicas” 

que começaram a desencadear situações intrigantes na vida de Harry. 

J. K. Rowling apresenta Harry Potter, através do processo de amadurecimento do 

personagem a partir de seus atos, suas descobertas, dúvidas, seus medos e desafios, seus 

amigos e inimigos. 

Até aquele momento, perto de completar onze anos, Harry ainda não tinha tido 

nenhuma confirmação de seus “poderes”. Foi quando, no primeiro livro, Harry Potter e a 

pedra filosofal (2000) Harry se comunica com uma cobra. Foi a partir da identificação com o 

animal criado em cativeiro em um zoológico, que Harry revela sua insatisfação com sua 

situação atual, vivendo preso na casa de seus tios, que não faziam questão alguma de fazê-lo 

sentir-se bem vindo. 

Podemos perceber este momento a partir do seguinte trecho de Rowling: 
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Harry veio se postar na frente do tanque e estudou a cobra com atenção. Não se 

admiraria se a própria cobra morresse de tédio – não tinha companhia a não ser 

aquela gente idiota que batucava no vidro, tentando incomodá-la o dia inteiro. 

Era pior do que ter um armário por quarto, onde a única visita era a tia Petúnia 

esmurrando a porta para acordá-lo, mas ao menos ele podia visitar o resto da 

casa. (ROWLING, Harry Potter e a pedra filosofal, 2000, p. 28) 

 

Harry Potter, finalmente tinha alguém com quem desabafar e, também, pela primeira 

vez, Harry revelou-se o garoto virtuoso, amigo e corajoso que seria durante a toda a saga de J. 

K. Rowling. Esse foi o dia de libertação de Harry, pois, a partir de então sua vida jamais 

voltaria a ser a mesma. 

No dia do seu aniversário de 11 anos, ele recebeu uma visita mais do que especial. 

Finalmente, depois de anos de esquecimento do aniversário, por parte de seus tios e primo, 

Hagrid apareceu em busca de Harry com o primeiro presente de aniversário de Harry Potter: 

um bolo. Enviado pela Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, Hagrid levaria Harry 

consigo para onde ele jamais deveria ter saído: o mundo bruxo. 

Seria ainda uma grande descoberta para Harry tomar conhecimento sobre seus pais, 

Lilian e Tiago Potter. Hagrid, após uma longa conversa, contou a Harry a sua verdadeira 

história: seus pais não eram simplesmente “trouxas”, denominação dada pelos bruxos do 

mundo criado por J. K. Rowling a quem não é bruxo. Harry descobre então, que seus pais 

eram bruxos e muito poderosos, bons e corajosos e que sua morte deveu-se a um assassinato 

cometido por Lord Voldemort, o bruxo mais temido em todo o mundo da magia. 

Algum tempo depois do encontro com Hagrid, Potter deveria ir à estação de trem, à 

plataforma 9½ – que não existe no mundo dos “trouxas” – para embarcar no mundo novo com 

o qual Harry sempre sonhou. Foi na plataforma que o bruxinho encontrou mais membros de 

sua nova comunidade: a família Weasley, especialmente Rony, seu melhor amigo durante 

toda a trama. Imediatamente foi acolhido por todos, como um deles, e, pela primeira vez 

desde que podia se lembrar, Harry Potter tinha uma família e era amado por pessoas como ele. 

E foi justamente a Sra. Weasley quem lhe ajudou a passar por mais um obstáculo, 

dando-lhe uma grande lição: atrás da grossa parede de tijolos da estação, estava a Plataforma 

nove e meia e o Expresso de Hogwarts, aguardando-o para levá-lo à sua nova vida. Foi Molly 

Weasley quem disse a Harry que ele deveria correr de encontro à parede se estivesse com 

medo para que assim o temor passasse mais rapidamente, pois as aparências podem enganar. 

E Harry, valente, enfrenta seus medos e vai:  

 

Ele começou a andar em direção a ela. As pessoas a caminho das plataformas 

nove e dez o empurravam. Harry apressou o passo. Ia bater direto no coletor de 
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bilhetes e então ia se complicar – curvando-se para o carrinho ele desatou a 

correr – a barreira estava cada vez mais próxima – não poderia parar – o carrinho 

estava descontrolado – ele estava a um passo de distância – fechou os olhos se 

preparando para a colisão... E ela não aconteceu... ele continuou correndo... abriu 

os olhos. 

Uma locomotiva vermelha a vapor estava parada à plataforma apinhada de gente. 

Um letreiro no alto informava Expresso de Hogwarts, 11 horas. Harry olhou 

para trás e viu um arco de ferro forjado no lugar onde estivera o coletor de 

bilhetes, com os dizeres Plataforma nove e meia. Conseguira. (ROWLING, 

Harry Potter e a pedra filosofal, 2000, p. 84) 
 

Harry Potter agora era um bruxo corajoso, cheio de virtudes, mas que, como qualquer 

pessoa, teria que provar a todos que sua capacidade de aprender, não só com aulas e livros, 

mas também com seus erros. Aprender a ser ele mesmo, explorar seu potencial, deixar sua 

marca na vida das pessoas. 

 

Quando, aos onze anos de idade, se descobre um bruxo, Harry passa da condição 

de um garoto desprezado, impotente, desconhecido, cujas perspectivas de futuro 

são bastante sombrias, para a condição de alguém que é querido, amado, mesmo 

famoso em sua sociedade e ao qual são oferecidas, pela primeira vez, as 

ferramentas e oportunidades adequadas para a realização de suas 

potencialidades. Para tanto, ele precisa se reorganizar de modo a forjar uma nova 

identidade para si, pois seu futuro depende de suas escolhas pessoais. 

(VARGAS, 2005, p. 205) 

 

No trem, a caminho da Escola de Bruxos, Harry descobre mais uma amizade 

importante e que se fará presente até o fim da saga: Hermione Granger, uma ambiciosa e 

inteligente “meia-bruxa”, denominação daqueles que são filhos de um bruxo (sangue-puro) e 

um “trouxa”. Hermione e Roni formarão, junto com Harry, um trio fiel, audacioso e corajoso 

que estará sempre envolvido em um enredo de profundos sentimentos e situações onde a 

amizade é posta em prova. 

 

– Harry, por favor – pediu Hermione, os olhos agora brilhando de lágrimas – por 

favor, tenha juízo. Black fez uma coisa horrível demais, mas não corra riscos, é 

isso que Black quer... Ah, Harry, você vai fazer o jogo do Black se for atrás. 

Seus pais não iam querer que você se machucasse, iam? Jamais iam querer que 

você saísse procurando o Black! (ROWLING, Harry Potter e o prisioneiro de 

Azkaban, 2000, p. 177) 

 

Na chegada a Hogwarts, Harry conhece outra pessoa que marcará sua vida para 

sempre, o diretor da escola, professor Alvo Dumbledore: 

 

Dumbledore é, na verdade, a única figura masculina que conhece fatos sobre a 

vida de Harry que ele próprio desconhece e cujas ações marcam o destino do 

menino de forma indelével. Praticamente onipresente na vida do herói, 

Dumbledore sempre manteve sob carinhosa vigilância, estando ciente das 
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aventuras de Harry e várias vezes interferindo favoravelmente a ele. Dumbledore 

é o responsável pela colocação do herói, ainda bebê, junto a sua família adotante, 

pela sua segurança na infância contra os poderes do mal, por sua entrada em 

Hogwarts e, em última análise, pela sua chegada à segunda fase da adolescência, 

quando finalmente lhe revela a terrível profecia que paira sobre seu destino. 

(VARGAS, 2005, p. 198-199) 

 

Harry Potter, até o último livro lançado, Harry Potter e o enigma do príncipe (2005), 

enfrenta situações difíceis de acreditar se ele fosse apenas um menino de 16 anos. Porém, com 

uma varinha na mão, amigos fiéis e muita audácia, ele foi capaz de enfrentar os mais terríveis 

monstros do mundo bruxo, inclusive o pior deles e seu maior desafio: Lord Voldemort, aquele 

que lhe tirou o direito de conhecer seus pais e o obrigou a viver dez anos de angústia morando 

com seus tios e seu primo, que nunca lhe deram amor. 

Esta trama cheio de mistério, drama, demonstrações de amizade e o mundo de magia 

encanta os leitores que, ao consumirem os livros e os produtos derivados de Harry Potter, 

transformaram o bruxinho não apenas em um nome famoso, mas numa “marca” que hoje 

carrega o seu nome em centenas de produtos. 

 

2.2 A “MARCA” HARRY POTTER 

 

Através da publicidade as marcas se fixam junto a seus consumidores, reiteradamente,  

passando a mesma informação, até que a mensagem se fixe no pensamento dos seus clientes. 

Randazzo (1997) afirma que esse processo é baseado no produto e/ou de ordem emotiva e 

psicológica. Isso acontece porque a publicidade faz de uma mensagem simples algo 

exuberante, desejável pelo simples fato de chegar ao público como uma falsa necessidade 

sustentada pelos argumentos mais diversos, normalmente apelando muitas vezes a benefícios 

emocionais/psicológicos. As formas de atrair os clientes, porém, nem sempre são dadas por 

uma mensagem em si. A embalagem, o preço, promoções, brindes e demais artifícios têm um 

papel de suma importância nesse processo, sendo a publicidade, responsável pelo 

posicionamento da marca agregado a algum, ou alguns, apoio(s), como os citados 

anteriormente. 

 As marcas que se mantém no mercado a longo prazo têm, em geral, uma posição e 

uma mitologia que vão além do produto físico. Elas procuram combinar os 

atributos/benefícios físicos do produto com os benefícios emocionais/psicológicos. 

 

A marca é mais do que um produto; é ao mesmo tempo uma entidade física e 

perceptual(...) O aspecto físico de uma marca (seu produto e embalagem) pode 
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ser encontrado esperando por nós na prateleira do supermercado (ou onde for). É 

geralmente estático e finito. Entretanto, o aspecto perceptual de uma marca 

existe no espaço psicológico – na mente do consumidor. É dinâmico e maleável. 

