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RESUMO 
 

 

Uma vez que a teoria lacaniana defende o inconsciente estruturado como linguagem, podemos 

dizer que a literatura é um processo inconsciente e consciente de nossas experiências. Quer 

dizer, ela é resultante de experiências existenciais, sociais e culturais; logo, um “fenômeno da 

linguagem”. A partir deste pensamento, nos propomos, neste trabalho, a analisar as personagens 

dos livros Harry Potter e o enigma do Príncipe (2005) e Harry Potter e as Relíquias da Morte 

(2007), de J. K. Rowling, identificando os desempenhadores da função paterna, e relacionando-

os à personagem Harry Potter, de modo a descrever como se constitui a sua personalidade. 

Dessa maneira, buscamos estabelecer uma interação entre as ações dessas personagens com a 

teoria freudiana do complexo de Édipo, principalmente, considerando a premissa lacaniana do 

conceito de grande Outro, bem como essas funções paternas influenciam a personagem Harry 

Potter pela castração, permitindo-nos verificar como ele termina por negociar essas relações 

com o ambiente. Além das teorias de Sigmund Freud (1990, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 

2016) e de Jacques Lacan (1985, 1986, 1988, 1998, 1999, 2003, 2005, 2008), buscamos o apoio 

de seus sucessores: Dor (1989, 1991, 1995), Elia (2004), Girard (2009) e Safatle (2009), que 

nos subsidiaram a respeito do complexo de Édipo, estádio do espelho, conceito de sujeito e, 

especialmente, sobre a figura do pai na psicanálise. Já outros estudiosos, como Bettelheim 

(2015), Brait (2006), Candido (2011), Coelho (1987, 2000), Corso e Corso (2006, 2016), Hunt 

(2010) e Marini (1997), foram selecionados para dar subsídios acerca da relação entre literatura 

e crítica psicanalítica, auxiliar no estudo de personagens, além de proporcionar um 

entendimento melhor na relação da série Harry Potter com a psicanálise e a contribuição desse 

para a literatura infanto-juvenil. Realizada a nossa pesquisa, que pode ser classificada como 

sendo descritivo-interpretativa, concluímos que a psicanálise é um elemento importante para o 

trabalho com a literatura infanto-juvenil, pois através dos elementos simbólicos e seus 

significados, constatamos como a figura do pai não mais se apresenta como tradicionalmente 

conhecemos, em que há uma admiração perceptível. A personalidade heroica, e final, da 

personagem se faz pelo conjunto de diferentes relações, fruto de identificações ora desejadas, 

ora contraditórias, baseadas na admiração, na individualidade, nas ações primitivas e 

sentimento de amizade, como também pela inveja, o ciúme, o desejo de poder e de amor. Porém, 

tudo coopera com o meio, porque a formação de nossa identidade é justamente o resultado dos 

elementos biológicos com o ambiente que interagimos desde o nascimento; então, é a partir do 

como Harry abstrai suas figuras paternas e leva para a vida como experiência, negando parte 

desse lar paterno, que ele se assume verdadeiramente significante de seu ambiente enquanto 

herói. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Psicanálise. Estádio do espelho. Figura paterna. Castração. Harry 

Potter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

 

Since Lacanian theory defends the unconscious structured as language, we can say that 

literature is an unconscious and conscious process of our experiences. That is to say, it is the 

result of existential, social and cultural experiences; thus, a “phenomenon of language”. In this 

work, we propose to analyze the characters in books Harry Potter and the Half-Blood Prince 

(2005) and Harry Potter and the Deathly Hallows (2007), by J. K. Rowling, identifying the 

performers of the paternal function, and relating them to Harry Potter in order to describe how 

his personality is constituted. In this way, we seek to establish an interaction between the actions 

of these characters and the Freudian theory of the Oedipus complex, especially considering the 

Lacanian premise of the concept of the Great Other, as well as these paternal functions influence 

the character Harry Potter by the castration, allowing us to verify how it ends up negotiating 

these relationships with the environment. In addition to the theories of Sigmund Freud (1990, 

2010, 2013, 2014, 2015, 2016) and Jacques Lacan (1985, 1986, 1988, 1998, 1999, 2003, 2005, 

2008), we sought the support of his successors: Dor (1989, 1991, 1995), Elia (2004), Girard 

(2009) and Safatle (2009), who subsidized us about the Oedipus complex, the mirror stage, the 

concept of subject and, especially, the father figure in psychoanalysis. Other scholars, such as 

Bettelheim (2015), Brait (2006), Candido (2011), Coelho (1987, 2000), Corso and Corso (2006, 

2016), Hunt (2010) and Marini (1997), were selected to subsidize the relationship between 

literature and psychoanalytic criticism, as well as a better understanding of the relationship 

between the Harry Potter series and psychoanalysis and its contribution to the children's 

literature. After our research, which can be classified as descriptive-interpretive, we conclude 

that psychoanalysis is an important element for the work with children's literature, because 

through the symbolic elements and their meanings, it can be seen how the father figure no 

longer presents himself as known traditionally, in which there is a noticeable admiration. The 

heroic and final personality of the character is made by the set of different relations, the result 

of identifications either desired or contradictory, based on admiration, individuality, primitive 

actions and feelings of friendship, as well as envy, jealousy, desire for power and love. 

However, everything cooperates with the environment, because our identity formation is 

precisely the result of the biological elements with the environment we interact from birth; then 

it is from the way Harry abstracts his father figures and leads to life as experience, denying part 

of that paternal home, that he truly becomes significant of his environment as a hero. 

 

KEY WORDS: Psychoanalysis. Mirror stadium. Paternal figure. Castration. Harry Potter. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao abrirmos um livro, temos um propósito individual do que uma pessoa procura. 

Porém, em se tratando de uma obra de ficção, a nossa relação com esse tipo de texto é mais 

profunda, pois nos permite projetar nele os nossos conflitos, desejos e, muitas vezes, buscá-lo 

como forma de solução para os nossos problemas. Isso em geral é feito de maneira inconsciente; 

não é como se a cada problema fossemos recorrer à ficção, mas porque, assim como o sonho, 

ela nos faz fantasiar. Logo, a partir de sua linguagem, que nos permite perceber o mundo, a 

ficção não é apenas um meio de nos divertir; pelo contrário, segundo Corso e Corso (2016), 

também é um canal imaginário pelo qual idealizamos elementos de nossa realidade social e 

psíquica, uma vez que o autor leva em conta os aspectos que melhor se adequam a sua criação, 

bem como questões com as quais nos identificaremos.  

Querendo ou não, precisamos admitir que, por mais que o nosso Eu se encontre em 

acordo com a realidade, nós vivemos “a fugir” para a fantasia. E se uma obra de ficção, seja ela 

um romance ou um conto de fadas, é capaz de retratar assim a nossa vida, a Psicanálise, como 

a doutrina originalmente freudiana que se ocupa em identificar o limiar do sofrimento da psique, 

nos permite decifrar essas fantasias, ao mesmo tempo que a fazemos abandonar a sua restrição 

ao campo médico e se aventurar como mediadora entre a obra e os seus leitores. É fácil perceber 

que a literatura possui um grande reservatório de material clínico, e aquele que possuir um 

significativo saber psicanalítico poderá extrair da ficção um quê de verdade; afinal, a estética, 

como diz Marini (1997), é mais do que um trabalho de simbolização, mas um tipo de véu que 

mascara o que é real. Desse modo, o texto literário serve como um caminho de possibilidades 

interpretativas, podendo ilustrar uma característica particular da teoria psicanalítica que só será 

percebida a partir da leitura e da interpretação que fazemos de determinada obra, pois o discurso 

nela é enigmático, articulando-se de forma consciente e inconsciente, assim como os seus 

significados.  

No que tange, especificamente, à literatura para crianças, isso não é diferente, pois, antes 

de tudo, ela é literatura, uma arte criativa de representar o mundo, o homem e a vida de uma 

maneira geral através de palavras. Temos nesse “tipo” de texto a fusão do sonho com a vida, o 

imaginário com o real e o próprio discurso do que é ou não possível. Dessa maneira, a literatura 

infanto-juvenil é decisiva para a formação dos pequenos leitores, através do seu frequente 

maniqueísmo que facilita, por meio da linguagem simbólica, que ela compreenda certos valores 

que regem a vida humana. Em parte, isso já explica o próprio surgimento dessa literatura, a qual 

adaptou para si as histórias adultas levando em consideração fatores, como a popularidade e a 
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exemplaridade, justamente para passar alguns valores ou padrões, que deveriam ser 

incorporados pelo indivíduo dentro de uma comunidade. Assim, fica evidente o porquê de 

diferentes áreas do conhecimento, a citar, a Psicologia e a Sociologia, se interessarem pela 

atração que a literatura infanto-juvenil exerce nos seus leitores, quer dizer, esse tipo de literatura 

não é algo apenas das letras, muito menos apenas uma diversão, mas um portador de ideias. 

Posto isso, a nossa pesquisa se propõe a investigar, em uma perspectiva descritivo-

interpretativa, a personagem Harry Potter, criada pela autora J. K. Rowling. Nosso foco é 

descrever essa personagem a partir de suas ações, nos livros Harry Potter e o enigma do 

Príncipe [Harry Potter and the Half-Blood Prince] (2005) e Harry Potter e as Relíquias da 

Morte [Harry Potter and the Deathly Hallows] (2007) e sua relação com os desempenhadores 

da função paterna presentes na história. Em vista disso, buscaremos estabelecer um diálogo 

com o complexo de Édipo freudiano e, em especial, com o conceito de grande Outro, de Jacques 

Lacan, bem como sua ideia de desejo. Também evidenciaremos a influência dessas funções 

paternas, enquanto Lei do Pai, na construção dessa personagem. No mais, verificaremos como 

Harry negocia essa relação com o ambiente.  

A série Harry Potter1 conquistou público de todo o mundo, nas suas mais variadas 

idades, gêneros e classes. Ainda que haja um certo desprezo pela crítica tradicional, foi 

aclamada pela crítica especializada atual, e hoje é um dos maiores sucessos comerciais 

difundidos a partir do marcado editorial. Cada livro conta uma aventura do jovem bruxo que dá 

título à série, tendo início na descoberta da identidade mágica da personagem e o seu ingresso 

na maior escola de magia da Grã-Bretanha. Nela, Harry conhece os fiéis amigos, Rony Weasley 

e Hermione Granger, os quais o acompanham na sua jornada, principalmente na guerra contra 

o vilão da história, o bruxo das trevas Lord Voldemort, que matou os pais desse herói e busca 

a imortalidade, bem como dominar o mundo dos bruxos, tornando-o exclusivo aos que possuem 

o sangue inteiramente mágico, destruindo todos que o tentarem impedi-lo. Esse tipo de narrativa 

usa aspectos referentes ao mistério, o suspense e a aventura, juntamente a temas como a vida 

escolar, a infância e sua transição para a adolescência e vida adulta, sem esquecer a preocupação 

com questões sociais, a corrupção e o preconceito, por exemplo.  

Harry Potter e o enigma do Príncipe e Harry Potter e as Relíquias da Morte são os dois 

últimos volumes dessa série, que se justificam como objetos de estudo por dois motivos: 

primeiro, por ser um sucesso de público, tendo sido a primeira obra infanto-juvenil da história 

a tornar seu autor bilionário; e segundo, porque os romances escolhidos são, respectivamente, 

                                                           
1 Foi mantido a tradução brasileira dos títulos, dos nomes e de algumas expressões da obra de J. K. Rowling. No 

mais, segue tradução nossa. 
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o sexto e o último livro, nos quais a personagem Harry Potter já tem deixado a infância, porém, 

sem abandonar o conforto da representatividade de família, e adentrado na complexa 

subjetividade da puberdade e da adolescência, ao mesmo tempo em que concilia a busca por 

um significado na sua vida e a predestinação heroica legada à importância dos seus estudos. 

Além do mais, é nessas obras que encontraremos não apenas o maior número de figuras 

paternas, mas também uma maior complexidade na relação que a personagem Harry Potter tem 

com cada uma delas, como o convívio intensificado com o professor Alvo Dumbledore, 

presente em O enigma do Príncipe e pela morte dessa figura no mesmo livro, bem como pela 

intimidade hostil entre Harry e o professor de Poções, Severo Snape, esse que recebe um 

destaque especial no sexto volume, além da descrição de sua morte em Relíquias da Morte. 

A escolha de trabalhar com a psicanálise partiu do fato de ela, através do legado de 

Freud e Lacan, nos possibilitar interpretar as ações da personagem Harry Potter em função de 

outras figuras, as quais podem ser tomadas como desempenhadoras paternas que fazem Harry 

encontrar um significado para a sua vida e abandonar o conforto da família para ser o herói que 

todos esperavam que ele fosse. Além disso, é por meio da psicanálise que interpretamos o texto 

literário e entendemos a razão que leva as pessoas a se identificar com ele; um comportamento 

ao menos parcialmente motivado pelo prazer encontrado nessa atividade e por uma fuga pessoal 

de uma dor inconsciente. Assim sendo, estaremos dando destaque neste trabalho não apenas à 

construção de personagens no fazer literário, mas também à maneira como esses despertam em 

nós a vontade de compartilhar coisas simples e muitas vezes complexas de nossa psique e atos. 

E o estudo freudiano do complexo de Édipo, assim como o estádio do espelho de Lacan, serão 

os meios, aqui viáveis, de apresentar isso, já que ambos podem ser considerados conceitos 

soberanos na representação da psicanálise no todo, ao organizar esse conjunto de sentimentos 

do ser humano, justificando assim a sua prática enquanto teoria. 

 Compreendemos este trabalho como uma forma de contribuir para os estudos da 

literatura contemporânea, principalmente sob a luz da psicanálise, e a importância daquela para 

os leitores e a sociedade em geral. Ao estudarmos a estruturação do sujeito a partir do processo 

de teorização do Édipo, mas, predominantemente, através das teorias de Jacques Lacan, que 

além de refletir acerca da filosofia, da arte, política, teoria social e literatura, na psicanálise 

evidenciou a figura do pai enquanto fator predominante na construção da personalidade do 

sujeito, estaremos debatendo não apenas sobre os maiores trabalhos já legados por Freud e seu 

sucessor, como também relacionando-o às discussões acerca dos estudos da construção e 

análise de personagens. 



13 
 

 Podemos ainda justificar esta pesquisa como sendo uma ampla oportunidade para 

discutir sobre um assunto de grande repercussão e também, no que se refere ao corpus e 

objetivos, inovador, pois nos aprofundaremos nos trabalhos da crítica psicanalítica através de 

uma história que marcou não apenas a vida de sua autora, bem como daqueles que cresceram 

lendo os livros. Em consulta ao banco de dissertações e teses da CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoa de Nível Superior), realizada no mês de março de 2017, 

encontramos apenas um trabalho acadêmico, do gênero artigo, relacionando os pressupostos 

psicanalíticos a serem discutidos por nós aos livros de Harry Potter. O trabalho de Daniela Botti 

Da Rosa, que tem como título Harry Potter e o sujeito da pós-modernidade (2008), traz uma 

releitura acerca da carência paterna na contemporaneidade, mas seguindo, diferente de nós, uma 

lógica educativa. No mais, a pesquisa revelou que há maiores produções sobre os livros no que 

diz respeito à leitura e/ou ao leitor, entre outros, como implicações culturais e estudos da 

literatura em geral. Também consultamos o Google Acadêmico, que entre os resultados obtidos, 

destacamos a dissertação Harry Potter – O Rapaz que sobreviveu: uma leitura psicanalítica da 

obra de J. K. Rowling (2009), da mestra Catarina Boal Pontes, a qual lida com obra no todo, 

procurando refletir sobre conteúdos inconscientes reprimidos, ao mesmo tempo que analisa o 

significado das relações de objeto precoce, ou seja, apesar da proximidade desse com o nosso 

trabalho no que se refere ao seu corpus, os objetivos são diferentes, e a própria teoria 

psicanalítica segue um viés contrário. Vale ressaltar que, esses trabalhos pertencem, 

respectivamente, a região nordeste do Brasil e do país de Portugal, podendo assim, considerar 

o nosso original, no que diz respeito a proposta em trabalhar com a psicanálise aplicada na 

categoria de produções acadêmicas stricto sensu. 

No mais, essa é uma forma de dar continuidade aos estudos da psicanálise realizados no 

trabalho final da graduação do curso de Letras (Habilitação língua inglesa e suas respectivas 

literaturas), do Campus Avançado “Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia” (CAMEAM), da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), no ano de 2016. No respectivo 

estudo, que teve como título A construção da personalidade de Norman Bates no filme Psicose, 

de Alfred Hitchcock, relacionamos o comportamento da personagem ao complexo de Édipo e 

explicamos as ações dela com base nos estudos da estruturação e dinâmica da psique humana. 

Assim, buscaremos nesta pesquisa conservar a base teórica, mas nos aprofundando, com outro 

corpus, na função que a figura do pai tem dentro desse conjunto de sentimentos experimentados 

pela criança durante as fases as quais Freud chamou de complexo de Édipo e Lacan de estádio 

do espelho. Quanto no trabalho anterior, dialogamos com a psicanalise e o cinema. Neste, 
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procuraremos estreitar os laços em relação a primeira com o texto literário e, consequentemente, 

seu leitor. 

A pesquisa é classificada como sendo de natureza descritiva e crítico-interpretativa, uma 

vez que faremos a leitura do corpus, registrando-o, analisando-o e interpretando os aspectos 

que nos permitam realizar um estudo acerca da personalidade de Harry Potter. Isto é, estaremos 

não apenas descrevendo o material do livro, mas conhecendo seu valor em relação à teoria 

proposta. No que se refere ao procedimento, esse é bibliográfico, pois buscamos em livros, 

artigos científicos e em outros trabalhos acadêmicos o material teórico necessário para subsidiar 

a pesquisa de maneira a atingir os objetivos. No mais, caracterizamos a nossa abordagem como 

sendo estritamente qualitativa, visto que não foi feito o levantamento dos dados através de 

estatísticas, pelo contrário, procuramos refletir sobre o tema e conceitos relacionados a ele, de 

modo que tenhamos pontos de vista subjetivos para responder os questionamentos que possam, 

eventualmente, surgir no decorrer deste estudo. 

Para a sua efetivação, recorremos a alguns teóricos, como Freud (1990, 2010, 2011, 

2013, 2014, 2015, 2016) e os sucessores de seu legado, a citar: Lacan (1985, 1986, 1988, 1998, 

1999, 2003, 2005, 2008), Dor (1989, 1991, 1995), Elia (2004), Girard (2009) e Safatle (2009), 

no que diz respeito aos trabalhos sobre o complexo de Édipo, estádio do espelho, conceito de 

sujeito e destaque para a figura do pai na psicanálise. Outros estudiosos, como Bettelheim 

(2015), Corso e Corso (2006, 2016), Coelho (1987, 2000), Hunt (2010) e Marini (1997), nos 

darão subsídios tanto a respeito da literatura infanto-juvenil quanto associada à crítica 

psicanalítica, além de Brait (2006) e Candido (2011) para auxiliar no estudo de personagens. 

No mais, Pontes (2009) e Rosa (2008) são usadas para melhor entendermos a relação da série 

Harry Potter com a psicanálise e a sua contribuição para o meio literário. O amparo de todos 

esses autores e de outros que, eventualmente, foram surgindo a partir da necessidade foi 

importante para que os objetivos, previamente planejados dentro de cada capítulo descrito a 

seguir, fossem alcançados. 

A Parte Um, intitulada Nada é absoluto, engloba o capítulo: “A literatura infanto-juvenil 

na constituição metafórica de personagens”, visando fazer primeiramente uma síntese da 

literatura de uma maneira geral e os percalços para sua definição não plena. À medida que 

avançamos, adentramos em discussões acerca da literatura infanto-juvenil, com a premissa de 

mostrar como ela constitui metaforicamente as suas personagens, dando margem a uma análise 

de cunho crítico psicanalítico e, para isso, trazemos três histórias, as quais tiveram como 

principal critério de seleção o seu impacto para os leitores, bem como permitir interpretá-las 

seguindo uma lógica psíquica de desenvolvimento humano. As narrativas são: o conto “O 
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Pequeno Polegar” (2010), no qual frisamos o sentimento da angústia do abandono acoplado à 

função paterna e uma permanência na fase oral de constituição do sujeito; o romance As 

aventuras de Pinóquio (2014), para estudo da fase anal e o conflito entre os princípios 

psíquicos; e por fim, um filme, sendo o escolhido a primeira trilogia de Star Wars (1973, 1980, 

1983), da qual pudemos extrair ideias sobre a função do pai na formação do inconsciente do 

sujeito e os conflitos disso em relação a integração de nossa psique com a “resolução” do 

complexo de Édipo. 

Posteriormente, temos a Parte Dois do trabalho, que sob o título Para além do espelho 

trará os dois capítulos que se propõem pôr em prática os objetivos aqui propostos. O primeiro 

deles, “O pai especular na formação da personagem Harry Potter”, busca a relação dessa história 

com os pressupostos psicanalíticos, atentando para a figura do pai enquanto elemento 

importante na estrutura psíquica. Desse modo, fica indispensável a descrição da personagem 

Harry Potter por meio de elementos distintos que permitam fazer uma leitura, inicialmente, do 

complexo de Édipo numa relação dele com as instâncias que detêm a função materna e paterna, 

que permeiam todos os livros, em especial os dois escolhidos. A partir do momento que 

descrevermos a personagem nessa relação edípica, buscaremos listar os desempenhadores da 

função paterna, sendo que nesse capítulo, iremos analisá-los junto ao Harry numa associação 

com o conceito do grande Outro e do desejo psicanalítico, enquanto o capítulo seguinte, 

intitulado como: “A castração paterna na construção da personagem Harry Potter”, 

procuraremos definir esse sujeito com base na Lei do Pai, no papel de cada um na construção 

desse herói. Para isso, recorreremos aos diálogos entre Harry e essas personagens, assim como 

a apresentação que o narrador faz dos pensamentos dele e de algumas cenas.  

Finalmente, veremos que a personalidade é um resultado interativo de alguns fatores, 

podendo ser eles genéticos e/ou constitucionais de elementos aprendidos ou ambientais, desse 

modo, encerraremos nosso trabalho com uma conclusão que tanto expõe a negociação que 

Harry Potter faz em relação ao ambiente quanto os demais resultados alcançados, deixando à 

margem nossas expectativas quanto à importância que foi realizar este estudo. 
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2 A LITERATURA INFANTO-JUVENIL NA CONSTITUIÇÃO METAFÓRICA DE 

PERSONAGENS 

 

Um assunto exaustivamente discutido entre os críticos literários é a busca por uma 

definição para o que é literatura; entretanto, quanto mais se pergunta, mais questionamentos 

surgem. Se é possível dar à literatura um significado preciso, nós desconhecemos, assim como 

acreditamos que, talvez, nunca chegaremos a tê-lo, e se nunca é um termo intenso, temos a 

certeza que não o teremos logo. Independente disso, o que não podemos negar é que a literatura 

se faz presente entre dois aspectos pertinentes: como fenômeno da língua e como arte (cf. 

COELHO, 2000). No primeiro, ela faz parte de nossas experiências, sendo diretamente ou 

indiretamente determinada por contextos sociais e tradições históricas;2 no segundo, a literatura 

como arte estabelece relações entre ela e o indivíduo que a toma para si e, consequentemente, 

alcança uma formação psíquica integral, isto é, alia a sua própria consciência3 com a do Outro 

e com o mundo. Assim como em outrora, na contemporaneidade a literatura continua a 

estimular a criticidade do leitor, de modo a fazê-lo ser capaz de desenvolver sua própria 

expressividade verbal, criativa, bem como sua dinâmica de observação e reflexão das coisas 

que o rodeiam, tornando-se consciente da sociedade em que vive, e do quanto ela é complexa. 

Desse modo, perceberemos que toda obra literária deverá ter uma coerência orgânica, 

mesclando essa visão do mundo e aspectos estilísticos da própria atividade de escrever, a fim 

de “[...] dar prazer ao leitor, diverti-lo, emocioná-lo ou envolvê-lo em experiências 

estimulantes ou desafiadoras” (COELHO, 2000, p. 150, grifo do autor). Um exemplo disso é a 

construção de personagens, que para torná-los mais verdadeiros possíveis, o autor busca utilizar 

“[...] artifícios oferecidos por um código a fim de engendrar suas criaturas” (BRAIT, 2006, p. 

52). Quando essa criação ficcional é “bem-feita”, ela funciona de tal forma que o leitor, ao ler 

um livro de ficção, acaba por terminar pensando a respeito das ações de suas personagens, a 

ponto de chegar a confundi-los com os seres reais. Obviamente, isso acontece porque 

esquecemos que essas figuras são apenas representações simbólicas, que é um recurso 

                                                           
2 Esse aspecto, bastante defendido pelos estruturalistas/formalistas, também vai ao encontro da defesa parcial de 

Terry Eagleton, em seu livro Teoria da literatura: uma introdução (2006), no qual reforça que enquanto uma 

linguagem específica, usada para experiências humanas, a literatura dificilmente poderá ser definida com 

exatidão.  
3 A consciência nasce da relação entre o Eu e o Outro, esse que é tudo que não seja o próprio Eu, e que será melhor 

esclarecido nos capítulos posteriores. Com efeito, a consciência “[...] não é outra coisa senão o seu conhecimento 

de mundo, as relações que se estabelecem entre ele e o espaço/tempo em que vive (seus padrões, ideais de 

comportamento, seus desejos, frustações, paixões, esperanças, cultura, decepções, medos, revoltas, entusiasmo 

etc.)” (COELHO, 2000, p. 50, grifo do autor); logo, ela se estabelece como um elemento indispensável à leitura 

da obra literária. 
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estilístico rico, ao contrário da representação realística (mimética), pois “[...] esta última 

limita-se a fixar o específico do real a ser transfigurado; e aquele transfigura a essência daquele 

real” (COELHO, 2000, p. 106, grifo do autor). No mais, as personagens só aparentam estar 

vivas porque, como dissemos, o escritor dá forma a sua criação. 

Precisamos entender que a personagem “[...] é um habitante da realidade ficcional, [...] 

a matéria de que é feita e o espaço que habita são diferentes da matéria e do espaço dos seres 

humanos [...]” (BRAIT, 2006, p. 12). Contudo, também não podemos negar que essa realidade 

proposta pela ficção tem uma relação íntima com o indivíduo real, pois mesmo que essa 

realidade seja inserida dentro de um espaço não real, numa problemática que Candido (2011) 

aponta como uma questão de verossimilhança, elementos serão atribuídos a ela de maneira a 

criar um sentimento de verdade aos olhos do leitor. E mais importante que a verossimilhança 

da personagem, devemos considerar a verossimilhança da obra, afinal o próprio Candido (2011) 

defende que tanto essa verossimilhança depende de um ser fictício e/ou algo fantasiado que 

possa dar existência a essa criação ficcional, quanto ao fato de que, mesmo que as personagens 

possam ter ações não humanas, elas continuarão em acordo com a verdade íntima da obra. 

Ademais, a personagem nada mais é que uma manifestação dessa relação a partir de questões 

linguísticas, sociais e/ou psicológicas. 

Considerando tudo isso, pode-se afirmar que a narrativa constrói e sustenta a nossa 

personalidade, ou seja, usamos para construir a realidade, e isso vem se firmando nos últimos 

tempos com o crescimento da cultura pop e o declínio da religião, essa que supria a função de 

apresentar pautas de condutas para a sociedade. Hoje, as narrativas possibilitam assuntos e 

personagens comuns à geração, permitindo-nos conversar sobre, tomar uma posição enquanto 

nos identificamos com ela (CORSO; CORSO, 2016). É o caso, por exemplo, da literatura 

infantil, que surgiu a partir “[...] de um universo profissional extremamente eclético e 

comprometido, que tende a ser muito intuitivo e dedicado, mas não raro anti-intelectualidade” 

(HUNT, 2010); em outras palavras, brotou da literatura adulta, por meio de uma adaptação que 

leva em consideração fatores que transmitam determinados valores ou padrões que deveriam 

ser incorporados pelo indivíduo dentro de uma comunidade (COELHO, 2000.).4 Nota-se que 

essa adaptação se perpetuou ao longo dos tempos para o uso das crianças, mas essas já não se 

                                                           
4 Vê-se que o início dessa literatura se faz a partir de um conjunto de fatores históricos, sociais, interesses ligados 

à igreja e burguesia, diferente do mito, da lenda e do fantástico, os quais trazem uma estrutura de crenças 

compartilhadas, que, quando trabalhadas, carregam uma problemática social. 
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sentem satisfeitas em se identificarem5 com as personagens coadjuvantes; elas procuram nos 

heróis de hoje, esses que desobedecem as regras, a adolescência sonhada, “[...] o período em 

que não se estará à mercê dos adultos [...] é grande, bonito e ainda não é preciso cuidar de filhos, 

nem trabalhar, muito menos ficar velho [...]” (CORSO; CORSO, 2016, p. 212), ou seja, já 

idealizam a fase da vida com a autonomia, porém, sem o peso que a vida adulta traz. Tais 

personagens também concedem às crianças a capacidade de traçar um mapa imaginário que as 

levará a entender seu lugar, na família e na sociedade. Além disso, se esse tipo de história 

sobrevive desde o século XVII é justamente porque tem a capacidade de, através da 

simbolização, “[...] ‘resolver’ conflitos psíquicos inconscientes que ainda dizem respeito às 

crianças de hoje” (CORSO; CORSO, 2016, p. 14, grifo dos autores), visto que elas lançam na 

fantasia o que as afligem.  

Acreditamos que a criação literária é e sempre será tão complexa quanto a própria 

condição humana, bem como possui uma tarefa fundamental a cumprir enquanto agente de 

formação para a nossa sociedade, que está sempre em constante mudança. Por sua vez, 

destaquemos o papel da literatura infanto-juvenil, essa que é um fenômeno de vida através de 

palavras, ao mesmo tempo que, numa linguagem mágica, e porque não dizer ilógica, se introduz 

no nosso cotidiano e faz desaparecer os limites impostos entre o real e o imaginário, fundindo 

a vida prática aos sonhos e ideias e sua possível ou não realização (COELHO, 2000). Por outro 

lado, esse tipo de produção não foi imediatamente bem-recebida no seu momento de origem, 

entre os séculos XVII e XIX, na França, 6 já que propunha uma imagem distorcida do seu real 

papel; voltada para um leitor/receptor diferente do adulto, nesse caso, a criança, sua criação até 

pouco tempo foi tratada como gênero menor.7 A sua valorização, precisamente, é uma conquista 

recente, pois adveio com o trabalho da psicologia experimental no século XX; a partir do 

momento que as teorias trouxeram à tona como funcionam as nossas capacidades psíquicas, os 

psicanalistas chamaram a atenção para os estágios de desenvolvimento e a importância disso 

para a construção da personalidade de um futuro adulto. Cada estágio corresponde a uma fase, 

de idade específica, quer dizer, podemos ter uma noção de que tipo de criança estamos falando 

para uma literatura infanto-juvenil adequada. Tal ideia, vai em acordo com a defesa de Coelho 

                                                           
5 Neste trabalho, a utilização do termo identificar representa o mesmo que “fazer como”, já que os leitores e os 

sujeitos, aqui personagens, atuam a partir de certos modelos, que os orientam acerca de “como desejar”, “como 

julgar” e “como agir”. 
6 A literatura infanto-juvenil brasileira começou no final do século XIX com Figueiredo Pimentel; e no que diz 

respeito aos aspectos de inovação, temos seu início com Monteiro Lobato, na década de 1920. 
7 Esse preconceito com a literatura infanto-juvenil ainda repercutiu por algumas décadas atrás: J. K. Rowling, 

autora da série Harry Potter (1997-2007), por exemplo, teve dificuldade para publicar sua obra, justamente 

porque as editoras, na época, não acreditavam nesse tipo de criação literária, visto que o retorno financeiro era 

insuficiente. Além disso, não confiavam que as crianças fossem ler um livro com mais de duzentas páginas.  
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(2000), de que o leitor pode se adequar a uma categoria a partir de sua idade, sendo elas: o pré-

leitor, que se divide em duas fases, a primeira infância (dos 15-17 meses aos 3 anos) e a segunda 

infância (a partir dos 2-3 anos); o leitor iniciante (6-7 anos); o leitor-em-processo (8-9 anos); o 

leitor fluente (10-11); e o leitor crítico (a partir dos 12-13 anos). Cada categoria leva em 

consideração não apenas a sua faixa etária, mas também a sua idade em relação ao nível de 

amadurecimento biopsíquico, afetivo e intelectual, bem como o grau de conhecimento, ou seja, 

sua capacidade de leitura.  

Com base nisso, podemos fazer duas observações: primeiramente, numa relação ao 

complexo de Édipo, especificamente a sua terceira fase (fálica),8 quando a criança desenvolve 

um desejo pelo pai do sexo oposto, isto é, quando transfere sua pulsão para o Outro. Assim 

como nessa fase, em que predominam valores sensoriais, tais características também são vistas 

na segunda fase da primeira categoria de leitor proposta por Coelho (2000), o pré-leitor, no qual 

a criança, com 2/3 anos, desenvolve interesse pela comunicação verbal, deixa de lado a 

indiferenciação psíquica e passa a ter uma maior percepção do seu próprio ser. Melhor dizendo, 

os livros nessa(s) fase(s) irão proporcionar vivências semelhantes às vividas pelas crianças, seja 

pelas imagens presentes ou pela dramatização de algumas partes textuais, que, no todo, ajudarão 

a criança a relacionar o seu mundo, o real e aquele do livro pela palavra, a qual nomeia o real.9 

Segundo, essas categorias nos fazem pensar para qual tipo de leitor está Harry Potter, obra 

objeto de nossa análise, enquanto literatura infanto-juvenil. Logo, chegamos à conclusão de que 

o livro de Rowling se enquadra no leitor fluente, já que a história do jovem bruxo, apesar de 

possuir uma linguagem simples, necessita que seu leitor tenha domínio da compreensão do 

mundo imposto pela autora. A própria história desperta no leitor um tipo de reflexão, oriundo 

da identificação com a personagem, um herói mais humano, que possui um ideal, lida com 

certos desafios que colocam em jogo seus valores, ou seja, ela personifica os próprios conflitos 

do leitor, e, inconscientemente, levam-no a resolver os seus problemas, assim como os heróis. 

E obviamente não podia ficar de fora a presença do mágico/fantástico, que participa de forma 

natural da vida cotidiana e real, através de imagens metafóricas, símbolos e alegorias, 

mediadores dos valores mencionados e que serão “[...] assimilados pelos ouvintes ou leitores 

                                                           
8 O complexo de Édipo, que antes de tudo trata-se de uma história de amor, sexo e ódio entre pais e filhos, em que 

sentimentos de ternura, desejo, fantasia e prazer fazem parte dele, ainda dispõe de duas fases, sendo elas a oral 

e a anal. A primeira habitualmente acontece nos primeiros seis meses da criança, por isso a zona erógena é a 

boca, porque está relacionado a alimentação; ao momento que a criança encontra prazer, por exemplo, no ato de 

sugar o leite do seio da mãe. Já a fase anal, compreende o segundo e terceiros anos, quando o prazer advém do 

alívio corporal de reter e ejetar o objeto.  
9 Diz respeito à defesa de Jacques Lacan (1998) sobre o inconsciente se constituir pela linguagem. 
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(para além do puro prazer que sua linguagem transmitir...)” (COELHO, 2000, p. 44). Além 

disso, abre-se espaço para alguns temas, como o amor.  

Em face disso, nos questionamos qual a melhor forma dessa literatura: realista ou 

fantástica? A verdade é que isso pouco importa, dado que: “Hoje, as duas tendências coexistem 

igualmente poderosas e vivas (ora separadas, ora fundadas no realismo mágico ou na ficção 

científica), tanto na literatura adulta como na infantil” (COELHO, 2000, p. 54), e a ideia de 

melhor ou pior estará sujeita ao intuito de cada produção, visto que ambas têm a contribuir, a 

seu modo, com a relação que o leitor estabelece com o mundo em que vive. Nesse momento de 

nosso texto, julgamos cabível salientar uma reflexão compartilhada entre Peter Hunt (2010) e 

Nelly Novaes Coelho (2000), que perceberam que a literatura infanto-juvenil de hoje não é mais 

tratada como há algumas décadas. Vejam bem, esse tipo de texto era visto como um trabalho 

de bibliotecário e professores, esses que tinham que selecionar as obras adequadas para a 

formação infanto-juvenil. Atualmente, a realidade é outra, pois deixa-se de lado o descaso com 

essa literatura e passa-se a considerá-la como uma disciplina acadêmica, com importância 

cultural e social, que demanda uma atenção maior dos educadores e do próprio mercado 

editorial. Por sua vez, Coelho (2000, p. 58, grifo do autor) ainda irá destacar que,  

 

[...] ao ser ligada, de maneira radical, a problemas sociais, éticos, econômicos e 

políticos de tal gravidade, a literatura infantil e juvenil perde suas características de 

literariedade para ser tratada como simples meio de transmitir valores. Ou é lida 

exclusivamente em função de seus estereótipos sociais. 

 

A autora reconhece o valor dessa literatura para a sociedade de uma maneira geral, mas não 

podemos eliminar uma “função anterior”, de diversão e moralidade explicita, para instaurar 

outra maneira consciente, quer dizer, por se tratar de uma escrita para um público em formação, 

o ideal é estimular uma formação interior a curto, médio e longo prazo, mesclando a fruição 

das emoções, que do texto emanam pelos momentos mágicos de aventura, com a 

conscientização gradativa desses valores e desvalores que surgem no convívio social; porém, 

essa conscientização deve ser autônoma e não imposta.10 De fato, um livro em si pode trazer 

um caráter “maternal”, mas esse caráter de auxiliar as crianças para a vida adulta se difundiu 

no século XIX, e está ultrapassado em certos parâmetros de escolha. 

                                                           
10 Em outras palavras, o livro infantil perdeu, em parte, sua função intelectual e política, já que as informações que 

deveriam ser deduzidas pelo leitor tornam-se explicitadas pela própria indústria cultural, e com isso, a infância 

tende a ser manipulada em razão da “perda” de liberdade de pensamento. Além do mais, a criança também perde 

a sua liberdade de escolha quanto ao livro que quer ler, pois por mais que possa decidir por si, terá que fazer isso 

entre as opções que há, e isso não é a mesma coisa; infelizmente, sua capacidade de escolha já terá sido moldada 

pela ideologia de seus mentores (HUNT, 2010). 
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Visto que a nossa proposta é trabalhar com a série Harry Potter, é inevitável a discussão 

acerca da literatura infanto-juvenil, por isso fizemos esse percurso ressaltando seu surgimento 

e sua função ao longo do tempo; precisávamos justificar a sua tarefa a fim de termos um juízo 

de valor diante daqueles que ainda não consideram esse tipo de texto ser trabalhado em teoria 

literária. Evidentemente, o caso de a literatura infanto-juvenil vir prosperando em quantidade e 

criatividade (o que não parece estar mais ocorrendo com a literatura adulta, como em outrora),11 

não é critério para tal consideração, muito menos as suas heterogeneidades, subestimando suas 

diversidades e vitalidades. Acreditem ou não, há quem chame a literatura infanto-juvenil de 

lixo – daí tomaremos as palavras de Peter Dickinson que, em seu ensaio “In Defence of 

Rubbish” [“Em defesa do lixo”] (1976), esclarece que algumas pessoas têm tal opinião porque 

são adultas e o olhar delas não é a melhor ferramenta para reconhecer os valores dessa literatura. 

