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Somos absolutamente fascinados pela saga de Harry Potter2 e seus amigos, 

desde o primeiro livro, que começamos a ler, confessamos, com alguma reserva. Havia 

(como ainda há) um forte esquema propagandístico em torno do livro, uma “moda”, o 

que já predispõe alguns leitores a alguma reserva. Mas, como bem sabemos, a moda é 

um sintoma, uma expressão de algo mais profundo que percorre o cotidiano das 

pessoas. 

Enfim, aberto o caminho para a leitura dos livros que se sucederam, sentíamo-

nos como crianças na matinê de domingo, quando, antes do filme principal, 

aguardávamos ansiosos mais um capítulo da série programada – sempre de bandidos 

contra mocinhos, não importava o gênero: policial, faroeste, heróis super-humanos. 

Pessoas “racionais”, tingidas pelas cores de nosso fazer universitário, logo nos 

entregamos às elucubrações costumeiras: por que essa sedução, esse deslumbramento e 

devoção por uma obra infanto-juvenil, aparentemente tão distante de nossa experiência 

de vida e faixa etária? E a resposta veio de pronto: nos livros de Rowling pululam 

mitos. É o próprio mito. E mito não pode ser limitado pelo espaço e pelo tempo, ou pela 

idade...  

Tal como uma jornada mítica, a saga de Harry Potter se estrutura conforme uma 

narrativa literária, portanto simbólica, o que nos conduz inevitavelmente a uma 

fenomenologia do sagrado, à busca de uma experiência numinosa, que ruma para a 

completude do existir, porque nos introduz em outro tempo e espaço, decorre no illo 
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tempore do “Era uma vez...”, tempo cíclico, do eterno recomeço, onde tudo é possível, e 

numa terra ao mesmo tempo distante e íntima.  

Ainda pessoas “racionais”, vimos aí a oportunidade de desenvolver um estudo 

sobre Harry Potter et al. Não como uma obrigação acadêmica, mas como um deleite, 

um ludismo, um desejo mesmo de nos divertir. Mas como ao ludens e sobretudo ao 

demens acrescenta-se o sapiens, por que perder a oportunidade de refletir sobre a 

temática que tem orientado nossa vida acadêmica: a relação entre imaginário e 

educação? 

Relembrando com Gilbert Durand (1997: 369), que toda cultura inculcada pela 

educação é um conjunto de estruturas fantásticas, “... é a imaginação que dá a isca (…), 

que serve de desencadeador antitético da decifração objetiva”, buscamos nesse estudo 

compreender quais as características e importância de uma literatura fantástica, que 

pensamos ser o caso. Focando, inicialmente, a saga de Harry Potter, entendida com 

Joseph Campbell como a jornada do herói, queremos mostrar a possibilidade, na obra, 

do desenvolvimento de uma pedagogia do imaginário, no caso em questão por meio da 

mitologia, da magia e da alquimia. Por fim, através do levantamento e da interpretação 

de arquétipos, imagens arquetípicas e símbolos que pululam no conjunto dos livros, 

vamos empreender uma mitocrítica, tal como a entende Gilbert Durand.  

O presente texto se refere à parte inicial desse estudo: a jornada do jovem herói 

Harry Potter. 

 

Uma breve incursão pela jornada do herói: 

 

Dissemos acima que Potter desenvolve uma jornada de herói, que é sempre uma 

aventura mitológica, a qual, para algumas correntes junguianas, pode corresponder ao 

próprio processo de individuação. Segundo Joseph Campbell (2008), o percurso padrão 

dessa aventura é representado pela fórmula presente nos rituais de passagem: separação-

iniciação-retorno. Vamos buscar no próprio autor os passos dessa jornada, utilizando 

como livro básico O herói de mil faces do qual também nos valemos para desenvolver 

as noções que se seguem. 

Campbell sugere etapas das quais algumas são absolutamente necessárias e 

outras contingenciais. Obedecendo a essas regras, selecionamos as seguintes etapas e 

respectivos passos que se enquadram melhor no estudo da saga de Harry Potter: 

 a partida: o chamado, a recusa ao chamado, o auxílio do sobrenatural, a passagem 
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pelo primeiro limiar, o ventre da baleia; 

 a iniciação: o caminho das provas, a apoteose; 

 o retorno: a recusa do retorno, senhor dos dois mundos, liberdade para viver. 

Em resumo, o que Campbell nos conta é que o herói, que vive num cotidiano 

rotineiro, mas desagradável, quando não degradante, num belo dia recebe um chamado 

que o convoca a se transferir para uma região desconhecida. Esse chamado pode ocorrer 

por meio de acontecimentos subjetivos ou por um evento externo. 

