
Há dez anos, o
bruxinho criado
pela escritora
J. K. Rowling
quebra recordes
e desmonta
preconceitos

Por Celso Sabadin

e a magia dos
números

Crianças, adolescentes e jovens não gostam
de ler. Eles curtem apenas videogames. Para fazer algum

tipo de sucesso editorial junto a esse segmento de merca-
do, as publicações devem ser leves e rápidas, fartamen-

te ilustradas e com pouquíssimo texto. O ideal também é

aproveitar ou requentar a fama de antigos ídolos já co-

nhecidos-como os super-heróis dos anos 40 e 50-, posto

que todos os grandes personagens infantis e infanto-juve-
nis já foram criados no passado.

Todas essas baboseiras mercadológicas escritas no
parágrafo anterior, que infelizmente ainda serviam de base

para muitos marqueteiros de plantão, foram solenemente

derrubadas na virada do século 20, por uma até então

desconhecida jovem professora britânica chamada Joan-

ne Kathleen Rowling. Filha de um gerente da Rolls-Royce

e de uma dona-de-casa, J.K. Rowling tinha pouco mais
de 30 anos quando terminou de escrever "Harry Potter e a

Pedra Filosofal", livro que foi rejeitado por nada menos do

que oito editoras antes de sua publicação. De acordo com

os executivos dessas editoras, os jovens e as crianças não

se interessariam em ler um livro tão grande e, além disso,

os mágicos e bruxos estariam "fora de moda". Depois de

bater em muitas portas, Joanne foi finalmente acolhida,
em 1997, pela Bloomsbury Publishing, e o resultado é dos



mais impressionantes: em todo o mundo, a série

de livros se aproxima da marca dos 300 milhões

de exemplares vendidos.

A euforia dos fãs é tanta que, quando "Harry

Potter e o Enigma do Príncipe" foi lançado in-

ternacionalmente, só nos Estados Unidos foram

vendidos 6,9 milhões de exemplares apenas nas

primeiras 24 horas, superando o recorde anterior

de "Harry Potter e a Ordem da Fênix", que havia

vendido cinco milhões. Na índia, calcula-se que

139 livros foram comercializados por minuto. Na

Inglaterra, a sexta aventura da série vendeu mais

livros em um único dia do que "O Código Da Vin-

ci" vendeu em um ano inteiro. O jornal britânico

"Telegraph" calculou que J.K. Rowling ganhou

24 milhões de libras com as vendas do livro nas

primeiras 24 horas após o lançamento, o que sig-

nifica algo em torno de RS 4 milhões por hora.

No Brasil, os cinco primeiros livros já ven-

deram dois milhões de cópias, e a tiragem inicial

prevista para "Harry Potter e o Enigma do Prín-

cipe", a ser lançado no final do ano, é de 350

mil exemplares. Obviamente, números dessas

proporções não poderiam ficar fora do cinema,

sempre ávido por novas idéias e novos sucessos

milionários.

Assim, produzido pelas então pequenas e

promissoras 1492 Pictures e Heyday Films, em

parceria com a gigantesca Warner, "Harry Potter

e a Pedra Filosofal" estreou em Londres, em no-

vembro de 2001, apenas quatro anos após a pu-

bl icação do livro. Havia uma grande preocupação

se os milhões de leitores iriam aprovar ou não a

adaptação cinematográfica. O medo era infun-

dado: alguns meses depois, contabilizados todos

os borderôs do Planeta, chegou-se à conta final

de USS 968,6 milhões faturados! "Harry Potter e

a Pedra Filosofal" tornava-se, então, a segunda

maior bilheteria de todos os tempos da história

do cinema, perdendo apenas para "Titanic". Isso

sem contar os outros USS 600 milhões faturados

mundialmente em locações de VHS e DVD.

Os demais filmes da série não deixaram a pe-

teca cair: "Cálice de Fogo" rendeu USS 892,2 mi-

lhões, "A Câmara Secreta" contabilizou USS 866,3

milhões e "O Prisioneiro de Azkaban" fechou com

USS 789,4 milhões. O total é superior a USS 3,5 bi-

lhões, e vale dizer que, entre os 20 maiores suces-

sos de bilheteria de todos os tempos, quatro são

da franquia Harry Potter.

Agora, o mundo de Hogwarts se agita nova-

mente com o lançamento cinematográfico mun-

dial de "Harry Potter e a Ordem da Fênix", o quinto

filme da série. Desta vez, em seu quinto ano de es-

cola, o bruxinho descobre que muitos elementos

da comunidade bruxa se negam a acreditar em

seu recente encontro com Voldemort, preferindo

negar as notícias de que o terrível mal havia re-

tornado. Temendo que Dumbledore, o diretor de

Hogwarts, esteja mentindo, o Ministro da Magia,

Cornélio Fudge, indica uma nova professora de

Defesa contra as Artes das Trevas para vigiar

tanto Dumbledore quanto os próprios estudan-

tes, mas a mestra se mostra das mais incompe-

tentes. Harry e os inseparáveis amigos Hermione

e Rony resolvem, então, agir por conta própria,

reunindo-se secretamente com um pequeno

grupo de estudantes autodenominados "Armada

de Dumbledore". A luta contra as Forças do Mal

promete ser das mais terríveis.

Desta vez, a novidade no elenco fica por

conta da excelente Imelda Staunton, premiada

protagonista de "O Segredo de Vera Drake".

Príncipe", previsto para chegar às telas em no-

vembro de 2008.

O roteiro de "Harry Potter e a Ordem da

Fênix" é de Michael Goldenberg, que também

está longe de ser considerado um profissio-

nal experiente. Com apenas três longas na

bagagem, ele escreveu o romance "Rosas da

Sedução" (com Christian Slater), o drama de

f icção "Contato" (com Jodie Foster) e a versão

2003 live act/on de "Peter Pan", filmes que têm

sim qualidades, mas que, a princípio, estariam

longe de credenciar Goldenberg à complicada

tarefa de levar para as telas um parrudo volu-

me de Rowling.

Com diretor e roteirista quase novatos, "Harry

Potter e a Ordem da Fênix" aposta alto na força e

no conhecimento prévio da franquia, na química

que, desde o primeiro episódio, une fortemente os

personagens, e na consistência do texto original

Ela interpreta a professora Dolores, contratada

para policiar Harry e seus amigos. Já o roteiro e

a direção mudaram de mãos. Os produtores não

teriam ficado muito satisfeitos com o mexicano

Alfonso Cuarón, diretor de "Harry Potter e o Pri-

sioneiro de Azkaban", filme considerado o mais

sombrio de todos e - não por acaso - o com

menor faturamento. Ele foi substituído pelo in-

glês David Yates, que traz em sua bagagem uma

experiência muito mais consistente na televi-

são do que propriamente no cinema, no qual é

praticamente um estreante. A vaga sobrou para

Yates depois que a indiana Mira Nair ("Nome

de Família") e o francês Jean-Pierre Jeunet ("O

Fabuloso Destino de Amèlie Poulain") recusaram

o convite da produção. Yates também já assinou

contrato para dirigir "Harry Potter e o Enigma do

de Rowling. Além, é claro, do desenvolvimento de

novas técnicas computadorizadas de efeitos espe-

ciais, que prometem cenas de forte impacto visual.

Mesmo antes de estrear, este quinto "Harry

Potter" já recebeu até uma premiação: "O me-

lhor filme de verão que você ainda não viu", ou-

torgado, é claro, pela MTV.

Revista de CINEMA 25

Text Box
Fonte: Revista de Cinema, ano 8, n. 78, p. 24-25, jul. 2007.




