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Resumo 

 

 Este trabalho tem como propósito analisar três diferentes sites (Pottermore, 

Potterish e ASM RPG) relacionados à série best-seller “Harry Potter”, escrita por J.K, 

Rowling, à luz dos conceitos de inteligência coletiva, cultura participativa e narrativa 

transmidiática, tratados por Jenkins em seu livro “Cultura da Convergência”. O estudo 

desses visa compreender e explanar as diversas facetas das participações ativas dos 

usuários do ciberespaço (que são filiados aos sites supracitados) na construção do 

universo virtual, contextualizados a partir desses conceitos. Além disso, a comunidade 

de fãs da série Harry Potter, por ser uma das mais representativas, tanto pela dimensão 

dos fãs quanto por uma diversidade de mídias criadas em torno da série, é um campo 

favorável na aplicação dos conceitos que serão trabalhados em torno da análise dos 

sites. 

Palavras-chave: convergência, inteligência coletiva, cultura participativa, narrativas 
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Introdução 

A importância dos sujeitos na constituição de uma cultura popular através do 

ciberespaço está formando um universo virtual cada vez mais rico em interações, 

conhecimentos e trocas de saberes que tem tido consequências reais nas várias esferas 

da sociedade. As novas tecnologias estão mudando as velhas mentalidades e atitudes 

que são, em grande parte, baseadas em uma cultura de massa em que a posse do polo 

emissor é apenas da grande mídia, que difunde seus interesses de forma unívoca. 

Com a formação da cibercultura na era digital, há uma maior participação e 

engajamento dos usuários, especificamente, em comunidades de fãs que criticam, 

modificam, adaptam e até mesmo recriam o conteúdo das mídias, como falara o próprio 

Jenkins: 

Os fãs sempre foram os primeiros a se adaptar às novas tecnologias de 

mídia; a fascinação pelos universos ficcionais muitas vezes inspira novas 

formas de produção cultural, de figurinos a fanzines e, hoje, cinema digital. Os 

fãs são o segmento mais ativo do público das mídias, aquele que se recusa a 

simplesmente aceitar o que recebe, insistindo no direito de se tornar um 

participante pleno. Nada disso é novo. O que mudou foi a visibilidade da 

cultura dos fãs. A web proporciona um poderoso canal de distribuição para a 

produção cultural amadora. (JENKINS, 2008, p. 181) 

Essa realidade específica precisa ser estudada como essencial para o 

entendimento sobre as potencialidades do ciberespaço e da nova cultura participante. E 

com isso, compreender as implicações dessa cultura e as tensões geradas entre aqueles 

que criam um determinado produto e os fãs que o ressignificam. 

Narrativas Transmidiáticas 

Para conhecer melhor o processo em que o nosso objeto de estudo está imerso, é 

fundamental a exploração do conceito de Narrativa Transmidiática abordado por 

Jenkins. No capítulo em questão, ele usa a trilogia Matrix como exemplo, portanto, os 

aspectos mais gerais serão aqui abordados, para que se apliquem a Harry Potter. 

Primeiramente, é preciso compreender as bases do conceito explorado, que vem da 

convergência midiática, fenômeno que se caracteriza não pela simples agregação de 

mídias de forma puramente somatória, mas da convivência de vários suportes 

midiáticos, ou seja, da interdependência entre eles. Nesse sentido, uma Narrativa 

Transmidiática pode ser compreendida como uma narrativa que se desdobra nos 

diferentes suportes midiáticos e eles possuem certa dependência entre si. O temo “certa 
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dependência” foi assim empregado porque uma narrativa pode se desdobrar de forma 

mais livre em determinado suporte, caso o produtor assim desejar. Jenkins afirma que 

hoje em dia o consumidor está cansado da repetição enfadonha de conteúdos nos 

diferentes suportes, porque o que ele quer é novidade, inovação, para que o cenário 

desenvolvido inicialmente seja cada vez mais explorado, exaurido, para que não acabe, 

para que as boas sensações causadas por aquele primeiro contato com a “franquia” - 

usaremos este termo, sejam revividas ou prolongadas. Entretanto, nem sempre essa 

narrativa transmidiática acontece, devido à falta de colaboração da indústria midiática, 

como podemos ver: 