Inicialmente, esse chamado pode não ser atendido, por indiferença ou descrença, 

ou outro motivo qualquer. Mas, para aqueles que o aceitam (ou quando o aceitam), o 

primeiro encontro se dá com uma figura protetora, sobrenatural, que fornece ao herói 

amuletos que o protejam contra as forças titânicas que está prestes a enfrentar.  

Devidamente preparado, é hora de o herói enfrentar a passagem pelo primeiro 

limiar, além do qual estão as trevas, o desconhecido, o perigo. Segundo Campbell 

(op.cit.: 85): 

 

A aventura é sempre, e em todos os lugares, uma passagem pelo véu 

que separa o conhecido do desconhecido; as forças que vigiam no 

limiar são perigosas e lidar com elas envolve riscos; e, no entanto, 

todos os que tenham competência e coragem verão o perigo 

desaparecer. 

 

Tendo cruzado o primeiro limiar, o herói irá caminhar por uma paisagem onírica, 

povoada por formas e criaturas estranhas e ambíguas. 

Diz-nos Campbell (op.cit.: 91) que: 

 

A idéia de que a passagem do limiar mágico é uma passagem para 

uma esfera de renascimento é simbolizada na imagem mundial do 

útero, do ventre da baleia. O herói, em lugar de conquistar ou aplacar 

a força do limiar, é jogado no desconhecido, dando a impressão de que 

morreu. 

 

Realmente ele morre, ainda que temporariamente, para seu mundo cotidiano, e 

retorna ao Útero do Mundo, ao Centro do Mundo, ao Paraíso Terrestre. O herói vai para 

dentro, para nascer de novo. 

Transposto os umbrais, é chegada a hora de o herói se submeter a uma série de 

provas (desafios, situações-limites), devidamente auxiliado por conselhos, amuletos, 

agentes secretos etc. Nesta jornada, segundo Campbell, ele descobre e assimila seu 

oposto (seu próprio eu insuspeitado), ora engolindo-o, ora sendo engolido por ele. 
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Uma a uma, as resistências vão sendo quebradas. Ele deve deixar de 

lado o orgulho, a virtude, a beleza e a vida e inclinar-se ou submeter-

se aos desígnios do absolutamente intolerável. Então, descobre que ele 

e seu oposto são, não de espécies diferentes, mas de uma mesma 

carne. (op.cit.: 110) 

 

O herói deve enfrentar as provas sozinho ou com uma orientação improvisada e 

algumas vezes muito afetiva. 

Também é possível que ele encontre um mentor, mestre e guia, um dirigente 

espiritual, que pode responder às inquietações existenciais do herói. Segundo Del 

Picchia e Balieiro (2010: 39 e 40), este encontro é caracterizado por um enorme 

impacto: sua própria presença exerce sobre o herói um poder transformador, pois o 

próprio mentor já fez sua jornada e por meio dela atingiu um nível superior de 

sabedoria. 

Ainda de acordo com as autoras (op.cit.:  42 e 43), durante o caminho das provas 

o herói se submete a um aprendizado, no qual adquire conhecimentos, habilidades e 

atitudes necessários ao “mundo novo” no qual está penetrando. “Novas 'regras' precisam 

ser conhecidas para fazer a caminhada.” 

Mas não é necessário que caminhe sozinho: pode encontrar aliados que o 

auxiliem. Do mesmo modo, pode se deparar com “inimigos”, que dificultam esse 

avanço, que testem o herói, em sua perseverança, coragem, determinação. Porém o que 

caracteriza essa fase é que ele está aprendendo a lidar com aquilo que dará sentido e 

significado à sua vida (op.cit.: 45). 

Finalmente, vencidos os obstáculos, liberto do temor e dos preconceitos de sua 

própria versão limitada, o heroi atinge um estado nirvânico, no qual tempo e espaço se 

diluem; “o muro dos pares de opostos é abalado e o candidato admitido à visão de Deus, 

o qual, ao criar o homem à sua própria imagem, o criou homem e mulher” (Campbell, 

op.cit.: 162). É o momento de receber a recompensa, sua benção, de atingir sua bliss, 

sua bem-aventurança, o reconhecimento de sua semente de carvalho, tal como a entende 

James Hillman. Para Monica Martinez (2008: 99), essa etapa não é necessariamente 

observada em todas as histórias de vida, já que ela é proporcional ao objetivo ao qual se 

lançou a pessoa. 

A apoteose se dá quando o herói, ultrapassando os últimos terrores da 

ignorância, torna-se livre de todo o temor e alcança a mudança. Segundo Campbell 

(op.cit.), há um potencial libertador dentro de cada um de nós, que podemos alcançar 
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através do heroísmo. Entenda-se: cada um de nós tem a possibilidade e a capacidade de 

viver a sua saga, perseguir a sua bliss. 