(RANDAZZO, 2007, p. 24) 

 

Os livros do Harry Potter não fogem disto, visto que vão além de estratégias de 

marketing, além de uma capa bonita. Os livros se vendem por si, devido a seu enredo 

fantasioso, repleto de sonhos transformados na realidade que qualquer criança, e até mesmo 

adultos, gostariam de vivenciar. A autora explora a imaginação e permite que o leitor entre no 

livro e sinta-se como um personagem. 

Lichtenstein e Corso (2006) afirmam que somente aqueles que estão alheios a leitura 

de Harry Potter são capazes de pensar que a paixão pelo bruxinho veio a partir da publicidade. 

 

Não se pode esquecer que não houve uma campanha publicitária prévia que 

tivesse alcançado esses livros à condição de objetos de consumo desejáveis. Os 

responsáveis iniciais pela escolha da difusão foram os leitores. Depois de 

constatado o imenso impacto de público, o mercado acordou e absorveu o 

fenômeno, então vieram os brinquedos, os filmes e os produtos com a marca da 

série. Os fatos são esses, só nos cabe tentar compreendê-los. (LICHTENSTEIN e 

CORSO, 2006, p. 254) 

 

 

A partir de então, Harry Potter não é mais um livro muito bem escrito, Harry Potter é 

um mito, um ídolo e faz parte dos sonhos de uma grande porção de seus leitores.  

Apesar de se passar em um mundo fantasioso, os livros levam seus leitores a criarem 

situações fictícias possíveis e imagináveis e até mesmo cabíveis, utilizadas de maneiras 

diferentes no mundo real. É possível, por exemplo, deparar-se com crianças adaptando o 

Quabribol, que só poderia ser possível jogar com vassouras voadoras, ao mundo real, jogado 

sem voar, sem bolas mágicas, mas fazendo com que a imaginação ganhe espaço e incentive a 

criança ao “faz-de-conta”. 

A saga de Harry Potter, por seu turno, faz referências a diversos bens de consumo, 

usados e desejados pelos bruxinhos como o caso das vassouras Nimbus 2000 que à 

semelhança dos carros no mundo real, são valorizados pelo valor agregado à marca, pela 

qualidade, pelo design, dentre outros aspectos. 

O mercado que se forma em torno deste fenômeno editorial estimula o consumo 

através da venda de outros livros, derivados da série Harry Potter, como é o caso de 

“Quadribol através dos Séculos”, ou vassoras Nimbus 2000, como descritas nos livros e 

percebidas através dos filmes, dentre outros produtos criados para vender Harry Potter e 

acirrar o desejo dos leitores de pertencerem ao mundo maciço de Potter. 
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A mania de Harry Potter torna possível sair dos livros e levar para a realidade ações e 

momentos que só seriam possíveis com feitiçaria. É a paixão pela história, a identificação dos 

leitores com a amizade entre os personagens que enfrentam e superam juntos os conflitos e 

todo o envolvimento que o enredo nos traz que gera esse fenômeno. 

Toda esta paixão pelo mundo bruxo conseguiu fazer com que a “geração joystick”
1
, 

como chamam Lichtenstein e Corso (2006), largasse os vídeo games e computadores e 

passassem a ser devoradores vorazes da série de livros, provando que as crianças/jovens não 

tem aversão ao meio impresso, só precisam de uma leitura que realmente atraia a sua atenção. 

Se transformam, então, em um público fiel. 

 

2.2.1 HARRY POTTER, O MITO 

  

 O sucesso do bruxinho Harry Potter acabou transformando uma história de origens 

tímidas e com grande dificuldade de inserir-se no mercado literário, em um mito, um 

fenômeno de consumo. Hoje esse nome detém não apenas milhões de dólares em vendas de 

seus livros, mas também nos mais diversos produtos, como já citado. Criou-se uma 

personagem que inspira crianças, jovens e até mesmo adultos ao redor do mundo. Com 

relação a interpretação de um mito, Campbell (2007) afirma: 

 

Não há um sistema definitivo de interpretação dos mitos e jamais haverá algo 

parecido com isso (...) A mitologia tem sido interpretada pelo intelecto moderno 

como um primitivo e desastrado esforço para explicar o mundo da natureza 

(Frazer); como um produto da fantasia poética das épocas pré-históricas, mal 

compreendido pelas sucessivas gerações (Müller); como um repositório de 

instruções alegóricas, destinadas a adaptar o indivíduo ao seu grupo (Durkheim) 

como um sonho grupal, sintomático dos impulsos arquetípicos existentes no 

interior das camadas profundas da psique humana (Jung); como um veículo 

tradicional das mais profundas percepções metafísicas do homem 

(Coomaraswamy); e como a Revelação de Deus aos Seus filhos (a Igreja). A 

mitologia é tudo isso. Os vários julgamentos são determinados pelo ponto de 

vista dos juízes. Pois, a mitologia, quando submetida a um escrutínio que 

considere não o que é, mas o modo como funciona, o modo pela qual serviu a 

humanidade no passado e pode servir hoje, revela-se tão sensível quanto a 

própria vida às obsessões e exigências do indivíduo, da raça e da época. 

(CAMPBELL, 2007, p. 367) 

 

Afinal não podemos definir como criar um mito ou qual a fórmula para criar uma 

personagem de sucesso. Só podemos constatar a formação de um quando, mesmo que sem 

dados padronizados de mensuráveis de sucesso, percebemos facilmente a aceitação do público 

e a falsa necessidade criada em torno do mesmo. 

                                                 
1
 Jovens que trocaram as brincadeiras ao ar livre por divertimento eletrônico. 
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Claramente, constatamos que algumas características se mantém em comum na 

criação de diversos mitos. Campbell (2007), reproduz a trajetória que normalmente é 

percorrida por personagens míticos famosos, desde Jesus Cristo até Imperadores Chineses, 

com pontos comuns em suas histórias. Mas, como já citado pelo próprio autor, não há 

fórmulas para construir um mito. 

Porém, um fator determinante que o autor aponta, é a fantasia que os mitos carregam 

consigo: 

 

(...) aqueles que fazem lendas raramente se contentam em considerar os grandes 

heróis do mundo como meros seres humanos que romperam os horizontes que 

limitavam seus semelhantes, e retornaram com bênçãos que homens com igual fé 

e coragem poderiam ter encontrado. Pelo contrário, sempre houve uma tendência 

no sentido de dotar o herói de poderes extraordinários desde o momento em que 

nasceu ou mesmo desde o momento em que foi concebido. Toda a vida do herói 

é apresentada como uma grandiosa sucessão de pródigos, da qual a grande 

aventura central é o ponto culminante. (CAMPBELL, 2007, p. 311) 

 

Harry Potter, com apenas um ano de idade, sobreviveu ao maior bruxo da história, 

Lord Voldemort. O bruxo das trevas mais temido de todos os tempos, capaz de acabar com a 

vida dos bruxos mais poderosos com um simples balanço de sua varinha e o uso de algum 

feitiço de morte, perde para um bebê, conseguindo apenas imprimir-lhe uma cicatriz em sua 

testa. 

Como se não bastasse, Harry Potter ao longo dos sete livros da série, enfrenta Lord 

Voldemort pelo menos uma vez a cada livro, além, é claro, de outras diversas aventuras e 

situações de risco, de onde sempre acaba se salvando e saindo como herói ou, como é 

reconhecido: o garoto que sobreviveu. Porém, Pitta (2006) em sua tese, sinaliza outras 

características da trajetória deste herói, identificando-o com personagens de contos infantis: 

 

(...) num jogo com a própria literatura, Rowling desconstrói o conto de fadas e 

apropria-se da imagem e do percurso do herói, que lhe são característicos, 

transformando Harry Potter na atualização do órfão, rejeitado por seus 

responsáveis, que tem em seu lar um elemento com o qual rivaliza e que se vê 

obrigado a enfrentar várias provas no decorrer de sua trajetória rumo ao 

amadurecimento. Potter, em sua saga, recicla traços de textos como Cinderela, O 

patinho feio, O Mágico de Oz, Alice no país das Maravilhas e uma infinidade de 

outras obras (PITTA, 2006, p.135) 

 

Ou seja, mesmo sendo o herói, o menino que de repente vira bruxo, que salva o mundo 

mágico do mais temido bruxo das trevas, também é apresentado de uma forma “mais 

humana”. O enredo leva os leitores a torcer por Harry e sentir pena devido à sua triste jornada 

como garoto órfão que demorou 11 anos para descobrir que possuía poderes, uma herança e 
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um lugar muito melhor do que a casa dos seus tios, que o criaram em condições adversas sem 

jamais receber demonstrações de afeto. Tal enredo faz com que o leitor se alimente do 

clássico estereótipo: “o bem vence o mal”, visto que Harry durante toda a trama é exemplo de 

fidelidade aos seus amigos e suas virtudes são seu trunfo. 

Esta paixão que a trama desperta nos leitores, como posteriormente será citada em um 

dos dados da pesquisa aplicada, é um dos fatores determinantes na criação do mito Harry 

Potter. 

A publicidade aproveita-se da paixão que o mito atrai inserindo os personagens de 

sucesso nas mais diversas formas de produtos e serviços. Randazzo comenta sobre a criação 

de marcas a partir de personagens míticos, como é o caso de Harry Potter:  

 

A publicidade está cheia de exemplos de marcas bem-sucedidas e duradouras 

que usam personagens míticos para retratar e transmitir os benefícios e/ou 

atributos do produto assim como proporcionar benefícios psicológicos e 

emocionais. Muitos destes personagens tornam-se tão identificados e 

relacionados com a marca que acabam representando a natureza e a essência da 

marca na mente do consumidor. (RANDAZZO, 1997, p. 195) 

 

 O mundo fantasioso de Harry Potter utiliza diversos elementos para criar novos 

conceitos, como, por exemplo, o jogo de Quadribol, as vassouras voadoras, o jornal “O 

Profeta Diário”, álbuns de figurinhas e as “Genialidades Wesley” (produtos desenvolvidos 

pelos gêmeos irmãos de Ronald Wesley, melhor amigo de Harry Potter). Destes artigos, 

fantasiosos e fictícios, existentes apenas no mundo mágico, surgiram os artefatos reais. A 

exploração de diversos produtos que só poderiam existir no mundo bruxo, foram adaptados 

para serem consumidos por todos nós, meros mortais sem poderem mágicos. 