Embora a infra-estrutura tecnológica esteja pronta, as perspectivas 

econômicas sejam promissoras e o público esteja preparado, a indústria não 

tem colaborado muito para a produção de experiências transmidiáticas 

atraentes. Mesmo nos conglomerados midiáticos, existe uma agressiva 

competição entre as unidades, em vez de colaboração. Muitos acreditam que 
uma maior coordenação entre as mídias seja necessária para produzir 

conteúdos transmidiáticos. (JENKINS, 2008, p. 149) 

 Se uma franquia lança um filme e este dá margem para a criação de outras 

narrativas, então assim deveria ser feito e estas outras narrativas poderiam tomar 

caminhos diferentes dependendo do que os produtores imaginam que o público estará a 

ansiar. No caso de Matrix, alguns fenômenos mal contados no filme só foram melhor 

explorados nos jogos e nas animações, o que representou uma narrativa fragmentada, 

mas muito rica se considerar todas as outras plataformas e possibilidades de exploração 

por parte do público, foi criado então, um “universo” – ao contrário de uma simples 

história com personagens e fantasia. 

Para explorar esse novo conceito, Jenkins cita Pierre Lévy, quando este aborda o 

conceito de inteligência coletiva. Lévy especula sobre os tipos de obras estéticas que 

responderiam às exigências das culturas do conhecimento e sugere primeiramente a 

dissolução entre autores e leitores, criadores e intérpretes. Isto porque é necessária a 

formação de um “circuito”, ou seja, um elo de colaboração para que a obra cultural seja 

alimentada. Em seguida, temos os conceitos de “atrator cultural” e “ativador cultural”, 

dentre os quais o primeiro diz respeito à obra de arte, que é a responsável por formar 

uma base, uma comunidade de adoradores. O segundo se traduz pela obra de arte 

enquanto impulsionadora da sua própria redescoberta, exploração, tradução. Uma 

narrativa transmidiática de sucesso certamente deve ter as características de ativador e 

atrator cultural. Para esse fim, o autor afirma que cada acesso à franquia deveria ser 
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independente, para que o indivíduo não precisasse gostar de uma vertente para gostar da 

outra e a compreensão conseguida através das variadas mídias possibilita uma 

profundidade de experiência que estimula ainda mais o consumo. 

O autor afirma ainda que poucas (ou nenhuma) franquias conseguiram alcançar 

toda a riqueza estética proporcionada pela transmidiação. Será? Podemos observar 

superficialmente um surgimento frenético de franquias promissoras, com velocidade tal 

qual a era digital é capaz de fornecer. Henry Jenkins cita também Umberto Eco, que 

procura descobrir os motivos pelos quais Casablanca foi transformado em um produto 

cult, ou seja, “cultuado” até mesmo após o término de sua vida útil, transformado em 

ícone. Para Eco, o produto deve ter um universo completamente enriquecido para que os 

fãs citem as falas e os personagens como se fizessem parte de suas vidas. Em seguida, 

deve ter um universo enciclopédico, com construções complexas e bastante bem 

estruturadas, para que as informações possam ser discutidas, estudadas, analisadas. De 

acordo com ele, o filme cult é feito exatamente para ser citado, porque é construído em 

cima de arquétipos, idealizações. É necessário uma verdadeira coleção de signos para 

que atinja o repertório pessoal do público. Jenkins complementa seu raciocínio ainda 

com os conceitos de “Narrativa Sinérgica” e “Autoria Cooperativa”, que tratam sobre 

estratégias de trabalho dos grandes produtores de jogos e filmes, incluindo os irmãos 

Wachowksi (Matrix) e a EA Games, a empresa do jogo da saga Harry Potter. Segundo 

ele, a tendência para que as franquias deslanchem é a cooperação entre suas diversas 

vertentes, para que uma sinergia de ideias seja criada, ao invés da individualidade na 

produção que outras empreitadas se aventuraram a fazer e falharam. 