É necessário agora tomar o caminho de volta para seu cotidiano, pois o círculo 

do mito só se completa quando o herói, renovado pela benção, traz a boa nova que 

renovará igualmente sua comunidade, seu grupo, sua família. Porém, esse retorno nem 

sempre é uma decisão fácil. Quase sempre se configura ao heroi como uma “queda”, um 

retorno ao mesmo. Viver novamente como um ser comum, depois de todas as provações 

às quais se submeteu, portanto ao mesmo tempo transformado, pode trazer a sensação 

de perda, de apequenamento. 

Mas, é preciso fazê-lo, senão a jornada não se completa. Principalmente se o 

heroi foi encarregado de retornar com a solução destinada à restauração da sociedade, 

do grupo, da família, quando o estágio final de sua aventura será apoiado pelos poderes 

de seu patrono espiritual (Campbell, op.cit. : 198). 

Diz-nos Campbell (op.cit.: 225) sobre a condição de senhor dos dois mundos, 

que ao fim e ao cabo o herói adquire: 

 

A liberdade de ir e vir pela linha que divide os mundos, de passar 

da perspectiva da aparição no tempo para a perspectiva do 

profundo causal e vice-versa – que não contamina os princípios de 

uma com os da outra e, no entanto, permite à mente o 

conhecimento de uma delas em virtude do conhecimento da outra – 

é o talento do mestre. 

(…) 

Os mitos não costumam apresentar numa única imagem de todo o 

mistério do livre trânsito. Quando o apresentam, o momento é um 

precioso símbolo, cheio de importância, a ser tratado como um 

tesouro e contemplado. Um desses momentos foi a transfiguração 

de Cristo (…) 

 

Tais eventos configuram-se como arquetípicos, que revestem a passagem e o 

retorno miraculoso. 

E aí chegamos à etapa final: a liberdade para viver. E concluímos este item com 

as palavras do próprio Campbell (op.cit. : 236): 

 

O herói é o patrono das coisas que se estão tornando, e não das 

coisas que se tornaram, pois ele é. (…) Ele não confunde a 

aparente imutabilidade no tempo com a permanência do Ser, nem 

tem temor do momento seguinte (ou de “outra coisa”), como algo 

capaz de destruir o permanente com sua mudança. “Nada retém sua 

própria forma; a Natureza, a maior renovadora, constantemente 

cria forma de formas. Certamente nada há que pareça em todo o 

universo; há apenas variações e renovações de forma” [Ovídio, 
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Metamorfoses, XV, 252 – 55]. Assim se permite que o momento 

seguinte venha a ocorrer. 

 

Não é nossa intenção dividir a obra de Rowling segundo os passos propostos por 

Campbell para o monomito do herói. O leitor aficcionado por certo já terá identificado 

esses passos na saga de Harry Potter. Como dissemos no início, esse é o leito sobre o 

qual nosso jovem herói navega e que servirá também para nos orientar. 

Para maior visibilidade do que dissemos acima, segue o quadro: 

 

ETAPAS E PASSOS DA JORNADA DO HEROI 

a partida a iniciação o retorno 

o mundo cotidiano o caminho das provas 

iniciáticas 

o caminho de volta 

o chamado à aventura o encontro com o Mestre a fuga mágica (voo 

mágico) 

a recusa ao chamado a preparação para a 

provação suprema 

o resgate com auxílio 

externo 

o auxílio do sobrenatural o aprendizado a passagem pelo limiar do 

retorno 

a travessia do primeiro 

limiar 

a provação suprema a ressurreição 

o ventre da baleia  a benção última a dádiva para o mundo 

 

 

A saga de Harry Potter: 

 

“Era uma vez um menino que morava embaixo de uma escada.” 

Poderia começar assim a saga de Harry Potter, narrada em uma série de 

“aventuras de ficção”.  

A história apresentada na série é focada nos conflitos e lutas entre Harry e o 

bruxo das trevas Tom Marvolo Riddle (ou Tom Servolo Riddle, na tradução 

portuguesa), cujo anagrama é Lord Voldemort, o Senhor da Morte, que acontecem no 

entrecruzar entre o mundo dos humanos-bruxos e dos humanos-trouxas (não-bruxos), 

portanto num mundo “real”, comum, cotidiano da vida de ambos. Ela tem como tema 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lord_Voldemort
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central a eterna luta do bem contra o mal, e como subtemas as complexidades da vida e 

da morte, a força do amor e da amizade, as marcas da miséria humana (ambição, 

preconceito, êxito a qualquer preço, vaidade, preguiça) e da nobreza humana (coragem, 

crescimento, lealdade, responsabilidade moral, ética).   