 Podemos encontrar produtos em diversas lojas, licenciadas ou não, ao redor do mundo. 

Porém, há um espaço oficial para a venda de produtos Harry Potter na internet. Através do 

site oficial
2
 da Warner Brothers, empresa responsável pela filmagem dos longa metragens 

decorrentes da série de livros, é possível fazer compra on-line de produtos oficiais. 

 Além de produtos, também são criadas feiras, congressos e eventos ao redor do mundo 

exaltando fenômenos como Harry Potter. 

Até mesmo em cidades de porte médio, como o caso de Santa Maria, onde este 

trabalho de pesquisa está sendo desenvolvido, existiu um fã clube que se reunia em datas pré-

determinadas para discutir Harry Potter e compartilhar informações, discutir idéias e, também, 

mostrar os produtos adquiridos do bruxinho. Porém, esse grupo de “Pottermaníacos” acabou 

                                                 
2
 http://www.wbshop.com/Harry-Potter/hp,default,sc.html 

http://www.wbshop.com/Harry-Potter/hp,default,sc.html
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se desfazendo devido a adversidades que foram dificultando seus encontros, o que acabou 

fazendo com que essas reuniões não mais ocorressem.  

Debord (1967) apud Kellner (2004) fala sobre a “Sociedade do Espetáculo”, conceito  

desenvolvido para “descrever uma sociedade de mídia e de consumo, organizada em função 

da produção e consumo de imagens, mercadorias e eventos culturais”. Harry Potter é um 

exemplo claro dessa sociedade de mitificação de personagens e espetacularização de hábitos e 

modos de vida que propicia a criação de produtos que gerem lucro em cima desse mito, desse 

herói aclamado por um público fiel e consumista, haja visto os milhões de dólares que giram a 

cada ano que passa em funções da venda de produtos com a marca Harry Potter. Sobre os 

espetáculos e sua especial veiculação pela mídia, argumenta Kellner (2004) 

 

Baseado neste conceito, argumento que espetáculos são aqueles fenômenos de 

cultura da mídia que representam os valores básicos da sociedade 

contemporânea, determinam o comportamento dos indivíduos e dramatizam suas 

controvérsias e lutas, tanto quanto seus modelos para a solução de 

conflitos(...)No momento em que adentramos num novo milênio, a mídia se 

torna importante na vida cotidiana. Sob a influência de uma cultura imagética 

multimídia, os espetáculos sedutores fascinam os ingênuos e a sociedade de 

consumo, envolvendo-os na semiótica de um mundo novo de entretenimento, 

informação e consumo, que influencia profundamente o pensamento e a ação. 

(KELLNER, 2004, p.5) 

 

O mundo de Potter encanta, faz com que seus leitores não apenas imaginem o universo 

fantasioso de bruxaria, mas se coloquem dentro dele, sintam-se nas situações que a autora 

cria, imaginem-se com seus amigos nas ciladas, emboscadas e aventuras que Harry, Ron e 

Hermione enfrentam junto com os demais personagens presentes nos diversos livros. 

Utilizando-se dessa busca pelo mundo da fantasia, da paixão dos leitores e consumidores de 

Harry Potter e a sua vontade de se inserir no mundo fantástico no qual a série de livros nos 

imerge, empresas de todo o mundo facilitam a nossa busca proporcionando-nos o poder de 

consumir produtos inexistentes e impossíveis no mundo real (vassouras voadoras, varinhas 

mágicas, dentre outros produtos) que nos levam a consumi-los mesmo sabendo que sua 

usabilidade/funcionalidade depende somente da imaginação de seus consumidores. 

Pitta (2006) identifica a fonte de inspiração de Rowling para sua trama. O contexto 

britânico no qual a história de Harry foi construída traz consigo todo o mistério de Sherlock 

Holmes e histórias de mistério, busca por pistas desencontradas com os fatos, ambientes 

sombrios e a busca por um “culpado” por tudo de ruim que acontece na trama. 
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Além disso, existem elementos chave que implicam o uso constante da imaginação de 

seus leitores, leva-os para dentro do livro e envolve no enredo como se eles mesmos fizessem 

parte da história. 

Tratam-se de seres mitológicos e fictícios, criados pela própria autora ou não, da 

inserção de feitiços, da utilização da alquimia e de objetos que grande parte dos leitores 

desejaria possuir ou, ao menos, poder usufruir de seus poderes alguma vez na vida – como as 

varinhas mágicas, a pedra filosofal com poderes de imortalidade, fotografias animadas, 

vassouras voadoras, cartas animadas, poções mágicas, remédios que curam instantaneamente 

as mais diversas doenças, dentre muitos outros elementos e feitiços. 

Através da análise do enredo, conseguimos identificar em Harry Potter diversas 

histórias que já existem e já fizeram – ou ainda fazem – muito sucesso. Como já citado 

anteriormente, há no bruxinho características de Cinderela, Alice no País das Maravilhas, O 

Patinho Feio, Sherlock Holmes e outros contos/histórias que contêm personagens que passam 

por uma transformação e precisam se pôr a prova para perceber sua grandeza, ou ainda que 

tem sua história em um mundo cheio de encantos e magia e ainda mistérios, pistas implícitas 

que se revelam ao longo de suas jornadas. 

Porém, mesmo que, por vezes, utilizando-se de elementos mais do que conhecidos ao 

redor do mundo em histórias que podem datar mais de um século, J. K. Rowling ainda assim 

consegue ser original e transformar a adaptação de diversas outras histórias um fenômeno 

mundial ainda melhor e com mais sucesso do que os clássicos já existentes. Como aponta 

Pitta (2006): 

 

Rowling, em sua obra, evidencia, então, que, antes de qualquer coisa, um escritor 

é um leitor dos “textos” do mundo. O trabalho de organização artística realizado 

a partir de tão variada união de registros indica sua capacidade em identificar o 

complexo sistema de formas de discursos em que se configura o sistema literário. 

Ao acolher e assimilar tamanha diversidade dentro de sua obra, a autora 

reconstrói a urdidura de suas leituras e, talvez, de suas experiências pessoais. É 

impressionante a dimensão da intertextualidade estrutural e temática em suas 

obras, cabendo destaque a sua habilidade em aproveitá-los em um novo arranjo a 

ponto de torná-lo original. (PITTA, 2006, p. 141) 

 

  

Logo, percebemos que mesmo que haja características que se assemelhem com demais 

histórias já criadas, Harry Potter ainda assim se tornou um fenômeno pelo qual só se percebe 

semelhanças com contos/histórias antigas quando feita uma análise da obra, visto que essas 

características poderiam passar despercebidas por serem sutis e adaptadas a realidade onde o 

bruxinho está inserido. 
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2.3 CONSUMO CULTURAL 

 

Segundo Canclini (2001), o consumo nada mais é que um processo onde os desejos 

acabam virando razões de consumo que são controlados pela sociedade. Afirma ainda que nos 

dias de hoje, o consumo não é irracional por si só, mas acompanha a aceitação da sociedade 

onde determinado indivíduo está inserido e, ainda, é subordinado a algum “controle político 

de elite” (CANCLINI, 2001, p.85). 

Estamos em um mundo em que dependemos da aceitação dos nossos grupos de 

convívio para que possamos nos sentir a vontade. Mesmo com a geração de novas “tribos” 

urbanas, todos os dias ao redor do mundo, os canais de comunicação que põem em contato e 

divulgam novos grupos, são de acesso fácil graças ao uso da internet e os novos veículos de 

comunicação em massa derivados da mesma. 

Quando surge um novo estilo na Inglaterra, por exemplo, basta publicar em blogs, 

sites, redes sociais, dentre outros, que pessoas de qualquer parte do mundo podem acessar em 

segundos as informações cedidas e, identificando-se com esse estilo, podem facilmente a ele 

aderir. Porém, é devido a dependência de aceitação implícita nesse processo de divulgação de 

novo estilo. Ao torná-lo público é como se necessitasse recrutar novos membros para esse 

grupo de pessoas, tornando-o mais “forte”. E é exatamente isso que Canclini (2001) afirma 

em seus estudos: 

 

Essas comunidades de pertencimento e controle estão se reestruturando. A que 

conjunto a participação numa comunidade construída predominantemente pelos 

processos globalizados de consumo nos faz pertencer? Vivemos em um tempo 

de fraturas e hetereogeneidade, de segmentações dentro de cada nação e de 

comunicações fluidas com as ordens transnacionais de informação, da moda e 

do saber. (CANCLINI, 2001, p. 85) 

 

 

O autor ainda toca em um ponto bastante delicado, que é o aculturamento das classes 

menos favorecidas devido a maior demora para a chegada de informações a eles e também o 

esquecimento do passado histórico pelas informações imediatistas. Isso com certeza é um 

grande problema que não se pode simplesmente esquecer. Porém, Martin-Barbero (1978) 

levanta esse ponto dizendo que 

 

O processo de enculturação não foi em nenhum momento um processo de pura 

repressão. Já desde o século XVII vemos pôr-se em marcha uma produção de 

cultura cujos destinários são as classes populares. Através de uma industria de 

narrativas e imagens, vai-se configurando uma produção cultural que de uma vez 

medeia entre e separa as classes. Pois a construção da hegemonia implicava que 

o povo fosse tendo acesso às linguagens em que ela se articula (...) Não há 

hegemonia nem contra nem hegemonia sem circulação cultural (MARTIN-

BARBERO, 1978, p.14) 
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A reformulação das mídias e o constante desenvolvimentos de novas formas de 

comunicação facilitam cada vez mais o acesso e aumentam significativamente a 

movimentação e interação das mais diversas formas de cultura, como afirma Santaella (2003). 