Inteligência Coletiva 

O termo foi cunhado pelo filósofo Pierre Lévy que o concebe como uma 

cooperação de habilidades e competências cognitivas entre os indivíduos 

potencializadas através do ciberespaço, entendido como um espaço comunitário e 

interativo. Há, portanto, uma produção e troca de conhecimentos entre os usuários de 

uma determinada comunidade ou na web em geral. 

É relevante se entender como é utilizado o sentido de “conhecimento”, não 

apenas ligado a informações e dados, mas também a sentimentos, reações, experiências 
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e histórias de vida que são distintas em cada ser humano e, por isso, a importância da 

junção dos conhecimentos. 

Para o autor, a inteligência está distribuída por toda a parte, pois cada indivíduo 

detém um saber próprio considerando, inclusive, o saber não acadêmico, como um saber 

válido. Com o compartilhamento desses diversos saberes que se complementam, há o 

acesso a todo o saber produzido pela humanidade porque ele não se concentra em 

apenas um sujeito, mas está inscrito em toda a coletividade. Segundo Jenkins (2009), 

“nenhum de nós pode saber tudo; cada um de nós sabe alguma coisa; e podemos juntar 

as peças, se associarmos nossos recursos e unirmos nossas habilidades”. 

Assim se deduz que cada indivíduo tem um saber, mesmo ignorando outros – já 

que ninguém conhece tudo – e que esse saber necessita ser valorizado pela comunidade 

em geral, ao invés de apenas determinados saberes serem reconhecidos como legítimos 

pela sociedade. E é através da interligação entre os conhecimentos existentes que Lévy 

tenta embasar a sua concepção de inteligência coletiva: “é uma inteligência distribuída 

por toda parte, incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que resulta uma 

mobilização efetiva das competências”. (LÉVY, 1999, p.28) 

Como resultado da mobilização e integração dos conhecimentos há a 

desconcentração dos poderes e a valorização da participação de cada indivíduo. Já que o 

polo emissor não mais se concentra apenas nos conglomerados de mídia, mas também 

os usuários comuns tem acesso à rede e podem construir uma estrutura cognitiva de 

sentidos que divirja dos interesses da ordem social vigente; do capital. 

As condições para que haja o desenvolvimento da inteligência coletiva é 

regulada pela cooperação competitiva ou competição cooperativa. A cooperação visa à 

acumulação e progresso do saber em uma determinada comunidade, mas a competição 

também é necessária já que pressupõe a liberdade de cada membro propor teorias 

diversas da que é aceita pela coletividade. Então, não seria uma disputa de todos contra 

todos nem também uma cooperação obrigatória, homogênea sem discordâncias. 

Existem vários exemplos na cibercultura que ilustram a inteligência coletiva, 

como as trocas de ideias, experiências e artigos entre pesquisadores e entre estudantes, o 
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ensino à distância, a participação em fóruns de discussões, weblogs, redes sociais, a 

disseminação de saberes através de wiks, as comunidades de fandom etc. 

No primeiro capítulo de Cultura da Convergência, Jenkins retrata uma situação 

em que a inteligência coletiva é utilizada para fins de entretenimento: as comunidades 

de spoilers do reality-show americano Survivor, em que os fãs se uniram para tentar 

desvendar os segredos desse seriado antes mesmo de que se iniciasse a temporada. Isso 

através de pesquisas, boatos e informações do próprio programa, enfim, uma 

comunidade geradora de conhecimento sobre o programa. Os spoilers ou 

etimologicamente “estraga-prazeres” possuem uma rígida organização interna em que 

se valoriza a credibilidade da fonte para divulgar as informações. Os primeiros posts de 

um usuário não são confiáveis, além de que aqueles que já erraram informações 

anteriormente já não são mais credíveis. 