A série em estudo é composta por sete livros, conforme os títulos abaixo 

relacionados: 

 

Sequência 

narrativa 

Títulos dos livros Sentido geral de cada parte da saga 

 Nome próprio Conectivo Objeto determinado Desafio maior 

1 Harry Potter e  a Pedra Filosofal proteger a Pedra Filosofal de Voldemort 

2 Harry Potter e a Câmara Secreta salvar Gina 

3 Harry Potter e o Prisioneiro de 

Azkaban 

libertar Sirius Blake 

4 Harry Potter e  o Cálice de Fogo enfrentar Voldemort e resgatar Cedric 

5 Harry Potter e a Ordem da Fênix preparar seus amigos para enfrentar as 

forças do mal e desvendar a profecia 

sobre sua ligação com Voldemort 

6 Harry Potter e o Enigma do Príncipe preparar-se para encontrar as horcruxes e 

auxiliar Dumbledore nessa missão 

7 Harry Potter e as Relíquias da Morte destruir as horcruxes e enfrentar e 

aniquilar Lord Voldemort 

7 livros, 

cada livro 

um ano: 7 

partes, 

fases, 

etapas 

 (ciclos) 

 

identidade 

(e sua relação 

com a 

alteridade) 

 

versus 

(ligação 

profunda e 

“opositiva”) 

 

as provas (im)postas 

(a busca, a procura, 

a descoberta etc) 

 

a luta entre Vida e Morte 

e-ou do Bem contra o Mal 

e-ou da Luz contra as Trevas 

 

Como podemos observar, a construção de cada um dos títulos mantém uma 

estrutura fixa que pode ser dividida e identificada em 3 partes, em 3 termos: um nome 

próprio, uma “expressão conectiva” “e o” ou “e a(s)”, que ressalta também o sentido da 

conexão “polar” (versus, luta, combate) e a “ligação profunda” entre a personagem e 

os desafios a serem enfrentados em cada uma das narrativas da série. E não por acaso 

foram lançados a cada ano, na Inglaterra, entre 1997 e 2007, o que fez provavelmente 

com que seus jovens leitores também fossem se “iniciando” gradativamente. 

O que ocorreu em cada um deles julgamos ser desnecessário descrever. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_e_o_Prisioneiro_de_Azkaban
http://pt.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_e_o_Prisioneiro_de_Azkaban
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Relembremos apenas alguns episódios marcantes, para reviver na memória do leitor a 

saga do Menino Eleito, nos quais o leitor certamente identificará as fases e passos que 

descrevemos acima.  

 

PRIMEIRO LIVRO-EPISÓDIO: HARRY POTTER E A PEDRA FILOSOFAL 

Esse é correspondente ao primeiro ano na escola e à idade de onze anos, quando, 

após receber uma convocação por carta, Harry Potter ingressa em Hogwarts e passa a 

pertencer à Grifinória, bem como seus amigos recentes: Ronny Wesley, Hermione 

Granger, Neville Longbotton e outros. 

Criado como trouxa, é um mundo totalmente novo para ele, inclusive quanto à 

sua própria identidade, famoso por ter sobrevivivo a Lord Voldemort, seu arquiinimigo 

que o perseguirá por toda a jornada.  

E aqui vai outro parêntese, para lembrar a recorrência do tema do super-herói 

sempre perseguido por um inimigo tanto mais perigoso quanto mais os poderes de 

ambos se aproximam.  

Continuando, mal visto por uns, bem quisto pela maioria, Harry descobre fatos 

importantes sobre sua vida (p.ex. a misteriosa morte dos pais), adapta-se a esse novo 

mundo, aprende a jogar quadribol, enfrenta um trasgo e, com inteligência, argúcia e 

criatividade, sempre auxiliado pelos seus amigos Ronny e Hermione, realiza o primeiro 

duelo com Lord Voldemort. 

Esse, utilizando-se do corpo do Prof. Quirell, que leciona artes contra as trevas, 

deseja se apossar da Pedra Filosofal, descoberta por Nicolau Flamel e que permite 

adquirir a imortalidade. Para chegar até ela, Harry deve vencer vários obstáculos, a 

saber: um cão de três cabeças guardando a entrada de um alçapão, o enroscamento da 

planta visgo do diabo, um ataque de chaves entre as quais está a que abrirá a porta 

seguinte, um jogo de xadrez com peças que atacam de verdade, chamas negras que só 

podem ser atravessadas por quem tomar uma poção encantada entre outras que são 

mortais, e finalmente a última câmara onde está Quirrell buscando se apossar da Pedra 

para Voldemort. Entretanto, depois de enfrentar o bruxo das trevas, Potter fica com a 

Pedra em seu poder, que será destruída por Dumbledor, representando o primeiro grande 

fracasso do Lorde para adquirir a imortalidade. 