Tal argumento, vai de encontro ao pensamento de Hunt (2010) sobre aquele que escreve para 

criança, pois como um adulto pode trabalhar com o universo infantil, depois de ter esquecido 

como é ser uma criança? Afinal, não acreditamos que seja fácil para um adulto esquecer suas 

experiências recentes, e buscar sua autoimagem de criança ou a memória da “sensação” de 

leitura da época de infância.12 Seja como for, esperamos que tenha ficado claro como, não 

apenas a literatura infanto-juvenil em si, mas o seu estudo, atravessam diversas fronteiras 

genéricas, recebem apoio de outras disciplinas, além de serem relevantes pelos desafios 

impostos durante sua interpretação e produção.  

Apesar dessas narrativas infanto-juvenis, de uma maneira geral, oferecerem um catálogo 

de imaginário comum (precisamente a literatura infantil, com histórias que se aproximam dos 

dramas corriqueiros de épocas diferentes da nossa vida), há um subgênero ou forma básica 

desse tipo de narrativa que enriquece a vida da criança leitora, estimulando a sua imaginação e 

ajudando-a a desenvolver seu intelecto, bem como a tornar suas emoções mais claras; estamos 

nos referindo aos famosos fairy tales [contos de fadas], os quais atualmente se fazem presentes 

na mente dos pequenos através das produções fílmicas, mas que datam de séculos atrás, se 

levarmos em conta o seu processo de criação popular baseado nas tradições orais, antes de 

serem “recuperados” e publicados de forma literária. Vale ressaltar que há um conflito entre o 

que é o mito e os contos de fadas ou folclóricos, visto que ambos têm características em comum; 

                                                           
11 Isso nos leva para a atual publicação em massa, no qual o fator de quantidade se sobressai, principalmente para 

os ditos “novos autores” e as editoras que buscam tirar vantagem financeira sobre esses iniciantes. Para não falar 

das plataformas digitais, que permitem desde a publicação gratuita a uma publicação digital com a garantia do 

direito autoral.  
12 Sigmund Freud, em sua obra Três ensaios sobre a Teoria da Sexualidade (2016), chama esse esquecimento dos 

primeiros anos da vida do ser humano de amnésia infantil, que é reforçada quando entramos na fase da latência 

com a sociabilidade e os conhecimentos.   
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por sua vez, Bettelheim (2015, p. 25) nos esclarece essa dúvida a partir das personalidades que 

são projetadas em ambos:  

 

[...] nos mitos, [...] o herói [...] se apresenta ao ouvinte como uma figura com a qual 

deve rivalizar na sua própria vida, tanto quanto possível [...] expressar um conflito 

interno de forma simbólica e sugere como pode ser resolvido [...]. As figuras e 

situações dos contos de fadas também personificam e ilustram conflitos internos, mas 

sempre sugerem sutilmente como esses conflitos podem ser solucionados e quais os 

próximos passos a serem dados na direção de uma humanidade mais elevada. 

 

Psicanaliticamente, isso significa que as personalidades nos mitos projetam um ideal que aja 

com base nas exigências do Super-eu, ao passo que nos contos de fadas se permite uma 

satisfação apropriada dos desejos do Id, visto que há uma descrição da integração do Eu. 

Engana-se quem pensa que os contos de fadas foram criados originalmente para as 

crianças, e que ainda traziam ensinamentos morais; pelo contrário, ao invés das fadas, príncipes 

e princesas com finais felizes tal como conhecemos, sua forma original trazia momentos de 

adultério, incesto, canibalismo e mortes terríveis. Essas histórias eram criadas para entreter os 

adultos em reuniões, nas salas de fiar, nos campos ou em qualquer outro lugar onde se 

encontravam, e não para crianças (CASHDAN, 2000). É por isso que, em muitas versões dos 

contos que conhecemos, podemos encontrar doses de exibicionismo, estupro e voyeurismo, 

como é o caso de “Chapeuzinho Vermelho”, que em uma de suas versões traz sua protagonista 

numa situação sensual em que despe a roupa antes de ir para a cama com o Lobo. Isso advém, 

em parte, das histórias de Charles Perrault (1628-1703), em sua época na França do século 

XVII; a ele, devemos as primeiras publicações das histórias que outrora eram tidas como 

vulgares e grotescas, mas inseridas na cultura literária com intenção de civilizar e educar as 

crianças. Além de Perrault, podemos citar outros, como os Irmãos Grimm13 e Hans Christian 

Andersen (1804-1872), que se dedicaram a recolher contos populares de suas regiões e publicá-

los na sua forma erudita, fosse para preservar a cultura de seu povo, no caso dos Irmãos Grimm, 

ou representar o mundo cristão na literatura infantil, no que se refere a Andersen, o qual inseria 

em seus contos (ora extraídos do folclore dinamarquês, ora inventados por ele) uma orientação 

ético-religiosa (cf. MACHADO, 2010). Desse modo, apesar de alguns contos transmitirem 

“lições” acerca de determinados comportamentos humanos, eles não foram feitos para tais 

atividades pedagógicas; evidentemente, não estamos tirando a capacidade de tais narrativas de 

se perpetuarem em diversos campos do saber, apenas queremos situá-los a uma condição inicial 

dos contos de fadas, antes de relacioná-los à proposta deste trabalho. 

                                                           
13 Jacob Grimm (1785-1863) e Wilhelm Grimm (1786-1859). 
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Esclarece-se, assim, a imortalidade dos contos de fadas, iniciados enquanto mito 

primitivo, ganhando uma leitura mais poética por parte da cultura celta, tornando-se mais 

violentos na Idade Média, até por fim desembocar em modelos de exemplo de conduta no século 

XIX, o que não deixa de ser a literatura que a mãe de hoje passa para o filho na hora de dormir 

(KUPSTAS, 1995). Diante do que já discutimos a respeito dos textos infantis, também fica 

evidente o quanto esses precisam estar em harmonia com as necessidades e aspirações das 

crianças, de modo que elas possam reconhecer neles as suas dificuldades e as soluções para os 

problemas que as perturbam. Em outras palavras, como defende Bettelheim (2015, p. 05), “[...] 

deve de uma só vez relacionar-se com todos os aspectos de sua personalidade – e isso sem 

nunca menosprezar a criança, buscando dar inteiro crédito a seus predicamentos e, 

simultaneamente, promovendo a confiança nela mesma e no seu futuro”. E o que melhor para 

se aprender sobre os problemas interiores dos seres humanos, bem como encontrar soluções 

para esses predicamentos, do que os contos de fadas, os quais, veremos na prática, resolvem 

esses conflitos infantis a partir do momento que lhes oferecem uma abertura para representar 

tais problemas internos? O conto de fadas, desde o seu início, deixa claro, ou melhor, não traz 

uma narrativa com fatos tangíveis ou lugares reais; “Era uma vez” ou “Numa época muito 

distante” são as coordenadas que colocam a criança num “estado da mente” (BETTELHEIM, 

2015, p. 66), daí sua aproximação com os processos inconscientes, pois esse não está limitado 

a um tempo, localização ou sequência lógica, pelo contrário, o inconsciente é confuso, oculto e 

familiar, ao mesmo tempo é obscuro e limitador. O que queremos dizer é que um mundo à parte 

é criado através da imaginação: 

 

Sem nos darmos conta, o inconsciente nos leva de volta aos tempos mais remotos de 

nossas vidas. Lugares mais estranhos, mais antigos, mais distantes, e ao mesmo tempo 

mais familiares de que fala um conto de fadas, sugerem uma viagem ao interior de 

nossa mente, nos domínios da consciência e inconsciente (BETTELHEIM, 2015, p. 

66). 

 

Ou seja, esses contos transmitem uma mensagem que encoraja o desenvolvimento infantil ao 

mesmo tempo em que aliviam certas pressões psíquicas, e, à medida que a história avança, dão 

validade aos desejos, mostrando os caminhos certos para satisfazê-los propriamente.  

Conforme os anos foram passando, os contos de fadas foram evoluindo a partir de 

questões diversas, de ordem histórica, cultural e social, de modo a gradar todos os níveis da 

personalidade humana, comunicando-se tanto com a mente ingênua da criança quanto com a 

mente sofisticada do adulto. No que diz respeito ao primeiro, podem servir para todas as idades 

e sem distinção entre menino e menina, e isso também se vale para a idade e sexo do herói da 
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história, pois o importante é a dimensão encantada que o conto lhe dará, sem ela saber 

exatamente como as histórias fizeram funcionar sobre ela esse encantamento. Sobre isso, 

destacamos a fala de Bettelheim (2015, p. 31): “Os processos infantis inconscientes só se 

tornam claros para as crianças através de imagens que falam diretamente a seu inconsciente”, 

logo, a moral na criança não deve ser instaurada por conceitos éticos abstratos, mas pelo que 

ela considera correto e significativo – daí de se deixar que ela escolha a história que quer ler, 

pois, por conta própria, a criança vai entender a importância dos contos de fadas, e sem a 

explicação dos pais, não haverá a perda do fantástico, além de que ela terá algo que é dela.  

É interessante observarmos a aproximação que há entre essas histórias infantis e a 

própria criança em um plano “estrutural”. Em seu íntimo, os contos de fadas 

funcionam/começam como a mente de seu pequeno leitor, com situações realistas, visto que a 

habilidade de raciocinar da criança se faz presente, mas logo determinada por sentimentos 

diversos (medo, amor, ódio, desejo, ansiedade) que se entrelaçam. No conto, surge a fantasia 

acoplada às emoções e conflitos, sendo que essa fantasia tem a função de preencher “[...] as 

enormes lacunas na compreensão de uma criança que são devidas à imaturidade de seu 

pensamento e a sua falta de informação pertinente” (BETTELHEIM, 2015 p. 64). Ademais, 

não esqueçamos os próprios autores dessas histórias, que são artistas que levam a fantasia muito 

a sério. Tal como a criança que brinca, o escritor cria esse mundo fantasioso, investindo uma 

grande quantidade de emoção; obviamente, ele é inteligente suficiente para separar esse mundo 

da realidade (cf. FREUD, 2015). 

Posto isso, não é preciso dizer o quanto a literatura infanto-juvenil é capaz de retratar a 

nossa vida, o que significa que é possível fazer uma leitura psicanalítica do conteúdo desse tipo 

de produção; afinal, é através da psicanálise que somos capazes de entender as coisas simples 

e complexas da mente e dos atos humanos, como o amor, o ódio, o sofrimento, o prazer, entre 

outros. A verdade é que não podemos dissociar a teoria psicanalítica da literatura, pois mesmo 

que as personagens dessas histórias não sejam pacientes e que nenhuma delas receba algum 

diagnóstico, elas “[...] nos permitem abordar questões sobre os sonhos e os pesadelos dos seres 

humanos” (CORSO; CORSO, 2006, p. 21), assim como o próprio Freud (cf. BERGEZ, 1997) 

o fez ao utilizar Édipo-rei, de Sófocles, e Hamlet, de Shakespeare, para construir um conceito 

admitindo ideias sobre a infância, o desejo e a formação da psique humana.  

Aproveitando que falávamos da dependência da ficção na infância, uma vez que a 

literatura infanto-juvenil, principalmente através dos contos de fadas, contribui para a 

elaboração de conflitos internos de uma criança, não poderíamos deixar de mencionar o trabalho 

de Bruno Bettelheim. Em seu livro A psicanálise dos contos de fadas (2015), mais do que trazer, 
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para efeito de subjetividade, sua defesa de que quando em contato com os contos de fadas 

podemos economizar sofrimentos e fortalecer nosso crescimento, ele expõe isso através de 

análises profundas, à luz da psicanálise, de histórias já conhecidas da tradição popular, como 

“Os Três Porquinhos”, “João e Maria”, “Chapeuzinho Vermelho”, entre outras que caíram no 

conhecimento público. Para cada conto, o autor trouxe uma perspectiva diferente: de um estudo 

acerca do princípio do prazer versus o princípio da realidade em “Os Três Porquinhos”, a uma 

exploração curiosa da fase fálica, precisamente em “Chapeuzinho Vermelho”. Gostaríamos de 

esmiuçar os detalhes dessas análises, mas, ao invés de privá-los de uma leitura própria, 

tomamos a liberdade de fazer o nosso estudo, não apenas de conto de fadas, mas também de 

romance e filme da cultura popular contemporânea, de modo a abrir caminho para os capítulos 

seguintes. 

Apesar de os contos ajudarem a lidar com problemas psicológicos de crescimento e 

formação de personalidade, há certas limitações. Por exemplo, o número de contos conhecidos 

do grande público é pequeno, se pensarmos naqueles disseminados pela indústria 

cinematográfica de Walt Disney, tanto que para escolher aquele a ser trabalhado a seguir foi 

difícil, já que Bettelheim (2015) os selecionou e os ordenou em um padrão de propósito 

argumentativo, com certo evolucionismo psíquico. Por isso, pensando em um plano semelhante, 

elegemos além de um conto, um romance e um filme, sendo eles, respectivamente: “O Pequeno 

Polegar” (2010), As aventuras de Pinóquio (2014) e a primeira trilogia de Star Wars (1977, 

1980, 1983). O conto traz uma predisposição falha ou doentia do Eu; a partir do momento que 

passarmos do “Era uma vez”, descobriremos aspectos relevantes da psicanálise que valem a 

análise. Quanto ao romance e o filme, justificamos essas escolhas levando em consideração o 

próprio objeto de análise deste trabalho, o qual marcou uma época, a literatura infanto-juvenil 

em si e por ser uma obra de arte com significados profundos; é de se pensar o mesmo sobre a 

história do boneco de madeira, um clássico desse modo literário que muitas crianças lembram, 

e Star Wars, um dos percussores dos famosos blockbuster14 e da cultura nerd e geek que 

conhecemos hoje. 

 

 

2.1 “O PEQUENO POLEGAR” – O PAPEL DO MEDO NA CONSTRUÇÃO DA FUNÇÃO 

PATERNA 

 

                                                           
14 Do português, filme arrasa-quarteirão, é um termo aplicado ao cinema quando uma obra específica, através de 

um grande apelo comercial, torna-se uma produção muito popular e/ou bem-sucedida.  
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Anteriormente, evidenciamos que os contos de fadas têm uma maneira especial na sua 

composição de guiar as crianças nas descobertas de sua identidade e comunicação, e também 

ao fazer sugestões simbólicas de experiências necessárias para o desenvolvimento aprimorado 

de seu caráter. Uma dessas experiências, por exemplo, diz respeito à adversidade, que, apesar 

de existir, não nos impede de ter uma vida boa e compensadora, desde que não nos deixemos 

intimidar diante das dificuldades, tal como “O Pequeno Polegar”, sem as quais nunca teria 

adquirido, ou melhor, tomado posse de sua verdadeira identidade de, apesar de pequeno, um 

garoto bastante astuto. 

“O Pequeno Polegar” (2010) é um conto de origem europeia, publicado em 1697 pelo 

escritor francês Charles Perrault. A data exata da invenção do conto é incerta, pois não há dados 

sobre isso, e a história que conhecemos é a recuperação de uma de suas versões. Em suma, a 

história narra a vida de um garotinho de sete anos, o caçula entre seis irmãos, filho de um casal 

de lenhadores. Esse menino era tão pequeno quando nasceu, pouco maior que um polegar, que 

seus pais resolveram chamá-lo de Pequeno Polegar.15 Infelizmente, a família era muito pobre 

“[...] e seus sete filhos eram uma carga muito pesada, porque nenhum deles ganhava dinheiro 

ainda” (PERRAULT, 2010, p. 34); sendo assim, com medo de ver os filhos morrerem de fome, 

os pais decidem levar as crianças para floresta e abandoná-las, deixando-as à própria sorte. 

Antes de mais nada, vejamos o tradicionalismo presente nessa história, na qual a família é 

constituída pela figura real de um pai, da mãe e os filhos. Isso é importante, porque registra a 

primeira marca da moralidade pela qual o autor é conhecido, diferentemente de Joseph Jacobs 

(1854-1916), que insere em seu conto “João e o pé de feijão” (2010) apenas a figura da mãe 

com o filho; para Perrault, a criança necessitava, para a sua educação completa, da imagem do 

que naquela época era tido como certo e essencial. Quanto à ideia de abandonar as crianças, 

isso era normal, principalmente porque o autor retratou no conto uma realidade comum na 

França, que presenciava crises constantes; a peste e a fome causavam inúmeras mortes, por isso 

era frequente encontrar situações de crianças enjeitadas. De todo modo, não sejamos tão rígidos 

com a atitude dos pais, pois Perrault também não queria que os pequenos leitores duvidassem 

do amor que os pais têm pelos seus filhos, tanto que os constrói de forma humanizada, tristes 

por terem que fazer o que tinha que ser feito com as crianças: o pai fica com “o coração 

apertado” enquanto a mãe, ao concordar, “foi se deitar chorando” (PERRAULT, 2010, p. 34).  

                                                           
15 Na versão dos Irmãos Grimm, o casal de lenhadores não tinha nenhum filho, mas desejavam muito ter um, 

independente de como ele viesse, mesmo que fosse do tamanho de um polegar, e eis que meses depois, nasceu 

Pequeno Polegar.  
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O que os pais não esperavam era que seu filho caçula estivesse ouvindo toda a conversa, 

e, ao contrário de entrar em desespero, Pequeno Polegar passou a noite procurando por uma 

solução para esse problema. Apesar de pequeno, mas esperto: “Levantou-se bem cedo e foi até 

a beira de um riacho, ali ele encheu os bolsos de seixos brancos e voltou para casa” 

(PERRAULT, 2010, p. 34). Foi com o auxílio dessas pedras, as quais o garoto deixou cair 

durante o caminho até a floresta no dia seguinte, que ele conseguiu levar os irmãos de volta. É 

interessante observar que ao se verem sozinhas, “[...] as crianças começaram a gritar e a chorar 

em pleno pulmões” (PERRAULT, 2010, p. 36), mas Polegar manteve a calma e consolou os 

mais velhos: “Não tenham medo, meus irmãos. Meu pai e minha mãe nos deixaram aqui, mas 

os levarei de volta para casa. Basta me seguirem” (PERRAULT, 2010, p. 35). Temos aqui dois 

momentos: primeiro, a ameaça do abandono, que sem dúvida é o sentimento mais perturbador 

que o ser humano pode ter na vida. Para Bauman (2008), o abandono é como se fosse uma 

morte de “segundo grau”, enquanto a psicanálise, por exemplo, denominou-a de angústia da 

separação (FREUD, 2014), ressaltando que para a criança isso é muito mais doloroso. Porém, 

no conto, temos o caçula a ser mais forte, de modo que chegamos ao segundo momento, o de 

que Pequeno Polegar assume a função de pai para os irmãos: a ideia dos seixos mostra uma 

independência, a mesma que os pais procuravam ao abandoná-los. 

Em casa, os pais são surpreendidos com o pagamento atrasado de uma dívida, que há 

muito não lembravam. Com isso, eles têm dinheiro para comprar comida, e ao se satisfazerem, 

vem o sentimento de culpa: agora tinham comida, mas não mais as crianças. Nesse momento 

no conto, temos a posição superior do homem em relação à mulher, que é submissa:  

 

O lenhador acabou perdendo a paciência, pois ela [a lenhadora] repetiu mais de vinte 

vezes que eles iriam se arrepender e que ela tinha avisado. Ameaçou dar-lhe uma surra 

se não calasse a boca. Não é que o lenhador não estivesse ainda mais aflito que sua 

mulher, é que ela o atazanava, e ele era como muitos outros homens, que gostam 

muito das mulheres que dizem a coisa certa, mas que acham muito importunas as que 

querem ter sempre razão (PERRAULT, 2010, p. 35, grifo nosso).  

 

Não é nosso interesse analisar a situação da mulher nessa história – apesar dos contos de fadas 

serem ótimos objetos de estudo para isso –, apenas queremos ressaltar, na forma do texto, a 

“sutileza” com que o autor lida com a condição de violência que, consequentemente, viria a ser 

questionada pela criança; por outro lado, levando em consideração a época e os “costumes”, 

não seria de nos admirar que essa fosse uma maneira de como o homem se comportasse na 

sociedade e a mulher na função de respeitá-lo. E esse não é o único momento do conto, há ainda 

a situação em que o ogro da história ameaça devorar a própria esposa, além do desmaio dessa 
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ao encontrar os próprios filhos mortos: “[...] pois esse é o primeiro expediente que quase todas 

as mulheres usam em circunstâncias semelhantes” (MACHADO, 2010, p. 40), isto é, através 

do narrador, o autor é irônico quando se refere às mulheres, como sugerisse que os momentos 

de fraqueza só eram permitidos a elas. Além disso, nesse trecho ainda podemos analisar a 

função do pai enquanto depositório da lei, aquele que separa a mãe e o filho do desejo por 

ambos, numa relação incestuosa, defendida pela teoria do complexo de Édipo freudiano. Vê-se 

o desejo da mãe em recuperar os filhos abandonados, esses que seriam seu objeto de satisfação 

em virtude dos primeiros cuidados que ela desempenhara, quer dizer, dentro de um papel 

fundamental dialético edipiano, as crianças se colocam enquanto o objeto que falta para a mãe 

– daí a indistinção dessa relação e a necessidade preponderante da mediação paterna: pela 

atitude tanto do lenhador quanto do ogro, elas aceitam a palavra de ambos como a única que 

mobiliza seu desejo de reaver os filhos. 

Quando as crianças voltaram, o casal ficou muito feliz, pois estavam de novo com seus 

filhos e agora tinham dinheiro e comida para alimentá-los. Porém, como diz o ditado popular, 

felicidade de pobre dura pouco, tal como toda a comida e dinheiro que conseguiram; logo, o 

casal de lenhadores estava planejando novamente abandonar as crianças na floresta. Essa já era 

a segunda vez que, por causa do medo da morte por inanição, os meninos se encontravam em 

situação de abandono, assim como “João e Maria”, que ao se depararem com a casa de doces, 

a devoram e são capturados pela bruxa canibal; “João e o pé de feijão” (2010), que troca a vaca 

que possui, sua única fonte de alimento, por feijões mágicos; ou o primo de Harry Potter, Duda 

Dursley, que diante do perigo, metaforizado na personagem do gigante Hagrid, furta o bolo de 

aniversário de Harry e o come, sendo castigado em seguida por um feitiço que lhe acrescenta 

um rabo de porco (cf. ROWLING, 1997); é a falta do que comer, o medo e a eminência da 

morte que leva as personagens a conflitos internos, aqui destacados por uma fase oral mal 

resolvida. Vejamos que, dessa vez, ao amanhecer, Polegar encontra a porta da casa trancada, o 

que o impossibilita de ir até o riacho recolher seixos novamente, mas, ao sair para a floresta, 

sua mãe os entrega um pedaço de pão, o qual o garoto usa para marcar o caminho outra vez, 

tanto que 

 

[...] não se afligiu muito, porque estava certo de poder reencontrar facilmente seu 

caminho graças ao pão que semeara por onde passara. Qual não foi sua surpresa, 

porém, quando não conseguiu achar uma só migalha! Os passarinhos tinham vindo e 

comido todas (PERRAULT, 2010, p. 36).  
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Na primeira vez, Polegar consegue voltar para casa, porque teve coragem de empreender uma 

viagem em busca de sua própria identidade, como dissemos; porém, na segunda vez, ele não 

utilizou bem a própria inteligência antes adquirida, em decorrência da negação e da repressão 

que obteve ao voltar para casa no primeiro momento, isto é, ele perdeu parte da iniciativa 

anterior. O pão foi entregue pela mãe, maior representante de toda a alimentação; com o 

abandono, as solicitações orais das crianças não serão mais satisfeitas, e diante da angústia de 

morrer de fome, Polegar deposita a solução do problema nas migalhas, que, como castigo por 

não dominar esses desejos primitivos, são devoradas por pássaros – esses que são os 

representantes dos pais ou da própria sociedade a esperar que, ou a criança aprenda a se libertar 

desses desejos destrutivos ou o farão contra sua vontade.  

Agora eles estavam sem volta, perdidos na floresta e logo iria anoitecer. É interessante 

a presença da floresta, porque ela simboliza o nosso próprio confronto interior, visto que é um 

lugar escuro, escondido e tão impenetrável quanto a nossa mente; assim como precisamos 

encontrar uma saída para ela, também o fazemos quando perdemos o controle de nossa vida. 

Junto à floresta, outro elemento de impacto, a noite, que é temida devido à falta de luz, e o 

escuro vira um desconhecido, dando margem aos pesadelos e monstros: “A noite caiu e 

começou a soprar um vento forte que os deixou apavorados. De todos os lados, tinham a 

impressão de ouvir uivos de lobos que estavam chegando para comê-los” (PERRAULT, 2010, 

p. 36-37). Segundo Delumeau (2009), é na noite que surgem os fantasmas, ou por vezes 

tempestades e animais ferozes, e tudo isso proporciona as alucinações; logo, é através do medo 

que Polegar toma uma nova iniciativa e sobe numa árvore próxima a fim de enxergar além, até 

que avista uma casa e segue com seus irmãos para ela. 

Para seu azar, a casa pertencia a uma família de ogros ou de gigantes, afinal, ambos são 

criaturas indiferenciadas no universo infantil dos contos de fadas, com características similares, 

como o fato de serem grandes e brutais, sem caráter, além de possuírem bem preciosos, 

provavelmente roubados, e gostarem de se alimentar de crianças. A ogra (ou giganta) até tenta 

esconder os meninos, mas o seu marido sente o cheiro deles e logo os quer devorar; sua mulher 

intercede pela vida das crianças e pede que ele deixe para fazer isso no dia seguinte, pois já 

havia muita comida pronta. Aqui, a ogra desempenha uma função materna, querendo guardar 

para ela mesma as crianças, ao passo que não nega com isso a figura paterna do ogro tido como 

rival perigoso e terrível. Em outras palavras, ela o enfrenta numa tensão semelhante ao papel 

que toda mãe desempenha em relação ao seu homem e seu filho, revelando que, nessa raiz de 

contradições, não há ninguém perfeito para complementar o outro. O ogro aceita a oferta, 

pondo-se em seguida a comer e beber enquanto ordena que a companheira sirva comida aos 
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meninos, para que não emagreçam, e que depois os coloque para dormir. Polegar com medo 

que o monstro se arrependesse e decidisse matá-los durante a noite, prepara um plano.  

No mesmo quarto que ele, estavam os sete filhos do casal, e cada criança usava uma 

coroa de ouro: pensando que o ogro estava muito bêbado, já que tomara vinho demais, Pequeno 

Polegar troca os gorros que ele e os irmãos usavam pelas coroas e coloca os próprios gorros nos 

monstrinhos. No meio da noite, o ogro acordou e fez exatamente como Polegar imaginara, mas 

ao entrar no quarto e tatear as cabeças dos meninos, sentira as coroas, logo, voltou-se para os 

próprios filhos e sem saber da troca, os matou. Observemos que a figura do monstro significa 

a oralidade desenfreada pela necessidade de comer e beber exageradamente. Uma vez que ele 

sucumbe a essas necessidades primárias, ao tentar se alimentar de Polegar e dos irmãos, é 

castigado pela força psíquica do desejo absoluto, simbolizado pela morte dos próprios filhos, 

tal como Bettelheim (2015) expõe com a bruxa canibal em “João e Maria” ou o Lobo em 

“Chapeuzinho Vermelho”; todos esses personagens foram derrotados pelos aspectos destrutivos 

da realidade, enquanto Polegar desenvolve a própria iniciativa, dando-se conta que precisava 

planejar e ter uma ação inteligente: ele deixa as pressões do Id, visto que poderia ter se deixado 

ser alimentado quando bem sabia estar com fome, pela ação de conformidade do Super-eu, 

visando um objetivo, que era sair vivo da casa dos ogros.  

Além disso, tomando o ogro como uma visão primitiva do pai por parte da criança, uma 

vez que ele demonstra ser o senhor de tudo, inclusive da mãe ogra e de Polegar, que quer ter 

posse, o ato de querer tem como fundo uma ideia de androfagia, ou seja, ser parte do outro. Na 

nossa pré-história pessoal já habitamos o corpo de nossa mãe, então o fato de o monstro querer 

engoli-lo, tê-lo dentro de si, não deixa de ser uma maneira até grotesca de representação de uma 

identificação. Para Polegar, ser devorado também poderia ser uma forma de ele projetar no ogro 

uma verdade que fica clara no final do conto, quando ele toma a bota de sete-léguas e o dinheiro 

do ogro, quer dizer, “[...] o desejo da criança devorar aqueles que lhe são caros” (CORSO; 

CORSO, 2006, p. 121). Além do mais, tem as coroas de ouro, que tanto representam as fantasias 

dos desejos de Polegar assumidos por ele, quanto, talvez, faz menção à própria coroa de louros 

da mitologia grega, precisamente ao mito de Dafne, uma ninfa que se transforma em um pé de 

louro para fugir do deus Apolo, tal como Pequeno Polegar fez com as coroas dos ogrinhos para 

escapar da morte. E esse talvez não seja a única referência a um mito grego, se voltarmos a 

pensar na tradição do ogro enquanto comedor de criancinhas, tal como Cronos, que devorou os 

próprios filhos, receoso que esses poderiam voltar-se contra ele – o que, de fato, aconteceu: 

Zeus derrotou-o e recuperou os irmãos. Sendo assim, o gigante em “O Pequeno Polegar”, “[...] 
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seria como um pai que reincorpora a cria para evitar que ela o supere e termine apropriando-se 

de seus tesouros” (CORSO; CORSO, 2006, p. 121). 

Na manhã seguinte, o casal se depara com os filhos mortos e a outra cama vazia. Furioso, 

o ogro calça sua bota de sete-léguas, que era encantada, e sai à procura de Polegar e seus irmãos. 

Os meninos estão quase em sua casa quando avistam o monstro a caçá-los: Polegar manda os 

irmãos se esconderem enquanto ele vai até o ogro, que parara para descansar; enquanto ele 

dorme, o menino aproveita e tira-lhes as botas de sete-léguas e calça-as. Elas  

 

[...] eram enormes e larguíssimas, mas, como eram encantadas, tinham o dom de 

aumentar e diminuir segundo o pé de quem as calçava, e assim ficaram tão bem-

ajustadas aos seus pés e às suas pernas como se tivessem sido feitas para ele” 

(MACHADO, 2010, p. 40).  

 

Sobre as botas, precisamos dizer que elas são como um talismã, que dentro da premissa do 

conto de fadas não servem apenas para obter fortuna, como veremos em instantes, mas para 

estimular seu possuidor a agir, fazer valer o que neles já existe em essência, como a varinha em 

Harry Potter, que canaliza sua magia enquanto bruxo e merecedor desse poder; ou seja, a bota 

só é digna de Polegar quando ele assume suas qualidades. Além disso, a bota de sete-léguas 

vem mostrar a segurança perante os órgãos sexuais, sem a necessidade de renunciá-los, isto é, 

de renunciar o próprio desejo. Se tomarmos as botas como instrumento de prazer para o ogro, 

é preciso destacar que: “Quando um filho faz sua escolha amorosa ou erótica, de onde buscará 

extrair o deleite, o gozo, terá de ser o amor da situação, desejará se sentir o ogro da vez” 

(CORSO; CORSO, 2006, p. 123). A ideia aqui é de satisfação, pois Polegar entra no enorme e 

protetor recipiente que são as botas, o que não deixa de ser um retorno para o próprio útero 

materno, numa questão edípica, ou o acesso físico ao órgão feminino para seu prazer, que nos 

levaria a um desenvolvimento psíquico completo e satisfatório.  

Para encerrar, Polegar usa as botas para retornar à casa do ogro, onde encontra sua 

esposa abalada. Usando-se de sua astúcia, o pequeno lhe diz que seu marido está em perigo e 

que precisa de ouro e tudo de valor que tiver para se salvar, e vendo o garoto com as botas, ela 

acredita, entregando-lhe tudo que tem. Pequeno Polegar volta para casa com seus irmãos, e 

possuidor de muito ouro e das botas de sete-léguas, nunca mais passou fome. Mas por que 

Polegar retorna para casa, não apenas no final, porém, em todas as vezes que os pais tentaram 

abandoná-los? A resposta é simples: voltando, ele vivencia uma continuidade de sua história de 

crescimento, para que os pais testemunhem o necessário reconhecimento de suas conquistas, 

quando esses duvidavam de suas capacidades por ser pequeno; logo, Polegar confirma sua 



33 
 

identidade, enquanto uma pessoa de várias glórias em sua vida. E no que diz respeito à 

moralidade que se espera dos contos, esse é a prova contrária, visto que Polegar não tem 

características de um herói virtuoso e nobre, pelo contrário, é um ser pequeno, mas inteligente, 

que age com malandragem e desonestidade para conseguir o que quer. Evidentemente, essa sua 

personalidade é fruto da relação com os pais, pois, além de assumir a imagem paterna perante 

os irmãos, ele se identifica no pai, que encontra no abandono a solução para seus problemas; 

logo, ele apreende que diante das dificuldades é preciso se colocar acima de tudo, buscando 

para si, independente dos meios, a realização de fortuna material – principalmente quando 

vemos que ele não se importa com a vida dos filhos do ogro ou da dor de sua esposa com a 

morte desses ao rouba-lhes tudo. Daí a ideia de se pensar o ogro também quanto representação 

dos seus pais,16 uma vez que podemos interpretar que assim como esses deixaram as suas 

crianças para morrerem de fome na floresta, desde que pudessem sobreviver, quer dizer, os 

lenhadores usam-se do Outro (os filhos) para obter a necessidade desejada, nesse caso, a 

sobrevivência, o ogro usa a bota de sete-léguas para conseguir ouro, provavelmente furtando, 

tal como Polegar faz com ele. Então, quando Polegar rouba o objeto mágico, ele não está apenas 

subjugando o monstro, mas os próprios pais, numa ideia de semelhança refletida. Obviamente, 

Pequeno Polegar surgiu quando o mundo ainda lidava com as pessoas “diferentes”, disformes 

de corpo e espirito, daí as dificuldades e o preconceito, o que seria de menos, quando, na 

verdade, eram frequentemente queimados como bruxas. Mas o fato de Polegar ter vencido o 

ogro não significava apenas um final feliz, que se limitava a proporcionar prazer a quem lesse; 

pelo contrário, esse final era um sinal do que, ao fim do século XVII de Perrault, era preciso 

que o fraco se fortalecesse com as virtudes que os tornavam capazes de combater seu opressor. 

 

 

2.2 AS AVENTURAS DE PINÓQUIO – ENTRE O DESEJO E A RACIONALIDADE 

 

Vimos no conto anterior, “O Pequeno Polegar”, a instância psicanalítica que Freud 

(2014) chamou de angústia da separação, que nada mais é do que o medo da rejeição, do 

abandono por parte dos pais. Por sua vez, esse medo permitiu ao garoto substituir os pais para 

                                                           
16 O ogro é uma criatura mitológica que está ligada à presença animal, ao passo que nas fábulas e contos de fadas 

é representante da iniciação às artes maléficas. Vê-se pelo conto de Perrault seus aspectos obscuros, perigosos e, 

porque não dizer, primitivos e instintivos do mundo do Eu, quando se observa sua fome; logo, características 

primárias e inconscientes. Seus aspectos vão em oposição ao Pequeno Polegar, numa simbologia acentuada em 

relação ao seu tamanho pequeno, valendo-se de um princípio popular indiano, de que o divino que reside no 

centro do ser é menor que um grão de areia.  
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si e os demais, protegendo-os contra os perigos da floresta e do ogro, trazendo fortuna para 

casa. Mais do que isso, o pequeno herói lida com as suas necessidades primárias, pelas 

abstrações da oralidade, de modo a construir sua identidade astuta. A proposta agora é analisar 

como a personagem Pinóquio lida com o governo das suas emoções em virtude da 

racionalidade, e essa história dará continuidade ao estudo dos princípios edípicos iniciados com 

o texto passado.  

Antes de tudo, As aventuras de Pinóquio (2014) é um romance de trinta e seis episódios, 

escrita pelo italiano Carlo Lorenzini sob o pseudônimo de Carlo Collodi. Incialmente, a história 

de Pinóquio fora publicada como folhetim no jornal infantil de Ferdinando Martini, Giornale 

per i Bambini, entre os anos de 1881 e 1883, sendo transformado em livro no último ano, com 

ilustrações de Emico Mazzanti. Antes de receber o título atual, era chamada de Storia de un 

buratino (História de um boneco), contudo, hoje é conhecido apenas como Pinóquio, em razão 

de sua adaptação por Walt Disney, em 1940. A adaptação, além de contar uma história muito 

diferente do texto fonte,17 voltando-se para o fantástico, também, talvez, seja um dos motivos 

que converteram o romance em um conto de fadas. Obviamente, nos referimos aqui à própria 

forma do texto, que sofrera muitas modificações, pois, como veremos, no capítulo três, é 

possível atribuir as características dos contos de fadas a outro gênero, o romance. A história de 

Pinóquio se aproxima de um conto de fadas sim, afinal tem elementos dele a partir dos ajudantes 

mágicos que acompanham o boneco e situações fantásticas que permitem que a aventura ocorra, 

mas por trazer afirmações da trajetória do herói, sendo ele resultado dela, também é tido como 

um romance moderno. Assim como Madame Bovary, de Flaubert, e Ana Karenina, de Tolstoi, 

Pinóquio destaca-se pelos seus fracassos; o que também lembra uma fábula ao avesso, já que 

cada confusão é seguida de uma moral, e essas confusões são avisadas, porém, ele insiste e erra 

novamente, isto é, um funcionamento neurótico que o faz cair em repetidas ciladas, que o 

impede de cumprir um papel social mais desejado. 

Diferentemente da história de Pequeno Polegar, de que transcorremos sobre o enredo e 

na medida do possível fomos fazendo a análise, buscaremos aqui focalizar em algumas partes 

especificas, afinal estamos nos referindo a uma narração mais extensa e a proposta é apenas dar 

noção de como o conto de fadas consegue organizar o caos interno que todo ser humano tem, à 

medida que sugere projeções pelas suas personagens. Além do mais, por ter sido originalmente 

um folhetim, fazer um resumo da história de Pinóquio seria difícil, então, daremos uma ideia 

                                                           
17 Há uma adaptação de 1996, do mesmo nome, dirigida por Steve Barron, que segue mais próximo o enredo do 

romance, obviamente traduzido a partir do olhar de seu diretor, o que pode gerar divergências.  
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geral, com os principais fatos, e os quais a maioria dos leitores conhecem, facilitando assim seu 

entendimento. 