Mas a inteligência coletiva também perpassa outros campos do conhecimento, 

para assuntos mais “sérios” como previra Jenkins. Muitos governos de diversos países 

estão tentando aprofundar uma cultura participativa dos cidadãos através de uma 

democracia deliberativa por meio dos fóruns de discussões sobre assuntos políticos. 

Além de mudanças ocorridas no campo político graças à apropriação do 

ciberespaço como um espaço público, interativo, de cidadania há grande impacto na 

esfera do saber propriamente dito, na educação. As escolas e universidades estão 

perdendo o monopólio de criação e transmissão de conhecimentos como alerta Pierre 

Lévy, e suas funções vêm se reestruturando na tentativa de se adaptar as mudanças 

trazidas pelas novas tecnologias. 

Há a necessidade de uma diversificação e personalização no ensino e novas 

formas de aprendizagem que levem em conta a possibilidade de uso das novas técnicas. 

O papel do professor começa a sofrer modificações. Não são apenas difusores de 

conhecimento, mas são animadores da inteligência coletiva. O professor precisa 

incentivar a aprendizagem cooperativa, a troca de saberes e o pensamento crítico do 

aluno, não mais visto como um sujeito passivo no qual se desemboca o conhecimento, 

mas também produtor e construtor de saberes levando em conta sua experiência de vida, 

sua cognição e criatividade. 
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Cultura Participativa 

Não é novidade que os fãs sempre tiveram a vontade de se tornarem 

participantes mais efetivos na produção de bens culturais, o fato é que isso foi 

intensificado mais recentemente, com os avanços tecnológicos. Ao se relacionarem com 

os produtos midiáticos de seu interesse, esses admiradores passaram a cooperar entre si, 

para a fabricação de outros materiais subsequentes àqueles que tiveram contato 

inicialmente. Como Jenkins (2008) nos fala, “o momento atual de transformação 

midiática está reafirmando o direito que as pessoas comuns têm de contribuir 

ativamente com sua cultura”. 

As inovações tecnológicas têm papel fundamental nesse processo, com a 

supressão do espaço-tempo, pessoas do mundo inteiro se conectam e relacionam-se, de 

acordo com suas preferências. Em tempo real, elas interagem entre si acerca dos 

produtos de seu interesse, além de produzir outros na mesma linha. Afinal, é como 

Patriota e Silva afirmam: 

Um novo universo comunicacional surge com o advento da Internet e 

sua franca ampliação para fins de informação, trabalho e lazer, entre outros 

usos. O ciberespaço se configura a partir do princípio da interação, da 

colaboração e de uma nova maneira de se comunicar não mais de um para 

todos, mas de todos para todos. (PATRIOTA E SILVA, 2010, p. 05). 

Estamos diante, portanto, de consumidores com uma nova postura em relação à 

produção cultural. Esse novo consumidor passa a ser um prosumer, que nas palavras das 

mesmas autoras é “o consumidor que também adquire o caráter de produtor”. Na visão 

de Mazetti esse „consumidor empoderado‟, o qual “desafia e questiona concepções de 

propriedade intelectual”. Ele se insere em grupos de mesma afinidade, que alteram os 

conteúdos midiáticos comerciais já produzidos, como por exemplo, na produção de 

jogos, fanfictions, fanfilms, fansubbing ou qualquer outro conteúdo que dê continuidade 

ao original. Os três últimos termos ganham as seguintes definições do autor em questão: 

(...) as práticas dos fãs de criar histórias alternativas para o bem 

simbólico preferido, a criação de filmes amadores que desenvolvem 

narrativas alternativas inspiradas no universo ficcional admirado e, por fim, a 

elaboração de legendas para material midiático em língua estrangeira. 

(MAZETTI, 2009, p. 02). 