Segundo a autora, a multiplicação das mídias facilita e acelera a disseminação das 

cultura interligando suas mais diferentes formas: populares e de massa; eruditas e populares; 

eruditas e de massa. 

Todavia, é necessário assegurarmo-nos de que o novo não se sobreponha ao nosso 

passado para que nossas origens não sejam esquecidas, é o que afirma Martin-Barbero (2003). 

Ele continua afirmando que estamos consumindo cultura, consumindo informação de maneira 

muito imediatista e superficial. Devido ao grande acesso à informação que temos hoje em dia 

– internet, jornais, televisão, rádio, dentre outras, cada vez mais qualificadas – acabamos não 

tendo tempo de absorver todas elas e ficamos satisfeitos em simplesmente saber dos fatos, 

mas não necessariamente entendê-los e/ou interpretá-los. 

Martin-Barbero afirma ainda que 

 

O mercado não pode sedimentar tradições pois tudo o que produz “desmancha 

no ar” devido à sua tendência estrutural a uma obsolência acelerada e 

generalizada não somente das coisas mas também das formas e das instituições. 

O mercado não pode criar vínculos societários, isto é, entre sujeitos, pois estes se 

constituem nos processos de comunicação de sentido, e o mercado opera 

anonimamente mediante lógicas de valor que implicam trocas puramente 

formais, associações e promessas evanescentes que somente engendram 

satisfações ou frustrações, nunca, porém, sentido. O mercado não ode engendrar 

inovação social pois esta pressupõe diferenças e solidariedades não funcionais, 

resistências e dissidências, quando aquele trabalha unicamente com rentabilidade 

(MARTIN-BARBERO, 2003, p.15) 
 

Logo, percebemos que não é o mercado e os artefatos que o mesmo usa que acabam 

por “ferir” a cultura já existente. A adaptabilidade da massa ao novo e a aceitação dos 

modismos e tendências que este novo cria são consequências de uma massa suscetível a 

mudanças que impliquem melhorias no seu dia-a-dia, tanto no sentido físico quanto no 

sentido mental, espiritual. Ou seja, o mercado capta uma fraqueza e investe nela a fim de 

gerar consumo. Canclini (2001) discorre sobre isso afirmando que 

 

Só através da reconquista criativa dos espaços públicos, do interesse pelo 

público, o consumo poderá ser um lugar de valor cognitivo, útil para pensar e 

agir significativa e renovadoramente na vida social. Vincular o consumo a 

cidadania requer ensaiar um reposicionamento do mercado na sociedade, tentar 

a reconquista imaginativa dos espaços públicos, do interesse pelo público. 

Assim o consumo se mostrará como um lugar de valor cognitivo, útil para 

pensar e atuar significativa e renovadoramente, na vida social. (CANCLINI, 

2001, p. 92) 
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Harry Potter é um fenômeno mundial, que fez milhares de crianças e adolescentes – e 

por consequência, seus pais ou responsáveis – adquirirem hábitos de consumo, que serão 

pesquisado na continuidade deste trabalho. Tais atos e práticas sociais vão além dos livros 

simplesmente. Há consumo na internet, criação de comunidades de discussão sobre Harry 

Potter, sites que disponibilizam conversação entre os seus usuários, redes sociais com grupos 

onde também é possível gerar discussões e bate-papos voltados a assuntos específicos ligados 

ao bruxo e seu mundo de magia. 

 Ou seja, Harry Potter também foi e é um agente causador de modificações na 

cultura do seu público, que sonha com a fantasia do mundo onde vive e que faz com que as 

pessoas consumam sua marca. 
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3 METODOLOGIA 

 

A pesquisa tem caráter exploratório. Para cumprir com os objetivos deste Trabalho 

Final de Graduação, ou seja, responder quais foram os hábitos de consumo gerados a partir da 

leitura dos livros de Harry Potter. Durante todo o processo, foram efetuados breves estudos 

bibliográficos sobre a saga do bruxo fictício criado por J. K. Rowling: Harry Potter e leituras 

de apoio, além de breve pesquisa sobre produtos que surgiram em decorrência do sucesso de 

Harry Potter, ou seja, filmes, brinquedos, agendas, dentre outros. 

A pesquisa exploratória, segundo Gil (2002), tem como objetivo proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito. Pode envolver 

levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas experientes no problema pesquisado. 

Geralmente, assume a forma de pesquisa bibliográfica e estudo de caso. 

Ainda segundo o autor, a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material 

já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Não é aconselhável 

que textos retirados da Internet constituam o lineamento teórico do trabalho monográfico. 

Essa pesquisa utilizou caráter quantitativo devido a realização da entrevista de 70 

leitores de Harry Potter entre 17 e 22 anos de idade da cidade de Santa Maria, com 

questionário fechado, definido por Duarte (2005) da seguinte forma: 

 

É realizada a partir de questionários estruturados, com perguntas iguais para 

todos os entrevistados, de modo que seja possível estabelecer uniformidade e 

comparação das respostas. As pesquisas de opinião são um exemplo típico. 

Exige distanciamento do entrevistador, que cumpre a função de obter as 

respostas para as questões propostas, sem discussão sobre elas. (DUARTE, 

2005,p.67) 

 

Foi usada esta técnica de pesquisa de opinião para a criação do questionário que, 

segundo Novelli (2005), permite uma coleta de dados significativa dos entrevistados. 

 

Dentre seus aspectos positivos, podem-se destacar a possibilidade de que a 

investigação do problema ocorra em ambientes reais, sem a necessidade de se 

lançar de recursos de laboratório; a viabilidade de realização de análises 

estatísticas de variáveis como dados sociodemográficos, de atitude, dentre 

outras; a quase inexistência de barreiras geográficas para a realização das 

entrevistas e o baixo custo de aplicação ao se considerar a quantidade de 

informações recolhidas. (NOVELLI, 2005, p.165) 

 

Porém, também foi de caráter qualitativo, devido a análise das respostas coletadas 

durante a entrevista de profundidade, definida por Duarte (2005) como uma entrevista que 

não serve para testar números e hipóteses, mas sim a percepção dos entrevistados sobre o 
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objeto de estudo. Diz ainda que, “a entrevista em profundidade é uma técnica dinâmica e 

flexível, útil para a apreensão de uma realidade tanto para tratar de questões relacionadas  ao 

íntimo do entrevistado, como para a descrição de processos complexos nos quais está ou 

esteve envolvido”. 

A metodologia de entrevista utilizada neste trabalho foram questões semi-estruturadas 

que permitiam a interação do entrevistador a fim de modificar a pergunta quando necessário 

caso houvesse divagação desnecessária redirecionando o entrevistado ao ponto principal da 

pergunta. 

 Sobre entrevistas semi-estruturadas, Duarte (2005) diz que buscam tratar da amplitude 

do tema, permitindo que o entrevistador siga um roteiro, mas podendo alterar as perguntas ao 

longo da entrevista. Além disso, o entrevistador deve deixar as questões mais abertas possível 

para que o entrevistador obtenha as respostas que precisa para sua pesquisa.  

No caso deste trabalho específico, os livros que foram brevemente analisados são os 

sete livros da série Harry Potter da escritora J. K. Rowling. São eles:  

Harry Potter e a Pedra Filosofal 

Harry Potter e a Câmara Secreta 

Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban 

Harry Potter e o Cálice de Fogo 

Harry Potter e a ordem da Fênix 

Harry Potter e o Enigma do Principe  

Harry Potter e as Relíquias da Morte 

A partir desses livros foi possível construir um questionário que procurou responder os 

problemas de pesquisa, através de perguntas abertas e fechadas mais a aplicação de 

entrevistas qualitativas com 5 pessoas que estejam encaixadas no público-alvo e tenham 

participado dos questionários, para que se descubra quais os produtos da marca Harry Potter 

passaram a ser consumidos após a leitura dos livros por 70 leitores de Harry Potter da cidade 

de Santa Maria que tem entre 17 e 22 anos. 

 

3.1 PESQUISA DE OPINIÃO 

 

A pesquisa de opinião é essencial quando de trata do estudo de fidelização de público 

e os motivos que levam determinado grupo de pessoas a consumirem algum tipo de produto, 

no caso deste trabalho, Harry Potter nos seus diversos produtos: livros, filmes, acessórios, 

dentre outros. Shimp acredita que, 
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Avaliar a eficácia da propaganda é uma tarefa difícil e cara. Entretanto, o 

benefício obtido desse esforço normalmente compensa esses inconvenientes. Na 

ausência de pesquisa formal, a maioria dos anunciantes não saberia se as 

mensagens propostas são eficazes ou se a propaganda corrente está fazendo um 

bom trabalho, nem poderia detectar o que deve ser mudado para melhorar futuros 

esforços de propaganda. A pesquisa nessa área permite a maior contribuição da 

propaganda para atingir  os objetivos de marketing e corporativos. A fim de 

serem responsáveis por suas ações, os executivos de propaganda tem o dever de 

realizar pesquisas que determinem, da melhor forma possível, se uma campanha 

publicitária atingiu os objetivos propostos. (SHIMP, 2006, p. 372) 

 

 

Randazzo (1997), sugere o Perfil de Identidade de Marca (Brand Identity, Profile, ou 

BIP), técnica para perceber qual é a imagem que determinada marca está passando ao público 

geral. Usa-se para descobrir a que se está relacionando uma marca específica, as sensações 

que a mesma causa no público e a percepção imagética. 

Essa técnica funciona da seguinte forma: em um primeiro momento coleta-se um 

inventário de imagens, sensações e associações ligadas a marca. Feito isso, os dados são 

compilados de forma qualitativa através de entrevistas de profundidade ou grupos de 

referência, neste caso, serão entrevistadas 5 pessoas, presencialmente. Durante essa etapa, 

pergunta-se aos participantes tudo o que ele pensa e associa a marca em questão. 