Gepeto é um velho carpinteiro que vive sozinho, sem esposa e filho. Um dia, recebe de 

um amigo uma madeira mágica que fala e, ao contrário do fantástico que conhecemos, do velho 

que quer um filho, Gepeto vê nisso uma oportunidade de conseguir dinheiro, isto é, seu desejo 

se sobressai sobre qualquer coisa, o que indica a prevalência do Id, e a busca absoluta por 

satisfação traz consequências negativas. O velho carpinteiro, então, decide dar corpo à tora de 

madeira: primeiro faz os olhos, o nariz, que de repente não para de crescer,18 faz a boca e 

finalmente o corpo, com braços e pernas. A própria ideia de construir cada parte do corpo de 

Pinóquio retoma a construção do sujeito; porém, esse é um indivíduo e, por enquanto, ainda 

não se constituiu sujeito psicanalítico, que é aquele inconsciente e que advém da experiência 

pela linguagem e logo pelos atos de resposta (cf. ELIA, 2014). Entretanto, não faltarão 

experiências ao boneco, que assim que ganhou pernas, saiu correndo pela cidade aprontando; 

Gepeto, sentindo-se responsável por ele, agora que se tornara uma figura paterna, vai à sua 

procura, mas é preso em virtude das brincadeiras de Pinóquio. Vejamos que, ao ser criado, o 

boneco age tal como uma criança recém-nascida, para a qual o mundo gira à sua volta de modo 

a realizar todos os seus desejos, a chamada metáfora de Deus, criada a partir da defesa de Lacan 

(1998) de que todo ser humano nasce Deus até que surge a necessidade de interação do Eu junto 

ao vazio de sua personalidade, e isso será melhor explorado no próximo capítulo. Além disso, 

Gepeto idealizou um filho perfeito, que ele poderia controlar, mas, na verdade, com as atitudes 

de Pinóquio, o velho recebe a verdadeira representatividade que é ser pai. O fato é que Pinóquio 

nesse momento é puro Id, tanto que deixa seus desejos fluírem enquanto se diverte pela cidade, 

mas, tal como Gepeto foi condenado pelos seus impulsos, a própria prisão dele é a maneira que 

a sociedade, representante da moral, ou seja, do Super-eu, tem para frear as atitudes do boneco, 

que agora volta para casa, sozinho. Vale ressaltar que esse retorno vem com as necessidades 

orais, pois, sendo a casa símbolo materno, é nela que ele pensa satisfazer seu desejo oral, tal 

como Polegar e João e Maria; contudo, esse retorno lhe tira a independência anterior, submisso 

a essa fase edípica e regressando na formação de sua identidade.19 

                                                           
18 É de conhecimento de todos que o nariz de Pinóquio cresce diante de uma mentira. Isso não é psicanaliticamente 

uma representação fálica grotesca do órgão masculino, mas por representar justamente, caso permitamos tal 

interpretação, ela alude à ideia de que se o pênis erege ao estímulo a partir de um desejo que se quer alcançar, ao 

mentir, Pinóquio quer impressionar. Porém, tal como uma ereção que não mente ou passa despercebida, 

revelando o desejo sexual sem possibilidade de ocultação, as mentiras desejadas do boneco também não 

passariam despercebidas. Em suma, ele não resiste a qualquer excitação, daí as mentiras e o nariz que cresce (cf. 

CORSO; CORSO, 2006). 
19 Pinóquio é um garoto que age sem preocupação, fazendo sempre o que lhe dá vontade. Nele faltam o dever e a 

moral, tanto que responde ao Grilo-Falante sua profissão perfeita: “– Entre todas as profissões do mundo, só tem 
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Sem a companhia do carpinteiro, Pinóquio se encontra com o Grilo-Falante, o qual 

aconselha o menino a mudar, ser mais responsável, ir para escola aprender e ser educado, deixar 

de ser teimoso, caso contrário se tornaria um garoto burro. Isso não agradou Pinóquio, que “[...] 

levantou-se de um salto e, furioso, pegou sobre um banquinho um martelo de madeira e atirou 

contra o Grilo-Falante. [...] o pobre grilo só teve força para fazer cri-cri, e em seguida ficou ali, 

fulminado, grudado na parede” (COLLODI, 2014, p. 22). Aqui, Pinóquio não apenas “matou” 

o pequeno inseto, ele também sepultou o seu Super-eu; afinal, todo conselho do grilo era 

pensando na moral, desenfreando o Id do boneco. Ao ficar sozinho, e com fome, acreditamos 

que Pinóquio mudara, tanto que o faz quando Gepeto volta; mostrando-se arrependido, diz que 

vai estudar, mas Pinóquio deixa novamente os desejos se sobressaírem ao se desviar do caminho 

da escola e seguir para o Teatro de Marionetes, que chegara à cidade. 

Antes de mais nada, ele continua entre as abstrações da gula, pois com o retorno de 

Gepeto, tudo que ele quer saber é sobre o que o velho trouxera para comer: “Comidas, ou 

melhor, devoradas as três peras, Pinóquio deu um interminável bocejo e disse choramingando: 

– Ainda estou com fome” (COLLODI, 2014, p. 30-31). Observemos que o prazer é satisfeito 

sem pensar nas consequências; é de se pensar que o garoto vive na fase oral; porém, 

perceberemos que por mais que haja resquícios dessa, visto que o complexo de Édipo nunca 

acaba, ele se encontra preso nos aspectos destrutivos também da fase anal, pois está sempre 

retendo seus desejos antes de se deixar satisfazê-los, e para ele, esse ato é muito mais prazeroso. 

Em síntese, Pinóquio é dominado pelo que Freud (2010) chama de princípio do prazer, que é 

uma tendência do organismo humano de evitar a dor através do prazer. Esse princípio nos segue 

durante toda a vida, mas é preciso ser modificado por outro, o princípio da realidade, no qual 

há as experiências do mundo, representadas pelas instâncias do Eu sobre o Id. A questão que 

queremos trazer aqui é que ao mesmo tempo em que Pinóquio reprime um prazer em favor do 

Outro, como o faz ao prometer se comportar e ir à escola, ele não deixa de sentir prazer nisso, 

porque tão logo vai liberar, ao fugir para o teatro, e receberá uma grande recompensa, que é o 

gozo (KAPLAN; SADOK, 2016). Ao mesmo tempo, precisamos ressaltar que essa “teimosia” 

de Pinóquio advém da imagem paterna de Gepeto, tido como um pai permissivo. Ao contrário 

do que se espera da função do agente diplomático enquanto não aquele apenas que detém a Lei, 

mas também a faz valer, prevalecendo-a “[...] sobre todas as regras concretas que legalizam as 

relações e trocas entre os sujeitos de uma mesma comunidade” (DOR, 1991, p. 16), o 

carpinteiro não a toma para si, ao passo que também se torna um pai ausente. Assim sendo, a 

                                                           
uma de que realmente gosto. / – E qual seria essa profissão? / – A de comer, beber, dormir, me divertir e 

vagabundear de manhã até de noite” (COLLODI, 2014, p. 22). 
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mediação paterna necessária para a introdução de Pinóquio à castração parte justamente não de 

Gepeto, mas de outras figuras, como o dono do Teatro de Marionetes, o Come-Fogo, ou do 

Circo de Cavalinhos que veremos adiante, que interditam a satisfação do boneco e frustram 

seus desejos realizados, levando-o a perceber no final da história, por essas identificações 

perversas, que o que ele busca não é de fato o que necessita.  

No Teatro de Marionetes, Pinóquio é maltratado e forçado a trabalhar sendo exposto 

como o boneco falante que ele é e junto de tantos outros, sendo que, em determinada ocasião, 

ele salva um dos bonecos de virar lenha na fogueira; sensibilizado pela atitude de Pinóquio, 

Come-Fogo deixa-o partir, e ainda dá moedas de ouro para que esse use como prova diante de 

Gepeto de sua mudança de caráter. Logo, ele parte e no seu caminho esbarra com um gato e 

uma raposa, que tentam roubá-lo: o boneco é vítima da agilidade e da esperteza, aqui 

representados pelos animais, e iniciativas que ele não teve ao se deparar, ou melhor, ceder aos 

seus impulsos inconscientes. Ao fugir do gato e da raposa, Pinóquio se encontra com outro 

grupo de interesseiros, que o sequestra. Visto que ele não tinha o dinheiro que fora roubado e 

nada mais para oferecer aos sequestradores, esses o “matam” enforcado com as próprias cordas 

de marionete atreladas ao seu corpo, pendurando lhe em uma árvore; era o castigo de Pinóquio 

por toda a desobediência, tentação e busca de satisfação absoluta de seus desejos. 

Esse era o final das As aventuras de Pinóquio, mas na época o público do jornal não 

gostou e pediram que mudassem, daí surgiu a outra personagem que é do conhecimento de 

todos que cresceram ouvindo a história do boneco, a Fada Azul. Ao que parece, essa 

acompanhou toda a aventura do menino de madeira até a sua morte, sendo ela a responsável 

por restituir-lhe a vida. Então, Pinóquio aprendeu a lição e voltou a morar com seu pai Gepeto? 

Não. Ele nada compreendeu com suas experiências até então, e continuou ora a reter seus 

impulsos, ora a liberá-los e a fazer besteiras, fugindo da escola sempre que podia, junto com 

seu amigo Paviu. Em um desses momentos, ambos vão parar na “Terra dos Brinquedos”, lugar 

no qual só era permitido brincar. O tempo voa, e se passam muitos meses desde que Pinóquio 

e o amigo embarcaram no trem para tal lugar, até que um dia eles acordam e percebem que 

estão se transformando em animais: 

 

[...] viu sua imagem enfeitada por magnifico par de orelhas asininas [...] dobrando-se 

os dois até ficarem de quatro [...] seus braços se tornaram patas, seus rostos se 

alongaram e se tornaram focinhos, e suas costas se cobriram de uma pelagem cinza-

claro salpicado de preto. [...] Em vez de gemidos e lamentações, emitiam zurros 

assinos, zurrando sonoramente enquanto repetiam os dois em coro: ih-o, ih-o” 

(COLLODI, 2014, p. 149-154).  
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Ao que parece, a maldição do Grilo-Falante se tornou realidade e Pinóquio virou um 

burro, quer dizer, ao contrário de suas experiências o levarem a construir um sujeito 

inconsciente, em virtude do princípio do prazer, ele fora rebaixado a animal, uma condição que 

representa a incapacidade de raciocinar, logo de se comunicar, e sem a linguagem, na defesa de 

Lacan (1998), não há sujeito. Além disso, ao ser transformado em burro, Pinóquio vira uma 

alegoria para o excesso de trabalho, visto que Collodi escreveu, numa época na Itália, em que 

a jornada de trabalho era de onze a doze horas diárias; ao passo que isso ressalta não apenas a 

importância do estudo, mas há também a necessidade de esforço quando se trabalha. Enquanto 

burros, Pinóquio e Paviu foram vendidos para o dono de um Circo de Cavalinhos, onde também 

foram maltratados; em um dos shows, Pinóquio machuca a pata e fica sem serventia, de modo 

que leva o dono do circo a ordenar que o sacrifiquem, atirando-o ao mar, mas, ao fazerem isso, 

Pinóquio submerge como boneco novamente, pois os peixes haviam devorado sua “casca” 

animal e, percebendo o que acontecera, o boneco foge a nado até ser engolido (nessa versão) 

por um tubarão.20 Na barriga desse último, ele se depara com um atum, que espera a sua 

digestão, e, para a sua surpresa, com o seu pai Gepeto, o qual devido o sumiço de Pinóquio, 

fizera um barco e saíra a sua procura até ser atacado pelo tubarão. Depois de contar suas 

aventuras, juntos decidem sair da barriga do animal, que, por ser alérgico, termina por espirrar 

e sem querer os expulsa; a nado, eles tentam voltar para a terra firme, mas é longe e logo 

começam a perder as forças. Entre uma braçada e outra, se deparam com o mesmo atum que 

estivera com eles na barriga do tubarão, do qual também se libertara, e pegam uma “carona” 

com ele. De volta para casa, Pinóquio passa a trabalhar para ajudar não apenas Gepeto, mas a 

Fada Azul também, que ficara doente. Diante de seu esforço por ambos, a Fada, já recuperada, 

o recompensou concedendo-lhe a forma humana:  

 

– Muito bem, Pinóquio! Graças a seu bom coração, perdoo-lhe todas as travessuras 

que você aprontou até hoje. Os meninos que cuidam amorosamente dos pais nos seus 

sofrimentos e nas suas enfermidades, merecem sempre muitos elogios e muito afeto, 

mesmo quando não podem ser citados como modelos de obediência e de bom 

comportamento. Crie juízo para o futuro e seja feliz (COLLODI, 2014, p. 188-189). 

 

Quando Pinóquio passa a trabalhar para ajudar Gepeto e a Fada, ambos doentes, ele faz 

o que Freud (2010a) denomina de sublimação, pois ele transforma a energia de seus desejos em 

uma força motriz de outra natureza, para o trabalho, numa função social de valor, que o 

                                                           
20 Quando Pinóquio na condição de burro volta da morte, ao ter a pele devorada pelos peixes, ele ressuscita, tal 

como Harry Potter em As Relíquias da Morte (2007), e retorna para o pai Gepeto, já que crescera e está sábio 

para ajudá-lo agora que envelhecera.    
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recompensou através da Fada Azul lhe concedendo a forma humana (quando fez o contrário, 

agindo pelo prazer, assumiu a forma do burro), e assim, fazer parte da civilização. Isto é, ele 

saiu do seu autocentrismo e passou a se preocupar com quem se importava com ele, como seu 

pai Gepeto, que não só é o desempenhador de uma função paterna permissiva e ausente, mas 

por isso também é representante do meio em que Pinóquio agora vive. Além da própria Fada 

Azul, que, enquanto figura materna, tem a missão de demonstrar para o boneco, ao longo de 

sua vida, a capacidade do perdão; ela tem nas mãos o papel educativo, como toda mãe, 

decidindo a quantidade de apoio, mas também de advertências. A Fada Azul entendia que 

mesmo Pinóquio sendo um boneco, ele era mais humano pelos excessivos erros, do que se fosse 

manipulado enquanto a marionete que ele era; desde sempre ele foi um menino de verdade, 

pois, para a psicanálise, insistir nos mesmos erros é próprio do homem e de sua neurose.  

 

 

2.3 STAR WARS – UMA ODISSEIA PELO DESENVOLVIMENTO SEXUAL 

 

Através do conto “O Pequeno Polegar” (2010) e do romance As aventuras de Pinóquio 

(2014), fizemos um percurso por duas das três fases que compõem o maior conceito já 

elaborado pela psicanálise, o complexo de Édipo, criado por Freud (2011) para explicar como 

o nosso corpo e a psique se desenvolvem pela sexualidade. Pensando nessa produção 

progressiva, que também não deixou de tratar de outros aspectos da psicanálise, afinal, quando 

se trata do complexo de Édipo, estamos falando da doutrina em si e de todo o seu estudo até 

então, escolhemos Star Wars, por essa obra fílmica trazer, através de sua personagem Luke 

Skywalker (Mark Hamill), conflitos que dizem respeito à terceira fase do Édipo, bem como 

certa semelhança com Harry Potter. Além disso, estaremos fazendo uma análise da primeira 

trilogia, iniciada em 1977 e que se seguiu pelos anos de 1980 e 1983; assim sendo, ficamos 

impossibilitados de seguir um percurso cronológico devido a sua magnitude, optando por 

abordar de uma maneira geral e de uma forma que aqueles que desconhecem a história, 

compreendam.  

Star Wars é uma ópera espacial e, assim como a série Harry Potter, ela tem muitos 

elementos próprios, que ganharam fama com o tempo, principalmente quando se tornou uma 

produção rentável. Ela traz não apenas a história do jovem Luke Skywalker, mas também de 

uma “população galáctica”, que vem vivendo sob um império tirano, dominado pelo Imperador 

Darth Sidious (Clive Revill) e seu fiel seguidor Darth Vader (David Prowse/James Earl Jones).  
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Atentamos para o jovem Luke, que no planeta Tatooine vive como fazendeiro, junto dos 

tios Owen (Phil Brown) e Beru (Shelagh Fraser), mas que sonha em desbravar o espaço em 

busca de aventuras. Sem dúvida, ele não deixa de ser o jovem que é, dominado pelos impulsos 

de seus desejos inconscientes, longe da proteção do lar e das investidas de seus representantes 

paternos; por enquanto, suas batalhas e grandes explorações estão restritas à garagem, onde fica 

a montar e desmontar robôs. Nota-se que Luke, assim como o bruxo Harry Potter, é órfão e 

vive com os tios, bem como os tem como representantes de seus pais reais. Ao contrário do tio 

de Harry, Owen não perpassa a imagem de uma pessoa de má índole, ou egoísta, pelo contrário, 

ele trata Luke como seu filho; mais do que isso, ele vai ter um papel especial dentro da instrução 

psíquica do garoto, pois enquanto esse quer explorar a galáxia, viver em batalhas, em outras 

palavras, quer deixar-se ser dominado pelo Id. O tio Owen como um pai simbólico, representa 

o Super-eu, que castra os impulsos de Luke em sair de casa e de entrar para a Companhia 

Galáctica, como fizeram seus amigos. É perceptível que, até então, ele sofra pela falta de uma 

identificação definitiva e, ao contrário do que se espera no que Lacan (1998) chamou de estádio 

do espelho, quando nos reconhecemos no Outro numa ideia de semelhança refletida, Luke não 

se vê em ninguém; ao invés disso, ele sabe pouco do seu pai real e vive preso à constância do 

Super-eu. Por outro lado, enquanto espectador, sabemos da grande semelhança entre ele e o pai, 

tal semelhança que é temida tanto pelo tio Owen quanto por Obi-Wan Kenobi (Alec Guinness) 

e o mestre Yoda (Frank Oz) e, entre aqueles, em oposição aos dois últimos, Owen não permite 

que Luke encontre sua própria identidade, e impõe seu desejo de que o garoto seja como ele, 

um fazendeiro. 

O interessante de se analisar filmes é que, por mais que você saiba a premissa da história, 

eles te surpreenderão com cenas significativas, como a do jovem Luke, sozinho, observando o 

horizonte ao fim de um dia. Como ele vive em outro planeta, e poucas informações temos a 

esse respeito, o fato de ele olhar não para um mas para dois sóis já pressupõe a dualidade da 

escolha que precisa fazer, mesmo ainda sem entendê-la. Ao se deparar com os robôs R2-D2 

(Kenny Baker) e C-3PO (Anthony Daniels), que o levam a Obi-Wan, percebemos que tão logo 

Luke encontra não só a aventura que tanto almejou, mas também as experiências que necessita 

para se fazer um sujeito completo. Ainda assim, ele teme os obstáculos que podem aparecer em 

seu caminho, pois vivera muito sob o princípio da realidade, então, sabe que poderá encontrar 

sofrimento. Entretanto, Luke Skywalker recebe o auxílio de Obi-Wan Kenobi, que conta sobre 

seu pai verdadeiro; como ele “morreu” e, obviamente, as semelhanças entre eles, que logo mais 

trataremos de expor, bem como impõe, por meio do assassinato de seus tios pelas Forças 

Imperiais, a saída de Luke do conforto do lar para seguir sua jornada de crescimento. De todo 
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modo, tanto Obi-Wan quanto o mestre Yoda têm passagens breves na vida de Luke, pois o 

papel deles é de apenas auxiliar no caminho da busca de sua identidade, tal como Alvo 

Dumbledore faz com Harry Potter em O enigma do Príncipe. Porém, isso não tira deles o 

desempenho de uma função paterna, pois Luke acata o ensinamento de ambos para se tornar 

um Jedi, tanto como eles quanto como seu pai real, numa imagem continuada da criança 

dialogada com esse último.   

O mesmo se aplica ao seu relacionamento com Han Solo (Harrison Ford) e Princesa 

Leia (Carrie Fisher). O primeiro contato de Luke com a princesa é através de um holograma, 

enviado por ela através de R2-D2 para Obi-Wan Kenobi. Vejamos que ele se sente atraído por 

Leia, que ao mandar o pedido de ajuda a Kenobi, desempenha inconscientemente a função de 

demanda. Para Lacan (1998), quando atingimos aquilo que necessitamos, tende-se a buscar 

reencontrá-lo e disso parte o desejo por aquilo/quem traz a necessidade: Leia trouxe a 

oportunidade que Luke esperava para seguir em jornada, logo a princesa foi capaz de atender à 

necessidade dele, e com isso, ele agora a deseja também. Esse desejo de Luke fica ainda mais 

interessante quando descobrimos que ela é sua irmã gêmea, o que parte para uma situação de 

incesto, também tratada no Édipo, a qual terá sua “resolução”21 com a entrada de Han Solo na 

história. Tal personagem é contratada por Obi-Wan para auxiliá-los na viagem, porém, ele 

termina por ser uma figura importante tanto na narrativa quanto nos conflitos edípicos do jovem 

Luke, pois esse, ao perceber uma aproximação entre a Princesa Leia e Han, passa a disputá-la 

com o outro, e uma vez que, com a morte de Obi-Wan Kenobi, Han assume a função de figura 

paterna,22 ele irá privar a relação de Luke com a princesa, como um pai simbólico que detém a 

Lei da proibição do incesto. Logo, o jovem Skywalker passa a admirá-lo: primeiro porque se 

identifica com Han Solo, buscando apreender características desses que agradam a princesa e, 

segundo, porque descobrira ser irmão dessa e é forçado pela instancia social moral, nesse caso 

representado pelo Han, a não desejá-la, terminando todos numa relação de amizade. No mais, 

tendo Leia e Han assumido o papel paterno, eles também representam instâncias psíquicas na 

sua relação com Luke; apesar de o jovem tentar assumir sua posição junto à princesa no lugar 

de Han, esses possuem características particulares que ora satisfazem Luke e ora reprimem 

essas satisfação: respectivamente, Leia, na função materna e de Super-eu, pela moral, conduta 

                                                           
21 Talvez esse não seja o melhor termo, afinal o que se vive nesse período não se resolve de fato, apenas permanece 

oculto. 
22 Uma sequência que exemplifica essa disputa de Luke por Leia contra Han Solo ocorre quando Han é congelado 

por Darth Vader e Luke luta contra esse, o que nos leva a um conflito semelhante ao de Hamlet, na obra de 

Shakespeare. Nela, o protagonista não consegue matar o tio, pois esse fora corajoso de matar Hamlet pai e usurpar 

o seu lugar, coisa que o Príncipe Hamlet não consegue, muito menos Luke: incapaz de “matar” Han Solo, Darth 

Vader é que o faz e usurpa seu lugar junto a Leia. 
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instaurada pela sua educação de princesa, e Han Solo, que, enquanto pai, demonstra 

impulsividade, rebeldia, e não vamos esquecer que ele só aceitou fazer parte de tudo isso 

mediante recompensa, que são aspectos oriundos do Id, tendo Luke que equilibrar a relação 

enquanto Eu. 

Por sua vez, a relação mais complexa é a de Luke Skywalker com o vilão Darth Vader. 

Tendo superado alguns obstáculos durante o primeiro filme e se tornado mais independente no 

segundo, Luke ainda precisa lidar com alguns conflitos internos para confrontar Darth Vader. 

Em O império contra-ataca (1980), Luke passa por dois momentos que chamaremos de 

reflexão, pois é quando ele se depara com suas fraquezas para encontrar sua verdadeira força: 

primeiro, quando atacado por um monstro desconhecido em sua estadia num planeta gelado, 

ele não só tem que matar a criatura sozinho, quanto ao fugir vê-se perdido na neve. Tal 

sequência faz remissão à cena bíblica de Cristo no deserto, pondo à prova sua força e fraquezas 

e, com isso, ele é digno da visão de Obi-Wan orientando-o a procurar o mestre Yoda, no planeta 

Dagoba. Diga-se de passagem, esse planeta tem uma aparência selvagem, trazendo uma ideia 

de floresta, que, como vimos em “O Pequeno Polegar”, tem uma representatividade 

psicanalítica para os segredos inconscientes que temos de conhecer, ou melhor, interpretar para 

entendermos a nós, nossas forças e constituir o nosso Eu. Conhecemos aqui o Luke impaciente, 

tomado pelo Id na urgência de controlar a Força, a qual, nas palavras do mestre Yoda: “Aliada 

a minha força é. E poderosa aliada ela é. A vida cria. E a faz crescer. Sua energia nos cerca. E 

nos une. Luminosos seres somos nós. Não essa rude matéria. Precisa força sentir a sua volta” 

(STAR WARS, 1980, 1h10min33seg); de outra maneira, vemos a Força dos Jedi como a 

integração perfeita das instâncias psíquicas, que mantém o ser em acordo com a natureza e em 

equilíbrio consigo mesmo, além do que, a matéria é dispensada e o que importa é a força que 

está na nossa psique.  

O segundo momento ocorre quando Luke entra numa parte escura da floresta, indo parar 

numa caverna, onde todos os seus medos, aliás, aquele medo maior e inconsciente, o coloca à 

prova. Na caverna, ele se encontra com Darth Vader, e daí percebemos qual é o seu maior medo, 

porém a cena vai além, e nossa interpretação também, pois ao travar uma luta de sabre de luz, 

ele corta a cabeça de Vader e ao contrário de ver o rosto do vilão, Luke vê a si mesmo. É 

evidente que o medo de Luke não é apenas do vilão Vader, mas também de si e das escolhas 

que precisa tomar. Além disso, até esse momento na narrativa, não sabemos de uma informação 

importante, e que traz uma nova conotação à cena: o fato de Darth Vader ser o pai real de Luke 

Skywalker. Até então, o herói não entendia seu medo inconsciente de si, mas diante da 

revelação o seu desejo fica confuso. O que queremos dizer é que Darth Vader representa o lado 
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da Força que Luke não quer para si; no entanto, ele gostaria de ser como seu pai, um Jedi, mas 

como concretizar esse desejo agora que sabe quem ele é? Há em Luke a necessidade de matar 

um lado desse pai para assumir o falo, se satisfazer e constituir sua identidade. Tudo parece 

contraditório, exceto que Luke encontra-se, assim como Pinóquio, entre o princípio do prazer 

e o princípio da realidade. 

Em O retorno de Jedi (1983), Luke retorna a Dagoba para continuar o treinamento que 

interrompera quando saiu para ajudar Leia e Han.23 De uma certa forma, esse retorno para 

aprender e adquirir conhecimento, na verdade, indica uma perda da independência que adquiriu 

até então, pois significa retorno a uma das instâncias edípicas e consequentemente na 

construção de nossa identidade, tal como acontece com a volta de Pinóquio e de Polegar com 

os irmãos para casa. O mestre Yoda alerta-o de que ainda não é um Jedi (não assumiu a 

identidade), que para isso ele precisa confrontar Darth Vader, seu pai: “Vader. Precisa 

confrontar Vader. E só então um Jedi você será. E confrontá-lo você irá” (STAR WARS, 1983, 

41min26seg); logo, para assumir a identidade do seu pai, de ser um Jedi, Luke precisa matá-lo, 

como no Édipo. Contudo, Yoda diz que ele não está preparado para enfrentar o pai, porque o 

seu treinamento não está completo, ou seja, Luke não passou pelas fases do Édipo para saber 

lidar com esse período fálico, de castração, tanto que assume não conseguir cumprir seu desejo 

inconsciente: “Não posso matar o meu próprio pai”, e já veremos a causa dessa resolução 

edípica. Antes, saibamos que o próprio Darth Vader tem o Imperador Lorde Darth Sidious como 

uma figura paterna, que ocupou o lugar de Obi-Wan Kenobi por oferecer o princípio do prazer, 

em um momento em que Vader, no passado, passava por conflitos que precisariam ser 

esmiuçados para melhor interpretação, porém, não o faremos, porque chegamos aonde 

queríamos no que tange à relação de Luke com seu pai. 

Chega um momento na história que Luke espera convencer o pai a voltar para o lado do 

Bem da Força, afinal essa é a maneira que ele tem de estabilizar as suas tensões psíquicas do 

Eu, Id e Super-eu. Antes de se nomear Darth Vader, o pai de Luke era conhecido como Anakin 

Skywalker, dito por aquele como o nome do seu verdadeiro Eu. É interessante esse estudo do 

nome, porque ele retoma ao estudo de Lacan (1998) para o qual a palavra, ou seja, a linguagem, 

conceitua o sujeito. Anakin tornou-se Darth Vader quando aceitou a palavra e usou-a em seus 

atos, em função do princípio do prazer, tanto que ao confrontar seu filho no final, numa luta de 

sabre de luz, ele confronta o Ideal do eu, até que aceita Anakin novamente e se redime. Vejamos 

                                                           
23 Nesse momento, também vemos Luke dando razão ao Id, em virtude de seus desejos, e deixa Yoda e seu Super-

eu, a moral que o auxilia no equilíbrio, na missão de se tornar um Jedi e, consequentemente, sua referência 

parcial de identidade. 
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que, nessa ocasião, Luke assume a função paterna e castra o próprio pai, que assume a dor e o 

ódio que sentia. 

Lembra que mencionamos que Luke não passou pelas fases do complexo de Édipo e por 

isso não podia adentrar na fase fálica, que seria o confronto com o pai? Pois bem, isso tem a 

ver com o fato de Luke não se identificar com qualquer outra figura da mesma maneira que ele 

o faz pela imagem que construiu do pai “morto”, isso até a batalha final. Na luta com Darth 

Vader, o jovem rapaz decepa a mão do seu pai tal como fizera com ele em outro momento, 

obrigando-o a usar uma mão mecânica. Ao ver a mão decepada do pai, que também é robótica, 

é que, finalmente, Luke se reconhece nele, assim como a criança ao olhar para o espelho e ver 

a própria imagem na percepção de ser Outra pessoa (LACAN, 1998); quer dizer, Luke percebe 

que está se tornando o pai, uma vez que está cedendo aos impulsos do Id pela raiva, ódio e o 

medo, assim como esperava o Imperador, na sua tentativa em vão de levá-lo para o lado Negro 

da Força; pai e filho se aproximam através da morte. Por sua vez, Luke adentra no complexo 

de Édipo se reconhecendo em Anakin e não em Darth Vader, ao passo que esse se reconhece 

no filho, em um processo inverso do estádio do espelho, cedendo ao princípio da realidade. 

Ambos constituem sua verdadeira identidade quando Vader aceita ser Anakin novamente; é 

com o uso da linguagem, que o nomeia, que se tem a sua imagem com a qual Luke pode se 

reconhecer e finalmente ceder ao Édipo, integrando-o. Caso contrário, em uma situação externa, 

sua psique seria dilacerada pelas ambivalências de seus desejos; somente assim, daremos conta 

de nossa insegurança interna e das dificuldades que isso causa em nossas vidas. Vejamos que 

as histórias trabalhadas oferecem essa integração por parte, não de forma duradoura, afinal, 

desde a definição do que seja a literatura a uma entrada no espelho e “resolução” perfeita do 

Édipo, nada é absoluto; a partir de cada final “feliz” dessas narrações, aprendemos a identificar 

meios diferentes de se dominar um conflito.
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3 O PAI ESPECULAR NA FORMAÇÃO DA PERSONAGEM HARRY POTTER 

 

Na primeira parte deste trabalho, discorremos acerca da literatura de uma forma geral e 

sucinta, dando destaque para crianças e jovens, antes de adentrarmos no que realmente nos 

interessava: a literatura infanto-juvenil e sua relação com a psicanálise. Como vimos, é possível 

trabalhar ambos em perspectivas diferentes, desde sob um cunho pedagógico, e por isso o 

destaque para o posicionamento das crianças e jovens enquanto seus principais leitores, até 

tomando o elemento personagem dessas narrativas como sujeitos de análises; acreditamos que 

esse último tenha ficado explícito nos três estudos que se seguiram naquele capítulo. Através 

dessas três análises, tentamos percorrer as três faces do complexo de Édipo (oral, anal e fálica) 

sem a necessidade, por exemplo, de descrever tal conceito, visto que subtendemos que as 

histórias são mais do que suficientes para fazer essa exposição. Obviamente, uma vez que se 

traz à tona uma discussão sobre tal conceito freudiano, outras premissas da psicanálise se farão 

presentes, afinal essa teoria resume o mais importante trabalho de Sigmund Freud. Dessa forma, 

também foram levantadas situações em que nos deparamos com o dito princípio do prazer e da 

realidade, além das instâncias psíquica (Id, Eu e Super-eu) e, principalmente, o estádio do 

espelho, conceito de autoria lacaniana, ao qual nos deteremos neste capítulo. Por sua vez, isso 

não significa que não voltaremos a eles, pois, quando se trata da psicanálise, é impossível 

desmembrá-la; cada qual bebe da fonte do outro. 

No que tange aos livros escolhidos, temos Harry Potter e o enigma do Príncipe (2005) 

e Harry Potter e as Relíquias da Morte (2007). O primeiro narra o sexto ano de nosso herói 

Harry Potter em Hogwarts, e nele, mais do que ter aulas de feitiços e jogar Quadribol, Harry 

aprenderá com o Prof. Dumbledore sobre o passado de Lord Voldemort e o que o levou a ser 

quem é, além de desvendar o segredo de sua imortalidade através das horcruxes, objetos que 

devem ser destruídos para que o vilão seja vencido. Aliás, o garoto ganha um novo professor 

de poções, Horácio Slughorn, mas perde Dumbledore, que é assassinado por Severo Snape, 

numa trama engendrada por Voldemort e que teve como bode expiatório Draco Malfoy. Já o 

segundo livro é o último volume da série, que vem para encerrar essa história, iniciado com o 

abandono da escola por parte de Harry e seus amigos, e continua com a busca e a destruição 

das horcruxes. Em um enredo cheio de perdas significativas, como a morte do elfo Dobby, Fred 

Weasley e Remo Lupin; segredos de Harry que até então eram desconhecidos são revelados; e 

o garoto, após descobrir ser uma das próprias horcruxes de Voldemort, parte para o encontro 

da morte como a única forma de derrotá-lo, ressurgindo como o herói que todos acreditavam 

que ele era e restaurando a harmonia no mundo mágico.  
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À vista disso, esses livros não foram selecionados de maneira arbitrária; pelo contrário, 

todas as partes deste estudo foram pensadas com o devido cuidado para que os objetivos 

propostos sejam satisfatoriamente atingidos, e com o corpus não foi diferente, principalmente 

quando consideramos a proximidade dessa história com os contos de fadas abordados 

anteriormente e no quanto ela pode nos fornecer subsídios para a análise proposta. Há quem 

diga – os críticos tradicionais, por exemplo –, que a obra de J. K. Rowling não tenha qualquer 

aproximação com os contos que outrora fizeram tanto sucesso na produção oral, até mesmo a 

julguem na qualidade de objeto de pesquisa, como um dia a própria literatura infantil foi. Porém, 

tentaremos desmitificar esse tabu e mostrar que, quando o assunto é literatura e determinados 

livros, por mais criticados que sejam, eles poderão ser dignos da crítica.  

 A defesa que fazemos de que a série Harry Potter, mesmo tratada como romance 

popular contemporâneo (cf. HUNT, 2010), traz em seu íntimo as características dos ditos contos 

de fadas, não é inoportuna. Se observarmos atentamente, tomando a história do jovem bruxo 

em seu todo, concordaremos que ela, assim como os contos infantis, confronta a criança que o 

lê com os predicamentos humanos básicos e a leva a um dilema existencial, evidentemente, de 

maneira inconsciente. E ao contrário do que se pensa dos contos de fadas atualmente, tidos 

como mesquinhos e simplificados pelos autores, que amortecem os seus significados profundos, 

Harry Potter permanece na tradição, uma vez que traz o mal tão onipresente quanto a virtude, 

e isso fica claro à medida que a história vai se desenvolvendo, dando por terminada em seu 

sétimo e último volume, numa guerra com consequências mais devastadoras.24 Bettelheim 

(2015), por exemplo, coloca que todo conto de fada inicia com seu herói à mercê daqueles que 

não apenas o desprezam, sem ver suas habilidades, como também o tratam mal, às vezes, 

ameaçando a sua própria vida, tal como acontece na relação de Harry com os seus tios, que 

tentam reprimir a magia que há no garoto. À medida em que as histórias desses contos se 

desenrolam, o herói se vê forçado a depender daqueles que chama de amigos, os quais o ajudam 

nos obstáculos, e tal qual devemos saber, ou ao menos aqueles que conhecem um pouco da 

série de J. K. Rowling, Harry está sempre acompanhado pelas personagens Rony Weasley e 

Hermione Granger, sem os quais não conseguiria resolver muitos dos conflitos que aparecem à 

                                                           
24 Essa ideia de trazer ou não o mal para a literatura infanto-juvenil leva-nos ao embate que Peter Hunt (2010) 

levanta acerca da escrita simples versus a censura. Há aqueles leitores que condenam a heresia, o sexo e a 

violência nos livros infantis, e autores desses livros que defendem tal exposição, não apenas por ser algo 

visionário que leva ao crescimento, mas também porque “[...] os textos deveriam ser ‘abertos’, confrontar e não 

afirmar” (HUNT, 2010, p. 63-64), afinal, não estamos falando de verdades absolutas, mas mascaradas, de modo 

a “[...] alertar e transformar a consciência crítica do seu leitor/receptor” (COELHO, 2000, p. 29). 
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sua frente, para não mencionar o próprio professor e diretor Alvo Dumbledore, que também 

tem sua parcela de auxiliar. Finalmente:  

 

Quando o conto termina, o herói venceu todas as provações e, apesar delas, 

permaneceu fiel a si próprio, ou ao passar por elas com sucesso, alcançou sua 

verdadeira identidade. Tornou-se um autocrata no melhor sentido da palavra – alguém 

que se autogoverna, uma pessoa verdadeiramente autônoma, não uma pessoa que 

governa os outros (BETTELHEIM, 2015, p. 184). 

 

Exatamente como fora com Harry ao longo de sua história, até um dos momentos finais em que 

aceita seu destino e se entrega à morte por todos que até então o protegiam, retornando numa 

ressureição significativa para livrar a comunidade bruxa da ditadura do vilão Lord Voldemort. 

Vê-se agora a semelhança que a obra de Rowling tem com os contos de fadas? E não é apenas 

isso, mas também a proximidade dessa com pressupostos psicanalíticos, quando veremos como 

a personagem Harry Potter domina os problemas psicológicos do crescimento, superando, por 

exemplo, dilemas edípicos, rivalidades fraternas e abandonando a dependência infantil. 

Posto isso, Harry Potter é um moderno conto de fadas25 e, como tal, temos que pensar 

como a sua história se desenvolve, à medida que seu protagonista amadurece, e seus leitores 

também. Acreditamos que esses últimos já tenham estabelecido uma personalidade firme, como 

sugere Bettelheim (2015), mas ao contrário desse, que se voltou para os contos de fadas numa 

perspectiva psíquico-pedagógica, visto que a todo momento chama a atenção para a relação da 

criança com o herói dessas histórias, nos propomos a desenvolver um estudo diferente, em que 

as personagens são sujeitos a serem analisados à luz da psicanálise. Não estaremos tirando o 

papel do leitor para uma obra como tal, apenas queremos nos voltar para um lado da psicanálise 

que poucos ainda acreditam, que é a psicanálise aplicada (cf. MARINI, 1997). Vale destacar 

que, quando nos referirmos à personagem Harry Potter enquanto sujeito, estaremos tratando 

não da pessoa humana a qual ele retrata em sua verossimilhança, pois esse não é o sujeito 

psicanalítico, pelo contrário, esse sujeito é inconsciente e advém da linguagem por um ato de 

                                                           
25 Segundo COELHO (2000, p. 109), “[...] os contos de fadas são uma problemática existencial em que se busca 

a realização interior pelo amor”, logo, Harry Potter enquadra-se nessa definição, visto que todo o confronto parte 

de uma personagem que não acredita na força desse sentimento, o vilão Lord Voldemort, e daí a necessidade de 

se provar o contrário pelo herói fraco que cresce por essas predicações. Por outro lado, há também na história do 

jovem bruxo problemáticas sociais (metaforizadas) que auxiliam a personagem na busca de sua realização 

pessoal, e nesse caso, conforme a autora, teremos um conto maravilhoso. O que tange a Harry Potter é que ele 

transitará entre ambos, porque, na opinião de Vladimir Propp (2006), essas narrativas são idênticas, pois possuem 

cinco variantes em sua estrutura de composição: aspiração, viagem, obstáculos, mediação auxiliar e conquista 

do objetivo. Mas concordamos com Corso e Corso (2016), que defendem que a distinção de conto de fadas e 

conto maravilhoso é irrelevante, uma vez que o objetivo deles é entender o contraponto das novas histórias para 

crianças, que não deixam de ser herança da tradição. 
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resposta; isto é, só chegaremos ao Eu (sujeito inconsciente) de Harry depois que estudarmos as 

suas experiências/ações com o meio em que vive, e como representação da psique humana. 