Claramente alguns pontos positivos são notados a partir dessa vontade dos 

jovens em serem plenos produtores de bens culturais, entre os quais, encontra-se o 
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aperfeiçoamento do seu potencial de leitura e de produção de literatura, objetivo tão 

almejado por diversos profissionais da área de educação. Porém, também é notável que 

às vezes durante o processo, esses novos produtores, envolvem-se tão fortemente com 

as narrativas de suas histórias preferidas, que passam a confundir o imaginário exposto 

nelas com a realidade na qual vivem. Eles passam a escrever novas histórias, colocando-

se nelas, mas revelam dificuldade ao diferenciar o novo papel que exercem na narrativa 

daquele que vivem no dia a dia. Essa confusão de identidade é apontada como um dos 

pontos negativos no processo por alguns críticos. 

Nota-se, portanto, que para que ocorra a composição de novos materiais pelos 

„amadores‟, muitos impasses são encontrados no caminho, entre eles, cita-se ainda o do 

tenso relacionamento entre os fãs e as corporações midiáticas, as quais possuem os 

direitos autorais sobre os produtos gerados inicialmente (por „profissionais‟). E então se 

faz necessária uma ressalva acerca de dois conceitos (interatividade e participação), 

elaborada por Jenkins: 

A interatividade refere-se ao modo como as novas tecnologias foram 

planejadas para responder ao feedback do consumidor. (...) As restrições da 

interatividade são tecnológicas. (...) A participação, por outro lado, é moldada 

pelos protocolos culturais e sociais. (...) A participação é mais ilimitada, 

menos controlada pelos produtores midiáticos e mais controlada pelos 

consumidores de mídia. (JENKINS, 2008, p. 182-183). 

Percebe-se que apesar das empresas midiáticas concederem certos „privilégios‟ 

para os fãs interferirem em seus produtos, como na participação de enquetes, 

possibilidade de fazer reclamações ou dar opiniões; entretanto ainda os censuram. Como 

Jenkins declara: “Permitir aos consumidores interagir com as mídias sob circunstâncias 

controladas é uma coisa; permitir que participem na produção e distribuição de 

distribuição de bens culturais – seguindo suas próprias regras- é totalmente outra”. 

Há então dois lados nos quais as empresas midiáticas se posicionam para 

enfrentarem o público diante das problemáticas que surgem durante o processo 

comercial midiático, o das proibicionistas e o das cooperativistas. As primeiras 

desenvolvem cada vez mais medidas que impeçam a participação mais efetiva dos 

consumidores que se proponham a desenvolver novos conteúdos midiáticos. Já as 

últimas, ainda que também protejam o seu conteúdo intelectual, dão mais liberdade para 

que os fãs possam dar continuidade à produção de novos materiais relacionados. 
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Enxergamos que no mundo em que a narrativa transmidiática impera, é 

imprescindível que as empresas midiáticas se decidam sobre qual relação pretendem ter 

com seus clientes, e não assumir a postura de instituições tradicionais como a religião e 

a escola (educação em geral), as quais insistem em impor às pessoas acerca do que 

devem produzir culturalmente. Ainda assim, espera-se um futuro positivo em relação 

aos ditames que esse mercado dita aos fãs, pois as empresas que forem mais flexíveis, 

possivelmente terão a lealdade deles garantida, ao contrário das outras que persistirem 

em monopolizar o seu conhecimento intelectual. 

Harry Potter e a Cultura da Convergência 

A partir da delimitação dos conceitos (convergência midiática, narrativa 

transmidiática, inteligência coletiva e cultura participativa) que serão abordados e 

aprofundados nesta pesquisa, podemos compreender o universo de Harry Potter e o 

comportamento da franquia e de seus fãs perante estes conceitos supracitados. A série, 

inicialmente composta apenas por sete livros, começou a se expandir por meio dos 

filmes (que, somados, totalizam oito) e posteriormente dos jogos (assim como os filmes, 

somam oito). Os últimos eram sempre lançados após algum tempo ou simultaneamente 

aos respectivos filmes, chamando mais atenção dos consumidores que acompanharam a 

série apenas por meio destes. A série Harry Potter, apesar de já finalizada, ainda possui 

muitos fãs ativos ao redor do mundo, que se juntam diversas vezes nos fóruns de 

internet, nos sites oficiais, nos fã-clubes da série, etc. Estes fãs mantém a série viva até 

os dias atuais, sendo eles os motivadores para a criação de novas mídias sobre Harry 

Potter. 