 

SEGUNDO LIVRO-EPISÓDIO: HARRY POTTER E A CÂMARA SECRETA 

Mas Voldemort não desiste. Neste segundo episódio, nosso herói vai passar por 
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novos horrores e tormentos.  

Ainda na casa dos Dursley, recebe a visita de Dobby, o pequeno elfo, que o 

atormenta sem que Harry saiba por quê. Na escola, terá que continuar agüentando o 

assédio ou o repúdio de colegas e professores, até que algo grave acontece com Gina 

Wesley, mais um episódio que vai arregimentar os três amigos. Alguém ou alguma coisa 

ameaça a segurança e tranqüilidade da escola, e Gina, por absoluta ingenuidade, de 

posse do diário de um tal T.S. Riddle, é vítima de um encantamento e passa a fazer tudo 

o que essa personagem ordena. Finalmente é presa numa câmara secreta de onde Potter 

deverá resgatá-la, através de uma passagem secreta localizada no banheiro feminino 

onde mora a Murta que Geme, fantasma de uma aluna que havia morrido há muito 

tempo. 

Essa passagem se constitui de um túnel comprido e escuro, no fim do qual nosso 

jovem herói encontra Gina desfalecida, bem como Tom Riddle que, na verdade, é o 

próprio Lorde. Para resgatar a menina, Harry tem que enfrentar uma enorme cobra – um 

basilisco – que o faz, contando com a ajuda de Fawkes, a fênix de Dumbledore. Mesmo 

vencendo a batalha acaba mortalmente ferido, sendo salvo pelo pássaro e conseguindo 

salvar Gina também.  

E assim termina mais uma aventura do jovem herói e de seus amigos. 

 

TERCEIRO LIVRO-EPISÓDIO: HARRY POTTER E O PRISIONEIRO DE 

ASKABAN 

Conforme a saga de Potter vai se desenvolvendo, mais complexas se tornam as 

tramas e mais extensos ficam os livros. Neste, um perigoso assassino fugiu de Askaban, 

a prisão de segurança máxima dos bruxos. Potter fica sabendo que o fugitivo é Sirius 

Black, antigo amigo do casal Potter, preso sob a acusação de ter matado Tiago e Lilian, 

os pais de Harry. A suspeita é de que Black está atrás do menino, mas a maior surpresa 

do jovem herói e de seus amigos é saber que o fugitivo não só é seu padrinho, como 

também tenta protegê-lo. 

Outros fatos igualmente surpreendentes são revelados neste livro. Lupin, o 

primeiro professor realmente eficiente de arte das trevas, é um lobisomem auxiliado por 

Snape para manter secreta sua condição, justamente a pessoa que Harry pensa ser seu 

inimigo dentro da escola. O rato de Ronny, o Pereba, não é ninguém mais que Pedro 

Pettigrew, que também fora amigo de Tiago e bandeou-se para o lado de Voldemort, 

agora seu fiel escudeiro. Finalmente, o grande mistério de Hermione, que freqüenta 
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duas aulas ao mesmo tempo, graças a um vira-tempo, que permite reviver as horas. 

 

QUARTO LIVRO-EPISÓDIO: HARRY POTTER E O CÁLICE DE FOGO 

Este volume inicia com o convite dos Wesley a Harry para assistir à Copa 

Mundial de Quadribol, quando coisas muito esquisitas e inexplicáveis acontecem, em 

especial o aparecimento da Marca Negra no céu, uma forma de conjurar os Comensais 

da Morte, os cruéis seguidores de Lord Voldemort – o Senhor da Morte. 

De volta à rotina da escola, os alunos ficam sabendo que será realizado na escola 

o Torneio Tribuxo, entre as três escolas tradicionais: Hogwarts, dirigida por Alvo 

Dumbledor, Beauxbatons, sob a direção de Madame Maxime, e Durmstrang, com o 

Prof. Victor Karkaroff como diretor. Embora cada escola devesse ter somente um 

representante, por artimanhas do Lorde das Trevas, Potter acabou sendo envolvido na 

disputa. 

Ao fim da última prova, a obtenção da Taça Tribuxo, escondida em algum lugar 

de um imenso labirinto de arbustos, estavam Cedric Dyggory, o outro representante de 

Hogwarts, e Potter, prontos para apanhá-la. Num gesto de lealdade, este propôs ao 

companheiro dividirem a honra, o que os transportou imediatamente para um lugar 

desconhecido – um cemitério -, onde os esperavam Voldemort e seus Comensais. Na 

verdade, a Taça era uma Chave de Portal, preparada para colocar Harry à mercê do 

Lorde. 