 As respostas concedidas pelos participantes serão, então, o que o autor chama de BIP e 

será possível montar a imagem que o público retém sobre determinada marca. 

 Foi escolhido trabalhar com 70 pessoas devido a facilidade em encontrar o público-

alvo na cidade de Santa Maria, tanto por ser uma cidade universitária, contemplando grande 

número de jovens entre 17 e 22 anos, quanto por ter havido um grupo de fãs de Harry Potter 

com o qual a idealizadora deste trabalho possui acesso a um vasto banco de dados de 

interessados na “marca” Harry Potter. 

 Além disso, a pesquisa quantitativa foi feita através da internet utilizando-se de emails 

de pessoas que se é sabido o interesse pelo Harry Potter, facilitando o acesso ao público-alvo 

devido a não necessidade de se fazer presente para o recolhimento dos dados. 

 O questionário aplicado contou com perguntas estruturadas e tiveram como base 

investigar o consumo de produtos derivados da série de sete livros dentre o público-alvo. Já as 

entrevistas qualitativas, foram aplicadas presencialmente para análise final dos 

questionamentos deste trabalho. 

 

 

 



23 

 

4 AS PESQUISAS E SUAS ANÁLISES 

 

 

 Neste capítulo estarão presentes as pesquisas quantitativas e qualitativas, descritas e 

analisadas para um fechamento desta pesquisa. 

 As pesquisas qualitativas contam com o apoio da transcrição que encontra-se em 

anexo neste trabalho. 

 

4.1 PESQUISA QUANTITATIVA 

 

 Para a pesquisa quantitativa deste trabalho, foram questionados 70 jovens entre 17 e 

22 anos residentes na cidade de Santa Maria que responderam um questionário on-line com 

perguntas fechadas, através do Google Forms
3
 até dia 5 de maio de 2010 com a seguinte 

estruturação: 

 

1) Dos sete livros de Harry Potter, quais você leu? 

(   ) Harry Potter e a Pedra Filosofal 

(   )  Harry Potter e a Câmara Secreta 

(   ) Harry Potter e o Prosioneiro de Azkaban 

(   ) Harry Potter e o Cálice de Fogo 

(   ) Harry Potter e a Ordem da Fênix 

(   ) Harry Potter e o Enigma do Príncipe 

(   ) Harry Potter e as Relíquias da Morte 

 

2) Você assistiu algum dos filmes do Harry Potter? 

a) Sim 

b) Não 

 

3) Houve expectativa para o lançamento dos livros e outros produtos (filmes, jogos...) 

a) Sim, para o lançamento dos livros 

b) Sim, para o lançamento do livro e de outros produtos 

                                                 
3
 

https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=en&pli=1&formkey=dExIU1NPUEY2bU9KSjN6VXpoQU0tZU

E6MA#gid=0 
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c) Sim, para o lançamento de outros produtos 

d) Não 

 

4) Quais produtos/serviços derivados do livro você consumiu? 

(   ) Filmes 

(   ) Brinquedos 

(   ) Sites 

(   ) Roupas 

(   ) Jogos de Computador  

(   ) Nenhum  

(   ) Outro(s). Qual(is)? 

 

5) Você tem alguma comunidade em redes sociais relacionadas a Harry Potter? 

a) Sim 

b) Não 

 

6) Você se considera atingido pela mídia em relação a marca criada em torno do Harry 

Potter? 

a) Sim 

b) Não 

 

7) Como você descobriu Harry Potter? 

  (   ) Publicidade 

(   ) Amigos 

(   ) Família 

(   ) Sites 

(   ) Revistas 

(   ) Jornal 

(   ) Outro. Qual? 

 

8) O que levou você a ler Harry Potter? 

(   ) A história 

(   ) O tema 

(   ) A mídia 
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(   ) Amigos 

(   ) Outro. Qual? 

 

9) Se você já consumiu outros produtos/serviços que envolvam Harry Potter, o que levou 

você a fazê-lo? (consideram-se produtos/serviços: sites, jogos eletrônicos, brinquedos, 

roupas, acessórios, sites...) 

(   ) A mídia 

(   ) Amigos 

(   ) Família 

(   ) Curiosidade 

(   ) Identificação com as personagens? 

(   ) Paixão pela história 

(   ) Outro. Qual? 

 

 O questionário foi enviado a um grupo de aproximadamente 200 pessoas que 

encaixam-se no perfil pretendido, através de e-mails com o critério de que os 70 primeiros 

que respondessem seriam os analisados. 

 

4.1.1 ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA QUANTITATIVA: QUESTIONÁRIO 

 

 Tendo em vista que a pesquisa foi aplicada à setenta leitores, e que em algumas 

questões era possível marcar mais de uma opção, os resultados obtidos nestas pode ultrapassar 

cem por cento no total. 

 Os resultados são os seguintes: 

 

1. Dos sete livros de Harry Potter, quais você leu? 

a) Harry Potter e a Pedra Filosofal – 65 pessoas (93%) 

b) Harry Potter e a Câmara Secreta – 63 pessoas (90%) 

c) Harry Potter e o Prosioneiro de Azkaban – 63 pessoas (90%) 

d) Harry Potter e o Cálice de Fogo – 63 pessoas (90%) 

e) Harry Potter e a Ordem da Fênix – 61 pessoas (87%) 

f) Harry Potter e o Enigma do Príncipe – 59 pessoas (84%) 

g) Harry Potter e as Relíquias da Morte – 54 pessoas (77%) 
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Figura 1 – Livros lidos 

 

Estes números comprovam a fidelização do público, pois apesar de não haver cem por 

cento de leitores que tenham lido um mesmo livro, ainda assim os números mostram que a 

grande maioria dos entrevistados leu todos os livros da série. 

 

2) Você assistiu algum dos filmes do Harry Potter? 

1. Sim – 70 pessoas (100%) 

2. Não – 0 pessoas (0%) 

 

 

Figura 2 – Consumo dos filmes 
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Nesta questão fica ainda mais explicita a fidelização de público já citada. Dos 

setenta entrevistados, todos viram ao menos um dos filmes, nos levando à um dos 

objetivos deste trabalho: identificar o consumo gerado pela série de livros de Harry 

Potter. 

 Com essa questão, percebemos que cem por cento dos entrevistados tiveram 

consumo de produtos sucessores dos livros. 

 

3) Houve expectativa para o lançamento dos livros e outros produtos (filmes, jogos...) 

1. Sim, para o lançamento dos livros – 26 pessoas (37%) 

2. Sim, para o lançamento do livro e de outros produtos – 30 pessoas (43%) 

3. Sim, para o lançamento de outros produtos – 6 pessoas (9%) 

4. Não – 8 pessoas (11%) 

 

 

Figura 3 – Expectativa para lançamentos 

 

Podemos notar pelos números que houve expectativa dos leitores questionados. A 

expectativa gerada em torno dos livros e dos livros e outros produtos – como filmes e jogos – 

foi muito mais elevada do que quando tratamos somente de outros produtos, lembrando que 

os filmes foram citados como produto. 

O número de pessoas que se consideraram sem expectativas de lançamento é bastante 

baixo, mostrando que Harry Potter realmente soube como atrair seus leitores e fazê-los 

inquietos aguardando novidades. 
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4) Quais produtos/serviços derivados do livro você consumiu? 

1. Filmes – 63 pessoas (90%) 

2. Brinquedos – 2 pessoas (3%) 

3. Sites – 26 pessoas (37%) 

4. Roupas – 3 pessoas (4%) 

5. Jogos de Computador  – 27 pessoas (39%) 

6. Nenhum  – 6 pessoas (9%) 

7. Outro(s). Qual(is)? – 2 pessoas (3%) 

 7.1) 1 pessoa respondeu: CD Trilha Sonora dos Filmes 

 7.2 )1 pessoa respondeu: Livros derivados da série 

 

 

Figura 4 – Produtos/serviços consumidos 

 

Nessa questão podemos perceber o quanto o público que leu os livros se fez fiel para 

consumo de demais produtos, principalmente os filmes, como mostram os números. Porém, 

devemos lembrar que o público que preencheu esse questionário tem entre 17 e 22 anos, ou 

seja, não são mais crianças e ainda assim houve relato de consumo de diversos produtos que 

não somente filmes, mas também brinquedos e jogos. 

 

5) Você tem alguma comunidade em redes sociais relacionadas a Harry Potter? 

1. Sim – 27 pessoas (39%) 

2. Não – 43 pessoas (61%) 

 



29 

 

 

Figura 5 – Comunidades virtuais 

 

 Mais uma vez vale a pena ressaltar a questão da idade do público entrevistado. Mesmo 

já em idade adulta, ainda há um grande número de Pottermaníacos fieis ao bruxinho, que não 

escondem isso, ao contrário, divulgam o bruxinho em redes sociais através de comunidades 

onde é possível obter informações sobre lançamentos e discussões sobre produtos e a própria 

história. 

 

6) Você se considera atingido pela mídia em relação a marca criada em torno do Harry 

Potter? 

1. Sim – 46 pessoas (66%) 

2. Não – 24 pessoas (34%) 
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Figura 6 – Influência da mídia 

 

 Mais da metade dos leitores entrevistados considera-se atingido pela mídia de alguma 

forma, o que nos leva a um dos pontos chaves desta pesquisa, descobrir os hábitos de 

consumo gerados pelos livros da série de Harry Potter e também a influência que a mídia 

gerou nestes leitores. 

 

7) Como você descobriu Harry Potter? 