Antes de mais nada, saibamos que, uma vez que estaremos lidando com o conceito de 

sujeito inconsciente, estaremos caminhando pelas ideias de Jacques Lacan, ao mesmo tempo 

que bebemos junto com ele das teorias de Sigmund Freud. Também é preciso saber que, para a 

psicanálise, esse sujeito se constitui a partir da família e seus semelhantes, pois “[...] sem a 

ordem familiar e social, o ser da espécie humana morrerá” (ELIA, 2004, p. 39); obviamente, 

essa morte é metafórica e remete à personalidade de cada indivíduo. No mais, esses 

“semelhantes da família”, os quais Freud (1990) chamou de desamparo fundamental, e tidos 

como substitutos sociais e jurídicos, Lacan (1985) definirá como o Outro: o adulto que encarna 

o dever de representar diante do recém-chegado (a criança) o mundo já humano, social e 

cultural. Para Bettelheim (2015, p. 04), há dois fatores importantes para promover significado 

à vida das crianças: 1) “[...] o impacto dos pais e de outros que cuidam [delas]” e 2) “[...] nossa 

herança cultural, quando transmitida à criança da maneira correta”.  

Desse modo, nota-se a primazia dos pais na constituição do Eu psíquico-social, tal como 

defendeu Freud (2011) com o conceito do complexo de Édipo. Por sua vez, queremos nos deter 

aos desejos da personagem Harry Potter em relação à figura do pai, que assume uma função 

importante diante do seu inconsciente. Porém, antes que se pense em um único pai, aquele 

agente da paternidade comum, saibamos que sua função se encontra aberta a todos os pais 

encarnados, que são “[...] homens colocados empiricamente em situação de se designarem como 

pais” (DOR, 1991, p. 14), mas, mesmo que todos sejam suscetíveis de desempenhar esse papel 

igualmente, todos devem praticar a língua do desejo do protagonista junto aos quais deve 

assumir função. O fato é que, dentro do Édipo, há três figuras do pai: o simbólico, que é o pai 

encarnado, uma figura abstrata da Lei tácita, muralha contra a loucura dos homens e ignorado 

pela criança; o pai real, aquele personagem real e inapreensível que separa a mãe e o filho, 

proibindo um de considerar o outro como objeto sexual; e por último, o pai imaginário, no qual 

a criança se confronta com o pai separador e frustrador, assim como também é respeitado, 

odiado e invejado (cf. LACAN, 2005); e é a partir da função de cada um deles em razão do 

desejo de Harry que constituiremos sua personalidade.  

Fazem-se necessárias essas palavras porque seguiremos duas linhas de raciocínio para 

integrar essa personalidade de Harry Potter, duas vertentes que a princípio parecem divergentes 

entre si, mas que no final unem-se para se confirmarem enquanto teoria. São elas, a dimensão 

do desejo lacaniano em razão do Outro, e a dimensão da castração pela Lei do Pai, por isso, 

dividiremos as personagens que desempenham essa função de explicar a ambiguidade de 
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sentidos experimentados pelo Harry em relação à posição de pai entre os que apresentam 

características benevolentes, a citar: Alvo Dumbledore, Horácio Slughorn, Rony Weasley, 

Remo Lupin, Arthur Weasley e Rúbeo Hagrid, e os que se mostram castradores, como Severo 

Snape, o Ministro Rufo Scrimgeour e Válter Dursley, sendo que neste capítulo nos voltaremos 

para o primeiro grupo citado. 

O interessante em se ter uma personagem como Harry Potter é porque podemos 

acompanhá-la em sua ignorância inicial a respeito de sua própria história, pois, órfão e criado 

pelos tios, ele não sabia que era um bruxo até os onze anos de idade, quando um meio gigante, 

chamado Rúbeo Hagrid, derruba a sua porta e lhe revela o motivo pelo qual passara por 

situações bizarras até aquele momento. Harry cresceu desconhecendo muitas coisas, as quais, 

caso seus pais estivessem vivos, teriam lhe contado e ensinado; então, quando o garoto recebe 

a carta de admissão para a escola de magia, vai ao Beco Diagonal comprar a sua primeira 

varinha e entra no Expresso de Hogwarts, acompanhamos seu crescimento e descobrimos junto 

com ele o bruxo que ele será – e/ou que a comunidade espera dele desde sempre. A cada ano 

na escola de Hogwarts, ele aprende sobre ser um feiticeiro, mas, acima de tudo, vive 

experiências que o levam a ser o adolescente que é em O enigma do Príncipe. Ao longo de sua 

história, Harry enfrenta alguns problemas, desde um encontro com um cão de três cabeças ao 

retorno de Lord Voldemort, e estes problemas estão sempre envoltos de mistérios e enigmas, 

que, digamos de passagem, “[...] são presenças constantes nas tramas narrativas, mostrando a 

perplexidade do homem diante das causas desconhecidas que regem a vida humana” 

(COELHO, 2000, p. 104); contudo, à medida que o tempo passa e ele cresce, seus vilões vão 

assumindo uma natureza cada vez mais psicológica.  

Vejamos que nos primeiros volumes os conflitos são rasos, afetando na maioria das 

vezes o nosso herói mais na forma física do que mental, mas com o passar dos anos, o combate 

com as trevas começa a se mesclar a situações de pesadelos constantes, sonhos estranhos, 

depressão, tudo associado às incomodas mudanças que ocorrem na adolescência. Daí Harry 

Potter ser um “conto de fadas intimista”, que, segundo Corso e Corso (2016, p. 178), tem um 

“[...] recheio contemporâneo, pois agora a vida interior [...] [da personagem] encontra 

representação”. Nos dois últimos volumes da saga vê-se o terror, que antes era apenas externo, 

mesclar-se com o interior de Harry, e isso torna-se mais evidente quando se percebe que, além 

de ser uma criança, ele fora um sujeito que cresceu sozinho, trancado em um armário embaixo 

da escada, acumulando lembranças da vida de órfão, porém, como para constituir seu Eu 

(sujeito inconsciente), precisa reagir, e é exatamente o que ele faz para reparar o mal que se 

abateu sobre ele (CORSO; CORSO, 2006).  
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Por esse lado é que a obra de Rowling resgata uma tradição da literatura infanto-juvenil 

– e se encaixa sobre essa –, uma vez que seu protagonista é órfão e as suas aventuras acontecem 

devido a essa ausência da família. Reparemos que a partir do vazio que Harry Potter sente a 

respeito das referências e dos cuidados que ele tem a possibilidade de independência necessária 

para seguir em frente, ou seja, ao dispensar a presença e proteção de Lílian e Tiago Potter, a 

autora permite, como em tantas outras histórias, Star Wars, por exemplo, a busca pela 

identidade própria. Vimos com Luke Skywalker, assim como ficará constatado sobre Harry, 

que ambos ficam aos cuidados de uma família substituta, no caso de Harry, uma família fria e 

cruel, ficando o lugar dos bonzinhos e protetores para os desempenhadores da função familiar, 

que são o símbolo dos obstáculos que terão que enfrentar para crescer, ao mesmo tempo que 

sucede aqueles na vida (CORSO; CORSO, 2016). 

Harry Potter deixou o quinto ano com mais peso psicológico do que cicatrizes oriundas 

da aventura vivida no final de A Ordem da Fênix (2003), ao regressar para a Rua do Alfeneiros, 

nº 4. Tendo presenciado a morte do seu colega Cedrigo Diggory no quarto ano, ele agora 

acabara de perder o padrinho Sirius Black; esse que era mais do que um membro de sua família, 

ou do que restou dela, também representou para Harry a necessidade de sair da casa dos tios, e 

essa necessidade não significava outra coisa, senão, talvez, a liberdade de ser o bruxo que 

deveria ter sido, caso não tivesse ficado órfão. Observemos que, assim como uma criança sem 

representações paternas fica desprovida de uma personalidade, vivendo em conflitos internos 

que podem lhe levar a uma neurose ou psicose, o fato de Harry crescer sem seus pais permitiu-

lhe ter uma infância diferente, que o forçou a dialogar de maneiras diversas com seu Eu, tendo 

ele agora que, como heróis dos contos de fadas, “[...] restaurar sua família perdida da infância 

ou constituir uma que lhe seja equivalente” (CORSO; CORSO, 2006, p. 198), e é nessa última 

instância que temos o seu padrinho.  

Harry viu em Sirius Black a figura de um pai que ele poderia respeitar, odiar ou invejar, 

em outras palavras, enxergou a figura de um pai imaginário (LACAN, 2005), mas acima de 

tudo, encontrou nele um pai condizente em relação ao ideal do Eu,26 pois por mais que Black o 

protegesse, na maioria das vezes agia sem pudor, com impulsividade, diferentemente do Prof. 

Dumbledore, por exemplo. A verdade é que Sirius em parte enxergava Harry já como um 

homem, levando em consideração tudo o que o garoto passou – o que, de certa forma, o torna 

                                                           
26 Do original alemão Ichedeal, essa é uma expressão utilizada por Freud para convergir o narcisismo da criança 

e as suas identificações com os pais, seus substitutos e ideais coletivos (cf. LEPLANCHE; PONTALIS, 2001), 

ou seja, trata-se do momento em que Harry se compara a Sirius e reivindica uma satisfação através de um 

aperfeiçoamento do que esse último deseja. 
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adulto antes do tempo –, e em parte como transferência de seu amigo Tiago Potter,27 o que já 

explicaria a relação aberta dele com Harry. Por mais que haja momentos de preocupação, 

também há situações em que Sirius espera que Harry siga os impulsos do Id, como o padrinho 

fazia junto de seu pai em Hogwarts, e isso, por si só, já é o bastante para supor uma satisfação 

da parte de Sirius em relação a Harry, assim como Lacan, em seu livro As formações do 

inconsciente (1999) expõe: não apenas a criança sente desejo pelo Outro, mas o pai do sexo 

oposto também sente quando busca identificar-se com o que supõe ser o objeto de seu desejo, 

ou seja, o desejo de Harry se faz pelo desejo do desejo de Sirius. Portanto, ele se coloca 

enquanto o objeto que falta ao padrinho, que seria o pai do garoto; Sirius estaria revivendo um 

momento de sua vida do qual sente falta, que era de estar junto de Tiago e divertir-se, porém, 

fora privado com a morte do amigo. Todavia, quando alcança essa satisfação absoluta ao duelar 

junto como o afilhado e concede-lhe o lugar do pai, ele é condenado, pois, dentro da cadeia 

psíquica, toda satisfação absoluta traz consequências, aqui metaforizadas na morte de Sirius 

Black, representando sua insuficiência psíquica. 

Apesar de essa personagem não se fazer mais presente na história, retornando apenas 

em As Relíquias da Morte como memória de Harry, julgamos necessário introduzi-lo, mesmo 

que resumidamente, porque a sua perda é o primeiro de outros acontecimentos que irão retirar 

Harry Potter desse período de inatividade que ocasionalmente pode ocorrer durante o início da 

puberdade. A partir daqui ele buscará ser mais ativo para compensar essa fase de passividade, 

e isso é perceptível pelas situações de perigo em que se mete, principalmente ao lado do Prof. 

Dumbledore; talvez busque provar para esse que não é mais aquele garotinho a dormir sob a 

escada, mas alguém em que pode confidenciar segredos. Essa circunstância vem afirmar a 

defesa de Bettelheim (2015) pelo modo como a linguagem simbólica dos contos de fadas 

expressa a força que é adquirida na solidão para alcançar a individualidade. O autor também 

alerta sobre os perigos que cercam esse desenvolvimento, visto que é preciso o adolescente 

abandonar a segurança da infância, do mesmo modo que Harry faz ao ir perdendo suas figuras 

paternas. Mas ele, até então, não se libertou dessa completa passividade, pois ainda no final de 

A Ordem da Fênix (2003),28 Dumbledore mostra-lhe a profecia que relaciona o garoto ao vilão 

Lord Voldemort: 

                                                           
27 Na forma do texto, essa semelhança entre pai e filho está expressa até mesmo no nome, tal como defende Corso 

e Corso (2016), para os quais o filho espera do pai um reconhecimento, que advém, inicialmente da própria 

nomeação. No inglês, o nome completo do protagonista é Harry James Potter, em que o segundo nome é do seu 

pai; quer dizer, o garoto traz consigo um “sonho reservado” por James Potter ao ter o filho, à medida que segue 

pelo sobrenome Potter, que o inclui em um grupo, em uma linguagem.  
28 Harry Potter and the Order of the Phoenix. 
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Aquele com o poder de vencer o Lorde das Trevas se aproxima… nascido dos que o 

desafiaram três vezes, nascido ao terminar do sétimo mês… e o Lorde das Trevas o 

marcará como seu igual, mas ele terá um poder que o Lorde das Trevas desconhece… 

e um dos dois deverá morrer na mão do outro, pois nenhum poderá viver enquanto o 

outro sobreviver... aquele com o poder de vencer o Lorde das Trevas nascerá quando 

o sétimo mês terminar... (ROWLING, 2003, p. 841, tradução nossa).29 

 

Tal predição remete a um período de inatividade que Harry precisa viver, como a morte ou o 

sono de cem anos nos contos de fadas, que nada mais é que “[...] apenas um tempo de 

crescimento tranquilo e de preparação, do qual despertará [maduro]” (BETTELHEIM, 2015, p. 

321). Conforme o autor, cada redespertar ou nascimento de herói em contos de fadas significa 

que ele conquistou um estado mais elevado de sua maturidade e compreensão, ao passo que, 

inconscientemente, estimula a busca por um significado maior na vida: “[...] consciência mais 

profunda, maior autoconhecimento e mais maturidade” (BETTELHEIM, 2015, p. 297). Desse 

modo, a ressurreição de Harry, em As Relíquias da Morte, não deixa de ser uma espécie de 

renascimento “[...] num plano elevado de existência” (BETTELHEIM, 2015, p. 249), já que o 

garoto atinge uma forma elevada de sua vida ao aceitar a morte; seu ato demonstra que ele 

dominou todos os estágios de desenvolvimento que precisava para isso.  

Porém, antes de conquistar sua individualidade psíquica, Harry precisa aprender tanto a 

entender o mundo exterior e interior, quanto dominar ambos, principalmente o interior, o nosso 

Eu verdadeiro, e para isso devemos conhecer os processos internos de nossa mente e integrar 

as suas tendências que são por si nosso ser. Além do mais, precisamos isolar essas tendências 

e projetá-las separadamente em figuras específicas, como a personagem faz com o Prof. 

Dumbledore; notaremos que Harry não escolhe entre o que é certo e errado, caso contrário não 

abordaríamos a sua relação com o Prof. Snape no próximo capítulo; ao invés disso, ele escolhe 

pela empatia que sente, identificando-se com aquele que transmite uma condição positiva, 

querendo ser como ele. No caso das personagens citadas na categoria de figuras paternas 

castradoras, isso acontece não pela empatia, mas pelo desejo inconsciente de Harry Potter, que, 

de alguma maneira, necessita deles.  

De acordo com Bettelheim (2015), estamos constantemente procurando um significado 

para as nossas vidas, mas esse é um processo demorado e cada fase apresenta um novo 

significado. Assim sendo, não podemos esperar ainda uma compreensão madura imediata de 

                                                           
29 The one with the power to vanquish the Dark Lord approaches... Born to those who have thrice defied him, born 

as the seventh month dies... and the Dark Lord will mark him as his equal, but he will have power the Dark Lord 

knows not... and either must die at the hand of the other for neither can live while the other survives... The one 

with the power to vanquish the Dark Lord will be born as the seventh month dies... (ROWLING, 2003, p. 841). 
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Harry, pois, no seu caso, encontrar um significado para a vida é muito difícil, daí a presença 

efetiva do Prof. Alvo Dumbledore, “[...] o maior bruxo que Harry conhecera ou jamais 

conheceria” (ROWLING, 2005, p. 478), em seu novo ano na Escola de Magia e Bruxaria de 

Hogwarts.  

Diferentemente dos outros volumes, em que o diretor tem sua pequena parcela de 

participação na educação de Harry, em O enigma do Príncipe, ambos estão mais próximos, e a 

falta que o garoto sentiu do professor no ano anterior, no qual o abandonara,30 agora é 

recompensada. O novo ano nem começara e Harry já espera por uma visita inesperada do 

diretor, que até então nunca estivera na casa do garoto, fora o momento que o deixara ainda 

bebê na porta dos tios para ser criado. Apesar de assumir um cargo de respeito na escola, 

Dumbledore e Harry sempre tiveram um relacionamento mais profundo que o normal para um 

professor e um aluno.31 O diretor desde sempre demonstrou um interesse pessoal em Harry, 

fosse porque esse perdera os pais ainda com um ano de idade, e isso despertou no professor um 

senso de responsabilidade baseado em um sentimento de culpa,32 ou porque Dumbledore 

entendia a importância que o jovem bruxo representava para o futuro da comunidade mágica, 

quando eleito pelo “destino” para ser aquele que derrotaria Voldemort. De todo modo, Harry 

tomou consciência dessa afeição33 e naquele momento isso gera nele certa expectativa, tanto 

que se instalara junto à janela do quarto, desde que recebera a carta do diretor, para esperar 

atento a sua chegada iminente.  

                                                           
30 Na verdade, por mais que Alvo Dumbledore esteja presente, os encontros entre eles estão restritos apenas às 

“aulas particulares” que o professor decidira dar durante o novo ano, pois após a primeira reunião: “Harry caught 

sight of the headmaster only twice over the next few weeks. He rarely appeared at meals anymore, and Harry 

was sure Hermione was right in thinking that he was leaving the school for days at a time” [“Nas semanas 

seguintes, Harry avistou o diretor apenas duas vezes. Agora era raro ele comparecer as refeições, e Harry 

acreditou que Hermione tivera razão ao afirmar que Dumbledore se ausentava da escola por vários dias de cada 

vez”] (ROWLING, 2005, p. 223, tradução nossa). 
31 O próprio prof. Dumbledore afirma isso em Harry Potter e a Ordem da Fênix: “[...] our relacionship was – or 

had ever been – closer than that of headmaster and pupil [...]” [“... nosso relacionamento era – ou sempre fora 

– mais próximo do que o diretor e aluno”] (ROWLING, 2003, p. 823, tradução nossa). Ao passo que, já em O 

enigma do Príncipe, o professor confessa seu orgulho sobre o garoto: “I hope you will forgive me for mentioning 

it, Harry, but I am pleased and a little proud at how well you seem to be coping after everything that happened 

at the Ministry. Permit me to say that I think Sirius would have been proud of you” [“Espero que você me perdoe 

por mencionar isso, Harry, mas estou satisfeito e um pouco orgulhoso do quão bem você parece estar lidando 

com tudo o que aconteceu no Ministério. Permita-me dizer que Sirius teria ficado orgulhoso de você”] 

(ROWLING, 2005, p. 77)  
32 Lílian e Tiago Potter morreram na luta contra Lord Voldemort, e ele, Dumbledore, liderava esse confronto, 

assim ele, talvez, sinta-se culpado pelo que ocorrera com os pais do garoto. 
33 Essa afeição é reafirmada pelo ex-diretor de Hogwarts, Armando Dippet, que de seu quadro pendurado na sala 

da direção diz: “Dumbledore thinks very highly of you, as I’m sure you know,’ he said comfortably. ‘Oh yes. 

Holds you in great esteem” [“Dumbledore considera muito você, como tenho certeza que você sabe’, disse ele 

confortavelmente. 'Ah, sim. O tem em grande estima”] (ROWLING, 2003, p. 822, tradução nossa). 
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Esse interesse de Dumbledore por Harry afirma-se quando aquele ressalta o seu 

desgosto diante do não cumprimento do pedido que fez aos Dursley para cuidar do outro como 

se fosse filho deles:  

 

Vocês não fizeram o que eu pedi. Vocês nunca trataram o Harry como um filho. Ele 

não conheceu nada além do descaso e muitas vezes a crueldade em suas mãos. O 

melhor que se pode dizer é que, pelo menos, escapou do espantoso dano que vocês 

infligiram ao infeliz garoto sentado entre vocês (ROWLING, 2005, p. 57, tradução 

nossa).34 

 

Nota-se que o comportamento de Dumbledore é o de um pai preocupado com o bem-estar do 

seu filho – ainda que fosse um pai ausente, visto as raras aparições dele na narrativa, mas ele 

sempre esteve atento aos passos do garoto por intermédio de outros.35 No trecho citado, 

chamamos atenção para a ressalva que ele faz com relação à educação que os Dursley deram 

para o primo de Harry, Duda, em comparação ao tratamento desses com o sobrinho. Apesar de 

Valter e Petúnia Dursley terem maltratado Harry ao longo dos seus dezesseis anos, pondo-o de 

castigo por coisas que ele não fizera, ou fizera com o auxílio da magia e logo não entendia o 

porquê, ou colocando-o para dormir em um armário de vassouras abaixo da escada, tais atitudes 

aos olhos de Dumbledore lhe foram mais benéficas que todos os carinhos permissivos 

destinados ao seu próprio filho. O diretor examina a situação psicanaliticamente, pois a compara 

com a possibilidade de Harry ter sido criado por uma família de bruxos, e sendo quem é, haveria 

de ter crescido como Duda, um garoto mimado; evidentemente, o jovem bruxo precisava viver 

com os tios, já que sua mãe lhe conferiu uma proteção mágica que funcionaria enquanto Harry 

morasse com aqueles que tivessem seu sangue. Nos conceitos da psicanálise, o sujeito se 

constitui por experiências que, associadas ao ato da fala, determinarão as condições de produção 

da formação do inconsciente, como atos falhos, lapsos e sonhos (cf. ELIA, 2004). Sendo assim, 

uma vez que Duda é incentivado pelos pais a permanecer entregue às instâncias do Id, sem 

desqualificar o seu sujeito inconsciente, isto é, sem reprimir outros desejos, confrontar algumas 

emoções, não formará sua própria personalidade, o Eu independente, e consequentemente 

                                                           
34 “You did not do as I asked. You have never treated Harry as a son. He has known nothing but neglect and often 

cruelty at your hands. The best that can be said is that he has at least escaped the appalling damage you have 

inflicted upon the unfortunate boy sitting between you” (ROWLING, 2005, p. 57). 
35 Em A Ordem da Fênix, por exemplo, mesmo quando decidiu manter-se afastado de Harry, achando que assim 

estaria protegendo o garoto de Lord Voldemort, Dumbledore incube as personagens sra. Figg, vizinha de Harry, 

e Mundungo Fletcher para segui-lo e vigiá-lo nesses dias de exílio na casa dos tios. Evidentemente que a ausência 

de Dumbledore faz parte da preparação de Harry para aprender a viver sozinho, ou seja, em termos de metáfora, 

é uma condição para o seu crescimento, por vezes disfarçada de expulsão/negligência, como mostrado por 

Bettelheim (2015) em “João e Maria”, ou em “O Pequeno Polegar” no capítulo anterior.  
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estará impossibilitado de viver em sociedade, que cobrará isso dele.36 Diferentemente de Harry, 

que tem uma felicidade parcial em virtude da orfandade em que vive, o modo como os tios o 

tratam, e até mesmo a comunidade bruxa, fazem dele uma personagem complexa como 

qualquer outro ser humano em situação semelhante à da ficção; porém, será a partir desse 

“sujeito sem qualidades” que emergirá sua identidade, quer dizer, a partir da maneira como ele 

dialogará com seu meio é que ele constituirá sua personalidade.  

Falávamos da frieza que se abateu sobre o Prof. Dumbledore em relação à atitude dos 

Dursley, despertando nele um interesse particular em proteger e zelar pelo bem de Harry, tanto 

que ele fica mais próximo do garoto, fazendo-o participar de fato dos acontecimentos recentes, 

ou até onde Dumbledore permite. Depois disso, o diretor começará a partilhar com Harry 

informações do passado de Lord Voldemort, como um pai a ensinar/mostrar o caminho certo 

ao filho: “[...] é meu desejo que você tenha aulas particulares comigo este ano [...]. Eu acho que 

está na hora de eu ter uma participação maior em sua educação” (ROWLING, 2005, p. 79, 

tradução nossa).37 Porém, ele se aproveita do garoto, utilizando-o, tal como o induzira a fazer 

o mesmo com o Prof. Horácio, que veremos adiante; em outras palavras, Dumbledore dispõe 

de Harry como objeto para obter o que quer. Há várias ocasiões que mostram que o diretor se 

usou do jovem bruxo, desde quando o promete, em uma de suas aulas particulares, levá-lo na 

busca de uma das horcruxes – uma vez que poderia precisar dele na missão, como bem se 

concretiza ao entrarem na caverna –, ao momento que confessa ao Prof. Snape seus planos em 

relação a Harry. Obviamente, a atitude do professor Dumbledore fazia parte de um plano maior; 

de todo modo, ele não deixou de se aproveitar do garoto, do mesmo jeito que o fez com Severo 

Snape: ambos foram peças desse xadrez de bruxos, do qual quem dá o xeque-mate é o diretor.  

Quanto ao momento da caverna, cremos que seja interessante ressaltar a critério de 

interpretação, pois retoma uma discussão do capítulo anterior acerca da simbologia em volta da 

situação de uma criança que se perde na floresta, sugerido por Bettelheim (2015) como a 

necessidade dessa de se encontrar. Evidentemente, não temos uma floresta, por enquanto, mas 

a caverna a qual Dumbledore leva Harry em O enigma do Príncipe, atrai interpretações 

semelhantes, a começar pela própria descrição desse espaço:  

 

                                                           
36 É interessante ressaltar que apesar das experiências de Duda Dursley em função do princípio do prazer 

proporcionado pelo seus pais, ele tem Harry como uma figura paterna castradora. Da mesma maneira que o nosso 

herói tem figuras paternas para se identificar, seu primo o toma como igual, porque esse é o modo pelo qual 

Duda “atualiza” o próprio inconsciente a partir do conjunto de todas as manifestações de sentimentos adquiridos 

ao longo da história, em virtude da sua relação com Harry e quem ele é. 
37 “[...] it is my wish that you take private lessons with me this year [...]. I think it is time that I took a greater hand 

in your education” (ROWLING, 2005, p. 79) 
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[...] estavam de pé à beira de um grande lago preto, tão vasto que Harry não conseguia 

distinguir as margens distantes, numa caverna tão alta que o teto também estava fora 

de vista. Uma luz esverdeada e nebulosa brilhava ao longe no que parecia ser o meio 

do lago; refletia-se na água completamente imóvel abaixo. O brilho esverdeado e a 

luz das duas varinhas foram as únicas coisas que romperam com o negrume veludoso, 

embora seus raios não tenham penetrado tão longe quanto Harry esperaria. A 

escuridão era de alguma forma mais densa que a escuridão normal (ROWLING, 2005, 

p. 524, tradução nossa).38 

 

Desde o início desse livro, percebemos que as personagens de Dumbledore e Harry 

começam a lidar com questões que estão fora dos terrenos firmes aos quais estão acostumados 

para tratar de aspectos turvos relacionados ao inconsciente e dos quais, por ora, só poderão fazer 

suposições.39 Essa viagem pelo inconsciente, que também pode ser observada em todos os 

momentos que Dumbledore adentra a Penseira40 junto com Harry, como um psicanalista para 

entender o sujeito Voldemort, se faz na água escura do lago dentro da caverna, que remete tanto 

à complexidade psíquica, pela própria ideia do bloqueio que esse ambiente traz, através do “[...] 

silêncio opressivo, enervante” (ROWLING, 2005, p. 524, tradução nossa),41 quanto à 

necessidade de retorno ao inconsciente para se chegar à verdade oculta. Esse último caso pode 

ser observado quando o Prof. Dumbledore bebe da poção presente na bacia de pedra, que o faz 

alucinar e dizer coisas sem sentido, que Harry não entenderá naquele momento, mas, 

posteriormente, no sétimo livro, alegando que o diretor estava revivendo momentos da infância 

junto aos irmãos, Aberforth e Ariana, baseados no trauma causado pela morte dessa última, o 

medo e o sentimento de culpa. Isto é, naquele momento, o seu inconsciente se manifesta pela 

palavra, rompendo assim com a afirmação de Freud contestada por Lacan (1986) que nem toda 

prática de linguagem é necessariamente psicanalítica. No mais, temos a luz verde, que tende a 

significar equilíbrio (cf. HELLER, 2013), a busca em integrar conflitos psíquicos ao se 

confrontar com um espaço como esse, e a caverna, que, como a floresta, “[...] simboliza o lugar 

onde a escuridão interior é confrontada e elaborada; onde a incerteza sobre quem somos é 

                                                           
38 [...] they were standing on the edge of a great black lake, so vast that Harry could not make out the distant 

banks, in a cavern so high that the ceiling, too, was out of sight. A misty greenish light shone far away in in what 

looked like the middle of the take; it was reflected in the completely still water below. The greenish glow and the 

light from the two wands were the only thing that broke the other wise velvety blackness, though their rays did 

not penetrate as far as Harry would have expected. The darkness was somehow denser than normal darkness 

(ROWLING, 2005, p. 524). 
39 O próprio Dumbledore afirma isso na forma do texto, ao mencionar para Harry o ato que é regressar à memória 

para entender alguns acontecimentos presentes: “From this point forth, we shall be leaving the firm foundation 

of fact and journeying together through the murky marshes of memory into  thickets of wildest guesswork” [“A 

partir deste ponto, deixaremos a firme base de fato e viajaremos juntos através dos pântanos obscuros da memória 

e por um matagal de conjeturas absurdas”] (ROWLING, 2005, p. 187). 
40 Um tipo de bacia de pedra, na qual seu usuário pode depositar pensamentos e assim examinar seu conteúdo, de 

modo a identificar padrões e fazer ligações daquilo que ele não consegue compreender em sua mente. 
41 “[...] silence oppressive, unnerving” (ROWLING, 2005, p. 524). 
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solucionada; e onde começamos a entender o que queremos ser” (BETTELHEIM, 2015, p. 

102). Além disso, a caverna ficava em um rochedo cercado pelas águas do mar, e para entrar 

nela, Dumbledore e Harry tiveram que mergulhar: qual a surpresa que tiveram? Depararam-se 

com uma antecâmara, a qual só dará passagem quando oferecido sangue. Sendo a caverna o 

próprio inconsciente, o desconhecido, para penetrá-la é preciso ultrapassar a antecâmara, ou 

seja, os obstáculos que, primeiramente, “a natureza criou”, como disse Dumbledore. A natureza 

nada mais é que o próprio ambiente com o qual temos que interagir, enquanto o sangue seria o 

fluído da vida – ora, há muito o sangue é um símbolo, desde antes mesmo da Era Cristã, tanto 

que na civilização grega, por exemplo, era comum sacrifícios envolvendo sangue para os 

mortos (CORSO; CORSO, 2016); mais do que enfraquecer o inimigo que tentasse penetrar a 

caverna, Voldemort estaria devolvendo uma fagulha de vida aos mortos que guardavam a sua 

horcruxe, ainda que brevemente.42 

Desta maneira, ao levar Harry como acompanhante, esse não é o único a se perder no 

próprio inconsciente e divagar pelo medo, como destacado por Dumbledore: “Não há nada a 

temer de um corpo, Harry, mais do que há algo a temer da escuridão [...]. É o desconhecido que 

tememos quando consideramos a morte e a escuridão, nada mais” (ROWLING, 2005, p. 529, 

tradução nossa),43 pois o próprio professor é submetido a essa fraqueza quando o vemos suplicar 

para Harry, sob efeito da poção, que o mate.44 Aqui temos a fraqueza do que Lacan (2003) 

chamar de “pai atual”, tido como aquele sem autonomia e vigiado por todos, e o qual vai de 

encontro ao pai diplomata do século XXI, defendido por Corso e Corso (2006). Apesar de esse 

ser tido como “[...] um companheiro exemplar, cujos atributos devem incluir paciência, 

sensibilidade, senso de justiça, enfim, quase um monge, tão perfeito e equilibrado que não 

parece humano (CORSO; CORSO, 2016, p. 71), que é justamente a imagem que construímos 

de Dumbledore ao longo da história, agora o vemos como aquele pai que se angustia tanto 

quanto a mãe. Porém, ele não deixa de transmitir segurança, como quando Harry é atacado por 

                                                           
42 Vale ressaltar que o vilão usou o sangue de Harry para recuperar sua forma humana novamente, como em um 

nascimento, utilizando-se também, diga-se de passagem, restos mortais do próprio pai, em um ritual mágico, 

com palavras “divinas”; e eis então, a criação de um Deus, um homem verdadeiramente poderoso. 
43 “There is nothing to be feared from a body, Harry, any more than there is anything to be feared from the 

darkness [...]. It is the unknown we fear when we look upon death and darkness, nothing more” (ROWLING, 

2005, p. 529). 
44 Tais receios podem ser explicados a partir do texto “O inquietante”, de Freud (2010), no qual ele discute acerca 

da distinção do que nos inquieta e nos angustia. Essa ideia talvez não seja um problema, já que tendemos a dizer 

que tudo que é novo e desconhecido nos amedronta, mas Freud tem um pensamento diferente a esse respeito. De 

acordo com o psicanalista, podemos dizer que tudo que Dumbledore vê ao tomar a poção da bacia, ou mesmo o 

que Harry imagina ou presencia na caverna, só é assustador, porque, em parte, tudo é familiar, porém, não 

pertence a sua realidade, no momento. 
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inferis45 na caverna e o professor o protege, e/ou impor limites, momento esse que pode ser 

observado quando Dumbledore repreende Harry quando esse questiona a atitude do diretor em 

relação a Draco Malfoy em O enigma do Príncipe, no qual o aluno é o estopim de sua morte. 

Quer dizer, mesmo com suas fraquezas, o diretor não deixa de ser uma figura paterna mediadora 

entre o lado materno de Harry e a sua relação com o mundo externo; além do mais, ele é o tipo 

de pai que não confia inteiramente nos próprios ensinamentos, uma vez que é oriundo dos 

ensinamentos de sua família e origem, e não é suficiente frente as mudanças.46 Esse fato é 

justificado pelo próprio Dumbledore em As Relíquias da Morte para Harry: “Harry, eu só temia 

que você falhasse como eu havia falhado. Eu só temia que você cometesse os meus erros” 

(ROWLING, 2007, p. 570, tradução nossa),47 tal como um pai que se preocupa com as escolhas 

de um filho, escolhas essas parecidas com a de si mesmo, que consequentemente fez toda uma 

diferença – não para um lado bom, obviamente.  

Outro aspecto interessante que pode ser analisado junto a esse momento de fraqueza de 

Dumbledore é a sua posição de figura paterna passiva. Apesar de todo o poder de professor, e 

a própria posição que ele ocupa na escola enquanto diretor, da qual se espera uma atitude severa 

de sua parte, Alvo Dumbledore também é um pai passivo: primeiro, quando comparada a sua 

relação com Harry junto à profa. Minerva McGonagall, essa que tende, nessa tríade, representar 

o Super-eu, devido a sua postura ríspida.48 Segundo, em virtude da responsabilidade que nele 

se instalou após a morte dos pais do garoto: um sentimento de culpa que se converteu na 

obrigação de cuidar de Harry, e consequentemente, uma aproximação que despertou no jovem 

bruxo a necessidade de assumir seu lugar pela identificação. Além do mais, Dumbledore 

também desempenha o Super-eu ausente, principalmente depois da sua morte em O enigma do 

                                                           
45 Uma espécie de morto-vivo, mas nesse caso um morto reanimado por magia negra. 
46 Principalmente quando pensamos na relação que o professor teve com os seus irmãos, em especial, Ariana, a 

irmã doente que tivera que cuidar após a morte da mãe e da prisão do pai, alegando para todos que, ao contrário 

de a irmã ser uma bruxa com problemas de magia, na verdade, era doente, tal como a mãe ensinara, e Aberforth 

ressalta: “He learned secrecy a tour mother’s knee. Secrets and lies, that’s how we grew up, and Albus... he was 

a natural” [“Ele aprendeu a guardar segredo no colo de nossa mãe. Segredos e mentiras, assim crescemos e Alvo 

... ele era natural”] (ROWLING, 2007, p. 453). 
47 “Harry, I only feared that you would fail as I had failed. I only dreaded that you would make my mistakes” 

(ROWLING, 2007, p. 570). 
48 Essa comparação pode ser observada no trecho: “For a Split second, Harry hesitated. Professor McGonagall 

did not invite confidences; Dumbledore, though in many ways more intimidating, still seemed less likely to scorn 

a theory, however wild” [“Por uma fração de segundos, Harry hesitou. A professora McGonagall não inspirava 

confidências; Dumbledore, embora de muitas maneiras mais intimidante, ainda parecia menos inclinado a rejeitar 

uma teoria, por mais louca que fosse”] (ROWLING, 2005, p. 238, tradução nossa). Além disso, podemos 

interpretar McGonagall, em outras palavras, como a mãe que pune, e tomando as ideias de Bettelheim (2015, p. 

103), uma vez que ela é uma bruxa, não deixa, como em todos os contos de fadas, de ser “[...] a reencarnação da 

mãe inteiramente boa da infância e a mãe totalmente má da crise edípica”; logo, Harry dispõe tanto de figuras 

femininas recompensadoras, como a sra. Weasley, quanto desumanamente destruidoras, na figura de sua tia 

Petúnia Dursley. 
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Príncipe: ao ser assassinado por Severo Snape no alto da torre de Astronomia,49 o diretor perde 

o falo de desejo de Harry, isto é, Snape assume a função do pai simbólico que castra e frustra o 

garoto, eliminando sua proteção para seguir sozinho; afinal, como defende Bettelheim (2015, 

p. 152): “Para tornar-se ela própria, a criança tem que enfrentar os problemas da vida por conta 

própria; não pode depender dos pais para salvá-la das consequências de sua própria fraqueza”. 