Após uma dolorosa e trágica batalha, na qual Cedric é sacrificado e Potter 

consegue vencer, ele retorna para a escola trazendo o corpo do companheiro. Mas, ao 

contar o que houve, poucos acreditam. Assim termina mais um ano, com Harry e seus 

amigos voltando para casa, sem alegria e com muita apreensão pelo futuro.  

 

QUINTO LIVRO-EPISÓDIO: HARRY POTTER E A ORDEM DA FÊNIX 

À medida que passam os anos, a vida do adolescente Harry vai ficando cada vez 

mais difícil e sombria, como a preparar o clímax final de sua jornada. Nesse quinto 

episódio, depois de uma incompreensível falta de notícias de seus amigos, as férias de 

nosso herói chegam ao fim de maneira dramática: com a aparição dos dementadores 

perto da casa dos Dursley e a estupefação de seu primo Duda. 

Só lhe resta, então, se esconder em um lugar seguro, que será a casa de seu 

padrinho Sirius, para onde irá escoltado por um grupo de homens e mulheres que saberá 

mais tarde pertencerem à Ordem da Fênix, arquiimiga de Lord Voldemort.  
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Depois de ser julgado no Ministério da Magia por ter se utilizado da varinha fora 

da escola e inocentado dadas as circunstâncias, Harry volta à escola, onde suas penas, 

longe de acabarem, são recrudescidas pela perseguição da jornalista Rita Skeeter, pela 

necessidade de se defender contra a invasão de Voldemort em sua mente e pela presença 

de Dolores Umbridge, a nova professora de Artes das Trevas, que vai infernizar a vida 

de Potter e dos demais alunos, até ela mesma ser castigada.  

E para complicar mais ainda, Dumbledore é demitido da direção de Howards, 

Sirius Black morre na invasão do Ministério da Magia vítima de sua prima Belatrix, e 

Harry toma conhecimento da famosa profecia sobre ele e Voldemort. O livro termina 

com um capítulo denominado “Começa a Segunda Guerra”. 

 

SEXTO LIVRO-EPISÓDIO: HARRY POTTER E O ENIGMA DO PRÍNCIPE 

O sexto ano de Potter em Hogwarts começa de maneira peculiar. De início, há 

uma misteriosa visita de Narcisa e Belatrix, mãe e tia de Draco Malfoy, a Snape, para 

pedir que o professor cuide do jovem em uma estranha missão que, no decorrer da 

história, saberemos ser o assassinato de Dumbledore pelo menino. Depois a visita do 

velho bruxo à casa dos Dursley, cujo sentido só mais tarde o jovem vai entender: 

Dumbledore vai recordar a senhora Dursley de seu compromisso de cuidar de Harry até 

sua maioridade. 

Com efeito, o jovem Draco vai ficando cada vez mais atormentado e misterioso, 

com escapadas e desaparecimentos inexplicáveis. Enquanto isso Potter, apesar de todas 

as suas atribulações, começa a se interessar por Gina Wesley e a namorá-la. Afinal, não 

há como fugir aos fervores da adolescência. Descobre também objetos e fatos muito 

interessantes. Entre os primeiros, o livro Estudos avançados no preparo de poções, que 

havia pertencido a um Príncipe das Trevas (que Potter descobre mais tarde ser o próprio 

Snape), cheio de sugestões e descobertas. Entre os segundos, os antepassados de Tom 

Riddle, os Gaunt, últimos descendentes de Sonserin. 

Harry tem aulas com Dumbledore, o qual pouco a pouco vai introduzindo-o nos 

mistérios do Senhor das Trevas, chegando mesmo a levá-lo na busca das Horcruxes, em 

decorrência da qual sofre um profundo abalo em sua saúde. Com isso, coloca-se à 

mercê dos Comensais da Morte, na invasão destes à escola, com a ajuda de Draco, e 

acaba sucumbindo sob a maldição Ava Kedrava emitida por Snape. 

Diante desse fato, Potter e seus amigos resolvem não retornar à escola e partir 

em busca das demais horcruxes, única maneira de destruir definitivamente o Príncipe 
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das Trevas. 

 

SÉTIMO LIVRO-EPISÓDIO: HARRY POTTER E AS RELÍQUIAS DA 

MORTE 

Com a morte do último dos grandes adversários de Voldemort, o Lorde ascende 

e passa a perseguir e aniquilar inimigos e adversários. Enquanto isso, Harry e seus 

amigos se entregam a uma peregrinação sem fim - seus “quarenta anos de exílio no 

deserto” -, sempre tentando encontrar as horcruxes restantes. Nessa peregrinação, chega 

também em sua cidade natal, Godric’s Holow, sempre numa busca de si mesmo, de suas 

raízes. 