1. Publicidade – 18 pessoas (26%) 

2. Amigos – 53 pessoas (76%) 

3. Família – 15 pessoas (21%) 

4. Sites – 8 pessoas (11%) 

5. Revistas – 7 pessoas (10%) 

6. Jornal – 2 pessoas (3%) 

7. Outro. Qual? – 4 pessoas (6%) 

7.1) 3 pessoas responderam: Colégio 

7.2) 1 pessoa respondeu: Filme 

 



31 

 

 

Figura 7 – Descoberta de Harry Potter 

 

 Com esta pergunta é possível perceber outro dado interessante. Apesar dos leitores de 

Harry Potter entrevistados neste questionário se considerarem influenciados pela mídia, os 

números aqui comprovam que a leitura foi gerada muito mais massivamente através do boca-

a-boca a partir dos amigos e da família. Porém, o número de pessoas que se considerou 

atingida pela mídia e suas formas de divulgação, como revistas, sites e jornal, também é 

relevante. Porém a grande parte, como podemos perceber através dos números, realmente 

deve-se a recomendações de amigos e familiares. 

 

8) O que levou você a ler Harry Potter? 

1. A história – 35 pessoas (50%) 

2. O tema – 21 pessoas (30%) 

3. A mídia – 9 pessoas (13%) 

4. Amigos – 37 pessoas (53%) 

5. Outro. Qual? – 6 pessoas (9%) 

5.1) 2 pessoas responderam: “Ganhei o primeiro livro” 

5.2) 1 pessoa respondeu: Lançamento do primeiro filme 
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Figura 8 – Influência da leitura 

 

 Nesta questão é possível perceber que, apesar da maior parte dos leitores ter sido 

incentivados a lerem Harry Potter através dos amigos, a história e o tema também são 

significativos neste aspecto. Apesar da aceitação à recomendação dos amigos, o que circunda 

Harry Potter também é um fator atrativo: o mundo mágico, o fantasioso. 

 

9) Se você já consumiu outros produtos/serviços que envolvam Harry Potter, o que levou 

você a fazê-lo? (consideram-se produtos/serviços: sites, jogos eletrônicos, brinquedos, 

roupas, acessórios, sites...) 

1. A mídia – 17 pessoas (24%) 

2. Amigos – 22 pessoas (31%) 

3. Família – 3 pessoas (4%) 

4. Curiosidade – 28 pessoas (40%) 

5. Identificação com as personagens – 13 pessoas (19%) 

6. Paixão pela história – 32 pessoas (46%) 

7. Outro. Qual? – 3 pessoas (4%) 
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Figura 9 – Influência de consumo 

 

 Aqui percebemos um ponto curioso. Apesar do boca-a-boca ter servido como 

propulsor do número de seguidores de Harry Potter e também os manter interessados no 

bruxinho ao longo dos anos, o que levou a maior parte dos entrevistados a consumir outros 

produtos não foi essa indicação de amigos e famíliares, mas sim a curiosidade e a paixão pela 

história. 

 Realmente, devido ao grande número de entrevistados que responderam “paixão pela 

história”, podemos perceber que Harry Potter desperta algo mais do que simples interesse. 

 

4.2 PESQUISA QUALITATIVA 

 

A pesquisa qualitativa tratou-se de uma entrevista com 5 leitores de Harry Potter, residentes 

da cidade de Santa Maria com idades entre 17 e 22 anos, que anteriormente já haviam 

respondido ao questionário e era sabido o gosto por Harry Potter pela autora deste trabalho. 

Esta pesquisa qualitativa tem como fim captar mais a fundo as razões que geraram o consumo 

de produtos derivados da série. 

As perguntas utilizadas durante a entrevista foram: 

1) Quando você começou a ler Harry Potter e o que o motivou a isto? 

2) Após ler seu primeiro livro de Harry Potter, quais hábitos de consumo você 

passou a ter? 

3) Você consumiu algum produto material específico? Qual(is)? 

4) Você continua acompanhando Harry Potter até hoje? Por que? 
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5) Houve influência da mídia para que você consumir, se consumiu, algum 

produto derivado dos livros? 

6) Tem algum produto que você gostaria de ter consumido e não consumiu? Por 

que? 

7) Se você foi impactado pela mídia para consumir qualquer produto de Harry 

Potter, liste quais foram: 

8) As pessoas que você conhece que já leram algum livro da série consumiram 

algum produto da “marca” Harry Potter? Qual(is)? 

9) A que você credita o sucesso de Harry Potter? 

 

4.2.1 PESQUISA QUALITATIVA: ENTREVISTAS 

 

 B.S., mulher, 21 anos, estudante. 

 Começou a leitura de Harry Potter  no ano de 2001, quando encontrava-se na sexta 

série, quando tinha 10 anos de idade, um ano a menos que Harry Potter tinha no início da 

saga. Se interessou em ler devido a sugestão de uma colega que lhe contou sobre a história e 

B.S. achou interessante. 

B.S., após ler o primeiro livro da série passou a visitar web sites, fez cadastro em diversos 

deles, recebia newsletter sobre Harry Potter, comprou um “porta canetas” em formato de 

varinha, comprou os DVDs da série e livros além dos sete da série.  

Até hoje B.S. acompanha a história do bruxinho e justifica isso dizendo que Harry 

Potter fez parte de sua infância e adolescência. Houve muita expectativa prévia aos 

lançamentos devido a imersão de B.S. no mundo de Harry. Como começou a leitura ainda 

quando criança (dez anos de idade), a leitura fez com que B.S. imergisse no mundo mágico e 

quisesse estar vivendo nele. A fantasia que a história o despertou e a proposta de um mundo 

onde as coisas são simples como mágica fez com que ela se envolvesse através da 

imaginação. 

Quanto ao impacto proporcionado pela publicidade, B.S. diz que os trailers de filmes, 

as propagandas do álbum de figurinhas, propaganda dos jogos e propagandas na televisão 

para o lançamento do livro (assistiu em Brasília na casa de seus pais) foram as mais 

marcantes. 

Além disso, ela afirma conhecer muitas pessoas que consumiram o álbum de 

figurinhas, também jogos de computador e vídeo game e também jogos de tabuleiro no tempo 
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do colégio e que agora, assim como ela, continuam acompanhando os filmes e, algumas 

vezes, sites e comunidades em redes sociais. 

Ela acredita que o sucesso de Harry Potter deve-se muito ao fato de a história permitir 

que a pessoa crie a sua própria Hogwarts (Escola de Magia) devido a riqueza de detalhes que 

J.K. Rowling descreve. Ela conseguiu criar um mundo onde os leitores gostariam de estar 

devido a magia e também ao enredo. Ela faz com que o leitor queira entrar no livro para 

ajudar Harry e seus amigos. 

 

J.S., mulher, 18 anos, estudante. 

 Iniciou a leitura de Harry Potter ainda com 13 anos por influência dos amigos e 

também pela temática. Após ler os livros, J.S. passou a pesquisar notícias na internet e 

também por outras leituras vinculadas ao bruxinho, como livros sobre o mundo bruxo.Hoje 

em dia J.S. afirma não ter mais tempo para acompanhar notícias sobre o bruxo, por ter novos 

interreses, prioriza outras coisas, porém continua aguardando a estréia dos últimos  dois 

filmes. 

 Ela acredita que a mídia foi sim um potencializador ao consumo de outros produtos da 

“marca” Harry Potter e, de alguma forma, todos os produtos que J.S. consumiu tiveram 

alguma influência da mídia. Além disso, ela afirma que gostaria de ter consumido mais 

produtos da “marca”, no caso, especificamente jogos de computador. Só não os comprou por 

falta de bons comentários das pessoas à sua volta. 

 Ainda sobre consumo, ela afirma que seus amigos também possuiam hábitos de 

consumo e que, além dos filmes, consumiram, como ela, outros livros derivados da série e 

acessórios escolares (cardernos, canetas e folhas de fichário). Sobre o sucesso de Harry Potter, 

ela credita, como a entrevistada anterior, ao enredo envolvente e a temática da história. 

 

R.T., homem, 22 anos, estudante. 

R.T começou a ler Harry Potter aos 14 anos, quando estava doente em Porto Alegre e 

sua mãe comprou o livro recomendado pelo venvedor como um livro bem comentado para a 

faixa etária de R.T. naquele momento. Inicialmente ele não ouvia falar muito do bruxinho em 

Santa Maria, devido a falta de divulgação sobre os livros na cidade. Porém, foi buscar 

informações sobre Harry Potter na internet para poder se comunicar com outras pessoas para 

discutir a história. 

Ele se tornou um legítimo fã do bruxinho e após a leitura, comprou produtos da marca 

como: caderno e uma camiseta original de Hong Kong. 
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Hoje, com 22 anos, R.T. continua acompanhando a saga do bruxinho, mesmo que 

tendo sido encerrada nos livros. Ele acredita que um verdadeiro fã continua re-assistindo aos 

filmes e re-lendo os livros e credita sua paixão pelo mundo bruxo ao complemento que a 

história fez à sua juventude e afirma recomendar a leitura a todos que  ”queiram começar com 

a leitura de um livro leve e bem descritivo, que mexe com imaginário de qualquer pessoa”. 

Quando questionado sobre a influência da mídia, ele afirma que em um primeiro 

momento teve sim, já que o vendedor da loja afirmou para sua mãe que havia boas 

recomendações do livro. Mas com o decorrer do tempo, ele diz que a busca por informações 

partiu dele mesmo, tanto é que ele chegou a participar de encontros de um fã clube para 

discutir sobre Harry Potter e seu mundo. 

Ele ainda afirma que seu próximo investimento em Harry Potter deve ser uma visita ao 

Parque temático do Harry Potter em Orlando. R.T. acredita também que o sucesso de Harry 

Potter se deve ao fato de mexer com o imaginário do leitor. Além disso, por tratar de um livro 

que fala de valores e persistência para atingir objetivos. 

 

K.R., homem, 22 anos, estagiário em assessoria de comunicação. 

Ele acredita ter iniciado a leitura de Harry Potter no ano de 2000, influenciado por 

uma amiga que o indicou a leitura. Após ler o primeiro livro, passou a se interessar por livros 

de ficção. Além disso, por gostar de jogos, também consumiu jogos de computador de Harry 

Potter e filmes, os quais continua acompanhando até hoje. 