Podemos notar isto claramente por meio do site Pottermore 

(http://www.pottermore.com/), que foi criado pela autora da série, em parceria com a 

Sony, anos após a finalização dos livros e algum tempo após a finalização dos filmes e 

dos games. O site visa contar a história dos livros de Harry Potter de maneira interativa, 

colocando o leitor quase como um personagem da narrativa. No site, que precisa de 

cadastro, o leitor/jogador imerge novamente no mundo de JK Rowling, acompanhando 

o resumo da história e os comentários inéditos da autora sobre curiosidades, 

personagens ou sobre como ela compôs aquela determinada parte da história.  Em 

alguns momentos do jogo, é possível interagir com outros jogadores dentro do fórum ou 

dos mini-jogos. Colocando estes pontos dentro do conceito de convergência, podemos 

http://www.pottermore.com/
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afirmar que o site Pottermore cria, por meio de uma fusão midiática bem estruturada, 

uma nova plataforma para a franquia, que consegue, ao mesmo tempo, unir tanto fatos 

dos livros quanto dos filmes, de uma maneira única e diferenciada destes. Esta união 

acaba por criar um novo “universo” narrativo que une mídias diferentes num único 

suporte e, ao mesmo tempo, é composto por diferentes mídias, caracterizando, portanto, 

o site como uma narrativa transmidiática. Esta narrativa, assim como Jenkins a 

descreve, é inovadora e possui ferramentas para capturar o consumidor/leitor/jogador. É 

claro, ela não é única. Podemos incluir nela os filmes e jogos derivados da série 

original; entretanto, neste contexto, podemos atribuir o site do Pottermore a este 

conceito. 

Os fãs da série que estão presentes no universo do Pottermore, entretanto, 

limitam-se a dar suas opiniões nos fóruns presentes no site. Apesar de algumas dicas 

sobre os “hidden objects” (objetos escondidos) aparecerem vez por outra, os 

comentários posteriores acabam por ocultar a discussão, que fica perdida entre o 

arquivo do fórum. Esta pequena e quase não notada discussão acerca dos “hidden 

objects” compreende um dos aspectos da inteligência coletiva, descrita por Pierre Lévy 

e abordada por Jenkins. Entretanto, podemos colocar como um melhor exemplo, que 

segue a linha das dicas, o site Potterish (http://potterish.com/), mais especificamente 

uma área do site chamada Fanzone (http://fanzone.potterish.com/). O site Potterish, que 

iniciou há dez anos com alguns fãs que se reuniram para buscar informações, 

atualmente comporta-se como um portal de notícias e informações de domínio próprio 

sobre a franquia, englobando os livros, os filmes, os jogos e os atores, diretores e 

criadores relacionados a ela. Já o “Fanzone” é quase um blog dentro do Potterish, 

escrito de maneira mais informal, e, também, construído pelos próprios fãs (no caso, 

alguns fãs que gerenciam o “blog”). O conteúdo do blog, em sua maioria, é composto 

por sugestões de fãs filiados ao site, que enviam suas opiniões e informações, criando 

uma troca de informação coletiva. Por exemplo, há uma área chamada “Discussões” (é 

o atual fórum do site).  Esta representa o espaço onde os fãs falam sobre a série e, 

durante o tempo de lançamento, muitas vezes, tentavam descobrir os mistérios presentes 

nos livros enquanto a sequencia ainda não era lançada. O caso das “Horcruxes” 
5
 talvez 

seja o caso que mais ganhou repercussão em questão de discussões. Os fãs, ansiosos 