Nessas aventuras, sua segurança é abalada várias vezes: quando precisa romper 

seu namoro com Gina, quando descobre que Dumbledore também teve falhas e 

fraquezas, quando rompe temporariamente sua amizade com Ronny, quando descobre 

que nem todos têm a força moral de enfrentar Voldemort. 

Harry e seus amigos acabam presos na Mansão Malfoy juntamente com outros 

prisioneiros, quando, numa batalha em que toma a varinha de Draco, consegue libertar-

se e aos demais, indo se refugiar no chalé de Gui Wesley e de sua esposa Fleur.  

Segue-se mais uma série de aventuras em busca das horcruxes restantes, 

inclusive a descoberta do segredo de Snape, que, eterno apaixonado por Lillian Potter, 

atuava como agente duplo para ajudar Dumbledore a salvaguardar Harry das investidas 

de Voldemort.  

Finalmente é chegada a hora da batalha final, do clímax, em que Harry Potter e 

Lord Voldemort vão finalmente se enfrentar, numa luta de vida e morte, como convém a 

uma saga do herói. E aqui se realiza um dos episódios mais emblemáticos dessa saga: 

após uma sangrenta batalha entre as forças do Bem e do Mal, Harry, para poupar os 

amigos que lhe restam da morte, entrega-se a Voldemort que tenta executá-lo com 

aquela que julga ser a Varinha das Varinhas, a única capaz de abater o Eleito.  

Gravemente ferido, Harry entra numa espécie de delírio, no qual se encontra em 

King’s Cross, em companhia de um feto que não para de chorar e de Dumbledore, com 

o qual desenvolve uma longa conversa. Nessa, o velho professor lhe revela que ele é a 

sétima horcruxe e que as Relíquias da Morte, na verdade, são os três objetos encantados 

pelos irmãos Peverell: a Capa da Invisibilidade, a Varinha das Varinhas e a Pedra da 

Ressurreição.  

Colocado diante do dilema de continuar ou voltar, nosso herói escolhe o 
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segundo, para enfrentar e liquidar o Lorde das Trevas para sempre, o que ocorre numa 

batalha final entre os Comensais da Morte e as Forças do Bem.  

E assim termina (temporariamente?) a saga de Harry Potter, casado, pai de três 

filhos, entre os quais o último resume, hermesianamente, o resultado dessa jornada: com 

o nome de Alvo Severo, representa as duas personagens mais importantes para Potter, os 

diretores provenientes de Grifinória e de Sonserina, as casas que ele teve que escolher... 

 

Voltemos ao “Era uma vez...”. 

Harry Potter é um menino diferente, um órfão, um “portador de necessidades 

especiais”, como o politicamente correto exige denominar. Tem atributos de que não 

entende, como fazer voar objetos e falar com cobras. Num mundo absolutamente clean, 

racionalizado, tecnológico, enfim “normal”, ele é o anormal, a vítima perfeita para 

sofrer bullying do seus tios, primo e amigos truculentos. 

Como se não bastasse, traz impressa na testa a marca de um raio, resultado da 

violenta ação contra sua vida, perpetrado por Lord Voldemort. Marca que lhe trará para 

sempre reações de exaltação ou vilipêndio. Se, conforme Durand ressalta em algum 

lugar de sua vasta obra, o imaginário se ancora no corpo, a marca de Harry Potter vai 

desenvolver um imaginário pessoal compatível com um mundo do qual ele ainda não 

faz parte e incompatível com aquele no qual transita. Pura marginalidade: um não 

pertencer pertencendo. 

Continuando, Potter vive em uma casa relativamente confortável, mas onde ele 

não tem lugar. Dorme sob uma escada, no armário de casacos. Escada, enquanto 

símbolo, remete-nos imediatamente para a ascensão e queda (ou vice-versa), caminho 

que Potter nem sequer tem a oportunidade de trilhar, a não ser – e por imposição – 

muito mais à frente, quando, através do sofrimento e da amargura, adquire esse direito. 

Permanece mesmo sob a escada, no pequeno armário, arremedo de útero do qual 

não pode (ou não deixam) se desprender para começar a sua jornada. É daí que vai 

libertá-lo a primeira figura protetora das várias que Potter vai encontrar em sua jornada: 

Hagrid, incumbido de conduzi-lo à Hogwarts, a escola de bruxos. Também é ele que vai 

acompanhá-lo ao Beco Diagonal (metáfora do que será sua vida de agora em diante), 

para se munir dos apetrechos necessários para sua vida futura, em especial a varinha 

mágica que levará consigo até o fim de sua saga. Aqui já podemos identificar a primeira 

etapa da jornada do pequeno herói - a partida – e seus diferentes passos: o chamado, a 

recusa ao chamado, o auxílio do sobrenatural, a passagem pelo primeiro limiar, o ventre 
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da baleia. 