Veremos adiante que Dumbledore enxerga Harry como o Outro, do mesmo modo que o 

garoto também vê o professor como tal, e a partir disso que residirá a verdade que viemos até 

então defendendo, a de que Harry o toma como uma figura paterna. Tal afirmação se valerá no 

fato do desejo de o professor vir a ser o desejo de Harry, o que significa que toda a consciência 

do garoto deseja se reconhecer em Dumbledore, na medida em que esse também se reconhece 

nele, numa espécie de reconhecimento recíproco (cf. HEGEL, 2011). Semelhante ideia está na 

relação de Harry Potter com Dumbledore a partir do momento que o jovem bruxo é um ser de 

necessidades paternas e, para isso, precisa conquistar a sua identidade reconhecendo-se no 

professor, ao mesmo tempo que ele é um ser de desejo para o diretor também. De outra maneira, 

podemos explicar essa relação por meio da metáfora do espelho, um conceito lacaniano 

formulado a partir de observações teóricas e abstratas, na defesa de que um sujeito fragmentado 

necessita de interação para preencher seu Eu vazio.  

Em tese, o estádio do espelho50 nada mais é do que o início do Édipo freudiano, o qual 

já conhecemos, e para Lacan (1998, p. 97) tido como um momento de epifania para a criança, 

a qual ao olhar para o espelho repercute 

 

[...] uma série de gestos em que ela experimenta ludicamente a relação dos 

movimentos assumidos pela imagem com seu meio refletido, e desse complexo virtual 

com a realidade que ele reduplica, isto é, com seu próprio corpo e com as pessoas, ou 

seja, os objetos que estejam em suas imediações.  

 

Em outras palavras, a criança se reconhece numa realidade duplicada, descobrindo-se fora dela, 

isto é, pelo Outro (seu reflexo), e as pessoas a sua volta tornam-se o espelho, tomando para si, 

como consequência, suas ações. Sendo esse conceito uma identificação, “[...] a transformação 

                                                           
49 A morte de Dumbledore ocorreu na torre de Astronomia, a mais alta do castelo; logo, enquanto um objeto fálico, 

o professor foi vítima de um poder maior, Snape, que o matara inibindo Harry de sua proteção e demais regalias, 

ao mesmo tempo que, observando o trecho: “Then he gazed down at the wise old face and tried to absorb the 

enormous and incomprehensible truth: that never again would Dumbledore speak to him, never again could he 

help...” [“Então ele olhou para o velho rosto sábio e tentou absorver a enorme e incompreensível verdade: nunca 

mais Dumbledore poderia falar com ele, nunca mais poderia ajudar...”] (ROWLING, 2005, p. 568), dava início 

a sua jornada de crescimento. 
50 Ao contrário do termo estágio, que significa uma fase que se encerra, estádio é um termo emprestado da biologia 

que indica fases de desenvolvimento, ou seja, não tem fim. Por isso, estádio do espelho é tido como a fase de 

desenvolvimento de uma criança que se identifica consigo a partir do reflexo do outro. 
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produzida no seu jeito quando ele assume uma imagem” (LACAN, 1998, p. 97), podemos dizer 

que a identificação que o professor proporciona a Harry é baseada no poder que aquele exerce,51 

principalmente em relação a Lord Voldemort: “Eu acho que os funcionários estarão mais 

seguros do que a maioria das pessoas enquanto Dumbledore for diretor; teoricamente, ele é o 

único que Voldemort jamais temeu, não é? [...]” (ROWLING, 2005, p. 73, tradução nossa).52 

Portanto, tal como a criança que, no Édipo, se sente atraída pela mãe, mas, quando exposta à 

castração por parte do pai, percebe quem detém o poder na tríade, desejando aquele que tem 

maior força; assim o que Dumbledore oferece para Harry é essa mesma chance que o diretor 

tem sobre o vilão. 

É através dessa experiência de identificação proporcionada por Dumbledore que Harry 

conquista a imagem do seu corpo próprio, promovendo a estrutura do Eu e terminando com a 

vivência psíquica designada por Lacan (2003) como fantasma do corpo facetado, ou seja, a 

separação do sujeito e do desejo. Porém, antes disso, Harry, como a criança, precisa passar 

pelos três tempos fundamentais do estádio do espelho, e sendo Alvo Dumbledore uma pessoa 

mais velha, investida do papel de líder e substituta dos pais, ele o auxiliará nisso, 

inconscientemente, a começar pelo momento quando o professor se torna a imagem que Harry 

toma como seu corpo em um ser real, do qual ele quer se aproximar e aprender – o que vem a 

mostrar que ele se vivencia e se orienta em Dumbledore. Isso pode ser observado em várias 

ocasiões ao longo da série, mas destacaremos o momento em que o vínculo entre Dumbledore 

e Harry se confirma para além da proximidade de interesse do professor, mas por parte de ambos 

terem perdido membros de suas famílias, e na mesma cidade:  

 

Harry não podia deixar de pensar que ele e Dumbledore tinham raízes profundas neste 

cemitério, e que Dumbledore deveria ter dito isso a ele; contudo, ele nunca pensou em 

compartilhar a conexão. Eles poderiam ter visitado o lugar juntos; por um momento, 

Harry se imaginou vindo ali com Dumbledore, o vínculo que isso teria formado, o 

quanto isso teria significado para ele (ROWLING, 2007, p. 267, tradução nossa).53 

 

                                                           
51 A própria aparência de Dumbledore já é intimidadora, fato que não escapa nem a um trouxa como o tio Válter: 

“It might have been the blatant wizardishness of his appearance, but it might, too, have been that even Uncle 

Vernon could sense that here was a man whom it would be very difficult to bully” [“Talvez fosse a sua flagrante 

aparência bruxa, mas também o fato de que mesmo o tio Vernon podia sentir que aqui ali havia um homem a 

quem seria muito difícil intimidar”] (ROWLING, 2005, p. 48-49). 
52 “I reckon the staff are safer than most people while Dumbledore headmaster; he’s supposed to be the only one 

Voldemort ever feared, isn't he? [...]” (ROWLING, 2005, p. 73). 
53 Harry could not help thinking that he and Dumbledore both had deep roots in this graveyard, and that 

Dumbledore ought to have told him so; yet he had never thought to share the connection. They could have visited 

the place together; for a moment Harry imagined coming here with Dumbledore, of what a bond that would have 

been, of how much it would have meant to him (ROWLING, 2007, p. 267). 
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O trecho não apenas retoma o professor como necessidade de afirmação do Eu de Harry, como 

Dumbledore também decepciona o garoto a partir de sua amizade com Gerardo Grindelwald, 

um bruxo das trevas anterior a Lord Voldemort: “Eu não sei quem ele amava, Hermione, mas 

nunca foi a mim [...]. Ele compartilhou muito mais do que ele realmente pensava com Gerardo 

Grindelwald do que jamais compartilhou comigo” (ROWLING, 2007, p. 295, tradução nossa).54 

Isso nos leva tanto ao segundo momento da metáfora do espelho, quando a criança descobre 

que o outro no espelho não é real, mas apenas uma imagem: não querendo apoderar-se e 

aprendendo a “[...] distinguir a imagem do outro da realidade do outro” (DOR, 1989, p. 80), 

quanto a partir das dores do ciúme que Dumbledore desperta em Harry, esse começa a buscar 

levar a melhor sobre o professor; quer dizer, de uma dependência, é a partir do ciúme provocado 

pelo diretor que o garoto deixa de lado o desejo de ser aquele, de seguir o que achava que 

Dumbledore diria ser o certo, e passa a tomar as suas próprias decisões com base no seu instinto.  

Chegamos ao terceiro momento do estádio do espelho, na ocasião que a criança dialoga 

com os dois momentos anteriores, pois agora ela sabe que o reflexo no espelho é uma imagem, 

não passando de sua própria imagem, e se reconhecendo, ela estrutura sua identidade, tal como 

acontece quando Alvo Dumbledore revela não ser o merecedor das Relíquias da Morte,55 mas 

Harry, terminando por constituir o Eu do garoto. Além disso, temos o momento em que Harry 

procura, junto a Rony e a Hermione, o retrato de Dumbledore para devolver a Varinha das 

Varinhas:  

 

‘Estou devolvendo a Varinha das Varinhas [...] de volta de onde veio.’  

[...] ‘Você tem certeza?’, disse Rony. Havia um levíssimo vestígio de anseio em sua 

voz enquanto olhava para a Varinha das Varinhas.’  

[...] ‘Essa varinha causou mais problemas do que vale a pena [...]. E honestamente 

[...], já tive problemas suficientes para toda a vida’ (ROWLING, 2007, p. 600, 

tradução nossa).56 

 

Ao devolver o objeto, o qual por si só tem uma representação fálica de poder, esse que vem 

pelo uso da palavra, como defendem as teorias lacanianas, ao pronunciar os feitiços, Harry está, 

                                                           
54 “I don’t know who he loved, Hermione, but it was never me [...]. He shared a damn sight more of what he was 

really thinking with Gellert Grindelwald than he ever shared with me” (ROWLING, 2007, p. 295). 
55 As Relíquias da Morte são três objetos mágicos, que ficaram famosos através de um conto infantil bruxo, no 

qual a própria Morte dá esses artefatos a três irmãos que subjugaram sua força. Obviamente, tais instrumentos, 

que são: a Varinha das Varinhas, a Pedra da Ressureição e a Capa da Invisibilidade, foram provavelmente 

fabricados, respectivamente, pelos irmãos Antíoco, Cadmo e Ignoto Peverell, sendo a Morte, assim, uma 

metáfora. 
56 ‘I’m putting the Elder Wand [...] back where it came from. [...] / ‘Are you sure?’ said Ron. There was the faintest 

trace of longing in his voice as he looked at the Elder Wand. [...] / ‘That wand’s more trouble than it’s worth 

[...]. And quite honestly [...], I’ve had enough trouble for a lifetime’ (ROWLING, 2007, p. 600). 
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na verdade, recusando o poder que antes desejara ao se ver no diretor e desejar ser ele.57 Desse 

modo, ao entregar a varinha, o Id de Harry, na figura de Rony, se manifesta, mas como 

Dumbledore permitira Harry aprender a integrar seus conflitos internos, ele assente com a 

escolha do Eu e segue tranquilo sua vida. 

Fica evidente que, dentro de um conflito edípico, Harry procura se reafirmar no Prof. 

Dumbledore para seguir em frente nas suas escolhas e na constituição de seu Eu, já que o diretor 

da escola desempenha a função de um pai que tudo sabe, e Harry, a criança curiosa em busca 

de respostas para os seus porquês; por isso, ele não percebe inicialmente quando o professor o 

incumbe da função de objeto no encontro com Horácio Slughorn, figura paterna que veremos 

agora. Através das palavras de Dumbledore, essa personagem: 

 

[...] gosta de conforto. Ele [Horácio] também gosta da companhia dos famosos, dos 

bem-sucedidos e dos poderosos. Gosta do sentimento de que tem influência sobre 

essas pessoas [...]. Ele costumava escolher os favoritos em Hogwarts, às vezes por sua 

ambição ou inteligência, às vezes por seu charme ou seu talento [...]. Horácio formou 

um tipo de clube de seus favoritos em torno dele, [...] e sempre colhendo algum tipo 

de benefício em troca [...] (ROWLING, 2005, p. 75, tradução nossa).58 

 

Em outras palavras, conhecendo o colega, Dumbledore espera convencer Horácio a retornar 

para Hogwarts dando-lhe o que ele deseja, o próprio Harry, ou melhor, aquilo que Harry traz 

consigo, que é a fama por ser quem é, “O menino que sobreviveu”. Pelo trecho, nota-se que 

Horácio gosta de satisfazer os impulsos do Id colecionando amizades com pessoas famosas, 

logo, esse é um desejo dele que exige ser satisfeito, contudo, todo objeto que é proposto para 

satisfazer seu prazer imediato. Nessa situação, Harry, é oferecido “[...] sem que [o garoto] o 

busque e sem que lhe seja dado ter uma representação psíquica dele” (DOR, 1989, p. 140), por 

enquanto. O que acontece é que Horácio possui um traço mnésico, no qual está a representação 

do objeto pulsional, ou seja, a imagem/percepção do objeto que o satisfaz, nesse caso, oriundo 

do primeiro momento que ele percebeu que sentia prazer por estar próximo de uma pessoa como 

                                                           
57 Quando Voldemort mata o jovem bruxo e ambos, professor e aluno, se reencontram numa dimensão psíquica 

que Harry desconhece: “Of course it is happening inside your head, Harry, but why on earth should that mean 

that it is not real?” [“Claro que está acontecendo dentro de sua cabeça, Harry, mas por que isso significa que 

isso não é real?”] (ROWLING, 2007, p. 579, tradução nossa), temos a regressão ao imaginário, esse que está 

relacionado à demanda e irá estabelecer uma relação entre o sujeito e o objeto (a e A) de seu desejo, sem 

diferenciar um do outro, numa unicidade, isto é, entre o que é ou não real. É nesse momento que Dumbledore 

fará Harry entender, de forma inconsciente e através de sua imagem, o que aconteceu; como se ela, na verdade, 

estivesse fazendo Harry retornar ao seu inconsciente na identificação com aquele, e juntasse tudo que antes não 

conseguira entender – na mesma premissa da Penseira, só que em um processo inverso. 
58 [...] likes his confort. He also likes the company of the famous, the successful and the powerful. He enjoys the 

feelings that he influences these people [...]. He used to handpick favourites at Hogwarts, sometimes for their 

ambition or their brains, sometimes for their charm or their talent [...]. Horace formed a kind of club of his 

favourites with himself at the centre, [...] and always reaping some kind of benefit in return [...]  (ROWLING, 

2005, p. 75). 
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Harry Potter. Observemos que a personagem esteve isolada por algum tempo, em virtude tanto 

de sua proximidade passada com Lord Voldemort, fugindo do assédio de seus Comensais da 

Morte, quanto também por conveniência, ao lembrarmos do tipo de pessoa que ele é. Então, 

assim que: “Ele passou por Harry, com o rosto resolutamente virado e com o ar de um homem 

tentando resistir à tentação” (ROWLING, 2005, p. 67, tradução nossa),59 Horácio ativou esse 

traço novamente. Vale destacar que essa nova necessidade não será pura, pois tanto a imagem 

quanto o traço serão reinvestidos a partir do momento que ele encontrar, por exemplo, outros 

alunos famosos, ou com potencial para tanto, em Hogwarts. Segundo Freud (2010b), um 

investimento exagerado dessa imagem mnésica, ou seja, dessa representação de sua satisfação, 

nesse momento pela persona de Harry, provoca o “[...] mesmo índice de realidade que uma 

percepção real”; logo, o prazer que ele tem ao satisfazer seu desejo, seja com Harry ou qualquer 

outro, é ilusória, pois não existe satisfação do desejo na realidade, visto que para a psicanálise 

a única realidade possível é a psíquica e uma vez que essa satisfação se encontra no real, ela 

não é possível porque a sua realização nunca alcança essa esfera (cf. FREUD, 2010b). 

É importante destacar esse movimento psíquico ao que se trata o desejo, pois ele se fará 

necessário ao longo de nossa análise. Então, enquanto Freud (2010b) defende que a satisfação 

está no desejo em si e ligado a uma falta que não pode ser preenchida por um objeto real, Lacan 

(1985) acrescenta que essa falta só pode ser preenchida por um objeto metonímico60 do objeto 

de desejo, e para explicar isso ele recorre à distinção entre desejo e necessidade: 

respectivamente, a constância da pressão pulsional e uma função biológica ritmada. De volta 

ao esquema do arco-reflexo, nós temos duas partes, uma responsável pela satisfação da pressão 

em atingir o alvo (satisfação) e outra de recalcar essa pressão, reprimindo-a ou sublimando-a. 

Como Freud atesta que essa sublimação é o caminho da pulsão, Lacan coloca que não será 

possível tal satisfação, já que na sublimação a pulsão é inibida pelo recalque. Desse modo, a 

pulsão não seria necessariamente satisfeita por seu objeto, já que a pulsão experimentada pelo 

objeto não é resultado da necessidade deste objeto que a pulsão satisfaz, em outras palavras, o 

que satisfaz o desejo não é objeto desejado, mas aquele que o traz. Isso explica que a gênese do 

desejo está na presença do Outro; para Lacan, o desejo surge numa relação com o Outro. Nesse 

                                                           
59 “He pushed past Harry, his face turned resolutely away with the air of a man trying to resist temptation” 

(ROWLING, 2005, p. 67). 
60 Entender a noção de metáfora e metonímia é fundamental dentro da perspectiva lacaniana para acepção estrutural 

de nosso inconsciente. Desse modo, sabendo que Lacan estrutura o inconsciente pelo estudo e uso da linguagem, 

tomemos as seguintes definições: a metáfora é responsável pelo sentido, logo, dentro do estudo da linguagem, 

relaciona-se ao significante saussuriano, esse que sustenta o sentido em virtude de sua autonomia em relação ao 

significado (na psicanálise). Já a metonímia impõe um novo significante em relação de continuidade com o 

significante anterior, ou seja, ela muda a imagem acústica, porém, sem alterar o seu sentido (significado) (cf. 

DOR, 1989). 
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encontro, podemos dizer que Harry é o objeto necessário para a satisfação de Slughorn, por sua 

vez o desejo do professor não se satisfaz, por exemplo, na presença do garoto, mas no que ele 

traz, ou seja, a sua fama, prestígio e tudo mais por ser quem é. De outro modo, Harry é 

responsável aqui pelo que Lacan (1985) chama de demanda, que é um intermediário entre a 

satisfação do objeto necessário e o desejo, ou seja, a presença do Outro capaz de atender essa 

necessidade. Aqui se faz preciso destacar que o psicanalista divide o campo do Outro em dois: 

o outro como objeto, que ele chama de pequeno a, e o Outro como campo/sujeito, doravante 

grande A. O primeiro é tido como o objeto causador do desejo, “[...] aquele que, por incidir 

como faltoso na experiência, causa o desejo do sujeito” (ELIA, 2004, p. 54), nesse caso, o 

pequeno a seria a reputação de Harry, aquilo que Horácio pode tirar vantagem de quem ele quer 

proximidade. Já o segundo é o lugar a partir do qual alguém traz o objeto, isto é, o próprio 

Harry, o grande A encompassa os próprios sujeitos demandadores dos benefícios desejados. 

Ressaltamos que na demanda nunca haverá a satisfação completa, pois nunca teremos uma 

condição estrutural plena do desejo, o qual, para Lacan (1985), é articulado no inconsciente, 

mas não significa que seja articulável, ou seja, formulado por palavras – daí o retorno a sua 

defesa da supremacia do significante sobre o significado. 

Independente do Prof. Horácio buscar satisfação na figura de Harry, não poderíamos 

esquecer do papel paterno que esse desempenha para o garoto, porque, afinal, é nessa 

personalidade individualista, entregue aos prazeres do Id, que o nosso herói também aprenderá 

a tirar vantagem para si. Dentre as imagens paternas propostas por Lacan (2005), Horácio 

Slughorn, assim como Dumbledore, enquadra-se no pai imaginário, não porque esse apresente 

atitudes castradoras, pelo contrário, ele é o tipo de pai que espera o melhor do filho, desde que 

possa se beneficiar sobre ele. De certa maneira, ele atua numa posição contrária, pois ao invés 

de Harry Potter identificar-se com ele, é o próprio que busca a si no garoto, tal como 

mencionamos a respeito do padrinho Sirius Black. O Prof. Dumbledore leva Harry para 

conhecer Horácio porque sabe que o colega vai se sentir atraído pela fama do garoto e, sendo 

assim, Harry conseguirá fazer com que o ex-professor desista da aposentadoria e volte para 

Hogwarts. Por sua vez, Dumbledore precisa de uma lembrança que pertence a Slughorn e uma 

vez que não a consegue por não ser o objeto de desejo do colega, encarrega Harry dessa tarefa; 

afinal, diante do visto acerca da necessidade, do desejo e da demanda, supomos que Harry é o 

objeto A de seu desejo, sendo que o próprio desejo de Harry se faz a partir do momento que 

Horácio o deseja, que é o desejo do diretor Dumbledore com quem o garoto realmente se 
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identifica.61 Portanto, Harry se coloca enquanto o objeto que falta ao professor, e o qual é 

ocupado numa cadeia metonímica por outros alunos, como Hermione Granger, Gina Weasley 

e como um dia o próprio Lord Voldemort fora.  

Essa mesma relação pode ser analisada tomando o Esquema L da dialética 

intersubjetiva”, pela qual Lacan (1998) propõe que a identidade do sujeito acede a partir da 

imagem do Outro. Observe o seguinte (re)esquema:  

 

 

Título: (Re)esquema L da dialética intersubjetiva 

Legenda: Como o sujeito acede a partir da imagem do Outro 

 

 
 

Fonte: Adaptação do Esquema L da dialética intersubjetiva (LACAN, 1998, p. 58). 

 

Antes de nos atermos a sua leitura, faz-se necessário conceituar dois termos nele 

presentes: Je e Moi.62 O primeiro é o sujeito verdadeiro ou inconsciente do qual falamos, e que 

Lacan (1998) defende como o sujeito irrefletido, devido a sua essência se revelar pela 

excentricidade; o segundo, por sua vez, é o contrário do primeiro, tido pelo psicanalista como 

o sujeito reflexivo, que se reporta a ele mesmo de maneira reflexiva, ou seja, sua essência está 

nele mesmo ser seu próprio objeto. Assim sendo, temos no esquema o Prof. Horácio enquanto 

o Eu (Je), que oculta o sujeito de seu desejo, quer dizer, ele o vê em Harry Potter (objeto A), 

uma vez que esse traz o que o professor, inconscientemente, quer, que é a fama e o sucesso, e 

do que pode tirar proveito disso. Ao mesmo tempo, há Harry, que mantém uma relação com 

                                                           
61 Ao contrário da relação entre Horácio Slughorn, Alvo Dumbledore e Harry Potter, em que este último 

desempenha a função de pulsão entre os outros dois e seus objetos de desejo, na ligação com o diretor e Lord 

Voldemort, ele é tanto demanda quanto o Outro. Isso explica porque o prof. Dumbledore deseja o que Harry 

pode proporcionar, pois ele sendo o Outro, logo, aquele que traz o objeto de desejo, que é a capacidade de derrotar 

Voldemort, o professor tem a oportunidade de derrotar o vilão, e sendo Harry Potter uma Horcrux – como bem 

descobrimos em As Relíquias da Morte: “You were the seventh Horcrux, Harry, the Horcrux he never meant to 

make” [“Você foi a sétima Horcrux, Harry, a Horcrux que ele nunca quis criar”] (ROWLING, 2007, p. 568, 

tradução nossa) –, ele é seu objeto de desejo também. 
62 Dualidade lacaniana, para o qual o sujeito é um Si mesmo estranho ao Eu, onde está o desejo. Logo, o Moi seria 

o Eu produzido pela imagem do corpo e o Je o próprio sujeito do desejo. 
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seu Eu (Moi) numa dependência com o Prof. Alvo Dumbledore, com o qual se identifica em 

um eixo imaginário. Entretanto, apesar do desejo do diretor em obter a lembrança de Horácio 

passar a ser o desejo de Harry também, Dumbledore somente assume a função de Moi, porque, 

para Slughorn, ao conseguir Harry, ele se tornará importante/respeitado como o colega.63 

Além do mais, observemos como essa relação de desejo é sempre triangular: 

Dumbledore, Horácio e Harry; Dumbledore, Voldemort e Harry; Harry, Rony e Hermione, 

entre outros. Isso só vem a comprovar a defesa de René Girard (2009) de que a literatura é uma 

tentativa de teorizar o próprio desejo, pois, enquanto alguns teóricos colocam o desejo apenas 

como sendo um elo entre dois sujeitos apenas, Girard (2009, p. 16) determina que “[...] dois 

sujeitos somente passam a desejar-se através da mediação de um terceiro”; logo, a relação de 

Horácio e Harry, por exemplo, só acontece em virtude de Alvo Dumbledore, já que esse é “[...] 

o outro que estimula o desejo de um dos vértices do triângulo” (GIRARD, 2009, p. 16), tanto 

Horácio quanto Harry, e porque, eventualmente, o mediador de todo desejo tende a ser o modelo 

que se quer imitar. Girard (2009, p. 17, grifo do autor) ainda acrescenta que, já que “[...] o 

desejo humano é fruto da presença de um mediador, vale dizer [que] o desejo é sempre 

mimético”; o desejo de Harry por Horácio é indireto, porque não é determinado por ele, mas 

pela trama de mediações as quais Dumbledore o envolve.64 

A verdade é que Horácio Slughorn se comporta assim com todos, e deixa óbvio o seu 

interesse, como podemos perceber no trecho em que ele mostra para Harry, em sua casa, as 

“fotografias em molduras reluzentes” de todos os seus “filhos” e o que cada um tem a oferecer 

em benefício: 

 

‘Todos os ex-alunos, todos com dedicatória. Você notará Barnabás Cuffe, editor do 

Profeta Diário, ele sempre está interessado em ouvir minha opinião sobre as 

novidades do dia. E Ambrósio Flume, da Dedosdemel – um cestão todos os 

aniversários, e tudo porque eu o apresentei a Cícero Harkiss, que lhe deu seu primeiro 

emprego! E na parte de trás [...] é o Guga Jones, que, claro, é capitão do Harpias de 

Holyhead... as pessoas estão sempre atônitas quando me ouvem chamar os jogadores 

do Harpias pelo primeiro nome, bilhetes grátis sempre que os quero!’ (ROWLING, 

2005, p. 72, tradução nossa).65 

 

                                                           
63 Vale ressaltar que Horácio aceita voltar à Hogwarts não apenas para ter contato com Harry, mas também pela 

segurança que o castelo e a presença de Alvo Dumbledore representavam. 
64 Desejo ou comportamento mimético trata-se da imitação do modelo, determinando o desejo pelos objetos desse 

mediador, fazendo o possível para ser senhor deles (cf. GIRARD, 2009). 
65 ‘All ex-students, all signed. You’ll notice Barnabas Cuffe, editor of the Daily Prophet, he’s always interested to 

hear my take on the day’s News. And Ambrosius Flume, of Honeyduckes – a hamper every birthday, and all 

because I was able to give him an introduction to Ciceron Harkiss, who gave him his first job! And at the back 

[...] that’s Gwenog Jones, who of course captains the Holyhead Harpies... people are always astonished when 

to hear I’m on first-name terms with the Harpies, and  free tickets whenever I want them!’ (ROWLING, 2005, 

p. 72). 
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Reparemos que ele assume essa função paterna para tirar proveito e viver sob o princípio do 

prazer; através dos seus ex-alunos, ele satisfaz mais do que as suas necessidades básicas, 

também satisfaz desejos pulsionais, como comer doces de qualidade da Dedosdemel ou receber 

entradas grátis para jogos de Quadribol. Obviamente, como todo ser humano, Horácio tem que 

amadurecer e controlar esses impulsos, que vem através do seu medo de perder essas regalias, 

tal como acontece no momento em que Harry o procura para obter a lembrança desejada por 

Dumbledore, visto que, na opinião dele, a verdade contida nessa memória irá desfazer todo o 

seu Eu constituído justamente a partir de suas satisfações. 

Por sua vez, é através das abstrações orais que o Prof. Slughorn cede ao medo e entrega 

a lembrança: na ocasião, Horácio acompanha Harry até a cabana de Hagrid, que irá sepultar a 

aranha Aragogue – evidentemente, o professor não fizera tamanha gentileza por solidariedade 

ao sofrimento do colega, mas porque “[...] o veneno de acromântula é muito valioso [...] pode-

se obter cem galeões por meio litro [...]” (ROWLING, 2005, p. 450, tradução nossa),66 ou seja, 

fizera por interesse, novamente. Após o enterro, na cabana de Hagrid, todos bebem vinho, com 

exceção de Harry que observa o professor ficar bêbado, aproveitando-se do seu momento de 

fraqueza para lhe pedir ajuda depois de falar sobre a morte de sua mãe, que também foi uma 

das favoritas de Horácio:  

 

[...] você não ajudará o filho dela [...] Ela me deu sua vida, mas você não me dará uma 

lembrança [...] ‘Eu sou o Escolhido. Eu tenho que matá-lo. Preciso dessa memória’ 

[...] 

‘Você é o Escolhido?’ 

‘Claro que sim,’ disse Harry calmamente. 

‘Mas então ... meu querido menino... você me pedindo um grande negócio... você está 

me pedindo, de fato, para ajudá-lo na sua tentativa de destruir –’ 

‘Você não quer se livrar do mago que matou Lílian Evans?’ 

‘Harry, Harry, é claro que sim, mas –’ [...] 

‘Seja corajoso como minha mãe, Professor...’ 

 (ROWLING, 2005, pág. 458-459, tradução nossa).67 

  

Mais que impor as consequências do princípio do prazer pelas abstrações orais, por meio 

desse trecho, podemos ter três interpretações sobre a função paterna do professor em relação à 

formação da personalidade de Harry. A primeira é que é nesse único momento que Harry Potter 

aceita que ele é o Escolhido, título que lhe é imputado pela comunidade bruxa a acreditar que 

                                                           
66 “[...] Acromantula venom is very valuable [...] might get a hundred Galleons a pint [...]” (ROWLING, 2005, 

p. 450). 
67 [...] you won’t help her son [...] She gave me her life, but you wont give me a memory [...] ‘I am the Chosen 

One. I have to kill him. I need that memory’ [...] / ‘You are Chosen One?’ / ‘Of course I am,’ said Harry calmly. 

/ ‘But then... my dear boy... you’re as King a great deal... you’re asking me, in fact, to aid you in your attempt to 

destroy –’ / ‘You don’t want to get rid of the wizard who killed Lily Evans?’ / ‘Harry, Harry, of course I do, but 

–’ [...] / ‘Be brave like my mother, Professor...’ (ROWLING, 2005, p. 458-459). 
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ele destruirá Voldemort. A ideia que se tem aqui é a mesma aplicada a Anakin Skywalker, em 

Star Wars, ao assumir a identidade de Darth Vader quando aceita a palavra, assim como Harry, 

que durante meses lera o Profeta Diário e não aceitava o título até então, ou melhor, ele até 

aceitava, mas não revelava para as pessoas em geral, fazendo aqui porque, primeiro, estava sob 

o efeito da Felix Felicis,68 e a poção sussurrava em sua mente que teria o efeito desejado, além 

do que o professor, por estar bêbado, não lembraria no dia seguinte. Ao afirmar para Horácio 

que ele é o Escolhido, ele usa a própria palavra como meio de chegar ao ser inconsciente, onde 

está o “sujeito sem qualidades”, no qual emerge, ou seja, tomando para si esse significante, ele 

também aceita o significado de possuí-lo, que se fará nos seus atos em si cumprir a profecia e 

matar Lord Voldemort. Em outras palavras, Harry reconhece parte de sua constituição de sujeito 

ao dar-se essa significação e, visto que ele se encontra com o significante, temos novamente a 

prevalência desse sobre o primeiro; em síntese: o significante tido no título o Escolhido 

convocou o sujeito inconsciente de Harry, exigindo sua constituição diante de Horácio 

Slughorn.  

A segunda interpretação diz respeito à tríade Harry, Lílian e Horácio – uma vez que o 

professor considera a mãe do garoto sua aluna favorita: “Você sabe que um professor não devia 

ter favoritos, é claro, mas ela era uma das minhas [...]. Uma das mais inteligentes que já ensinei. 

Viva, sabe. Menina encantadora [...] costumava me dar de volta respostas petulantes, também” 

(ROWLING, 2005, p. 70-71, tradução nossa).69 Podemos supor que Slughorn a tinha como seu 

maior objeto A, assumindo em relação a ele a função materna de detentora do falo lacaniano.70 

Talvez há quem discorde que Lílian Evans não pode assumir o falo, uma vez que ele faz 

referência ao pai, aquele que medeia a relação da mãe com o filho; no entanto, estando o 

professor na posição de filho, a mãe de Harry pode ter a forma de uma mãe fálica,71 já que 

detém aquilo que falta a Horácio e que ele deseja, a sua astúcia e inteligência, ou seja, um objeto 

fálico cuja a natureza é ser um elemento significante. Slughorn identifica-se com esse objeto 

fálico ao mesmo tempo que se introduz à castração pela presença da “dimensão paterna” 

representada por Harry: o garoto priva o professor do objeto, assumindo-o com a morte da mãe 

                                                           
68 Também chamada de Sorte Líquida, é uma poção que traz sorte por um determinado período de tempo para 

quem a bebe. 
69 “You shouldn’t have favourites as a teacher, of course, but she was one of mine [...]. One of the brightest I ever 

taught. Vivacious, you know Charming girl [...]. Very cheeky answers I used to get back, too” (ROWLING, 

2005, p. 70-71). 
70 Para Lacan (1998), o falo é um ponto de articulação que medeia as organizações pré-genitais de modo que haja 

um significante ordenador, ou seja, um operador simbólico que permita o sujeito se situar quanto ao seu desejo. 

Logo, não deve-se confundir com a ideia de Nome-do-Pai, que ordena o núcleo familiar. 
71 Segundo Safatle (2009, p. 53, grifo do autor), “[...] ‘homem’ e ‘mulher’ são antes de mais nada significantes¸ 

cuja realidade é eminentemente sócio linguística”. Nesse sentido, é possível que Lílian Evans possa ocupar uma 

posição masculina na relação de desejo com Harry e Horácio.  
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e coincidentemente interdita a satisfação do impulso de Horácio, que agora o deseja, mas é 

frustrado com a ideia de entregar a lembrança, que nos leva à terceira interpretação.  

Na entrega da memória, Harry finalmente se reconhece em Horácio; sua atitude em 

ceder ao que o garoto quer é a mesma desse deixar-se ser usado pelo professor Dumbledore – 

Horácio Slughorn é uma figura paterna que desempenha em Harry o mesmo desejo que o diretor 

espera que ele desempenhe numa relação de igualdade. Quer dizer, o Prof. Horácio ensina Harry 

a ser individualista, entregar-se aos prazeres do Id, e não vamos esquecer que o professor é o 

responsável por entregar para o garoto a poção Felix Felicis, com a qual Harry obtém sucesso 

na sua missão em busca da memória solicitada por Dumbledore; de outro modo, Harry usou-se 

do próprio meio de Horácio para vencê-lo. 

Agora que já vimos a posição que os professores Alvo Dumbledore e Horácio Slughorn 

ocupam enquanto desempenhadores da função paterna, voltemo-nos para Rony Weasley. Esse 

é o melhor amigo de Harry e também ocupante dessa função, exatamente porque representa os 

desejos impulsivos de Harry, junto a Hermione Granger, que, por sua vez, assume o papel de 

Super-eu (SOUZA; PONTE, 2016).  

Então, estando Rony Weasley responsável pelas forças primitivas, podemos concordar 

que, enquanto as figuras paternas anteriores são tidas como pais imaginários, ele é um pai 

simbólico. Pela premissa da psicanálise lacaniana, o sujeito simbólico é aquele que se situa 

quanto ao desejo, através da linguagem, assim como demonstrado em todos os momentos que 

a personagem se entrega aos prazeres orais, sempre se servindo de mais um pedaço de torta de 

caramelo ou coxas de galinha, à ocasião da devolução da varinha em que seu desejo se manifesta 

sobre o amigo, ao mesmo tempo que Hermione discorda: “Eu acho que Harry está certo” 

(ROWLING, 2007, p. 600, tradução nossa),72 impondo sua moral social.73 Ademais, sendo 

Harry um garoto órfão, que sofre de fixações reprimidas na infância, novas vinculações podem 

ocupar esse lugar, desde uma pessoa mais velha, como Dumbledore, a outras pessoas da idade 

de Harry, igual a Rony e Hermione, visto que a relação entre eles é de uma amizade baseada no 

sentimento de amor (cf. ANNA FREUD, 2006). Ao passo que, se observarmos atentamente, 

ambos ocupam a posição de pai e mãe para Harry numa representação infantil de seus pais, 

                                                           
72 “I think Harry’s right” (ROWLING, 2007, p. 600). 
73 Há outras situações como essa, como quando Harry continua a ter acesso à mente de Lord Voldemort e Hermione 

insiste para o amigo fechar essa ligação, pois Dumbledore alertará do perigo, enquanto Rony intervém, não 

apoiando o amigo, mas deixando que ele escolha o melhor. De todo modo, Rony concorda, sem falar, que Harry 

possa ler a mente de Voldemort, porque permite saber o que o bruxo está fazendo, e principalmente, como 

Horácio Slughorn, ao pensar em si mesmo, Rony pode ficar sabendo se os demais Weasley não estão sendo 

atacados. Quer dizer, em determinado momento, o amigo de Harry quer se usar dele enquanto meio para atingir 

o próprio desejo. 
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defendida por Corso e Corso (2006), uma vez que Hermione além de ser uma garota nascido-

trouxa (cujo os pais não são bruxos), também é inteligente, como Lílian Evans fora, enquanto 

Rony, do mesmo modo que Tiago Potter, pertence a uma família tradicional de bruxos, que se 

compromete com a justiça e a magia do bem. E tendo em vista a relação de Rony e Hermione, 

ainda podemos supor uma interpretação em que os papéis se invertem e Harry é que 

desempenha a função paterna. Analisemos o trecho em que Harry e Hermione, eufóricos com 

uma recente descoberta acerca da maneira de como destruir as horcurxes, “esquecem” da 

presença de Rony, que irritado, decide abandoná-los:  

 

Rony arrancou a corrente por cima de sua cabeça e jogou o medalhão sobre uma 

cadeira próxima. Ele se virou para Hermione. 

[...] ‘Você vai ficar, ou o quê?’ 

[...] ‘Sim – sim, vou ficar. Rony, dissemos que íamos com Harry, dissemos que 

ajudaríamos –’ 

‘Entendi. Você escolhe ele.” (ROWLING, 2007, p. 254, tradução nossa).74 

 

Nesse momento, Harry priva Rony do seu objeto de desejo, a presença e o amor por 

Hermione, mas não de maneira consciente. O fato de eles terem prometido acompanharem 

Harry na busca pelas horcruxes é que dita a lei, e Hermione reconhece isso, como a mãe ao 

reconhecer que o pai é que detém o seu objeto de desejo; afinal, a garota sabe que a única 

maneira de derrotar Lord Voldemort naquele momento é ajudando o amigo a cumprir a missão, 

aparentemente, impossível, deixada por Alvo Dumbledore, que não é apenas o seu desejo, mas 

de toda a comunidade bruxa contra a nova ditadura mágica. Assim, Rony determina-se em 

relação à função significante de Harry; ele acredita não ser o objeto desejado por Hermione, 

por não possuir o falo, ou melhor, o poder que o amigo tem para derrotar o vilão. Após 

abandonar os amigos, Rony retorna arrependido, e parece estar assumindo as responsabilidades 

do grupo: “Talvez porque ele estava decidido a compensar por tê-los abandonado: talvez porque 

a indiferença de Harry galvanizasse suas qualidades latentes de liderança, Ron era quem estava 

encorajando e exortando os outros dois à ação” (ROWLING, 2007, p. 354, tradução nossa).75 

Daí inicia-se o complexo de castração e a busca pelo seu falo, resultando no retorno dele e do 

seu papel junto aos outros dois na destruição das horcruxes e na batalha final.  