                                                
5 Conceito da série que representa um objeto qualquer que contém uma parte da alma do bruxo, feitas por 

meio de magia negra. São sete, pertencentes a Voldemort, o vilão, e é preciso destruí-las para vencê-lo. 

http://potterish.com/
http://fanzone.potterish.com/
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pelo último livro da saga, uniram-se e criaram dezenas de teorias sobre quais poderiam 

ser as “Horcruxes”. Algumas destas teorias se provaram verdadeiras, outras 

completamente erradas, mas algumas das mais curiosas acabaram sendo colocadas 

numa seção chamada “Teorias”, específica para elas. Isto se encaixa naquilo que é 

abordado por Jenkins sobre inteligência coletiva, onde os consumidores se juntam em 

prol de agregarem mais conhecimento por meio da junção das informações de todos. 

Como Jenkins afirma, “nenhum de nós pode saber tudo; cada um de nós sabe alguma 

coisa; e podemos juntar as peças, se associarmos nossos recursos e unirmos nossas 

habilidades.” (JENKINS, 2008). 

Outro exemplo pode ilustrar isto. Existe outra área, que agora está menos ativa 

com o término da série, mas ainda há no site, chamada “Erros dos livros”, que foi 

construída à medida que os fãs encontravam erros de coesão e coerência dentro da 

narrativa (Ex: troca de nomes), e enviavam estas informações para o site, que as listava.  

Visto que isto foi feito em diversos lugares do mundo, as empresas responsáveis pelos 

livros contataram a autora, que respondeu a alguns dos supostos erros, explicando-os ou 

corrigindo-os. Novamente, podemos ver a união de pessoas “desconhecidas” para um 

bem comum, mesmo que este se limite a uma série de fantasia. Esta união, chamada de 

inteligência coletiva, dá aos usuários um poder tamanho que, se bem empregado, pode 

forçar as grandes empresas a se curvar perante a opinião comum.  

A inteligência coletiva refere-se a essa capacidade das comunidades 

virtuais de alavancar a expertise combinada de seus membros. O que não 

podemos saber ou fazer sozinhos, agora podemos fazer coletivamente. E a 
organização de espectadores no que Lévy chama de comunicações de 

conhecimento permite-lhes exercer maior poder agregado em suas a 

negociações com produtores midiáticos. (JENKINS, 2008, p. 54) 

Por fim, temos o conceito de cultura participativa, onde os consumidores dos 

produtos, neste caso, Harry Potter, participam da construção das diversas plataformas do 

produto. Os consumidores, aqui entendidos como fãs, criam seu próprio “universo” 

dentro da série, fazendo vídeos independentes com suas próprias versões ou criando 

novos finais de acordo com o que eles acham que deveria acontecer. Dentro da série 

Harry Potter, existem pequenos filmes caseiros ou alternativos, entretanto, o que mais 

chama a atenção são as milhares de fanfics sobre a saga. Presentes também como uma 

seção independente do site Potterish, a “Floreios e Borrões” 

(http://fanfic.potterish.com/) é a seção de histórias criadas pelos fãs. Com quase 24.000 

http://fanfic.potterish.com/
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fanfics, a Floreios e Borrões é reconhecida como um dos maiores portais de fanfics de 

Harry Potter. Entretanto, estas fanfics em geral já causaram diversas controvérsias com 

as gravadoras e editoras no início, pois estas alegavam o plágio, por mais que os fãs 

afirmassem que estas fics eram de produções independentes baseadas na saga, sem 

nenhum interesse lucrativo. Como o próprio Jenkins afirma, esta cultura participativa 

que pretende inserir o fã como criador e produtor possui dois lados. Um é a fidelidade 

do fã a saga, e outra seria a possível perda de lucro das gravadoras e editoras. Porém, 

com o avanço tecnológico e cultural, essas fanfics passaram a ser mais aceitas, desde 

que nunca fossem comercializadas e até, por vezes, bem vistas, já que ajudavam os 

jovens a desenvolverem sua criatividade e sua gramática. Por conta disto, elas 

cresceram imensamente, publicadas por jovens e crianças no mundo todo. 