Já nesse momento se configura um leitmotiv de sua jornada: ao transpor o 

primeiro limiar – a entrada do beco -, Potter está não só penetrando num mundo 

totalmente novo e fantástico para ele, como também se preparando para o maior dos 

muitos testes que terá que enfrentar: a entrada no ventre da baleia, na escola que se 

configurará, daí em diante, como seu lar, o grande útero que o acolherá e lhe dará 

conforto ao fim de cada aventura, mas também que não raras vezes lhe será hostil. 

Aliás, a vida de Harry em Hogwarts se constituirá de contínuas entradas em becos, salas 

ocultas, casas abandonadas, câmaras escuras, dos quais sempre sairá ileso para 

continuar sua jornada. Da mesma forma como, ao fim e ao cabo, nosso jovem herói terá 

que superar essa ligação com a escola, para seguir adiante. Em termos campbellianos, 

nosso jovem herói enfrentará daí em diante a segunda etapa, da iniciação: o caminho 

das provas, o encontro com o Mestre, a preparação para a provação suprema, o 

aprendizado, a provação suprema e a benção última 

Mas, continuando sua saga, logo nessa entrada, Potter terá seu primeiro grande 

dilema: escolher qual a casa de que quer fazer parte. Lembremos que ainda na viagem 

conheceu duas personagens que lhe indicam as duas possibilidades de escolha que se 

lhe apresentam: Rony Wesley, da Grifinória, e Draco Malfoy, da Sonserina. Essa 

escolha é fundamentalmente ética e seus resultados irão determinar toda sua saga futura. 

Harry escolhe Grifinória, a casa daqueles que possuem o coração indômito, ousadia e 

sangue-frio e nobreza, e não Sonserina, a casa dos homens de astúcia, que usam 

quaisquer meios para atingir seus fins  

Lembremos, também, que algumas figuras – humanas ou fantásticas – serão 

fundamentais na jornada de Potter, pelo auxílio que propiciam a nosso jovem herói, quer 

presenteando-lhe com objetos mágicos, quer propiciando-lhe soluções inesperadas, quer 

orientando-lhe nas sendas a percorrer. Aqui é preciso citar Alvo Dublendore, seu grande 

mestre e guardião. 

Munido, então, de objetos mágicos, de amigos, de guardiães e de um mestre, lá 

vai Harry enfrentar suas aventuras, venturas e desventuras, decorrentes da eterna luta 

entre a Vida e a Morte, ou do Bem contra o Mal, ou da Luz contra as Trevas, luta 

arquetípica e eterna da humanidade, pois um elemento do par não pode ser 

compreendido sem o outro. No decorrer de sua saga sempre sairá vitorioso, mas muitas 

vezes pagando caro por isso: muitas perdas ocorrerão, em especial de pessoas e seres 

por quem nutre grande afeto, rescaldo dessa luta. 
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Assim, encontramos ao longo dos livros o tema recorrente do amor, retratado 

como uma poderosa forma de magia. Afinal, foi a capacidade de amar de sua mãe que 

lhe permitiu resistir à morte, foi sua própria capacidade de amar e de ser leal aos seus 

amigos, à escola que o acolheu, enfim à humanidade, que sempre o guiou e que foi 

responsável pela derrota final de Voldemort. E amor, aqui, significa vida... 

No contraponto, o outro tema recorrente - a morte - é representado por essas 

perdas, mas principalmente pela figura de Lord Voldemort - o "vôo da morte", o "roubo 

da morte" -, o lado “sombra” de Potter, que por caminhos outros e não importando quais 

sejam as consequências tentará obter a imortalidade, isto é, driblar a morte. E nos livros 

de Rowling, o domínio da morte se constitui na zona de sombra onde triunfam a magia 

e o mito, da forma mais categórica e mais permanente. Assim, conforme nos explica 

Edgar Morin (1970), a expressão do desejo de sobrevivência e vida, de furtar-se, de 

escapar e-ou enfrentar a morte, é a própria aventura humana, com um sentido cultural e 

antropológico absoluto. 

Enfim, submetido a diferentes ritos de iniciação e de passagem que um herói 

deve enfrentar para morrer-renascer transformado, é chegada a hora do retorno: o 

caminho de volta, a fuga mágica, o resgate com auxílio externo, a passagem pelo limiar 

do retorno, a ressurreição e a dádiva para o mundo. Vencida a luta contra Voldemort, 

estabelecida a paz no mundo dos bruxos, Potter retorna à rotina de uma vida “normal”, 

casando-se, tendo filhos, um emprego etc. 

Mas, prestemos atenção: diz-nos a autora que há vários anos a cicatriz de Harry 

não dói mais. Mas ela ainda está em sua testa... 
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