                                                           
74 Ron wrenched the chain from over his head and cast the locket into a nearby chair. He turned to Hermione. / 

[...] ‘Are you staying, or what?’ / [...] ‘Yes – yes, I’m staying. Ron, we said we’d go with Harry, we said we’d 

help –’ / ‘I get it. You choose him.’ (ROWLING, 2007, p. 254). 
75“Perhaps because he was determined to make up for having walked out on them: perhaps because Harry’s 

descente into listlessness galvanised his dormand leadership qualities, Ron was the one now encouraging and 

exhorting the other two into action” (ROWLING, 2007, p. 354). 
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Vê-se que os três compõem o triângulo edípico tradicional, com as rivalidades normais 

para isso, e outro fator interessante quanto a Rony é que ele desempenha essa função sem 

mesmo ter o seu Eu formado e preparado para isso. Quer dizer, Rony é uma figura paterna que 

está em si tentando se afirmar, fato oriundo da posição que ocupa em ser o quinto filho homem 

numa família de poucos recursos, tendo que crescer não apenas sob a sombra dos irmãos, mas 

também do próprio Harry. Assim como há uma necessidade em Harry de se mostrar superior a 

Dumbledore, o jovem Weasley também busca fazer a diferença, tanto que ao abandonar os 

amigos em As Relíquias da Morte, retornando no momento que Harry precisa de ajuda, Rony 

integra os seus próprios conflitos: possuído pela Horcrux de Voldemort, ele confronta todas as 

suas angústias familiares, o medo de perder o amor de Hermione e o ciúme em relação a 

Harry;76 destruir a Horcrux foi seu ato integrador, pois não só fora digno de tirar a espada de 

Gryffindor do poço no qual Harry estava se afogando, Rony também tornou-se digno de sua 

função junto ao amigo. 

Sem essas figuras de identificação, o Eu de Harry não encontrará caminho para a sua 

formação, pois uma vez que entramos no complexo de Édipo, nunca mais saímos, ficando 

questões mal resolvidas. Mas antes de falarmos das personagens castradoras, também 

importantes nesse processo de constituição do sujeito, que será discutido no próximo capítulo, 

faz-se necessário saber que Harry procura outros para preencher esse vazio – daí a presença de 

personagens como Arthur Weasley, Remo Lupin e Rúbeo Hagrid. 

Diferentemente das outras figuras que permitem uma interpretação isolada, Arthur 

Weasley e Remo Lupin são desempenhadores da função em relação ao Harry junto a outros, e 

como tal, eles podem ser estudados paralelamente numa interpretação comparativa. Vejamos 

que tanto o sr. Weasley quanto Lupin representam pais condizentes na estrutura do sujeito 

simbólico, a que Harry respeita. Por sua vez, Arthur Weasley estará muito mais propenso a 

conciliar os impulsos de Harry do que Lupin, visto que aquele compartilha sua relação com o 

garoto junto à sra. Weasley, que tem uma representação moral excessiva,77 como podemos 

                                                           
76 Isso pode ser observado em Harry Potter and the Sorcerer's Stone [Harry Potter e a Pedra Filosofal] (1997), na 

cena em que Harry leva Rony para conhecer o Espelho de Ojesed, objeto mágico que mostra a quem o mirá-lo o 

seu desejo mais íntimo, e eis o que Rony vê: “[...] I’m different – I look older – and I’m Head Boy! [...] I am – 

I’m wearing the badge like Bill used to – and I’m holding the House Cup and the Quidditch Cup – I’m Quidditch 

captain, too!” [“...eu estou diferente – Eu pareço mais velho – e sou Chefe dos Monitores [...]. Eu estou... eu 

estou usando um distintivo igual ao do Gui – e estou segurando a Taça das Casas e a Taça de Quadribol – Eu 

sou Capitão da equipe de Quadribol também!”] (ROWLING, 1997, p. 155). Ou seja, ele se vê superior a todos 

com o qual tem sentimento de inferioridade, como os irmãos Gui e Carlinhos, tendo que dividir seu Eu 

fragmentado com as diversas personalidades em volta. 
77 Outro momento que expressa essa passividade do sr. Weasley em relação às atitudes de Harry, pode ser 

encontrada em A Ordem da Fênix: “Arthur!’ said Mrs. Weasley, rounding on her husband. ‘Arthur, back me 

up!’ / Mr. Weasley did not speak at once. He took off his glasses and cleaned them slowly on his robes, not 
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observar na fala de Rony, no momento em que Harry questiona o que os pais do amigo acharam 

ao informar-lhes que deixariam a escola em seu último ano para seguir na missão deixada por 

Dumbledore: “Papai, sim. Ele ajudou Fred e Jorge a transformar a alma penada [a se passar por 

um sósia doente do filho]. Mamãe... bem, você sabe como ela é. Ela não aceitará até termos 

partido” (ROWLING, 2007, p. 86, tradução nossa).78 De outra maneira, o jovem bruxo sempre 

procura Arthur para pedir conselhos em relação aos seus desejos: “Harry pensou com cuidado 

e chegou à conclusão de que, se ele ia contar a alguém, o sr. Weasley seria a pessoa certa; [...] 

porque ele pensou que não havia muita chance de o Sr. Weasley explodir de raiva” (ROWLING, 

2005, p. 128, tradução nossa);79 ao contrário de Dumbledore, que priva Harry em certos 

momentos, Arthur Weasley não o julga, ou melhor, não diz o que ele deve ou não fazer, 

deixando-o decidir por si mesmo, ou seja, ao contrário de privá-lo, o pai de Rony deixa que o 

jovem bruxo descubra as suas próprias forças, diante das consequências, evidentemente. Outro 

fator que confirma essa atitude de Harry é que o sr. Weasley o reconhece enquanto um sujeito 

maduro antes do próprio Prof. Dumbledore, quando, em Harry Potter e o prisioneiro de 

Azkaban (1999),80 conta para o garoto sobre Sirius Black ter escapado da prisão para vir atrás 

dele. O mesmo pode-se dizer quanto a Lupin, que em As Relíquias da Morte convida Harry 

para ser o padrinho do seu filho. 

Agora observemos o trecho em que Harry compartilha com Arthur Weasley e Remo 

Lupin sua suspeita em relação ao comportamento estranho de Draco Malfoy: “Por todos os 

meios, conte ao Dumbledore o que você disse a Arthur e a mim, mas não espere que ele 

compartilhe de sua visão sobre o assunto; nem espere que ele se surpreenda com o que lhe 

disser” (ROWLING, 2005, p. 312).81 Vejamos que, ao contrário de receber o apoio do amigo 

de seu pai, Harry é advertido por Lupin. O jovem bruxo estava acostumado com o tratamento 

negligente de seu padrinho, e esperava o mesmo de Remo Lupin, visto que esse também fora 

                                                           
looking at his wife. Only when he had replaced them carefully on his nose did he say, ‘Dumbledore knows the 

position has changed, Molly. He accepts that Harry will have to be filled in to a certain extent now that he is 

staying at headquarters —” [“Arthur!’, disse a Sra. Weasley, zangando-se com o marido. ‘Arthur, me apoie!’ / 

O Sr. Weasley não falou imediatamente. Ele tirou os óculos e limpou-os lentamente em suas vestes, sem olhar 

para a esposa. Somente quando os colocou cuidadosamente no nariz, ele disse: ‘Dumbledore sabe que a posição 

mudou, Molly. Ele aceita que Harry precisará ser informado até certo ponto agora que ele ficará na sede —’] 

(ROWLING, 2003, p. 89, tradução nossa). 
78“Dad is. He helped Fred and George transform the ghoul. Mum... well, you’ve seen what she’s like. She won’t 

accept we’re going ‘til we’ve gone” (ROWLING, 2007, p. 86). 
79 “Harry had thought it through carefully and come to the conclusion that, if he were to tell anyone, Mr Weasley 

would be the right person; [...] because he thought that there was not too much rish of Mr Weasley exploding 

with anger” (ROWLING, 2005, p. 128). 
80 Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. 
81“By all means tell Dumbledore what you have told Arthur and me, but do not expect him to share your view of 

the matter; do not even expect him to be surprised by what you tell him” (ROWLING, 2005, p. 312). 
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um dos melhores amigos do seu pai, Tiago, e de Sirius Black; porém, ele logo percebe que não 

terá o mesmo tratamento do ex-professor, principalmente, quando o seu sexto ano começa e o 

garoto não recebe nenhuma carta: “Harry não recebeu nenhuma carta desde o início do 

trimestre; [...] e, embora tivesse esperado que Lupin pudesse escrever de vez em quando, até 

agora estava desapontado” (ROWLING, 2005, p. 220, tradução nossa).82 Na verdade, a 

esperança que Harry deposita em Lupin advém do fato de que ele, assim como Sirius, também 

veja o amigo Tiago nele, mas diferente de Black, Lupin consegue equilibrar os seus desejos e 

manter-se parcial na sua relação com o garoto.83 

É interessante ressaltar que, no caso de Remo Lupin, Harry não sente prazer na 

semelhança com seu pai, pois, tendo perdido essa imagem simbólica com a morte do padrinho, 

ele não a deseja mais, e é nesse caso que o garoto, assim como fora com Horácio Slughorn, 

assume uma função paterna em relação a Lupin. Observemos que, quando esse último o procura 

em As Relíquias da Morte, tem o desejo de ficar junto de Harry e de seus amigos para ajudá-

los, ao passo que estará fugindo da realidade que o consome, visto que descobrira que será pai 

e, na condição de lobisomem, não quer aceitar isso. Ou seja, ele recorre ao princípio do prazer 

para fugir da dor de infligir a uma criança o fato de seu pai ser um monstro e não dispor de 

condições para cuidar dele. Até que Harry intervém:  

 

‘Meu pai morreu tentando proteger minha mãe e eu, e você acha que ele diria para 

você abandonar seu filho para nos acompanhar em uma aventura?’ [...] ‘Eu acho que 

você está se sentindo um pouco audacioso’, disse Harry. ‘Você quer ocupar o lugar 

de Sirius’ – [...] ‘Nunca acreditei’, disse Harry. ‘O homem que me ensinou a lutar 

contra dementadores – um covarde’ (ROWLING, 2007, p. 176).84 

 

Diante dessas palavras, Lupin fica furioso, mas através delas, em um estádio do espelho inverso, 

ele se vê em Harry, na vida miserável que esse viveu por ser órfão, e tão logo essa imagem 

facetada de uma realidade possível o faz perceber o que ele realmente deseja; quer dizer, Harry 

                                                           
82“Harry had received no mail since the start of term; [...] and although he had hoped that Lupin might write 

occasionally, he had so far been disappointed” (ROWLING, 2005, p. 220). 
83 Em O enigma do Príncipe, por exemplo, Lupin censura o fato de Harry não acreditar no julgamento do prof. 

Dumbledore sobre Severo Snape, que anteriormente havia sido um Comensal da Morte, servindo a Lord 

Voldemort. Naquele momento, o garoto gostaria de saber se Snape estava seguindo ou não ordens do diretor 

para espionar Draco Malfoy: “It isn’t our business to know,’ said Lupin unexpectedly. He had turned his back 

on the fire now, and faced Harry across Mr Weasley. ‘It’s Dumbledore’s business. Dumbledore trusts Severus, 

and that ought to be good enough for all of us” [“Não é da nossa conta saber – disse Lupin inesperadamente. 

Tinha dado as costas à lareira e encarava Harry do outro lado do sr. Weasley. – É da conta de Dumbledore. Ele 

confia em Severo, e isto deve ser suficiente para todos nós”] (ROWLING, 2005, p. 311, tradução nossa).  
84‘My father died trying to protect my mother and me, and you reckon he’d tell you to abandon your kid to go on 

an adventure with us? [...] ‘I think you’re feeling a bit of a daredevil,’ Harry said. ‘You fancy stepping into 

Sirius’s shoes —’ [...] ‘I’d never have believed this,’ Harry said. ‘The man who taught me to fight dementors — 

a coward.’ (ROWLING, 2007, p. 176). 
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neste momento é o grande Outro para Lupin, pois trará para ele o que acha que é o seu desejo, 

e descobrirá no garoto a si mesmo, compreendendo que aquela não é a escolha certa, pois estaria 

condenando seu futuro filho a uma vida de orfandade como a de Harry Potter.85 

Finalmente, no que diz respeito a sua última figura paterna, ou ao menos daquelas que 

consideramos para este trabalho, Rúbeo Hagrid tem um desempenho especial. Há quem defenda 

de imediato que Sirius Black fora a imagem paterna mais forte que o jovem Harry teve na série 

– e de fato foi, se considerarmos sua posição de padrinho do garoto, logo, um membro oficial 

da família. Porém, no que cabe à psicanálise e a essas figuras que desempenham tal papel, 

Hagrid é o melhor exemplo, não numa condição apenas de Outro, mas porque, dentro da própria 

forma e do conteúdo da obra de J. K. Rowling, ele tenha salvado a chance de Harry Potter de 

constituir sua personalidade. E afirmamos isso com base em três fatos: primeiro, fora Hagrid 

que tirara Harry ainda bebê da casa dos pais em ruínas para levá-lo aos tios; segundo, fora ele 

que derrubara a porta dos Dursley, dissera que era bruxo e o ajudara a ir para Hogwarts; e 

terceiro, mas não menos importante, foi Hagrid que carregou Harry nos braços, depois que ele 

voltou a vida após morto por Lord Voldemort, durante a caminhada da vitória dos vilões. Em 

outras palavras, graças a Hagrid, Harry pode presenciar todas as experiências necessárias no 

mundo da magia, fundamentais para encontrar seu Eu independente.  

Mais do que tudo isso, Rúbeo Hagrid traz o símbolo do conforto do lar, além do papel 

fundamental da escola enquanto a primeira e principal experiência social de Harry com a 

sociedade bruxa a qual ele pertence. Por ventura, uma coisa está atrelada à outra, pois, desde 

que descobrira ser um bruxo (sua identidade real), Harry vê Hogwarts como sua casa, e a 

presença de Rúbeo reafirma a escola como lar.86 Além disso, há o fato de a cabana de Hagrid 

também trazer esse conforto proporcionado pela presença de um lar, uma vez que é nela que 

Harry, Rony e Hermione vão para tomar chá e conversar.87 Logo, podemos supor que esse é 

                                                           
85 O mesmo podemos dizer sobre Harry Potter, que vê em Lupin, talvez, o próprio dilema que seus pais viveram 

no primeiro confronto com Lord Voldemort. Ao se identificar com Remo Lupin, Harry aceita o último de seus 

conflitos psíquicos: as condições que o levaram a ser um órfão; ele concorda com sua realidade/identidade atual, 

integrando-a.  
86 Tanto que há a necessidade do garoto da presença do grande amigo em A Ordem da Fênix: “[...] Harry squinted 

through the darkness for a glimpse of Hagrid; he had to be here, Harry had been relying on it — seeing Hagrid 

again had been one of the things to which he had been looking forward most” [“[...] Harry entrecortou a escuridão 

a procura de um vislumbre de Hagrid; Ele tinha que estar aqui, Harry estava confiando nisso – ver Hagrid 

novamente era uma das coisas pelas as quais ele estava ansioso”] (ROWLING, 2003, p. 196, tradução nossa). 
87 Vejamos a descrição do lugar: “Hagrid lived in a small wooden house on the edge of the Forbidden Forest [...] 

There was only one room inside. Hams and pheasants were hanging from the ceiling, a copper kettle was boiling 

on the open fire and in a corner stood a massive bed with a patchwork quilt over it” [“Hagrid morava em uma 

pequena casa de madeira à beira da Floresta Proibida [...] Havia apenas um aposento dentro. Presuntos e faisões 

estavam pendurados no teto, uma chaleira de cobre estava fervendo no fogo aberto e em um canto estava uma 

enorme cama com uma colcha de retalhos sobre ela”] (ROWLING, 1997, p. 104, tradução nossa). 
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um espaço cômodo, acolhedor, diferente da própria grandiosidade da escola, ou seja, mesmo 

que a figura paterna de Hagrid reafirme Hogwarts como a verdadeira casa de Harry, a cabana 

ainda lhe permite ter um pouco mais do que não teve na casa dos tios. Além do que, a escola 

não deixa de ser um espaço institucional, e o contato com Hagrid permite uma pausa nesse 

âmbito, até porque, assim como Dumbledore, Hagrid é um professor com atitudes íntimas em 

relação a Harry, tanto que eles se cumprimentavam sem formalidades: “Hagrid nunca conseguiu 

se comportar com a mesma dignidade da professora McGonagall, [...] que manifestava 

desaprovação a essa saudação entusiasmada” (ROWLING, 2005, p. 156, tradução nossa).88 

Quanto ao próprio Hagrid, esse pode ser considerado como uma representação da 

proteção, já que, 1) além de ser um meio gigante, que na forma do texto é caracterizado pelas 

expressões de ação de Hagrid, fazendo referência a sua figura metade humano e metade 

monstro, pelo fato de urrar ou rosnar, como um animal, além das palavras truncadas em inglês, 

you (você) por yeh ou just (somente) por jus’, por exemplo, que acentuava esse dialeto, 

considerado por parte da comunidade mágica animalesco;89 2) ele também ocupa a função de 

guarda-caça de Hogwarts e, segundo Bettelheim (2015, p. 286): “No inconsciente, o caçador é 

visto como o símbolo de proteção”. Hagrid lida com os animais da propriedade, o que também 

se enquadra nas fobias de animais que toda a criança, em algum momento da sua vida desperta: 

“Em seus sonhos e devaneios, a criança é ameaçada e perseguida por animais ferozes, criações 

de seu medo e culpa” (BETTELHEIM, 2015, p. 286).90 Daí, entra o pai-caçador, o único capaz 

de manter esses animais à distância – evidentemente, Hagrid não os manteve longe de Harry, 

mas os impôs a ele, que, consequentemente, o ajudou a não os temer. Necessariamente, o 

caçador do conto de fadas não precisa matar o animal; pelo contrário, como Rúbeo, ele domina, 

controla e subjuga esses animais selvagens e ferozes. Segundo Bettelheim (2015, p. 286): “Num 

nível mais profundo, ele representa a subjugação das tendências animais, antissociais, violentas 

no homem”, quer dizer, mais que salvar Harry dos perigos exteriores, ele também salva o garoto 

dos perigos de suas próprias emoções violentas quanto da dos outros, quando aconselha o 

garoto, por exemplo, a não se importar com as implicâncias de Draco Malfoy e ceder às brigas 

                                                           
88 “Hagrid had never quite managed to comport himself with the dignity of Professor McGonagall, [...] who was 

looking disaproving at this enthusiastic greeting” (ROWLING, 2005, p. 156). 
89 Apesar da imagem aterradora de gigante, há elementos que o humanizam, como sua sensibilidade diante da 

morte da acromântula Aragogue, em O enigma do Príncipe, quando chorara muito e enxugava o rosto no seu 

habitual avental florido.  
90 É pertinente observar que, metaforicamente, Harry é de fato ameaçado por animais, principalmente quando 

penetra a Floresta Proibida, nos terrenos da escola; e o que é ainda mais curioso é que Hagrid quase nunca está 

lá para protegê-lo, pelo contrário, até o envia para o covil de Aragogue, em Harry Potter and the Chamber of 

Secrets [Harry Potter e a Câmara Secreta] (1998). Obviamente, Hagrid não está apenas fazendo Harry penetrar 

na selva, mas no mundo escuro, escondido e quase impenetrável de seu inconsciente, de forma a encontrar o 

caminho de volta e tornar-se independente. 



77 
 

com esse. Logo, podemos dizer que, apesar de Hagrid ocupar a posição de pai simbólico, muito 

dele tende para o pai real, aquele personagem real que separa a mãe e o filho, e é substituído 

pelo simbólico na sua ausência. 

Agora que já refletimos sobre a relação das figuras paternas junto as questões que dizem 

respeito ao conceito do grande Outro e do desejo, por uma leitura do estádio do espelho 

lacaniano, no próximo capítulo, trataremos de analisaremos a influência dessas imagens 

paternas quando incumbidas de mediarem a castração pela dita Lei do Pai.  
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4 A CASTRAÇÃO PATERNA NA CONSTRUÇÃO DA PERSONAGEM HARRY 

POTTER 

 

No capítulo anterior, discutimos acerca da relação da personagem Harry Potter com 

algumas figuras paternas que consideramos como benevolentes. Para tanto, levamos em 

consideração pressupostos psicanalíticos que, de certa maneira, sucedem o complexo de Édipo 

freudiano, como o conceito de sujeito, do grande Outro, do desejo; em síntese, aspectos que se 

fazem necessário para um entendimento parcial do estádio do espelho, metáfora elaborada por 

Lacan (1998) para tratar da criança que se encontra dependente na dialética de identificação 

com o outro, com base numa imagem simbólica de si mesmo. Neste capítulo, buscaremos 

abordar a relação dessa mesma personagem, porém, em seu contato com figuras paternas que 

denominamos castradoras, como Severo Snape, o Ministro da Magia, Rufo Scrimgeour, e 

Valter Dursley. Tal atributo advém da premissa de que, essas personagens, ao contrário das 

expostas no outro capítulo, assumem a função de pais castradores, uma vez que, com o fim do 

estádio do espelho, ou seja, quando Harry esboça seu sujeito pela identificação de sua imagem, 

ele ainda se encontra confuso quanto ao objeto de desejo do outro, havendo a necessidade de 

uma mediação à castração pela presença de um pai depositório da Lei. 

Para sermos mais precisos, após o estádio do espelho, a criança se encontra confusa em 

relação ao outro, que, nesse caso – preferivelmente –, pode ser a mãe, mas que tomamos em 

relação a todas as figuras paternas benevolentes anteriormente analisadas, quando Harry Potter 

busca “[...] identificar-se com o que supõe ser objeto de seu desejo” (DOR, 1989, p. 81).  Quer 

dizer, os desejos de Harry se fazem pelo desejo dos desejos daquelas figuras paternas, como 

quando ele deseja a lembrança do professor Horácio Slughorn, mas, na verdade, esse é um 

desejo de Alvo Dumbledore, que na condição de desempenhador dessa função facilita essa 

relação do garoto pelos cuidados e necessidades. Harry se colocou ora enquanto objeto que 

faltava para o professor Dumbledore, ora para o professor Slughorn, isto é, torna-se o falo deles 

– daí a indistinção dessas relações, pois os professores fazem com que o garoto se identifique 

com o objeto de desejo deles, ficando ele sujeitado a esses desejos. 

Enquanto o falo for objeto de desejo de Dumbledore, Horácio, Rony e dos outros, a 

relação de Harry com eles é essencial, e estando ele alienado por essa dialética do ser ou não o 

falo de suas figuras benevolentes; Harry prescinde a dimensão da castração, que está ligada a 

essa problemática fálica. Vale ressaltar que essa relação funcional só existe na medida em que 

não há um terceiro elemento mediando, ou seja, por mais que exista uma demanda, ele é 

estranho, pois o objeto fálico que a criança se identifica pressupõe essa relação. Como tivemos 
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a identificação com o objeto de desejo, a mediação da castração esquiva-se, e a dialética do ser 

ou não o falo oscila, anunciando o segundo momento do complexo de Édipo. Nesse tempo, 

Harry é introduzido à castração pela presença da dimensão paterna, e é aqui que entram as 

nossas figuras não-benevolentes. 

Dentro do escopo de uma tensão psíquica vivida por Harry Potter na sua relação com 

algumas personagens que desempenham para ele uma função paterna, vejamos a posição de 

Severo Snape. De antemão, ele é uma figura “odiada” pelo nosso herói, sempre a alegar que o 

professor nunca facilitava para ele; por exemplo, não se importava se fosse bom na disciplina, 

Snape sempre encontrava uma maneira de diminuir sua nota, tirar pontos da Casa Grifinória ou 

humilhá-lo na frente dos demais alunos, episódios que levaram Harry a sentir essa inimizade. 

Ao passo que, desde Harry Potter e a Pedra Filosofal (1997), o leitor também sabe que o 

professor nutre um tipo de ódio em relação ao garoto, sentimento esse oriundo da relação que 

Snape tivera com o pai de Harry quando estiveram em Hogwarts. Se ambos nutrem desse 

sentimento hostil um para com o outro, por que considerar tal personagem como 

desempenhador dessa função? A resposta é que não será apenas nessa identificação perversa, 

quanto nas demais que falaremos, que Harry terá sua relação funcional com os 

desempenhadores benevolentes privada, pois é questionada a privação dessas figuras de seu 

objeto fálico e desliga Harry desses objetos. Porém, para entender melhor essa relação entre o 

professor de poções e seu aluno, começamos por conhecê-lo – mesmo que sob o olhar de Harry, 

o que pode ser excelente, mas não deixa de inferir uma opinião pré-formada acerca da 

personalidade de Snape. Observemos o trecho:  

 

O ódio cresceu em Harry ao vê-lo: ele havia esquecido os detalhes da aparência de 

Snape na magnitude de seus crimes, esquecido como seus cabelos gordurosos e pretos 

pendiam em cortinas em torno de seu rosto magro, como seus olhos negros eram frios 

e sem vida (ROWLING, 2007, p. 480, tradução e grifo nossos).91 

 

Nota-se que Snape não é o melhor exemplo de pai, na estrutura do real, e até podemos 

questionar onde está a identificação de Harry para com esse, mas o professor é uma excelente 

figura paterna castradora. Para explicar essa dualidade, vamos recorrer à noção estruturalista 

lacaniana, que, segundo Dor (1989), vem para justamente romper com essa forma que viemos 

pensando acerca do objeto de desejo e sua abordagem. Primeiro, é preciso se desviar de um 

                                                           
91 Hatred boiled up in Harry at the sight of him: he had forgotten the details of Snape’s appearance in the 

magnitude of his crimes, forgotten how his greasy, black hair hung in curtains around his thin face, how his 

black eyes had a dead, cold look (ROWLING, 2007, p. 480, grifo nosso). 
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certo modo em relação ao objeto, isto é, renunciar a essa descrição, natureza, qualidades e 

propriedades especificas de Severo Snape enquanto objeto, e vice-versa.  

O importante é fazer advir a possibilidade de relações entre Snape e Harry ou entre os 

seus elementos, e para isso é preciso que haja uma coerência, essa que determinará uma 

estrutura particular entre eles. É o caso, por exemplo, do momento que Harry tem acesso a 

algumas lembranças do professor: na ocasião, o garoto volta a testemunhar seu pai Tiago e os 

amigos Sirius, Lupin e Pedro tratarem mal Severo Snape, suspendendo-o no ar com feitiço para 

atormentá-lo e envergonhá-lo na frente de outros colegas, e apenas por diversão: “[...] Harry 

manteve distância, [...] e não lhe daria prazer em assistir novamente” (ROWLING, 2007, p. 

541-542, tradução nossa),92 mas, no primeiro momento, ele ficara horrorizado e infeliz, não 

porque o professor o pegara certa vez vendo tal memória, pelo contrário, por saber “[...] como 

era se sentir humilhado no meio de um círculo de espectadores, sabia exatamente como Snape 

sentia [...] e, a julgar pelo que acabara de ver [na penseira], seu pai tinha sido tão arrogante 

quanto Snape sempre lhe dissera ser” (ROWLING, 2003, p. 650).93 O fato de Harry entender o 

professor o confunde, pois desmistifica a imagem que ele tinha do pai herói, ao mesmo tempo 

que se aproxima de Snape pela identificação. E esse não é o único momento de coerência entre 

eles, já que, em Harry Potter e o enigma do Príncipe (2005), Hermione Granger compara os 

dois, quando Harry defende que as Artes das Trevas deveriam ser respeitadas e não idolatradas 

como Severo Snape fazia em suas aulas, ao passo que a amiga contesta:  

 

[...] ‘Eu pensei que ele soasse um pouco como você [...] quando você estava nos 

contando o que é enfrentar o Voldemort. Você disse que não era apenas memorizar 

um monte de feitiços, você disse que era só você e seu cérebro e sua coragem – bem, 

não era o que Snape estava dizendo [na aula]? Que realmente se resume a ser corajoso 

e rápido de pensamento?' (ROWLING, 2007, p. 172, tradução nossa).94  

 

Pode ser que Harry não se veja em Snape, que é uma figura paterna inconsciente, mas o 

professor é castradoramente presente. O que acontece com Severo Snape e Harry Potter, no 

interior desses conflitos psíquicos, é natural, pois, dentro dos pressupostos da psicanálise, na 

                                                           
92 “But Harry kept his distance this time, [...] and it gave him no pleasure to hear it again” (ROWLING, 2007, p. 

541-542). 
93 “[...] how it felt to be humiliated in the middle of a circle of onlookers, knew exactly how Snape had felt [...], 

and that judging from what he had just seen [in the Pensieve], his father had been every bit as arrogant as Snape 

had always told him” (ROWLING, 2003, p. 650) 
94 [...] ‘I thought he sounded a bit like you [...] when you were telling us what it’s like to face Voldemort. You said 

it wasn’t just memorising a bunch of spells, you said it was just you and your brains and your guts – well, wasn’t 

that what Snape was saying [in class]? That it really comes down to being brave and quick-thinking?’ 

(ROWLING, 2007, p. 172). 
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maioria das vezes, o sentimento de ódio que sentimos pelo outro, como ambos têm, é baseado 

no desejo reprimido que sentimos por aquele, numa ideia contrária de sentimento. 

 No capítulo anterior, analisamos, e citamos, contos tradicionais, e, se retornarmos a eles, 

perceberemos que entre eles haverá em comum a referência de pais idealizados, seja pelo 

desempenho do ogro em “O Pequeno Polegar”, Gepeto em As aventuras de Pinóquio ou tantos 

outros ausentes pelo simples fato de estarem mortos, o que, nesse último caso, não é um 

problema, já que garantem a existência de bondade, apenas está em falta. De certa forma, isso 

se contrapõe em relação aos pais da realidade, tidos como “insuficientes e criticáveis” (CORSO; 

CORSO, 2016, p. 222), diferente daqueles que são idealizados, principalmente quando 

pensamos nos pais lenhadores de Polegar, ou no próprio Severo Snape. De todo modo, 

necessitamos de figuras paternas desafiadoras como o professor de poções, capaz de infundirem 

respeito em Harry a partir do momento que ele busca enfrentá-las e superá-las. Sabemos que o 

amor é fundamental, assim como os cuidados oferecidos pelo Prof. Dumbledore, Rony, sr. 

Weasley e Hagrid para com Harry, mas ele também precisa de um pai que o desafie; Snape, 

como esse pai, leva Harry a fazer o mundo exterior como seu lar, longe dos outros 

desempenhadores que o mantém sob cuidados. Logo, Severo Snape é um pai que Harry pode 

se inspirar ao mesmo tempo que se contrapõe, pois somente assim a identificação será a melhor 

possível. 

Voltando-se para a semelhança que Harry tem com o pai Tiago, que era objeto de desejo 

de seu padrinho Sirius Black, ao contrário deste (e do próprio garoto até a morte de Sirius), que 

sentia orgulho de tal similaridade, o Prof. Snape critica:  

 

‘Claro que muito rapidamente tornou-se evidente para mim que [Harry] não tinha 

nenhum talento extraordinário. Ele lutou para sair de uma série de apertos através de 

uma simples combinação de pura sorte e amigos mais talentosos. Ele é medíocre até 

o último grau, embora tão desagradável e presunçoso quanto seu pai antes dele.’ 

(ROWLING, 2005, p. 36).95 

 

Com base nisso, surge a nossa ideia de que Severo Snape é um recalque para Harry, 

pois enquanto todos, principalmente Sirius, demonstram interesse na semelhança do garoto com 

seu pai – o que já alimenta o desejo em ocupar o lugar desse –, Snape mostra que não há nada 

de bom nessa semelhança, mas, pelo contrário, quanto mais parecido com seu pai Tiago, tanto 

pior para Harry Potter, porque, caso ele persista nessa ideia, nessa satisfação psíquica absoluta, 

                                                           
95 Of course, it became apparent to me very quickly that he had no extraordinary talent at all. He has fought his 

way out of a number of tight corners by a simple combination of sheer luck and more talented friends. He is 

medíocre to the last degree, though as obnoxious and self-satisfied as was his father before him (ROWLING, 

2005, p. 36). 
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terá o mesmo fim do pai ou sofrerá outras consequências igualmente indesejadas, como a perda 

do padrinho, esse que era o maior exemplo de desfrutador do Id. Desse modo, podemos 

interpretar essa relação triangular quanto à dinâmica psíquica proposta por Freud (2011), em 

que o padrinho é o Id, pela sua irresponsabilidade e atitudes imprevisíveis em relação ao 

afilhado; Severo Snape como o Super-eu, com sua moral expressa nos castigos e ironias para 

com o nosso herói; e Harry Potter enquanto o próprio Eu, que, mesmo tomado pelo parentesco 

com Sirius e sua identificação com esse, não deixa de ser uma forma de equilíbrio, ou mesmo, 

na premissa do desejo lacaniano e as ideias de René Girard (2009), respectivamente,  demanda 

e mediador. Porém, sobre isso, exploraremos melhor na relação do professor e do garoto com 

Alvo Dumbledore e, principalmente, no triângulo Severo Snape, Lílian Evans e Harry Potter. 

Diante dessa identificação, Harry (Eu) ocupa uma posição especial em relação a Snape 

(Super-eu), pois o garoto sofreu investimentos de Sirius (Id), que o confronta junto ao 

professor.96 A posição deste último ocorre graças a identificação de Harry por Sirius e, logo, ao 

complexo de Édipo, e embora seja acessível a todas as influências posteriores, Snape, enquanto 

Super-eu, conserva a capacidade de confrontar Harry (Eu) e dominá-lo.97 De todo modo, é 

preciso esclarecer que o ideal do Eu, ou seja, quando Harry se compara a Sirius e reivindica 

uma satisfação aperfeiçoada do que esse último deseja, na verdade, ele está à procura do Id, dos 

desígnios de Sirius, e não do Super-eu do professor. Além disso, o Super-eu tem duas etapas 

para Freud (2011): a advertência, a ideia do deve ser; e a proibição, com o ideal do não deve 

ser, e isso é o que reprime o complexo de Édipo. Assim, nessa tríada ligação, Snape é herdeiro 

do complexo de Édipo e, durante o tempo que Harry submetia-se a Sirius, o professor vem com 

a identificação do modelo de pai repressor e odiado. 

Severo Snape é um pai castrador, contudo ele só o é porque a sua relação com Harry, 

ou vice-versa, é sempre demandada ou mediada por um terceiro. Snape é repressor e odiado, 

                                                           
96 Como quando Severo Snape vai até a sede da Ordem da Fênix comunicar ao Harry que lhe dará aulas particulares 

de Oclumência a mando do prof. Alvo Dumbledore, e nisso, desentende-se com Sirius Black. Estando Sirius 

foragido, e impossibilitado de sair de casa, Severo aproveita o momento para ofender: “Merely that I am sure 

you must feel — ah — frustrated by the fact that you can do nothing useful,” Snape laid a delicate stress on the 

word, “for the Order.” / It was Sirius’s turn to flush. Snape’s lip curled in triumph as he turned to Harry.” [“ 

Simplesmente que tenho certeza que você deve sentir – ah – frustrado pelo fato de não poder fazer nada de útil’, 

Snape enfatizou delicadamente a frase, ‘pela ordem’. / Foi a vez de Sirius corar. A boca de Snape se crispou em 

trunfo ao se dirigir a Harry”] (ROWLING, 2003, p. 518, tradução nossa). 
97 Sobre isso, podemos citar o momento que Severo Snape mostra insatisfação com Harry, quando Sirius questiona 

o porquê do próprio Dumbledore não ensinar oclumência ao garoto: “I suppose because it is a headmaster’s 

privilege to delegate less enjoyable tasks,” [...] He got to his feet. “I will expect you at six o’clock on Monday 

evening, Potter. My office. If anybody asks, you are taking Remedial Potions. Nobody who has seen you in my 

classes could deny you need them.” [“Suponho que é um privilégio de diretor delegar tarefas menos agradáveis", 

[...] [Snape] se levantou. “Espero você às seis horas da noite de segunda-feira, Potter. Meu escritório. Se alguém 

perguntar, você está tomando particulares de Poções. Ninguém que o tenha visto em minhas aulas poderia negar 

que você precisa delas”] (ROWLING, 2003, p. 519, tradução nossa). 
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por exemplo, quando analisado junto à relação Harry-Sirius, na qual aparece como o outro, 

oscilando sua indução, surgindo na vida do garoto também como objeto fálico com o qual ele 

pode rivalizar com Sirius. Esse tipo de rivalidade imaginária, desloca o objeto fálico e conduz 

Harry para a Lei do Pai. Na tríade tradicional, a mãe para Freud é apenas um objeto, enquanto 

para Lacan, ela é responsável por colocar o pai como ditador da Lei;98 logo, colocando Harry 

sempre na posição da criança e os desempenhadores benevolentes na condição de mãe, Snape 

será aquele que não apenas interdita e frustra o garoto, mas priva Dumbledore, Sirius e qualquer 

outro nessa posição de seu objeto de desejo. E esse momento será importante para o jovem 

bruxo, porque acende ele para a simbolização da Lei, essa que marca o declínio, e não a 

resolução, do complexo de Édipo. Nesse caso, Harry, na Lei do Pai, é confrontado pela 

castração – que, segundo Safatle (2009, p. 57), “[...] não significa a ameaça de perda do pênis 

devido a rivalidade com o pai no interior do conflito edípico (como em Freud), mas sim a 

realidade simbólica de que nenhum objeto é adequado ao desejo” –, e questionado pela ideia 

do ter, onde se encontra o desejo das figuras benevolentes. 

De outra maneira, fica evidente que, no que diz respeito ao desejo, esse é fruto de um 

mediador, ou seja, o homem é incapaz de tê-lo por si mesmo, sendo necessário, como coloca 

Girard (2009), que o objeto seja designado por um terceiro, o qual pode ser exterior a ação 

romanesca, ou seja, fora do ideal tradicional do duplo, ligado pela simples relação do sujeito e 

o objeto. Deixando de lado o triangulo formado por Sirius Black, viremo-nos para a relação de 

Severo Snape e Alvo Dumbledore, essa que é mediada pelo bruxo Harry Potter. Há talvez quem 

diga que o certo desse desejo é entre o professor de poções e seu aluno, entretanto, 

defenderemos que Snape ocupa essa posição de sujeito justamente porque é um desempenhador 

da função paterna, que é oriunda não em um contato direto com Harry, mas desse enquanto 

aquele que possibilita o professor conseguir seu objeto de desejo, nesse caso, Alvo Dumbledore. 

Nesse sentido, observemos o esquema: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
98 Quando mencionamos o ditador ou portador da Lei, estamos nos referindo a uma lei social que estrutura o 

universo simbólico; no entanto, ela não é normativa tal como se espera da palavra. Longe disso, diferente de 

anunciar o que devemos fazer e que condições devemos preencher para segui-la, essa Lei “[...] simplesmente 

organiza distinções e oposições que, em si, não teriam sentido algum” (SAFATLE, 2009, p. 47). 
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Título: Esquema da metáfora espacial 

Legenda: O desejo é uma relação triangular mediada 

Fonte: Criado com base na teoria de Girard (2009). 

 

O desejo pode ser sempre de forma espontânea, tanto que podemos representá-lo, como 

no esquema acima, por uma simples linha reta imaginária ligando o sujeito e o objeto. Acima 

dessa linha, ficará o mediador, ou a demanda, como Lacan denomina, que se lança ao mesmo 

tempo tanto na direção do sujeito quanto do objeto – daí teremos uma “metáfora espacial” 

(GIRARD, 2009, p. 26), representada por uma tripla relação que é, obviamente, um triângulo. 

