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Resumo 

Este projeto de pesquisa se propõe a investigar a discursividade do mal presente na 

obra Harry Potter e o Enigma do Príncipe, de J.K.Rowling. Buscamos entender como 

essa temática, que foi considerada tantas vezes inoportuna para ser tratada com e 

por crianças, obteve tamanho sucesso e identificação com tantos jovens ao redor do 

mundo. 

Introdução 

A saga Harry Potter é considerada o maior fenômeno na história da literatura 

editorial mundial. A editora americana Scholastic faturou 815 milhões de dólares com 

a série, que, além de alcançar números consideráveis em vendas – mais de 400 

milhões de exemplares vendidos em todo o mundo, 3 milhões deles só no Brasil, além 

de traduções para 65 idiomas, incluindo Grego e Latim – também é tema de inúmeros 

trabalhos acadêmicos1. 

Podemos perceber o interesse ainda vívido pela história de Rowling através 

dos números crescentes de seguidores das fanpages nas redes socais dedicadas à 

saga, do investimento da companhia Universal Studios nos parques temáticos da 

Disney onde foi reproduzida a escola de magia e bruxaria Hogwarts e, até mesmo, no 

reconhecimento de universidades renomadas – como é o caso da universidade São 

Marcos da Califórnia, que oferece um curso especial, no Reino Unido – para que seus 

alunos possam aprender sobre a cultura britânica e sua estrutura sociopolítica tendo 

a obra Harry Potter como referência.  

Sobre o livro Harry Potter and the Half-Blood Prince, ou Harry Potter e O Enigma do 

Príncipe (título lançado no Brasil), sexto da série, temos relevâncias numéricas que 

fazem, deste, um aparte entre os sete livros. 

Na Índia, 139 livros foram comercializados por minuto na 

semana de lançamento. Na Inglaterra, a sexta aventura da série 

Harry Potter vendeu mais livros em um dia do que o Código Da 

Vinci vendeu em um ano. O jornal Telegraph calculou que J.K 

Rowling ganhou 24 milhões de libras com as vendas do livro nas 

                                                           
1Segundo o site de pesquisa Google, existem aproximadamente 169.000 entradas para a frase trabalhos 
acadêmicos sobre Harry Potter, envolvendo os mais variados níveis de graduação. 



primeiras 24 após o lançamento; quase 4 milhões de reais por 

hora. (Editora Rocco, 2010)*   

Tendo em vista que conceitos são, a priori, formas discursivas, este projeto de 

pesquisa se faz necessário para que se possa compreender a discursividade que 

aproximou milhares de jovens e crianças à problemática do que é o mal, sua 

construção e inevitabilidade no ser humano, assunto este considerado, por muito 

tempo, indigno de ser tratado com e por crianças.  

Objetivos 

Analisar como a temática da maldade e, consequentemente, da morte, obteve 

estrondoso sucesso em uma história infantil; compreender através da teoria da 

Análise do Discurso as peculiaridades destes textos que aproximou milhares de 

jovens de classes sociais, hábitos literários, idades e culturas distintas, à leitura do 

gênero.  

Metodologia 

A obra a ser usada como referência, neste projeto de pesquisa será o livro 

Harry Potter e o Enigma do Príncipe, escrito originalmente por J.K.Rowling e traduzido 

no Brasil por Lia Wyler. Analisaremos este texto à luz da teoria da Análise do Discurso 

a partir da ótica de Michel Foucault sobre as práticas discursivas, assim como de 

outros pensadores que venham a contribuir com a explanação da ideia de construção 

do discurso. 

Encontrando, então, os componentes da formação discursiva no que se refere 

a esta obra, assim como os componentes do sujeito discursivo através da investigação 

dos recursos linguísticos cuja autora lança mão, como, por exemplo, as criaturas 

míticas que cita, e as culturas por quais passeia ao citar estes seres, levantaremos as 

hipóteses sobre seu sucesso na abordagem do tema maldade/morte no gênero 

fantasia e na aproximação com o grande e distinto público.    

Usaremos por fim, como base para a análise do livro O Enígma do Príncipe, as 

reflexões de Michel Foucault em A Arqueologia do Saber (1986/2000; 1970/1996) e 

como citado acima, eventuais textos dentro e fora da área da Linguística/Análise do 

Discurso que dialoguem, de alguma forma, com nosso objetivo de pesquisa.  



Desenvolvimento   

Primeiramente, faremos um levantamento bibliográfico de alguns clássicos da 

literatura Inglesa e das Mitologias: Grega, Romana e Egípcia que foram referências 

para a questão mítica do Enigma, pois só poderíamos analisar este livro pelo viés da 

teoria da Análise do Discurso se pesquisássemos, antes, sobre seus intertextos. Em 

seguida, nos aprofundaremos nos conceitos de Análise do Discurso – Sujeito 

Discursivo e Formação Discursiva para estabelecer a análise da obra em uma mesma 

linha de raciocínio, nos meses que se referem à Releitura e Análise dessa, 

relacionaremos a teoria, á estrutura textual, e posteriormente elaboraremos o 

resultado com os dados obtidos. Concluiremos com as considerações finais e o 

relatório no mês de Abril de 2016. 

Resultados preliminares 

 A partir da observação dos capítulos 10, 13 e 16 da obra objeto de nossa 

pesquisa, é possível perceber que existe uma construção discursiva em torno da 

maldade no sentido de humanizá-la na figura de Voldemort. Ao humanizar o mal, dá-

se a ele uma identidade e, consequentemente, um corpo. Ao longo da definição da 

maldade de Voldemort, vemos a constituição social de um corpo adolescente, que não 

se encaixa nos princípios de coerções da sociedade e se sente excluído e odiado, tal 

qual o personagem vilão da ficção. 
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