Há uma década, a fan fiction publicada era, em sua maioria, escrita 

por mulheres na faixa dos 20, 30 anos, ou mais. Hoje, essas escritoras mais 

velhas estão acompanhadas de uma geração de novos colaboradores que 

descobriram a fan fiction navegando pela internet e decidiram ver o que eram 

capazes de produzir. Harry Potter, em particular, incentivou muitos jovens a 

escrever e compartilhar suas primeiras histórias. (JENKINS, 2008, p. 237) 

 Além das fanfics, poderíamos mencionar também os jogos de RPG online 

baseados na série. Estes jogos são um pouco diferentes dos RPG‟s comuns, pois são 

completamente narrados pelos personagens, sem utilização de recursos visuais. São 

simples, feitos em fóruns e agregam uma grande quantidade de adeptos. Um dos 

maiores é o ASM RPG (http://asmrpg.com.br/), que simula uma escola de magia similar 

à Hogwarts. Os personagens teriam que ser diferentes dos originais, mas seguindo as 

regras do universo de Harry Potter. É uma imersão do leitor/jogador dentro da série, 

podendo ele recriá-la da maneira que quiser, por meio de um personagem fictício. De 

certa forma, podemos dizer que se trata de um jogo, mas completamente feito pelos fãs. 

Afinal, são eles que escolhem a personalidade, as ações, tudo do personagem, 

demonstrando por meio do “OFF” nos fóruns o seu agrado ou desagrado com a 

narrativa ou problemática presente na escola (ex: ataque de dementadores
6
). Estes 

jovens, portanto, encaram isto como uma realidade alternativa que é construída por eles 

mesmos. Uma cultura alternativa, própria e coletiva. 

 

                                                
6 Criaturas presentes na série que drenam a energia das pessoas e podem, eventualmente, sugar suas almas 

pela boca por meio do “Beijo do Dementador”. São criaturas perigosas, que aparecem a partir do terceiro 

livro da série. 

http://asmrpg.com.br/
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Considerações Finais 

Podemos afirmar então que a cultura da convergência e suas extensões já estão 

presentes nas diversas esferas do entretenimento, permeando os vários tipos de mídia e 

unindo-as numa grande rede. Dentro do universo de Harry Potter, isto não é uma 

exceção, visto os exemplos citados. Os usuários, ou fãs, unem-se para compartilhar um 

interesse em comum, juntando-se para discutir e especular sobre a série, os jogos, os 

filmes, etc. além de criar, utilizando de sua própria imaginação, novas realidades a partir 

da saga original. Portanto, temos a criação de um novo universo dentro do universo da 

série, que inclui num conceito maior de cultura (e de cibercultura, se levarmos em 

consideração que a franquia engloba aspectos virtuais e online). 

Os fãs são a chave deste novo universo. São eles os responsáveis por manter 

viva a série Harry Potter e muitas outras séries que já deixaram de ser publicadas, mas 

que não terminaram (vide Star Wars, O Senhor dos Anéis, As Crônicas de Nárnia, e 

muitos outros). E, se depender destes fãs, nunca terminarão, criando, assim, um ciclo 

que acabará agregando novos fãs que não puderam acompanhar a publicação da série 

em tempo real. 

Então, com a pesquisa, podemos ampliar os estudos sobre essa realidade, além 

de retirá-la de uma posição marginal, que foca no poder ensurdecedor das vozes 

alternativas que antes estavam quase silenciadas pelo monopólio que a mídia tradicional 

exercia. E através dessa oportunidade percebe-se o eco a soar cada vez mais longe, a um 

infinito espectro de comunidades virtuais, à medida que aumenta a consciência de uma 

união entre usuários que vise o bem comum. 
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