Ele acredita que não houve influência da mídia nem para a leitura dos livros e nem 

para o consumo de outros produtos mas sim, influência dos seus amigos, como os próprios 

números da pesquisa quantitativa nos mostram, é realmente a influência de maior relevância. 

Quanto ao sucesso da série, K.R. afirma que se deve ao fato de a história ter sido 

anunciada já com data para o fim, criando expectativas e expeculações sobre seu fim. Além 

disso, por ter sido inicialmente dirigida a crianças, desencadeou uma série de produtos que 

influenciam o consumo. E, assim como os demais entrevistados, K.R. também acredita que o 

mundo fantástico, a magia, despertam um carinho no público por querer estar dentro da 

história, vivendo em um mundo fantasioso. 

 

 

M.T., mulher, 20 anos, estagiária em assessoria judiciária. 
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Começou a ler com 11 anos por influência de amigos e da família. Ela comprou todos 

os livros da série e assistiu todos os filmes e, por inflûencia da mídia, também comprou os 

álbuns de figurinhas baseados nos três primeiros filmes. 

Até hoje ela acompanha o bruxinho e afirma que Harry Potter fez parte da sua 

adolescência e por ter acompanhado a saga desde o início se apegou a história. 

M.T. afirma também que, tanto à leitura dos livros, quanto assistir aos filmes tiveram 

influência da mídia. E também ao fato de que ela gostaria de ter consumido os jogos de 

computador, porém eram muito caros. Já seus amigos consumiram esses jogos e também os 

ábuns de figurinha, livros e DVDs. 

Quanto ao sucesso de Harry Potter, M.T. diz que foi graças a influenciabilidade do 

público-alvo – crianças -, a inovação com a temática e ao incentivo que a mídia forneceu.       

 

4.3 ANÁLISE GERAL DOS DADOS COLETADOS 

 

 É possível perceber a partir das respostas captadas que a afirmação de Randazzo 

(2007), que diz que uma marca não é apenas algo palpável, mas algo que envolve muito mais 

do que isso, que mexe com as emoções de seus consumidores, percebemos que a paixão pela 

história e o uso do fantasioso, de um mundo mágico e com uma saga que intiga o leitor a 

querer fazer parte dela é a grande motivação do público-alvo analisado. 

 Deve-se perceber que o público-alvo deste trabalho já está em idade adulta – entre 

dezessete e vinte e dois anos – e ainda sim, grande parte dele ainda se mantem em contato, de 

alguma forma com a marca Harry Potter. Este público, hoje, tem responsabilidades que 

possivelmente não tinham quando iniciaram a leitura da saga mágica, mas ainda sim optam 

por continuar acompanhando Harry Potter em filmes, sites, jogos e demais formas já citadasao 

longo do trabalho. 

 Também devemos perceber que o último livro da saga, Harry Potter e as Relíquias da 

Morte, teve lançamento na versão traduzida para o português em novembro de 2007, sendo 

que em grande parte das livrarias em que foi inicialmente disponibilizado, já havia reservas de 

meses para a compra, tornando a leitura da grande parte do público-alvo mais tardia, o que 

nos leva a apenas dois anos atrás e ainda assim, cinquenta e quatro dos setenta leitores 

entrevistados leu este livro. Isso nos leva a mais um reforço no quesito de fidelização do 

público, mesmo que já em idade adulta. 

 Sobre o consumo, especificamente, percebemos que, apesar de em um primeiro 

momento Harry Potter ter sido comercializado através da história e da paixão que gerou nos 
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leitores, fazendo com que os mesmos fizessem publicidade gratuita através de recomendações 

aos amigos, há outras implicações a serem consideradas. Debord (1967) apud Kellner (2004), 

ao falar em sociedade do espetáculo comprovam os resultados obtidos deste trabalho, afinal, 

com a análise dos dados coletados é possível perceber que a maior parte dos leitores avaliados 

se considera influênciado pela mídia de alguma forma para consumir Harry Potter. Ele já teria 

grandes chances de ser um personagem reconhecido mundialmente apenas pela sua história 

envolvente, se tornou um mito que desencadeou milhões de dólares para a indústria que não 

perdeu tempo em lucrar com produtos dos mais diversos tipos utilizando-se do nome que 

desperta paixão em crianças, adolescentes e adultos do mundo inteiro. 

 Também foi possível perceber que a utilização da internet, a fim de buscar 

informações sobre o mundo mágico, foi um hábito gerado significantemente no público-alvo. 

Através das entrevistas foi possível perceber que os cinco leitores analisados buscaram se 

manter informados sobre Harry Potter através de sites, newsletter, e comunidades virtuais, 

além, é claro, dos setenta leitores que responderam ao questionário, em que vinte e seis 

pessoas responderam que consumiram sites sobre o bruxinho e vinte e sete pessoas 

responderam que participam de comunidades virtuais relacionadas com Harry Potter, o que, 

na idade em que se encontram, é um número bastante significativo. 

 Outro fato que é possível constatar é que, a paixão gerada nos leitores de Harry Potter 

é tão grande que apenas ler a história não é o bastante. É possível perceber, através das 

entrevistas, que o consumo de livros além dos sete que são os originais da saga de J. K. 

Rowling, incluíram outros livros, de outros autores, baseados no mundo bruxo. 

 Portanto, com este trabalho foi possível perceber que, a publicidade foi um fator 

determinante para divulgação massiva do mito que formou-se a partir de Harry Potter. Porém, 

este mito surgiu de forma despretensiosa, como um livro que foi recusado por diversas 

editoras até ser aceita, e uma publicidade gratuita, iniciada graças a qualidade na linguagem 

utilizada e um enredo envolvente e fantástico, que permite ao leitor enxergar todas as formas 

e idealizar tudo o que a autora descreve, pois a mesma é minuciosa nos detalhes. Além da 

publicidade gratuita, o enredo conseguiu a fidelização de um público que não tem hábito de 

leitura, que são as crianças. J. K. Rowling foi extremamente feliz ao ser sensível ao ponto de 

saber o que seu público quer e ainda mais sensível tornando Harry Potter alguém que evolui 

ao longo da série assim como seus leitores, fazendo com que as crianças que começaram a ler 

a série passassem ano a ano crescendo junto com o personagem e passando por situações de 

alguma forma semelhantes e identificando-se cada vez mais com o bruxinho e seu mundo, 

sem se achar velho de mais para isso. 
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 Portanto, o que Harry Potter, através das linhas escritas por J. K. Rowling conseguiu, 

foi gerar paixão nos seus leitores, despertando o desejo dos mesmos de pertencerem ao mundo 

de Harry, ajudarem ele e seus amigos ao longo da saga, sofrer com as perdas que se fizeram 

necessárias durante a história e comemorarem a cada vitória dramática que Harry realizava. 

 E foi dessa paixão, da identificação com os personagens e do desejo de pertencer ao 

mundo mágico que surgiram os Pottermaníacos, que apesar de adultos, permaneceram e 

permanecerão acompanhando ao bruxinho e consumindo os produtos/serviços que ainda os 

interessarem, como possívelmente será o caso do próximo filme, Harry Potter e as Relíquias 

da Morte – parte I, em novembro deste ano e Harry Potter e as Relíquias da Morte – parte II, 

em julho de 2011  
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5 ANEXOS 

 

 

4.1 ENTREVISTAS 

 

B.S., mulher, 21 anos, estudante. 

1) Quando você começou a ler Harry Potter e o que o motivou a isto? 

Em 2001, quando eu estava com 11 anos de idade, a mesma idade do Harry na ápoca. 

Olha, foi uma amiga minha quem me falou do livro e me explicou do que se tratava a 

história. Eu achei bem interessante por que eu sempre gostei de ficção e como eu era criança, 

um mundo mágico pareceu ser bem legal. 

2) Após ler seu primeiro livro de Harry Potter, quais hábitos de consumo você passou a 

ter? 

Eu fiquei na fila do cinema no lançamento do primeiro filme. Passei horas na porta do 

cinema esperando a primeira sessão. Também tinha álbum de figurinhas, entrei em vários 

sites, fiz cadastro em muitos deles, tinha carteirinha de fã em um desses sites e recebia 

newsletter de Harry Potter. Comprei alguns livros sem ser os da série também, que 

explicavam algumas outras coisas do mundo mágico como o Quadribol e criaturas mágicas. 

3) Você consumiu algum produto material específico? Qual(is)? 

Como eu disse, outros livros , álbum de figurinha e eu também comprei um porta 

canetas em formato de varinha mágica que eu adorava. Também comprei os DVDs dele. 

4) Você continua acompanhando Harry Potter até hoje? Por que? 

Sim, ainda espero pelo lançamento dos próximos 2 filmes e sempre que possível dou 

uma lida em matérias que saem na internet. As vezes entro nas comunidades de Harry Potter 

pra saber se já sabem as datas de lançamento e algum acontecimento especial. 

Continuo acompanhando Harry Potter por que eu realmente adoro a história e me 

identifico muito. Além disso foi algo que marcou minha infância e eu acabei adquirindo 

carinho pelos personagens e me imaginando dentro da história. 

5) Houve influência da mídia para que você consumir, se consumiu, algum produto 

derivado dos livros? 

Sim. Eu assistia as propagandas e adorava. 

6) Tem algum produto que você gostaria de ter consumido e não consumiu? Por que? 

Não, consumi todos os produtos que eu gostaria. 
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7) Se você foi impactado pela mídia para consumir qualquer produto de Harry Potter, 

liste quais foram: 

Com certeza fui impactada e me lembro das propagandas dos livros que passavam a 

toda hora na televisão lá em Brasília, dos álbuns de figurinha e dos filmes.  

8) As pessoas que você conhece que já leram algum livro da série consumiram algum 

produto da “marca” Harry Potter? Qual(is)? 