Veremos que o objeto poderá mudar, dependendo do momento na narrativa, por exemplo, no 

momento em que Alvo Dumbledore convence Severo Snape que salvar Harry Potter é salvar a 

mãe dele; aqui, Harry passa a ser o objeto e o diretor torna-se o mediador.  

De todo modo, a premissa do triângulo permanecerá, e nessa perspectiva, ficará evidente 

uma relação tênue não só de admiração, mas também de rivalidade e ódio entre Snape e Harry. 

Segundo Girard (2009), acreditamos que somos livres, autônomos nas nossas escolhas, mas 

isso não passa de uma ilusão. 

Ainda nessa relação comparada com Severo Snape, Alvo Dumbledore assume uma 

função materna para Harry,99 uma vez que, em O enigma do Príncipe, ambos iniciam juntos 

esse caminho na busca em derrotar Lord Voldemort, tal como Corso e Corso (2016) defendem, 

numa relação de mãe e filho, aplicando-lhe a distinção de uma relação de continuidade, abrindo 

espaço para a figura paterna, aqui representada por Snape, que castra Harry na sua relação com 

Dumbledore ao matar/interditar esse último, instigando a hostilidade edípica no garoto. À 

                                                           
99 Tal como destacado em nota no capítulo anterior, na qual defendemos que Lílian Evans pode ocupar uma posição 

masculina, visto que “homem” e “mulher” são antes de mais nada significantes (cf. SAFATLE, 2009), vale 

destacar aqui que as funções paternas e maternas não são fixas, ou seja, as mesmas personagens podem assumir 

diferentes funções, dependendo do momento. 
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medida que o professor frustra Harry de alguns de seus desejos, o jovem bruxo é, de alguma 

maneira, recompensado, pelo fato de avançar no que anteriormente, e curiosamente, seu desejo 

impedia de e/ou poderia ter. Com o assassinato do diretor Dumbledore pelo Prof. Severo Snape, 

por exemplo, que desencadeia a guerra bruxa e instaura a nova ditadura de Voldemort, Harry é 

obrigado a deixar seu lar, pois: “A auto-realização requer o abandono da órbita do lar, uma 

experiência excruciantemente dolorosa, carregada de perigos” (BETTELHEIM, 2015, p. 85), 

para partir na procura e destruição das horcruxes, até que retorne para “casa” vitorioso e sábio. 

Outro exemplo ocorre quando Snape, no sexto livro, proíbe Harry de jogar Quadribol, depois 

que o garoto atacara o colega Draco Malfoy e mentira para o professor sobre a legitimidade do 

livro de poções confiscado:  

 

‘Eu acho que você [Harry] é um mentiroso e trapaceiro, e que você merece ser detido 

todos os sábados até o fim do trimestre. [...]’ 

‘Mas, senhor...’ disse Harry, olhando desesperadamente. ‘Quadribol... a última partida 

da –’ 

‘Dez horas’, sussurrou Snape, com um sorriso que mostrava seus dentes amarelos. 

‘Pobre Grifinória ... quarta posição este ano, eu receio...’ (ROWLING, 2005, p. 494, 

tradução nossa).100  

 

Na ocasião, era o último jogo da temporada e Gina Weasley teve que jogar na posição de 

Apanhador, no lugar de Harry; ela garante a vitória do time, e na euforia do momento, ele a 

beija, finalmente declarando seus sentimentos por ela, avançando assim, na sua maturidade 

sexual e auto realização. Além do mais, o fato de Gina ocupar o lugar de Harry, ensina-o 

aprender a delegar funções,101 pois essa era uma necessidade que lhe faltava no processo de 

crescimento, bem como ajuda-o a entender que outros podem ser tão bons ou até mais 

competentes do que ele. 

Anteriormente mencionamos que Harry Potter pode ser um mediador, ou seja, ocupa a 

posição de demanda na relação em que Severo Snape, enquanto sujeito, toma Alvo Dumbledore 

por seu objeto de desejo. Logo, o que acontece no fato de Snape ocupar a posição de Draco 

Malfoy e matar Dumbledore? Lembrando que na metáfora espacial o mediador caminha ao 

mesmo tempo entre o sujeito e o objeto, o que acontece é que Severo Snape priva o diretor de 

                                                           
100 ‘I think that you [Harry] are a liar and a cheat and that you deserve detention with me every Saturday until the 

end of term. [...]’ / ‘But, sir...’ said Harry, looking up desperately. ‘Quidditch... the last match of the –’ / ‘Tem 

o’clock,’ whispered Snape, with a smile that showed his yellow teeth. ‘Poor Gryffindor... fourth place this year, 

I fear...’ (ROWLING, 2005, p. 494).  
101 Isso vai se concretizar posteriormente, quando Harry divide com os amigos, Rony e Hermione, a destruição das 

horcruxes de Lord Voldemort. 
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ser um objeto fálico de desejo, ao passo que também se introduz na vida de Harry pela 

interdição e frustração.102  

Na interdição, Snape veta a satisfação do impulso, colocando-se enquanto aquele que 

tem direito sobre Dumbledore, ou melhor, merece estar ao seu lado e receber as confidências, 

como ele mesmo afirma para o diretor: “[...] você confia muito mais em um menino que é 

incapaz de Oclumência, cuja magia é medíocre e que tem uma conexão direta com a mente do 

Senhor das Trevas” (ROWLING, 2007, p. 549, tradução nossa).103 Nota-se que há uma inveja 

de Snape em relação a Harry, sentimento esse que é alicerçado a partir do momento que 

Dumbledore encoraja o colega a engajar-se na tarefa de ser seu informante no lado de Lord 

Voldemort, pelo fato de ele poder se infiltrar entre os Comensais da Morte; sendo assim, Severo 

Snape fantasia levando a melhor sobre o garoto, nesse sentido. Já na frustração, ele inutiliza 

Harry para Dumbledore, pois esse último pertence a Snape.  

Enquanto tomarmos o diretor na posição de mãe, poderemos dizer que ele reconhece 

Severo Snape como o ditador da Lei, então, Harry pode colocá-lo na posição de depositório do 

falo. Nessa posição, Snape, enquanto “representante” da Lei, torna-se para Harry aquele que 

detém o objeto de desejo de Alvo Dumbledore: não esqueçamos que, para o diretor, o colega 

carrega consigo a “amizade” de Voldemort, quer dizer, a capacidade de se infiltrar entre os 

Comensais da Morte é seu objeto de desejo, ou o professor é o Outro (objeto A) e sua posição 

junto ao vilão é o outro (objeto a), esse que causa o desejo e falta para Alvo Dumbledore. Por 

sua vez, para Harry, Snape é o único que tem as respostas para todas as suas dúvidas: o porquê 

da cicatriz; o porquê de Lord Voldemort não ter conseguido matá-lo quando ainda era um bebê, 

entre outras informações que só eram possíveis ser passadas por Dumbledore, mas com a morte 

desse, incumbiu Snape de transmitir. Isto é, Severo Snape é um pai simbólico, fato que é 

contribuído pelo diretor ao aceitar a palavra do pai como a única capaz de mobilizar seu desejo.  

Harry determina-se em relação a essa função significante de Snape, determinação essa 

essencial na relação com o objeto fálico: a certeza de que ele não é o objeto desejado por 

Dumbledore, porque o garoto não é e não tem o falo, tal como o diretor – por esse motivo, a 

incidência do complexo de castração. Nesse terceiro tempo do Édipo, por assim dizer, é dado o 

                                                           
102 A falha do objeto pode se manifestar na frustração, privação e castração, sendo qualitativamente diferente em 

cada uma das formas, além de ocorrer com objetos diferentes. A frustração é uma reinvindicação da criança sem 

possibilidade de satisfação; nela, a falta é um dano imaginário, apesar de o objeto ser real. Já a privação é uma 

falta do que é real, sendo o seu objeto apenas simbólico. Quanto na castração, a falta é simbólica, uma vez que 

se refere ao interdito incesto, também uma referência simbólica – daí o fato de a função paterna ser operatória, 

pois permite a criança ter acesso ao simbólico (DOR, 1989). 
103 “[...] you confide much more in a boy is incapable of Occlumency, whose magic is medíocre and who has a 

direct connection into the Dark Lord’s mind!” (ROWLING, 2007, p. 549).  
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passo para a conquista do falo, e também, como mencionado, o momento do declínio do 

complexo de Édipo. Nesse tempo, Severo Snape prova que não é falo, mas que o tem, 

restaurando-o como objeto desejado por Dumbledore e não como objeto que ele priva de ter. 

Isso acontece exatamente na morte de Snape, que, além de marcar como o momento que o 

professor atinge o gozo absoluto, marca também a simbolização da Lei, atestando a significação 

plena de Harry. Nessa relação fálica, Harry deixa o problema em não ser o falo, mediante a 

memória de Lílian Evans deslocada a ele pelo professor, e passa a negociar o ter, em outras 

palavras, quando antes da morte, Severo lhe entrega suas próprias memórias: “Alguma coisa a 

mais que sangue escorreu de Snape. Azul prateado, nem gás nem líquido, jorrou de sua boca e 

de seus ouvidos e olhos, e Harry sabia o que era, [...] Harry recolheu a substância prateada com 

a varinha” (ROWLING, 2007, p. 528, tradução nossa),104 e nelas,105 Harry saberá de todos os 

segredos a seu respeito, e porque o professor o tratara com hostilidade até então. Portanto, Snape 

não é mais o seu rival – tendo o falo, ele não priva Dumbledore de seu desejo, de entregar a 

verdade consigo, passar a Harry e ter permanecido sob as ordens de Voldemort até esse último 

momento, ou seja, Snape reinstaura o desejo do diretor ao mesmo tempo que satisfaz o de Harry. 

Por sua vez, Harry tem o professor Dumbledore como objeto de desejo, agregando certo 

prestígio ao garoto. Sendo assim, na premissa de Girard (2009), podemos dizer que Severo 

Snape é um sujeito vaidoso, já que tem o diretor como objeto de desejo porque esse já é desejado 

por um terceiro, Harry Potter. Talvez Snape também tenha um desejo por identificação com 

Harry, tal como Lacan (1987) observou no caso “Aimée”, uma paciente internada após tentar 

esfaquear uma famosa atriz de teatro, por crer que sofria perseguições dessa. Nas palavras de 

Lacan (1987, p. 254): “Mulheres de letras, atrizes, mulheres do mundo, elas representam a 

imagem que Aimée concebe da mulher que, em algum grau, goza da liberdade e do poder [...]. 

A mesma imagem que representa seu ideal é também o objeto do seu ódio”. No caso de Snape, 

Harry não é o objeto desejado, mas o amor que o professor sentia sobre Lílian Evans – por esse 

motivo, o ódio pelo garoto é o que confirma o desejo triangular defendido por Girard (2009), 

no qual Harry é o mediador (ou o amor de Snape é que medeia esse ódio). Segundo Safatle 

(2009, p. 20), “[...] se o outro se encontra no lugar que deseja ocupar, nunca [cessará] de tentar 

                                                           
104 “Somethings more than blood was leaking from Snape. Silvery blue, neither gas nor liquid, it gushed from his 

mouth and his ears and his eyes, and Harry know what it was, [...] Harry lifted the silvery substance into it 

with his wand” (ROWLING, 2007, p. 528). 
105 A memória é representada por um “fio prateado”, que tomando a interpretação acerca da cor prateada como 

sendo transversal entre o branco e o preto, pela psicologia das cores (HELLER, 2013), significa ser 

esclarecedora, tal como as memórias de Snape para Harry, ou como Alvo Dumbledore esperava da memória 

de Horácio Slughorn, para confirmar sua teoria, em O enigma do Príncipe, sobre as horcruxes de Lord 

Voldemort. 
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desalojá-lo para ser [ele] mesmo”, e é isso que Snape vem fazendo desde a morte da amada: ao 

mesmo tempo que maltrata o filho dela, despreza Tiago Potter, mas protege Harry em respeito 

ao seu amor por ela e o sacrifício que fizera pelo filho. De toda forma, para comprovar essa 

identificação do professor pelo seu aluno, devemos analisar sua relação junto a Lílian Evans, 

pois esse sentimento de hostilidade é baseado numa relação de amor e ódio que Snape tivera 

pela mãe de Harry. 

Em Harry Potter e as Relíquias da Morte (2007) há um capítulo interessante, intitulado 

“O conto do Príncipe”,106 e nele Harry tem acesso à memória do professor Snape, na qual o 

garoto penetra através da penseira do professor Alvo Dumbledore, na sala da diretoria. Sobre 

isso, falemos primeiro do próprio capítulo, que, indicado com o número trinta e três, podemos 

dizer algo quanto à forma e ao conteúdo do texto de Rowling. Esse número é popularmente 

conhecido como a idade de Cristo, ou de Alexandre O Grande, além de ser citado no Livro dos 

Mortos egípcio como a quantidade de céus, sem mencionar que também são trinta e três ciclos 

lunares uma gestação; enfim,  como a autora busca agregar esses valores a sua história, podemos 

supor que a história do Príncipe Mestiço, ou melhor, de Severo Snape, não poderia estar em um 

capítulo melhor, já que, pela simbologia e numerologia, indica que a ajuda está próxima, como 

também ressoa energia de honestidade, disciplina, bravura e coragem (HEYSS, 2007). E o que 

essas características tem a ver com Snape? Tudo, se pensarmos na sua personalidade final, 

enfatizada por Harry Potter ao conversar com um de seus filhos: “Alvo Severo’, [...] ‘você 

recebeu o nome de dois diretores de Hogwarts. Um deles era um Sonserino e ele provavelmente 

foi o homem mais corajoso que eu conheci” (ROWLING, 2007, p. 607, tradução e grifo 

nossa).107  

Segundo, ao entrar na memória de Snape, Harry, na realidade, está voltando ao passado, 

principalmente à infância do professor, ao menos de início. Isso nos leva à defesa de Freud 

(2013) de que, para conhecer o adulto que Snape se tornou, é preciso recorrer às vivências da 

infância, já que os fatos da vida dele enquanto criança permanecem na sua vida adulta e em seu 

desenvolvimento. Além do mais, a própria ideia de mergulhar na memória de outro é como se 

entrasse em/começasse um sonho, e como ficamos sabendo por Freud (2013), a interpretação 

dos sonhos é o melhor instrumento para compreender o inconsciente, visto que eles são 

realizações de desejos reprimidos. Apesar da importância do sonho, ele não autoriza que 

utilizemos a palavra do sujeito para desvelar o inconsciente, e é aqui que consiste a diferença 

                                                           
106 “The Prince’s Tale” 
107 ‘Albus Severus’, [...] ‘you were named for two headmasters of Hogwarts. One of them was a Slytherin and he 

was probably the bravest man I ever know’ (ROWLING, 2007, p. 607, grifo nosso). 
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entre o sonho freudiano e a memória de Snape, pois, ao invés de ouvi-lo, ou melhor, ver sua 

história por nenhum elemento significante, recorrendo aos mecanismos de condensação e 

deslocamento,108 temos acesso ao conteúdo tal como ele realmente é, ainda que haja uma 

desordem pela quebra precipitada de sua narração. 

A percepção que temos do Prof. Snape é que, ainda na infância, ele já apresentava 

características do adulto que veio a se tornar: “[...] um casaco surrado e excessivo que poderia 

ter pertencido a um homem adulto, uma estranha camiseta que parecia um jaleco” (ROWLING, 

2007, p. 532, tradução nossa).109 Tal como Harry, Snape aos onze anos também já apresentava 

uma adultização antecipada, mas diferente do garoto, que se tornou adulto pela necessidade de 

ser o herói da comunidade bruxa, o professor fora por conveniência, para se adaptar a sua 

família; aparentemente seus pais brigavam com frequência. Snape deixa isso transparecer numa 

conversa sob um arvoredo com Lílian Evans:  

 

‘Oh, sim, eles estão discutindo’, disse Snape. Ele pegou um punhado de folhas e 

começou a rasgá-las, aparentemente inconsciente do que estava fazendo. ‘Mas não vai 

demorar muito e eu irei embora’. 

‘O seu pai não gosta de magia?’ 

‘Ele não gosta muito de nada’, disse Snape. (ROWLING, 2007, p. 535).110 

 

O fato de Snape querer partir para Hogwarts, numa ilusão de “deixar” a família e crescer, advém 

da circunstância de ele e sua mãe compartilharem o mesmo desejo pela magia, sendo ambos 

bruxos, como toda mãe-filho a compartilharem o falo. Uma vez que seu pai não é bruxo, talvez 

– e aqui só podemos supor – haja uma inimizade fruto de um desejo pela magia, mas como ele 

não pode tomá-la para si, sua função não pode ser referenciada; logo, não haveria Édipo na 

relação de Snape com seus pais, pois, para Lacan (1999), só existe Édipo se houver um pai: 

falar sobre esse é o mesmo que falar sobre a função do Pai. No entanto, Severo Snape pode ter 

passado pelo complexo de Édipo com outra figura que não fosse seu pai genitor, como Lord 

Voldemort, uma vez que se identificou com os ideais desse bruxo das trevas, ou até mesmo 

Alvo Dumbledore, que reconhece a coragem do professor, e até questiona sua posição na casa 

                                                           
108 Na condensação há “[...] a diferença de ‘volume’ entre o material manifesto e os pensamentos latentes” (DOR, 

1989, p. 15), podendo esse ser por omissão e fusão, e no deslocamento, há “[...] a exigência de disfarce do 

sentido” (DOR, 1989, p. 19). É através da condensação e do deslocamento que Lacan comparará o 

funcionamento de certos aspectos linguísticos ao inconsciente, isso se a primeira for tomada numa perspectiva 

estrutural. 
109 “[...] a shabby, overlarge coat that might have belonged to a grown man, an odd smock-like shirt” (ROWLING, 

2007, p. 532). 
110 ‘Oh, yes, they’re arguing,’ said Snape. He picked up fistful of leaves and began tearing them apart, apparently 

unaware of what he was doing. ‘But it won’t be that long and I’ll be gone.’ / ‘Doesn’t your dad like magic?’ / 

‘He doesn’t like anything, much,’ said Snape. (ROWLING, 2007, p. 535). 
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Sonserina: “Você é um homem mais valente do que Igor Karkaroff. Sabe, às vezes penso que 

fazemos a Seleção cedo demais...” (ROWLING, 2007, p. 545).111 

Além disso, a função paterna é algo distinto à presença paterna, então, mesmo que o pai 

de Snape não atue tradicionalmente, ou como espera a teoria lacaniana do desejo pelo estádio 

do espelho, o professor trará de preenchê-lo dado que isso precede em lugar que, 

necessariamente, lhe é simbólico, uma operação metafórica: o pai não é um objeto real, ele é 

uma metáfora, ou seja, um significante substituindo outro significante. E se há alguma dúvida 

acerca da necessidade do crescimento rápido de Severo Snape, reparemos onde é o seu encontro 

com Lílian Evans, “sob um arvoredo”, que, na própria forma do texto, interpretamos como 

símbolo de crescimento, fortalecimento e também os caminhos diversos que ele pode seguir na 

sua jornada quando pensamos nas múltiplas raízes dessa árvore, seguindo sob a terra para 

lugares variados, desconhecidos aos nossos olhos. O professor, ainda criança, rasga as folhas, 

sem notar que está fazendo isso, isto é, inconscientemente ele não quer crescer rápido; talvez 

porque queira prolongar o ciclo de violência, em virtude do abuso que, possivelmente, sofrera 

com os pais, e o que, em parte, explica a castração excessiva perante Harry. De outra forma, 

quiçá ele quisesse continuar a viver esse momento de felicidade descoberto junto à presença da 

nova amiga e futuro amor, que se torna a sua tábua de salvação diante desse ciclo de violência, 

fato evidenciado com o local do primeiro encontro, como mostra uma das memórias: um 

parquinho infantil. Que lugar melhor para representar uma felicidade infantil, se não um 

parque? Esse que traz também a simbologia interpretativa hipotética de uma felicidade ilusória 

e temporária, como Snape estava e iria viver com Lílian. 

Severo Snape se mostrava prestativo com Lílian Evans, principalmente quando essa o 

questiona se faz alguma diferença ser nascida-trouxa (filha de pais não-bruxos): “Snape hesitou. 

Seus olhos negros, ansiosos pela escuridão esverdeada, moviam-se sobre o rosto pálido e o 

cabelo vermelho escuro. ‘Não’, disse ele. ‘Não faz qualquer diferença” (ROWLING, 2007, p. 

535, tradução nossa).112 Posteriormente, em Hogwarts, Snape chama Lílian de sangue-ruim, e 

ao pedir desculpas para a jovem garota, ela não entende por que seria diferente, quando sabe 

que ele chama assim todos que nasceram como ela: “Ele [Snape] lutou à beira da fala, mas, com 

um olhar desdenhoso, ela se virou e subiu pelo buraco do retrato...” (ROWLING, 2007, p. 542, 

                                                           
111 “You are a braver man by far than Igor Karkaroff. You know, I sometimes think we Sort too soon...” 

(ROWLING, 2007, p. 545) 
112 “Snape hesitated. His black eyes, eager in the greenish gloom, moved over the pale face, the dark red hair. 

‘No,’ he said. ‘It doesn’t make any difference.” (ROWLING, 2007, p. 535). 
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tradução nossa).113 É inegável que Snape faz isso porque tem interesse nela, e nunca teve 

coragem de admitir, caso contrário, não trataria quem é sangue-ruim com violência, deixando 

vestígios do seu lado “mal”. Essa relação de Snape com Lílian junto a outros nascidos-trouxas 

é igual à do professor com o pai de Harry, Tiago Potter, que em suma é natural e de sua natureza 

humana: somos capazes de desejar por aproximação, ao mesmo tempo que podemos ter aversão 

em relação com os objetos, como acontece na quarta memória assistida por Harry, que presencia 

o primeiro encontro entre Snape e Lílian com Tiago e Sirius, no Expresso de Hogwarts. Na 

ocasião, as crianças se desentendem em virtude de qual casa (Grifinória, Lufa-Lufa, Corvinal e 

Sonserina)114 irão entrar em Hogwarts; ao dizer que Lílian deveria ir para a Sonserina, Snape 

desperta a atenção de Tiago, que deixa claro sua aversão em relação a casa: “Quem quer estar 

na Sonserina? Eu acho que deixaria [a escola] [...] "(ROWLING, 2007, p. 538, tradução 

nossa),115 ao mesmo tempo desencadeando uma série de ofensas e traçando uma aversão mútua, 

que, ao contrário de impulsionar em direção a apropriação de uma amizade entre eles, por 

exemplo, transforma-se em um espaço de se evitarem. Daí a nossa defesa de que a relação 

paterna de Snape com Harry é fruto desse conflito entre estados afetivos contraditórios:116 o 

amor de Severo Snape por Lílian Evans e o ódio dele por Tiago Potter. 

Infelizmente, para Severo Snape, Lílian Evans não foi selecionada para a Casa 

Sonserina, e Harry observa na penseira ela se juntar a Tiago na Grifinória. Anos passam, e eles 

continuam amigos, apesar de Lílian não gostar das amizades de Severo, por considerá-las 

admiradoras das Artes das Trevas, e isso os leva a uma discussão, na qual Snape rebate 

comparando as atitudes de seus amigos com as de Tiago Potter, deixando evidente seu ciúme e 

inveja em relação ao pai de Harry:  

 

‘[...] ele gosta de você, Tiago Potter gosta de você!’ As palavras pareciam ser 

arrancadas dele contra sua vontade. ‘E ele não é... Todo mundo pensa... Grande herói 

de Quadribol’, o rancor e a aversão de Snape o tornavam incoerente, e as sobrancelhas 

de Lílian subiam sem parar em sua testa. (ROWLING, 2007, p. 541, tradução 

nossa).117 

 

                                                           
113 “He [Snape] struggled on the verge of speech, but with a contemptuous look she turned and climbed back 

through the portrait hole...” (ROWLING, 2007, p. 542). 
114 Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw e Slytherin. 
115 “Who wants to be in Slytherin? I think I’d leave [the school] [...]” (ROWLING, 2007, p. 538) 
116 Também conhecido como pathos, termo de origem grega que nomeia esse conflito entre estados afetivos 

distintos. 
117 ‘[...] he fancies you, James Potter fancies you!’ The words seemed wrenched from him against his will. ‘And 

he’s not... Everyone thinks... Big Quidditch hero –’ Snape’s bitterness and dislike were rendering him 

incoherent, and Lily’s eyebrows were travelling further and futher up her forehead. (ROWLING, 2007, p. 

541). 
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O fato de Snape revelar para Lílian o desejo de Tiago por ela, ao mesmo tempo que ressalta as 

qualidades desse último no Quadribol, não significa exatamente que o professor tem inveja e 

ciúme do pai de Harry porque ele também deseja o que Tiago possui; pelo contrário, esses 

sentimentos brotam nele devido à impotência que ele sente em virtude do fracasso em adquirir 

tudo isso, principalmente o amor de Lílian que já pertencia ao outro, e como Girard (2009, p. 

47) destaca, “[...] o amor está estreitamente subordinado ao ciúme, isto é, a presença do rival”. 

Se pensarmos essa relação na proposta da metáfora espacial, teremos Severo Snape na condição 

de sujeito, Lílian Evans como objeto e Tiago Potter como demanda ou mediador desse desejo, 

do mesmo modo que, posteriormente, o lugar de Tiago é transferido a Harry. Vejamos os 

esquemas: 

 
Título: Metáfora espacial I    Título: Metáfora espacial II 

Legenda: Esquema 1    Legenda: Esquema 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Criado com base na teoria de Girard (2009)   Fonte: Criado com base na teoria de Girard (2009). 

 

Ambos, Tiago e Harry, são responsáveis em despertar o desejo do professor pela mãe do garoto: 

o primeiro em virtude do ciúme (Esquema 1), e o segundo (Esquema 2), por ser fruto do amor 

de seu rival. Quer dizer, por ser os que impedem Snape de satisfazer o desejo que eles mesmo 

despertaram, pai e filho são verdadeiros objetos de ódio, e quem odeia, nesse caso, o professor, 

odeia a si mesmo primeiro, porque é evidente que ele tem uma admiração secreta, a qual ele 

encobre com o ódio, tal como fica evidente na sua opinião sobre o garoto, e que Dumbledore 

rebate:  

 

‘– medíocre, arrogante como seu pai, indisciplinado, sente prazer em ser famoso, 

exibido e impertinente. 

‘Você vê o que você espera ver, Severo’, disse Dumbledore, sem levantar os olhos de 

um exemplar de Transfiguração hoje. (ROWLING, 2007, p. 545, tradução nossa).118 

                                                           
118 ‘– mediocre, arrogant as his father, a determined rule-breaker, delighted to find himself famous, attention-

seeking and impertinent –’ / ‘You see what you expect to see, Severus,’ said Dumbledore, without raising his 

eyes from a copy of Transfiguration Today. (ROWLING, 2007, p. 545). 
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Em outras palavras, Snape busca ver Tiago em Harry,119 a quem odiava, ao passo que odeia a 

si mesmo por amar Lílian, e isso sempre retorna a ele ao encarar o garoto, afinal esse tem os 

mesmos olhos verdes da mãe.120 Em síntese, tudo isso constrói a razão de que os sentimentos 

de amor e ciúme, ou ódio, formam um par inseparável: o ciúme/ódio de Snape assegura a 

promessa do outro, o desejo/amor por Lílian, na presença real de Tiago ou imaginária desse 

rival por meio de Harry. O fato é que o ciúme dele assegura que seu objeto de desejo também 

é desejado por outros, e aos olhos do professor de poções, seu desejo pode aumentar. 

Mas como Snape pode desejar Harry apenas pela semelhança que esse carrega com a 

mãe, quando também assume a posição do pai odiado? O amor, nesse caso, tem uma 

participação especial, porque o amor de Snape por Lílian é que estabiliza essa relação que, à 

primeira vista, mostrava-se instável. Por exemplo, quando Severo Snape fica surpreso ao 

descobrir que não protegia Harry por causa da memória de Lílian Evans, mas porque Harry 

estava destinado a crescer e derrotar Lord Voldemort, derrubando a ditadura instaurada por 

esse, mesmo que para isso o garoto tivesse que morrer, Alvo Dumbledore questiona: “Você se 

afeiçoou ao menino, afinal?” (ROWLING, 2007, p. 551, tradução nossa);121 como resposta, 

Snape conjura seu patrono, que tem a forma de uma corça prateada, igual ao patrono da mãe do 

garoto. A verdade é que Snape sempre amou Lílian, e nunca deixou de amá-la. Sendo assim, é 

o amor por Lílian Evans que preenche essa falta no campo do desejo, que jamais é preenchida, 

ao passo que seu amor também dá sentido à sua relação com Harry.  

Em suma, Severo Snape desempenha a função paterna numa relação de amor e ódio por 

Harry, em um complicado processo psíquico de transferência. Para Lacan (1986), se houver 

transferência, há psicanálise – por esse motivo, a teoria se mostra, nessa perspectiva, suficiente 

para análise, e isso se confirma a partir do momento que não só apenas há transferência entre o 

professor e o garoto, como há tentativas daquele em manipular a transferência, quando 

empenha-se em ignorar a semelhança do garoto com a mãe, a quem amou, por exemplo: “Ele 

é igual ao pai –’ / “Em aparência, talvez, mas sua natureza mais profunda é muito mais parecido 

                                                           
119 Vale destacar que, para igualar essa semelhança, Severo Snape sempre se referiu ao garoto pelo sobrenome do 

pai, Potter, já que as projeções são facilitadas pela genericaridade dada ao nome, sempre geral e com pouca 

descrição.    
120 O último pedido do professor antes de morrer foi que Harry olhasse para ele, de modo que: “The [boy’s] green 

eyes found the [professor’s] black” [“Os olhos verdes [do garoto] encontraram os negros [do professor]] 

(ROWLING, 2007, p. 528, tradução nossa), ou seja, a última ilusão de preenchimento da falta por algum objeto 

amoroso no sujeito foram os olhos de Lílian Evans. 
121 “Have you grown to care for the boy, after all?” (ROWLING, 2007, p. 551). 
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com a mãe”;122 porém, sem sucesso, sendo neutralizado, deixando-se que ocorra na sua prática. 

Segundo Lacan (1986, p. 127), a transferência é eficaz quando é dada pelo ato da palavra: “Cada 

vez que um homem fala a outro de maneira autêntica e plena, há, no sentido próprio, 

transferência simbólica, ocorre alguma coisa que muda a natureza dos dois seres em presença”. 

Logo, esse processo inconsciente encontra-se submetido justamente à dimensão da linguagem, 

ou seja, aos atos do professor e às respostas de Harry a esses atos, bem como aos pontos de 

apoio sustentados por esse amor impossível e o próprio ódio, que não deixa de ser outra 

possibilidade de amor; afetos, na maioria das vezes, podem funcionar pelo seu contrário, e com 

Snape e Harry não foi diferente.  

A escolha de Severo Snape como fio condutor deste capítulo resume-se exatamente 

nesses acontecimentos com o garoto, os quais têm uma força irresistível e que aumenta a tensão 

da experiência de Harry para conhecimento geral. Além do mais, o professor vem mostrar que, 

enquanto sujeito, ele não é o verdadeiro objeto, aquele que é o centro da ação e produtor de 

sentido, pelo contrário, é na sua relação com Alvo Dumbledore, Lílian Evans e Tiago Potter 

que identificamos as estruturas sociais que determinam a identificação com/de Harry Potter; 

daí o fato do desejo de Snape ser uma função intencional que determina a interação de Harry 

com seu meio ambiente, ao que nos remete de volta a teoria da constituição do Eu de Lacan (cf. 

SAFATLE, 2009, p. 31), em que “[...] é a partir da imagem do outro que oriento meu desejo e 

minha relação ao mundo social”. 

Visto como Severo Snape desempenha a sua função paterna, passaremos, agora, a 

analisar um dos três Ministros da Magia que conhecemos ao longo da série Harry Potter, Rufo 

Scrimgeour, que, do mesmo modo que a personagem do professor Horácio Slughorn, visto no 

capítulo anterior, se aproveita de Harry ao mesmo tempo que lhe nega certos desejos. 

Posteriormente, encerramos o nosso estudo com a última figura paterna castradora, Válter 

Dursley, o tio que priva Harry de sua real identidade enquanto bruxo, reprimindo sua magia, 

sem, obviamente, perceber as consequências disso, bem como os benefícios para o garoto e a 

influência negativa para seu próprio filho. 

Então, primeiramente, para entender o sujeito de Rufo Scrimgeour, precisamos recorrer 

à estrutura da dialética da consciência sugerida por Hegel (1992), que corresponde à 

identificação primordial no estádio do espelho, e no qual também se ordena a dialética do 

desejo, esse que se estrutura com o desejo do desejo do outro (cf. LACAN, 1988). Precisamos 

dizer que a essência do desejo de Scrimgeour surge na contradição que há da consciência de si, 

                                                           
122 “He is his father over again –’ / ‘In looks, perhaps, but his deepest nature is much more like his mother’s” 

(ROWLING, 2007, p. 549). 
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ou seja, enquanto Ministro e responsável em impedir Lord Voldemort, mas esta última função 

é destinada a Harry Potter, seu objeto: a consciência de Scrimgeour só postula a independência 

do garoto enquanto seu objeto, quando o deixa por conta própria resolver esse problema à 

medida que o busca/quer, por exemplo, como slogan ministerial de resistência. 

Compreenderemos melhor se analisarmos Rufo Scrimgeour em comparação ao 

professor Horácio Slughorn, trabalhado anteriormente. De antemão, podemos dizer que tanto 

Scrimgeour quanto Slughorn são ambos governados pelas emoções e a racionalidade, mas 

enquanto o professor cede ao princípio do prazer, que sempre o leva a satisfações imediatas de 

seus desejos, o Ministro deixa de viver sob tais impulsos, estabelecendo um comportamento 

dominado pelo princípio da realidade, tal como podemos induzir a partir de suas próprias 

características: 

 

[...] Rufo Scrimgeour parecia um leão velho. Havia listras cinza em sua crina de cabelo 

castanho-avermelhado e suas sobrancelhas espessas; ele tinha olhos amarelados 

afiados atrás de um pairo de óculos de arame e uma certa graça em sua magreza, 

embora ele mancasse um pouco ao andar. Transmitiu uma impressão imediata de 

astúcia e dureza [...]. (ROWLING, 2005, p. 22, tradução nossa).123 

 

Nota-se ser um homem que viveu muito, tanto pelos “fios grisalhos” quanto pelo andar manco, 

talvez fruto de dificuldades e frustrações passadas, que não o impediram de continuar em frente, 

pensando nas recompensas duradouras, como todos que se deixam ser dominados pelo princípio 

da realidade. Não é à toa que ele fosse o novo Ministro da Magia, que encontra problemas em 

um dos membros de sua comunidade, na forma do garoto Harry Potter, esse que deveria 

trabalhar para ele. 

O fato é que Rufo Scrimgeour se aproxima primeiro de Harry para obter vantagem em 

relação aos segredos de Alvo Dumbledore a respeito de Lord Voldemort, os quais, com certeza, 

deve compartilhar com o garoto. Observemos o momento que o Ministro aborda o jovem bruxo, 

em O enigma do Príncipe: 

 

‘Tenho esperado uma ocasião para falar com você desde que ganhei o cargo, mas 

Dumbledore tem – de forma compreensível, como eu disse – me impedido’. [...] ‘Os 

rumores que voaram por aí!’, disse Scrimgeour. ‘Bem, é claro, nós dois sabemos como 

essas histórias ficam distorcidas... todos esses sussurros de uma profecia... de você ser 

o “Escolhido”...’ [...] ‘... Eu suponho que Dumbledore discutiu estes assuntos com 

você?’ [...] 

‘Sim, nós discutimos isso.’ [...] 

                                                           
123 [...] Rufus Scrimgeour looked rather like an old lion. There were streaks of grey in his mane of tawny hair and 

his bushy eyebrows; he had keen yellowish eyes behind a pair of wire-rimmed spectacles and a certain rangy, 

loping grace even though he walked with a slight limp. There was an immediate impression of shrewdness and 

toughness [...]. (ROWLING, 2005, p. 22). 
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‘E o que Dumbledore lhe disse, Harry?’ 

‘Desculpe, mas isto é só entre nós’, disse Harry. (ROWLING, 2005, p. 322, tradução 

nossa).124 

 

Obviamente, Dumbledore é tido como o objeto de desejo de Scrimgeour, em virtude do que o 

diretor sabe sobre Voldemort e as armas necessárias para derrotá-lo, que é, em sua essência, o 

que o Ministro quer. Por sua vez, como não consegue isso diretamente com o professor, tenta 

mediar a situação com Harry, que nessa nova relação triangular, demandaria o objeto de desejo. 

Uma vez que o Ministério fornece a segurança de Harry quando esse está na casa dos tios, e 

sendo Rufo Scrimgeour seu maior representante, por enquanto, ele assume uma função paterna 

protetora, e logo acha que tem direito sobre o garoto. Apesar de Alvo Dumbledore ser seu objeto 

de desejo, o outro, ele também é um inibidor, pois dificulta o contato entre Scrimgeour e Potter, 

ao mesmo tempo que o jovem bruxo, mesmo na condição do Outro, nega atender à necessidade 

do Ministro da Magia.125 

Pressionado não apenas pela sua sede de poder e recompensa, mas também pela 

comunidade mágica, Rufo Scrimgeour muda de abordagem. Convicto de que não conseguirá 

nada de Alvo Dumbledore, ele desloca Harry Potter da sua posição de mediador para a de 

objeto, utilizando a própria comunidade como demanda dessa nova relação. Vejamos o 

reencontro entre o Ministro e o garoto, quando o primeiro propõe que Harry trabalhe para o 

Ministério da Magia: 

 

‘As pessoas acreditam que você é o Escolhido, entende,’ [...] A ideia de que há alguma 

coisa lá fora que possa ser capaz de destruir Aquele Que Não Deve Ser Nomeado – 

bem, naturalmente, isso dá às pessoas esperança. E eu não posso deixar de sentir que, 

uma vez que você perceber isso, você pode considerá-lo, bem, quase um dever, ficar 

ao lado do Ministério e dar a todos um impulso.’ [...] ‘Se você fosse visto entrando e 

saindo do Ministério de tempos em tempos, por exemplo, daria a impressão certa. 

(ROWLING, 2005, p. 323-324, tradução nossa).126 

 

                                                           
124 ‘I have been hoping for an occasion to talk to you ever since I gained office, but Dumbledore has – most 

understandably, as I say – prevented this.’ [...] ‘The rumours that have flown around!’ said Scrimgeour. ‘Well, 

of course, we both know how these stories get distorted... all these whispers of a prophecy... of you being the 

“Chosen One”...’ [...] ‘... I assume that Dumbledore has discussed these matters with you?’ [...] / ‘Yeah, we’ve 

discussed it.’ [...] / ‘And what has Dumbledore told you, Harry?’ / ‘Sorry, but that’s between us,’ said Harry. 

(ROWLING, 2005, p. 322). 
125 Recapitulando, o outro é um outro fundamentalmente empírico, que perpassa pelos nossos olhos no processo 

de interação social, enquanto o Outro são as próprias leis que demandam o outro, e como ele deve parecer. Sendo 

assim, temos os fenômenos no primeiro campo e a estrutura no segundo (cf. SAFATLE, 2009). 
126 ‘People believe you are the Chosen One, you see,’ [...] The idea that there is somebory out there who might be 

able, who might even be destined, to destroy He Who Must Not Be Named – well, naturally, it gives people a lift. 