 Sim, os álbuns de figurinhas eram famosos no colégio e as pessoas também 

combinavam de ir juntas no cinema pra ver os filmes. Além disso, conheço várias pessoas que 

compraram jogos de tabuleiro e os jogos de computador e video-game. 

9) A que você credita o sucesso de Harry Potter? 

A magia que a autora permite que o leitor crie enquanto está lendo. A pessoa se sente 

parte daquele mundo mágico que é extremamente atrativo. Quem não gostaria de resolver 

qualquer coisa em um passe de mágica? A história permite que a gente se sinta parte, que a 

gente queira entrar no livro e ajudar os personagens. Isso com certeza faz com que se crie uma 

paixão pela história. 

 

 J.S., mulher, 18 anos, estudante. 

1) Quando você começou a ler Harry Potter e o que o motivou a isto? 

Quando tinha 13 anos, comecei a ler primeiro porque gosto de ler e interessei pela 

história e também os livros estavam fazendo sucesso entre o pessoal da minha idade. 

2) Após ler seu primeiro livro de Harry Potter, quais hábitos de consumo você passou a 

ter? 

De comprar outros livros, até mesmo fora da série, que fossem vinculados ao Harry 

Potter. Buscar sempre na internet fóruns e notícias sobre a série. 

3) Você consumiu algum produto material específico? Qual(is)? 

Livros da série e livros sobre o assunto (quadribol, animais extraordinários, magias). 

4) Você continua acompanhando Harry Potter até hoje? Por que? 

Desde que foi lançado o último livro eu parei porque terminou a história. Vi o último 

filme que saiu mas não estou acompanhando novidades e atualizações. Acho que não 

acompanho mais porque passei da fase, tenho outras prioridades e interesses, e a série 

terminou. 

5) Houve influência da mídia para que você consumir, se consumiu, algum produto 

derivado dos livros? 

Sim, muita. 
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6) Tem algum produto que você gostaria de ter consumido e não consumiu? Por que? 

Gostaria de ter comprado o jogo de computador, mas não fui adiante pois não estava 

mais tão envolvida com a série e não vi o jogo fazer tanto sucesso entre as pessoas perto de 

mim. 

7) Se você foi impactado pela mídia para consumir qualquer produto de Harry Potter, 

liste quais foram: 

Sim, os produtos que eu já citei foram todos influência da mídia. 

8) As pessoas que você conhece que já leram algum livro da série consumiram algum 

produto da “marca” Harry Potter? Qual(is)? 

 Elas compraram os livros da série, algumas acessórios (caderno, folha de fichário, 

caneta) e também outros livros ligados ao tema. 

9) A que você credita o sucesso de Harry Potter? 

A uma história e enredo envolventes e bem sucedidos que foi aceito por muitas 

crianças e jovens, repercutiu na mídia e nas conversas e conquistou cada vez mais leitores. 

 

 R.T., homem, 22 anos, estudante. 

1) Quando você começou a ler Harry Potter e o que o motivou a isto? 

Li Harry Potter e a Pedra Filosofal aos 14 anos. Creio que não foi motivação, pois nem 

sei se muitas pessoas conheciam Harry Potter aqui em Santa Maria. Foi em uma semana que 

fiquei doente e minha mãe estava em Porto Alegre, ela resolveu me trazer um livro, foi em 

uma livraria e perguntou para o vendedor se ele tinha algum livro que poderia indicar para 

minha faixa etária. Ele havia falado que o livro era recente e que esta sendo bem comentado. 

Daí minha mãe resolveu comprar. 

2) Após ler seu primeiro livro de Harry Potter, quais hábitos de consumo você passou a 

ter? 

Li o primeiro livro em menos de 5 dias, como já havia publicado creio que somente os 

três primeiros livros em português. Pedi que minha mãe comprasse pelo menos o segundo 

livro. Porém, eu comecei a gostar muito de Harry Potter e comecei a entrar em contato com o 

pessoal que gostava dos livros pela internet. 

3) Você consumiu algum produto material específico? Qual(is)? 

Sim. Já tive Caderno e também possuo até hoje uma camiseta original de Hong Kong. 

4) Você continua acompanhando Harry Potter até hoje? Por que? 

Sim.  Por mais que esteja no final isso não significa que eu como fã não releia os 

livros, não assista aos filmes novamente. Harry Potter fez parte da minha juventude e 
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certamente indico os livros para todas as pessoas queiram começar com a leitura de um livro 

leve e bem descritivo, que mexe com imaginário de qualquer pessoa. 

5) Houve influência da mídia para que você consumir, se consumiu, algum produto 

derivado dos livros? 

Acredito que no começo sim. Pois o vendedor falou para minha mãe que havia boas 

críticas do livro. No entanto com o passar do tempo, eu mesmo pesquisava coisas sobre Harry 

Potter, principalmente filmes, pois cheguei a fazer encontros aqui em Santa Maria, sobre a 

saga do Harry Potter. 

6) Tem algum produto que você gostaria de ter consumido e não consumiu? Por que? 

Acredito que não. Agora estou esperando a oportunidade de conhecer o Parque 

temático do Harry Potter em Orlando que inaugura neste mês. 

7) Se você foi impactado pela mídia para consumir qualquer produto de Harry Potter, 

liste quais foram: 

Não. Acredito que eu impactei muita gente. 

8) As pessoas que você conhece que já leram algum livro da série consumiram algum 

produto da “marca” Harry Potter? Qual(is)? 

Uma boa parte dos meus amigos já leram os livros de Harry Potter, muitos com o final 

da série de livros, começaram a ler Crepúsculo ou outros livros que trabalham com o realismo 

fantástico. 

9) A que você credita o sucesso de Harry Potter? 

Acredito que o maior sucesso de Harry Potter é mexer com o imaginário, o realismo 

fantástico, quem nunca pensou na infância em ter super-poderes, em poder voar, em enfrentar 

monstros e vilões? Além de trabalhar com valores, mostrando aos leitores que sempre temos 

condições de atingir nossos objetivos e enfrentar nossos problemas de cabeça erguida. Por 

isso sempre tenho comigo duas frases que a autora atribui ao personagem Alvo Dumbledore: 

“são as nossas escolhas que revelam o que realmente somos muito mais do que as nossas 

qualidades” e “é preciso muita audácia para enfrentar os nossos inimigos, mas igual audácia 

para defendermos os nossos amigos”. 

 

K.R., homem, 22 anos, estagiário. 

1) Quando você começou a ler Harry Potter e o que o motivou a isto? 

Comecei a ler Harry Potter em 2000,eu acho, logo que os livros começaram a ser 

vendidos. A indicação foi de uma amiga que tinha o primeiro livro da série. 
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2) Após ler seu primeiro livro de Harry Potter, quais hábitos de consumo você passou a 

ter? 

Ler Harry Potter me motivou a procurar mais livros de ficcção. Passei a comprar livros 

nessa linha. 

3) Você consumiu algum produto material específico? Qual(is)? 

Nenhum material específico além dos livros e eventualmente os jogos da série para 

computador. 

4) Você continua acompanhando Harry Potter até hoje? Por que? 

Acompanho a franquia de cinema desde o primeiro filme. Acompanho mais como 

entretenimento, mas também gosto de analisar a adaptação do livro para o cinema.  

5) Houve influência da mídia para que você consumir, se consumiu, algum produto 

derivado dos livros? 

Não. 

6) Tem algum produto que você gostaria de ter consumido e não consumiu? Por que? 

Não, nenhum outro me chamou muita atenção. 

7) Se você foi impactado pela mídia para consumir qualquer produto de Harry Potter, 

liste quais foram: 

Não houve influência da mídia, mas sim dos meus amigos. 

8) As pessoas que você conhece que já leram algum livro da série consumiram algum 

produto da “marca” Harry Potter? Qual(is)? 

Nada além dos próprios livros. 

9) A que você credita o sucesso de Harry Potter? 

É uma série de livros que já começou se sabendo quando iria terminar. Isso faz com 

que as pessoas consumam e criem expectativas sobre o desfecho. O fato de ser uma série 

inicialmente destinada às crianças gera toda uma produção paralela de produtos que são 

consumidos por elas. Outro detalhe, não menos importante, é o fato da narrativa criada pela 

escritora, o universo criado e a magia utilizada. As pessoas se apegam muito ao fantástico. 

 

M.T., mulher, 20 anos, estagiária. 

1) Quando você começou a ler Harry Potter e o que o motivou a isto? 

Comecei a ler com 11 anos por influência de amigos e família. 

2) Após ler seu primeiro livro de Harry Potter, quais hábitos de consumo você passou a 

ter? 
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Comprei todos os outros livros da série e assisti a todos os filmes, além de comprar 3 

álbuns de figurinhas relacionados aos filmes. 

3) Você consumiu algum produto material específico? Qual(is)? 

Todos os livros e três álbuns de figurinhas, cada um sobre um dos filmes, no caso, os 

três primeiros. 

4) Você continua acompanhando Harry Potter até hoje? Por que? 

Sim, porque acompanho desde o início da série, ou seja, ela fez parte da minha 

adolescência e gosto de saber as novidades, pois me liguei muito à história. 

5) Houve influência da mídia para que você consumir, se consumiu, algum produto 

derivado dos livros? 

Sim, fui influenciada a ver os filmes e comprar os álbuns. 

6) Tem algum produto que você gostaria de ter consumido e não consumiu? Por que? 

Os jogos de computador, não consumi porque eram caros e não eram prioridade. 

7) Se você foi impactado pela mídia para consumir qualquer produto de Harry Potter, 

liste quais foram: 

Foram livros, filmes e os álbuns de figurinhas. 

8) As pessoas que você conhece que já leram algum livro da série consumiram algum 

produto da “marca” Harry Potter? Qual(is)? 

Sim, compraram livros, álbuns de figurinhas, DVDs e jogos de PC. 

9) A que você credita o sucesso de Harry Potter? 

Ao público-alvo que é influenciável, a inovação que a autora teve com o tema e ao 

incentivo da mídia. 
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