And I can’t help but feel that, once you realise this, you might consider it, well, almost a duty, to stand alongside 

the Ministry, and give everyone a boost.’ [...] ‘If you were to be seen popping in and out of the Ministry from 

time to time, for instance, that would give the right impression. (ROWLING, 2005, p. 323-324). 
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Fica evidente pelo trecho que Scrimgeour busca, ao lançar sua proposta, fazer Harry de 

marionete do Ministério, de modo a apaziguar o medo da população mágica, que cobra alguma 

medida diante do terror que começa a ser instaurado pelo vilão. Além disso, é óbvio que o 

Ministro não se importa, ou o que até então podemos interpretar, com o bem-estar de Harry; 

independente de usar Aurores para proteger o garoto quando preciso, ou providenciar conexão 

com a Rede de Flu127 para o estudante se transportar com segurança à escola, ou qualquer outra 

medida, na verdade é só mais um pretexto para Rufo Scrimgeour obter o que quer, pois, nas 

palavras de Harry: “Você não se importa se eu vivo ou morro, mas que eu o ajude a convencer 

a todos que você está ganhando a guerra contra Voldemort” (ROWLING, 2005, p. 325, tradução 

nossa).128  

Teoricamente, Scrimgeour suscita Harry como objeto fálico, porque o Ministro tem 

noção da falta que lhe faz o poder de falo presente no garoto na forma de o Escolhido: aquele 

responsável em libertar a comunidade mágica da tirania de Voldemort. Logo, a critério de 

observação, na diferença pela falta do falo, é conferido um lugar ao que se opõe faltar, nesse 

caso, o próprio Harry, em um “registro imaginário” (cf. FREUD, 2011). Como a percepção de 

diferença se dá pela falta, construindo um objeto, ele próprio imaginário, e que desempenha um 

papel fundamental na dialética edipiana, podemos dizer que, à vista disso, Scrimgeour assume 

o lugar que seria propriamente da criança, cabendo a Harry o papel materno. Mas por que para 

o garoto destina-se esse desempenho? Porque, segundo Lacan (2008), o falo será um 

significante primordial do desejo no complexo de Édipo, em torno de sua localização para cada 

um dos envolvidos no processo, em uma dialética que se desenvolve sob a forma do ser e ter, 

e terá seu ápice “resolutório” na metáfora paterna, estruturante para a criança porque funda o 

seu sujeito psíquico. É nessa instância que entra a figura de Pio Thicknesse,129 que ao usurpar 

o posto de Ministro da Magia com o assassinato de Rufo Scrimgeour, ele castra esse último, ao 

mesmo tempo que também priva Harry, que dependia da proteção de Scrimgeour enquanto 

Ministro, ou seja, Thicknesse pode ser tido como um pai interditor, frustrador e privador, que 

cataliza a função de Rufo Scrimgeour enquanto o verdadeiro pai castrador. 

                                                           
127 A Rede de Flu é um meio de transporte mágico, que bruxos usam para ir de um lugar a outro através do pó de 

Flu e uma lareira. No mundo mágico, muitas lareiras são conectadas à Rede de Flu, então, o viajante só precisa 

jogar o pó na lareira e entrar nas chamas verde-esmeralda falando claramente aonde desejar ir. 
128 “You don’t care whether I live or die, but you do care that I help you convince everyone you’re winning the 

war against Voldemort” (ROWLING, 2005, p. 325). 
129 Ao contrário de Rufo Scrimgeour, que nega Harry a Voldemort a partir da ordem simbólica de seu silêncio, Pio 

Thicknesse age em função da Maldição Imperius lançada por outro e que o controla. Então, Thicknesse 

desempenha uma função paterna por conveniência, à medida que não deixa de ser um desejo em função do desejo 

de outro, Voldemort. 
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O que difere Pio Thicknesse de Rufo Scrimgeour é que este último, no trabalho teórico 

e enquanto sujeito, se opõe à experiência do Ministro anterior, Cornélio Fudge, mas se instala 

ao dispositivo freudiano da associação a partir do momento que segue o último plano de Fudge, 

de Harry apoiar o Ministério, tal como alega Alvo Dumbledore para o garoto: “Era a ideia de 

Fudge originalmente, você sabe. Durante seus últimos dias no ofício, quando ele estava 

tentando desesperadamente se manter no cargo [...]. Horas depois da nomeação de Scrimgeour, 

nos encontramos e ele exigiu que eu organizasse uma reunião com você –” (ROWLING, 2005, 

p. 334, tradução nossa).130 Quer dizer, Scrimgeour não somente encontra-se em operação no 

inconsciente, como possui as qualidades de sujeito apto de análise. Além disso, quando o 

Ministro tenta novamente obter informações com Harry, logo após o enterro do diretor 

Dumbledore, ele se mostra inicialmente abalado, mas, como Slughorn, não engana o garoto, 

que desperta a raiva no Scrimgeour ao negar-lhe o que ele deseja.  

Em virtude disso, em As Relíquias da Morte, Rufo Scrimgeour retém o testamento do 

professor Dumbledore, uma vez que, misteriosamente, o diretor havia legado alguns pertences 

incomuns para Harry, Rony e Hermione; o ministro suspeitou que poderia ter relação com 

Voldemort e, por isso, tentou tirar proveito, negando o que era de Harry, ou seja, castrando o 

que era seu por direito. Tal fato gera uma discussão entre o Ministro e Harry, na qual aquele 

alega o seu papel inconsciente de figura paterna castradora, numa relação de comparação com 

Alvo Dumbledore, que já vimos desempenhar a mesma função no sentido contrário:  

 

‘Lembrou que você não está na escola, não é? [...] Não sou Dumbledore, que perdoava 

sua insolência e insubordinação? Você pode usar essa cicatriz como uma coroa, Potter, 

mas não será um menino de dezessete anos a me dizer como fazer meu trabalho! É 

hora de você aprender a ter algum respeito!’ (ROWLING, 2007, p. 110, grifo e 

tradução nossa).131 

 

Reparemos que, além de reter um dos meios de destruir as horcruxes de Lord Voldemort, uma 

vez que a espada de Griffindor era um dos itens do testamento de Dumbledore que o Ministro 

se recusou a entregar a Harry, Scrimgeour ainda deixa óbvio sua inveja diante da importância 

do garoto para a sociedade mágica, afinal, o Ministério fracassa no esforço de ser o herói que 

Harry é, dando lugar à impotência.  

                                                           
130 “It was Fudge’s idea originally, you know. During his last days in office, when he was trying desperately to 

cling to his post [...]. within hours of Scrimgeour’s appointment we met and he demanted that I arrange a meeting 

with you –” (ROWLING, 2005, p. 334). 
131 ‘Remembered you’re not at school, have you? [...] I am not Dumbledore, who forgave your insolence and 

insubordination? You may wear that scar like a crown, Potter, but it is not up to a seventeen-year-old boy to tell 

me how to do my job! It’s time you learned some respect!’ (ROWLING, 2007, p. 110, grifo nosso). 
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De todo modo, é preciso dizer que: primeiro, Rufo Scrimgeour é uma figura paterna 

completa, pois à medida que ele priva Harry de regalias, objetos de seu desejo, como todo pai 

castrador, ele também protege o jovem bruxo; mesmo que inicialmente seja para o seu próprio 

bel-prazer e sucesso enquanto Ministro, ao ser torturado por Lord Voldemort que gostaria de 

saber da localização de Harry, Scrimgeour não trai o garoto, protegendo-o ao se recusar a falar, 

mesmo sob tortura, como explica Remo Lupin para Harry, Rony e Hermione: “Arthur 

[Weasley] ouviu um rumor de que eles tentaram descobrir seu paradeiro torturando Scrimgeour 

antes de matá-lo; se é verdade, ele não traiu você” (ROWLING, 2007, p. 169-170, tradução 

nossa).132 Tal como toda criança, Rufo Scrimgeour, para se tornar ele próprio, precisou 

enfrentar os problemas da vida por conta própria, isto é, enfrentou Aquele-Que-Não-Deve-Ser-

Nomeado sem ter que depender de Harry para salvar a comunidade bruxa das consequências de 

sua própria fraqueza, do mesmo modo que sucedeu a Cornélio Fudge, líder do Ministério da 

Magia por anos, sob as orientações/conselhos de Alvo Dumbledore, voltando-se contra esse 

quando percebeu que seu cargo estava ameaçado. Aqui, voltamos à angústia, pois perder a sua 

posição faria com que Rufo Scrimgeour fosse abandonado por uma comunidade mágica 

desacreditada, tal como aconteceu com Fudge, e não há ameaça maior da vida do que sermos 

deixados sós. Segundo, enquanto a relação com Horácio Slughorn permitiu a Harry apreender 

como ser um sujeito mais individualista, ao passo que também permite entender as 

consequências desse tipo de atitude, Rufo Scrimgeour vem, com seu papel castrador, ensinar a 

Harry como não ser controlado pelas instâncias sociais, visto que é uma personagem controlada 

e que também quer usufruir desse poder: “Você pode usar essa cicatriz como uma coroa, Potter, 

mas [...] É hora de você aprender a ter algum respeito!” (ROWLING, 2007, p. 110, grifo e 

tradução nossa). Quer dizer, Harry compreende na relação com Scrimgeour que não pode se 

deixar ser manipulado pelo princípio do prazer, como Slughorn, nem pelo princípio da 

realidade, no caso do Ministro; é preciso que saiba equilibrar essas constâncias díspares de 

desejos para viver em harmonia com seu ambiente. 

Em síntese, talvez pudéssemos inserir Rufo Scrimgeour na ideia de um pai medieval, 

mas como ele está longe de representar uma autoridade e transmitir uma ordem que lhe garanta 

permanecer nesse grupo, devemos repensar não apenas a sua posição, mas a dos outros aqui 

analisados – e voltar a repensar a própria autoridade paterna. Para tanto, falemos sobre o último 

desempenhador dessa função, Válter Dursley, e apuremos finalmente as premissas que esse tipo 

de figura infere no desenvolvimento do sujeito, nesse caso, Harry Potter e sua personalidade. 

                                                           
132 “Arthur [Weasley] heard a rumour that they tried to torture your whereabouts out of Scrimgeour before they 

killed him; if it’s true, he didn't give you away” (ROWLING, 2007, p. 169-170). 
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Válter Dursley é o único trouxa (não-mágico) estudado por nós na condição de figura 

paterna, e a nossa escolha a respeito dele não poderia passar despercebida quando sabemos que, 

além do próprio Sirius Black mencionado em outro momento, ele é o único parente vivo e 

próximo de Harry Potter: “Eles são a única família que [Harry] tem agora” (ROWLING, 1997, 

p. 13, tradução nossa);133 ou seja, tem um compromisso civil para com o garoto, já que tanto 

Válter quanto Sirius não têm laços de sangue com o menino. Na condição de cuidar do sobrinho 

junto de sua esposa, Petúnia Dursley (e irmã da mãe de Harry), temos de imediato uma relação 

tradicional, e há muito discutida neste trabalho, que é a da tríade familiar: pai, mãe e filho, onde 

cada qual assume o respectivo lugar numa imagem simbólica cabível. Talvez o sr. Dursley seja 

a personagem paterna que mais se aproxima daquela figura feudal de poder absoluto (cf. 

CORSO; CORSO, 2016), como podemos observar no trecho: “Sente-se!’, ordenou tio Válter. 

[...] ‘Eu mudei de ideia’, disse ele. / ‘Que surpresa’, respondeu Harry. / ‘Você não fale nesse 

tom –’ começou a tia Petúnia com uma voz aguda, mas Válter Dursley acenou [para ela se 

calar]” (ROWLING, 2007, p. 32, tradução nossa).134 Nele, vemos que autoridade paterna 

praticamente equivale à Lei, e sua esposa não seria nada mais do que um de seus subordinados 

quando voltamos à imagem da dita família tradicional, na qual, ao se calar, ela é apenas mais 

uma responsável em executar suas ordens. No entanto, não é pelo fato de pertencer a essa 

família nuclear que os afasta (tio Válter, principalmente) da atual experiência da paternidade, 

mesmo que seja o único a assumir a função de pai real, na categoria dos castradores. 

A experiência da paternidade atual é uma gestão socialmente controlada, pois assim 

como a mulher para ser mãe hoje “[...] precisa enfrentar a difícil negociação entre seus papéis 

históricos e as inclementes exigências sociais” (CORSO; CORSO, 2016, p. 77), o pai precisa 

possuir um reconhecimento legal para sê-lo, ao mesmo tempo que também é vigiado. Dessa 

forma, tanto Válter quando Petúnia também entendem o quão autocentrada e complexa é a 

função deles, pois a função paterna do sr. Dursley deve passar pela relação que ele tem com a 

sua mulher, à medida que ela divide com ele a preocupação não só com seu filho Duda Dursley, 

mas Harry Potter também, intermediando a relação com eles. É função do pai apresentar para a 

criança o mundo quando essa é expulsa do corpo da mãe, pois: “Se aquele que nasce não se 

instala em alguém que possa funcionar como uma base, [...] na qual [possa] pendurar-se para 

aprender a existir, o bebê ficará no vazio, será um corpo sem alma, ou uma alma perdida em 

                                                           
133 “They’re the only Family he has left now” (ROWLING, 1997, p. 13). 
134 “Sit down!’ said Uncle Vernon. [...] ‘I’ve changed my mind,’ he said. / ‘What a surprise,’ said Harry. / ‘Don’t 

you take that tone –’ began Aunt Petunia in a shrill voice, but Vernon Dursley waved her down [for her to shut 

up]” (ROWLING, 2007, p. 32). 
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busca de um autor” (CORSO; CORSO, 2016, p. 43). Logo, deveríamos esperar de Válter 

Dursley, tal como toda criança tanto espera algo como o que se consegue em relação aos pais 

(cf. FREUD, 2015), que ele tenha igual comportamento ao receber Harry com um ano de idade 

em sua casa, após o assassinato dos Potters, porém, não é o que ele faz; pelo contrário, como 

vimos anteriormente nas palavras de Dumbledore, quando esse ressalta o descaso e a crueldade 

pelo qual o garoto passou.135 Quer dizer, negava todo objeto de desejo do sobrinho, em virtude 

do seu próprio filho, que sempre teve suas vontades realizadas, cabendo a Harry saber 

aproveitar as mínimas referências e criar-se a partir delas, dialogando com sua identidade bruxa. 

No capítulo anterior, mencionamos os prejuízos que a educação dos Dursleys causou ao 

seu próprio filho Duda, e Harry de alguma maneira entendia que não poderia esperar muito da 

tia, muito menos do tio Válter, quando, em As Relíquias da Morte, recorda os anos iniciais na 

casa dos tios:  

 

Aqueles tinham sido os dias antes de saber alguma coisa sobre sua verdadeira 

identidade; antes de ter descoberto como seus pais morreram ou por que coisas tão 

estranhas aconteciam ao seu redor. Mas Harry ainda podia lembrar dos sonhos que o 

haviam perseguido, mesmo naqueles dias: sonhos confusos envolvendo clarões verdes 

e, uma vez – tio Válter quase batera o carro quando Harry contava isso – uma moto 

voadora... (ROWLING, 2007, p. 43, tradução nossa).136 

 

Nesse último caso, temos os resquícios de sua identidade bruxa que o tio, principalmente, se 

esforçava para reprimir, ou mesmo castrar. Esse era o porquê de Valter Dursley nunca responder 

às questões de Harry sobre seus pais, restando ao garoto fantasiar, como toda criança, ser 

herdeiro de gente melhor, ou no caso do jovem bruxo, pensar no como seria se os pais não 

tivessem morrido, ao mesmo tempo que tem esperança de ser resgatado da vida medíocre 

oferecida pelos tios.  

Numa relação com as forças psíquicas, Válter Dursley ocupa a posição de Super-eu, já 

que reprime as “fantasias” de Harry, ou a sua própria magia, que é a sua identidade; na verdade, 

ele está reprimindo o Id do garoto, e somente essa instância psíquica pode prover o Eu (Harry) 

da energia que precisa para moldar as suas tendências inconscientes e usá-las de maneira 

construtiva. Segundo Bettelheim (2015, p. 133): “Embora a teoria psicanalítica mais recente 

afirme que o [Eu] também é investido de energia própria desde o nascimento [...]”, se o Eu de 

                                                           
135 Conferir citação na página 55 deste texto. 
136 Those had been the days before he had known anything about his true identity; before he had found out how 

his parents had died or why such strange things often happened around him. But Harry could still remember 

the dreams that had dogged him, even in those days: confused dreams involving fl ashes of green light and 

once — Uncle Vernon had nearly crashed the car when Harry had recounted it — a flying motorbike... 

(ROWLING, 2007, p. 43). 
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Harry não puder usar suas fontes de energia maior extraídas do Id, ou seja, seus sonhos, magia 

e a verdade sobre quem realmente é, ele se enfraquecerá, melhor dizendo, terá sua personalidade 

comprometida. Além disso, se Harry forçar a despender quantidade reduzida de energia do Eu 

para manter a energia do Id reprimida, como seu tio espera, ele estará duplamente vazio, pois 

precisa dessa estruturação mental equilibrada para manter sua personalidade saudável. 

Agora, numa relação de desejo, é interessante dizer que, ao contrário das figuras 

anteriores, Válter Dursley não toma Harry numa fantasia simbólica como objeto de seu desejo, 

assumindo a função paterna muito mais por conveniência social que por relação de afeto, como 

é perceptível ao questionar por que o Ministério não pode proteger eles de Lord Voldemort: 

“Bem, então, por que eles não podem nos proteger? Parece-me que, como vítimas inocentes, 

culpadas de nada além de abrigar um homem marcado, deveríamos ter direito a proteção do 

governo!” (ROWLING, 2007, p. 33, tradução e grifo nosso).137 Quer dizer, dificilmente tio 

Válter volta-se para a defesa de Lacan (2005) da dependência do desejo em relação ao desejo 

do outro, ao menos no que tange a Harry, permanecendo o desejo do sr. Dursley a nível da sua 

própria consciência enquanto sujeito, que é um desejo mais fraco do que quando o objeto na 

fantasia assume a função de portador do desejo. Em nosso corpus, há apenas duas situações 

específicas em que Válter Dursley toma seu sobrinho como Outro: primeiro, em O enigma do 

Príncipe, quando Alvo Dumbledore fala da herança deixada por Sirius Black para Harry: “[...] 

Sirius também te deixou a casa número doze, no Lago Grimmauld.’ / ‘Ele lhe deixou uma 

casa?’, disse tio Válter com avidez, seus pequenos olhos se estreitando, mas ninguém 

respondeu” (ROWLING, 2005, p. 52, tradução nossa).138 Nesse caso, podemos referenciar o 

texto “O seminário sobre ‘A carta roubada’” (LACAN, 1998),139 no qual se discute a posição 

de uma determinada carta; quando relacionada à ideia de bens (dinheiro), há um esvaziamento 

de significado, já que a monetarização cancela o desejo, e esse objeto se transforma de acordo 

com o desejo de quem a possui.  

Já a segunda situação que Valter Dursley toma Harry como Outro, nós o temos em As 

Relíquias da Morte, no momento em que quando é preciso que os tios e o primo tenham que ir 

                                                           
137 “Well, then, why can’t they protect us? It seems to me that, as innocent victims, guilty of nothing more than 

harboring a marked man, we ought to qualify for government protection!” (ROWLING, 2007, p. 33, grifo 

nosso). 
138 “[...] Sirius also left you number twelve, Grimmauld Place.’ / ‘He’s been left a house?’ said Uncle Vernon 

greedily, his small eyes narrowing, but nobody answered him” (ROWLING, 2005, p. 52). 
139 “A carta roubada” (The Purloined Letter) é um conto escrito por Edgar Allan Poe em 1844. Nele, temos o 

último caso do detetive Dupin, utilizado por Lacan para ilustrar, entre outras observações do psicanalista, a 

transformação do desejo perante o objeto. 
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embora da casa para se protegerem de Voldemort, o tio questiona por que não pode receber a 

proteção de Kingsley Shacklebolt: 

 

‘Como eu lhe disse’, [Harry] falou, com os dentes cerrados, ‘Kingsley está protegendo 

o [...] seu Primeiro-Ministro". 

‘Exatamente – ele é o melhor!’, disse tio Válter, apontando para a tela da televisão em 

branco. Os Dursleys haviam visto Kingsley no noticiário, caminhando discretamente 

atrás do Primeiro-Ministro trouxa enquanto visitava um hospital. (ROWLING, 2007, 

p. 34).140 

  

Em ambas as situações, Válter Dursley, assim como Horácio Slughorn, pensa em satisfazer 

suas necessidades a partir de Harry e, somente nesses casos, o garoto demanda para atender o 

desejo do tio pelo outro, ou seja, a casa deixada por Sirius, que significaria para o tio a 

necessidade pelo dinheiro, e a segurança de quem ele considera o melhor, baseado no fato de 

Kingsley proteger a autoridade máxima da sociedade não-mágica. Entretanto, tio Valter é 

castrado nos dois casos, e todos pelo próprio Harry, que, nesse momento, há muito já deixara 

sua casa e abandonara a relação com o tio, seguindo sua jornada de crescimento.  

O fato é que Válter Dursley não atravessou junto com o sobrinho um certo número de 

etapas (no Édipo) para ter a maturidade certa de forma a advir o seu desejo do sujeito, à medida 

que nenhum falo, enquanto objeto primordial do desejo, foi de fato marcado por outro, para ser 

conservado além da castração. Isto é, por ser o tio de Harry, poderíamos esperar de Válter a 

relação mais equilibrada entre todas as aqui discutidas, mas encontramos nele o oposto, o 

mínimo de paternidade; fato que vem provar o que mais viemos defendendo em nosso trabalho: 

as figuras masculinas em Harry Potter são produções simbólicas no sentido de se apresentarem 

como pais, as quais permitiram o jovem bruxo assumir sua personalidade heroica a partir do 

momento que o sujeito inconsciente de cada um se faz/emergiu nas atitudes do garoto. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
140 ‘As I’ve told you,’ [Harry] said, through gritted teeth, ‘Kingsley is protecting the [...] your Prime Minister.’ / 

‘Exactly – he’s the best!’ said Uncle Vernon, pointing at the blank television screen. The Dursleys had spotted 

Kingsley on the News, walking along discreetly behind the Muggle Prime Minister as he visited a hospital. 

(ROWLING, 2007, p. 34). 
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5 CONCLUSÃO 

 

A partir do momento que decidimos trabalhar com a teoria psicanalítica, já sabíamos do 

papel mediador que ela pode desempenhar entre uma obra e os leitores. No enquanto, não 

tínhamos ideia do quanto a psicanálise se provaria como um elemento importante, enquanto 

viés analítico, para a literatura infanto-juvenil. Nas duas partes que compuseram este estudo, 

foi visto como os elementos simbólicos e seus significados presentes nas histórias trabalhadas, 

principalmente no que diz respeito ao nosso corpus, estão relacionados com questões que 

envolvem o amadurecimento emocional do ser humano. A parte mais importante desse 

amadurecimento, concluímos, está entre a fase em que o Eu inconsciente é primitivo, instintivo, 

e a fase do Eu consciente – essa que talvez tenha sido a mais discutida por nós –, que reconhece 

o outro como parte de si e o valoriza, uma vez que o considera como meio importante para sua 

própria auto realização. 

O texto literário também funcionou como uma abordagem empírica, servindo de polo 

de referências, através dos quais pudemos ilustrar uma característica particular e importante da 

doutrina psicanalítica que é a função paterna, especificamente, no desenvolvimento psíquico da 

criança. Por meio da Parte Um, na qual analisamos três histórias de gêneros diferentes, sendo 

elas: o conto “O Pequeno Polegar”, o romance As aventuras de Pinóquio e a trilogia fílmica 

Star Wars, pudemos demonstrar que não apenas essas, mas outras histórias também permitem 

à criança organizar o seu caos interno, já que sugere a ele projetar-se em diferentes figuras, 

tanto que, como dissemos, Freud criou instâncias simbólicas (Eu, Id, Super-eu) para explicar 

aspectos isolados de nossa personalidade. Obviamente, essa separação é apenas para ajudar a 

entender as misturas e contradições, pois não há uma separação de fato, tal como não podemos 

separar a mente do corpo. Por outro lado, podemos discutir essa conclusão pelo próprio texto 

literário, a partir do instante que dialogamos com ele, ou seja, o interpretamos.  

Além do mais, podemos dizer que a ficção, de uma maneira geral, determina, de forma 

estética, a experiência humana, pois, enquanto uma vivência pelos gêneros lírico e dramático 

têm, respectivamente, o Eu mergulhado nas próprias emoções e entregue ao espetáculo da vida, 

à vivência épica, expressa pela ficção, tem o Eu a se relacionar com o outro, o mundo social. 

Daí as histórias infanto-juvenis indicarem o caminho através do complexo percurso que é o 

período edípico, tal como interpretamos em “O Pequeno Polegar”, no qual a personagem é 

abandonada pelos pais, tendo, junto com os irmãos, vivenciado o sentimento da angústia do 

abandono, à medida que lida com o desempenho da função paterna do ogro numa permanência 

à fase oral. Pinóquio, por sua vez, é uma personagem mais confusa, visto que vive entre os 
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princípios psíquicos, o que lhe garante uma estadia maior na fase anal, sem contar que precisa 

perder várias vezes a sua figura paterna no Gepeto, identificar-se com outros, até tomá-lo como 

objeto de identificação, para então merecer assumir a forma humana, deixando de ser um 

boneco de madeira. Já em Star Wars, nos deparamos com Luke Skywalker, que numa relação 

de igualdade com o vilão Darth Vader, adentra o complexo de Édipo e “resolve” os conflitos 

psíquicos que impedem a formação do consciente de sujeito. Todas essas personagens, assim 

como uma criança, têm uma experiência caótica em relação ao mundo, antes e durante o período 

edípico, por sua vez, quando cada uma encara o mundo do ponto de vista do adulto, ou seja, 

pelo outro: Polegar subjuga o gigante, Pinóquio trabalha para cuidar de Gepeto e Luke 

reconhece o próprio pai. A consciência de todos reorganiza o caos psíquico, que não é absoluto, 

mas cada envolvimento dessas figuras com seus desempenhadores paternos permitiu identificar 

os meios necessários para dominar seus conflitos mentais. 

Por meio dos exemplos dados em nossa pesquisa, no que se refere à psicanálise, é 

possível o sujeito não ter um sofrimento mudo e intransponível, desde que ele encontre 

representações psíquicas bem elaboradas, sejam elas nas experiências reais de mundo ou pela 

ficção e na ficção. Por meio dessa última, aprendemos através da experiência do outro, numa 

simulação de vivências e experiências, através da identificação, sobre a qual tanto 

mencionamos. De todo modo, devemos concluir que a experiência não pode ser substituída na 

sua totalidade toda vez que há a fantasia ou o deslocamento para a imaginação do outro, até 

porque aprendemos muito mais com a experiência vivida, tal qual Harry Potter ao longo de toda 

a série de livros, graças às suas figuras paternas e o propósito de cada uma. Não há dúvidas que 

a fantasia, ou melhor, a nossa capacidade de sonhar oferece uma gama de experiências que é 

superior as que realmente, na esfera do real, são possíveis de serem vividas. Sendo assim, só 

podemos depreender dessa discussão inicial, que tais ficções, de “O Pequeno Polegar” a Harry 

Potter, são importantes em três aspectos (cf. SOSA, 1978), começando por 1) ser um meio de 

entender o mundo e a vida, à medida que 2) transmite experiência e conhecimentos 

fundamentais para a formação de nossa identidade psíquica, e 3) não deixa de ser uma forma 

de criticar a sociedade quando necessário.  

Partindo da premissa freudiana do complexo de Édipo como período infantil 

fundamental para o nosso desenvolvimento psíquico de sujeito inconsciente, objetivamos 

destacar o papel da figura paterna como membro crucial dessa aprendizagem mental, 

recorrendo também à teoria do estádio do espelho, que mostra como a instância psíquica do Eu 

se forma a partir de um processo relacionado à constituição da imagem do corpo próprio, ou 

seja, o Eu se forma por identificações, processo esse que consiste no fato de a criança, em sua 
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fase inicial de crescimento físico e psíquico, tomar para si a imagem oferecida por Outro. Este 

nada mais é que um procedimento analógico, pois a criança pensa, age, deseja e encontra um 

lugar na estrutura familiar através da imitação que faz da imagem do outro, na perspectiva 

desse. Visto que trabalhamos com essa teoria lacaniana, não poderíamos deixar de tratar a 

respeito da própria ideia de desejo, que permeou todas as relações paternas destacadas nos livros 

Harry Potter e o enigma do Príncipe e Harry Potter e as Relíquias da Morte, as quais, por 

conveniência de análise, dividimos em figuras paternas benevolente e figuras paternas 

castradoras. Quanto ao fato de termos trabalhado com tantos desempenhadores de tal função, 

tivemos a necessidade de compreender o desejo do sujeito lacaniano pelo objeto, pois sendo o 

desejo um movimento psíquico em que o aparecimento de uma certa percepção associa a 

imagem antecipada de uma satisfação com o traço memorial da excitação da necessidade, a 

criança vai personificar seu desejo destrutivo não em apenas uma figura, mas em várias, como 

bem concluímos com a Parte Dois deste trabalho, na qual constatamos que os desempenhadores 

paternos influenciaram Harry Potter a obter satisfações desejadas, como no caso do Prof. 

Horácio Slughorn, a se identificar com uma terceira, igual qual acontece com o diretor 

Dumbledore ou mesmo na sua relação com Severo Snape, além de ligações ideais com outras, 

daí satisfazendo suas necessidades momentâneas.  

Ao analisarmos essas figuras paternas, constatamos algumas “verdades” já fundadas, 

principalmente no que diz respeito a elas nas histórias infanto-juvenil. Por exemplo, o pai em 

Harry Potter não é mais o mesmo que tradicionalmente conhecemos, em que há uma admiração 

perceptível, a não ser ao pensarmos na figura do Prof. Dumbledore, que é tomado como um 

grande objeto de identificação. Porém, como verificamos, toda essa admiração do garoto pelo 

diretor cai a níveis mais baixos do que normalmente uma criança sentiria em relação ao pai. 

Obviamente, o sentimento de amor permanece, pois mesmo que haja uma decepção pela parte 

de Harry em relação a Dumbledore, como vimos, o garoto o perdoa no final da história, 

compreendendo porque o professor dificultara tanto a sua vida, aceitando a justificativa dada 

por ele, que assumiu sua fraqueza. Quer dizer, mesmo por se encontrar na categoria de figura 

paterna benevolente, Alvo Dumbledore vem comprovar que essa posição é maleável, de 

possível deslocamento, tanto que ele mesmo também mostrou características castradoras, ao 

fato que depois de mostrar intenso interesse por Harry, não compartilhou com esse último certas 

informações pessoais existentes entre eles, como ambos virem da mesma cidade e terem perdido 

parentes queridos nela, ou quando não lhe entregou pessoalmente a espada de Griffindor 

explicando ser uma arma contra horcruxes, ou ainda negando-lhe o fato de que Draco Malfoy 

trabalhava para Lord Voldemort. Como Slughorn, Dumbledore pensou em si ao afastar-se de 
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Harry nesses assuntos, fazendo com que o jovem bruxo desse seguimento a sua jornada, 

enfrentando as dificuldades e surpresas dessas verdades não reveladas. 

Quanto às outras figuras paternas, concluímos que elas demonstram como um pai será 

sempre considerado insuficiente, pois as atitudes de Harry, como um reflexo desses, comprova 

como sempre esperámos deles o impossível. Horácio Slughorn tinha interesses pessoais em 

Harry, querendo apenas satisfazer os próprios desejos sem, de fato, se importar com aquilo que 

o próprio garoto queria; logo, incapaz de desprender-se do princípio do prazer, o professor 

inconscientemente obrigou o jovem bruxo usar-se de seu meio para chegar ao seu objeto e 

satisfazer sua necessidade. O sentimento de individualidade foi a única coisa que Horácio 

Slughorn contribuiu com o desenvolvimento da personalidade heroica de Harry Potter e, talvez, 

se o garoto não tivesse compreendido essa necessidade, provavelmente não teria tido coragem 

de deixar os amigos para trás e seguir pela Floresta Proibida para os braços da morte 

representada na maldição do vilão Lord Voldemort, que o esperava para, enfim, matá-lo.  

Rony Weasley vem para ensinar a Harry as vontades mais primitivas, e a necessidade 

que ambos tinham de equilibrar as forças psíquicas para se tornarem dignos de suas 

personalidades: a de Rony junto ao amigo, digno da amizade dele e de seu lugar na família 

Weasley, por meio de sua própria força e características que só a ele dizem respeito, como o 

amor de Hermione; e a de Harry enquanto responsável em destruir as horcruxes, sendo assim, 

o próprio Voldemort.  

Junto a Rony na integração desses conflitos, tivemos Arthur Weasley e Remo Lupin. O 

primeiro se mostrou mais propenso a auxiliar Harry na conciliação desses impulsos psíquicos, 

porque o sr. Weasley tem a sua esposa junto a si para desempenhar uma tríade tradicional e 

conflitar Harry nas bases do Édipo, onde cada um atuará, ora instigando os prazeres do garoto, 

ora inibindo-os, e juntos mostrando como proceder diante de suas dúvidas. Já Lupin, esse possui 

conflitos próprios, semelhantes aos de Harry quanto à vida miserável de se viver enquanto 

órfão, restando ao garoto atuar na posição de pai, de modo que o ex-professor possa se ver nele 

e tomar a escolha certa para sua a vida e a do seu filho que iria nascer. A Rúbeo Hagrid, ficou 

a responsabilidade de inserir Harry no conforto do lar, sem, evidentemente, deixar o espaço 

institucional da escola, que faz parte do desenvolvimento de todo sujeito, como também, mesmo 

possuindo desejos impulsivos, selvagens e ferozes, é preciso saber controlar nossos instintos 

animalescos.  

Com a figura paterna de Severo Snape, aprendemos que a identificação não se dá apenas 

pelas semelhanças e sentimentos benevolentes, mas que é possível desenvolver relações 

fundamentais nas diferenças e sentimentos conflituosos. O ciúme do professor de poções por 
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Lílian Evans não representa uma rivalidade em relação a Tiago Potter, mas, pelo contrário, é 

uma identificação mental, tal como a de Harry pelo professor, nas dificuldades de ambos serem 

compreendidos. Porém, em vez de usar isso contra si mesmo, como Snape fez ao construir uma 

personalidade duvidosa, devemos usar ao nosso favor, entendendo a necessidade de conviver 

com os sentimentos hostis, identificando no outro qualidades que surpreendam a nós mesmo.  

De todo modo, algumas figuras paternas podem ser controladas, como é o caso do 

Ministro Rufo Scrimgeour, controlado pelo próprio poder e pela obrigação de ser quem é. Ele 

é como alguns pais atuais, castradores, porém, vigiados por outro, nesse caso, a sociedade, que 

não permite ao pai atuar sobre o filho sozinho – o que nos leva a concluir também que a própria 

comunidade bruxa não deixa de ser um pai onipresente, uma vez que exige desde cedo de Harry 

que ele demonstre o poder que o fez livrar-se de Lord Voldemort quando ainda era apenas um 

bebê.  

Por último, tivemos o tio Válter, figura paterna por direito, mas, de todos, o que menos 

se enquadra na função quando analisado isoladamente. Por sua vez, quando pensamos na sua 

relação com o próprio filho Duda Dursley, deduzimos que se, de fato, ele tivesse atuado como 

pai, tal como ele é, Harry não teria desenvolvido a sua personalidade heroica; pelo contrário, 

sendo filho de quem é e carregando consigo desde cedo a coroa de um poder que nem mesmo 

ele conhece, a influência de Válter Dursley poderia ter desencadeado nele uma identidade 

decadente, semelhante à do primo ou à do colega Draco Malfoy.  

A gênese da personagem Harry Potter é comparada à de todo ser humano, que se faz 

pela interação com os adultos, esses que dão suporte para ele se constituir, principalmente a 

figura do pai, mas, como tomamos conhecimento, esses nunca nos darão certezas e garantias, 

isto é, nem sempre serão capazes de aplacar as nossas inquietudes e sufocar os nossos medos; 

afinal, se eles fossem capazes de tanto, não seriam apenas figuras paternas, mas um Deus, pois 

somente esse é hábito para tal – não é à toa que as religiões proliferam a esse respeito. Devemos 

ter em mente que não nascemos preparados para esse mundo, somos seres prematuros se 

comparados a outros animais que já nascem com instinto de sobrevivência, o que não é o nosso 

caso: não temos condições físicas e psíquicas, há uma necessidade de cuidados intensivos, caso 

contrário, nós morremos.  

Sobre o futuro de Harry Potter sem a presença desses desempenhadores paternos, 

diríamos que ele poderia ter se tornado a própria imagem de Lord Voldemort, não por 

identificação consciente, mas pela aproximação das experiências vividas por cada um. Harry e 

Voldemort trazem a ideia do “duplo” descrita por Freud (2010), sendo um a repetição do outro, 

sendo um o usurpador do merecido poder, e não tendo lugar para os dois, um terá que eliminar 
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o outro, como a própria profecia alerta. O que acontece é que, em ambos, há uma natureza capaz 

de tomar o Eu como um objeto, ou seja, são capazes de auto-observação, e isso torna possível 

o investimento do duplo, de atribui-lhe um novo significado, entre outras coisas mais, 

principalmente a velha ferida narcísica superada nos primeiros anos. 

Vejamos que Lord Voldemort tem uma relação persecutória de vida ou morte, afinal, a 

base de seus planos não é apenas dominar o mundo bruxo e instaurar a monarquia dos sangue-

puros; a gênese de sua maldade é a busca pela imortalidade, criada por uma paranoide mútua, 

que se constitui pela sua relação com a mãe Mérope. Essa é submissa às circunstâncias, pois, 

ao engravidar e ser abandonada pelo marido, entrega-se a depressão, reprimindo a sua magia 

como o ser humano a inibir a felicidade, e tudo isso a leva a um tipo de suicídio. Ao contrário 

de Harry, que por um ano pôde conquistar o amor de sua mãe e dar-lhe de fato esse papel, 

Mérope foi apenas uma produtora, pois, segundo Elisabeth Badinter (1985), o amor materno 

não é natural, ele precisa ser adquirido, como fez Lílian Evans. Um fato que comprova isso é 

que, quando bebê, Riddle nunca teve os cuidados da mãe, apenas de substitutas, 

psicanaliticamente afetivas, do orfanato no qual foi criado, e as quais ele não tomou como 

desejo, uma vez que 1) tinha que dividir sua atenção com as outras crianças órfãs e 2) elas 

tinham medo dele. No que diz respeito ao pai de Tom Riddle, este voltou para a casa dos pais, 

onde se casou com uma mulher trouxa e da sua mesma classe social. Aqui, encontramos outra 

diferença entre Harry Potter e Lord Voldemort, pois, ao contrário do garoto que sofre 

identificação pelo pai, até mesmo sente orgulho de ser parecido com ele, Voldemort despreza 

a semelhança que tem com o seu. A falta de identificação do vilão pelo pai é tão óbvia que ele 

trocou o próprio nome – o mesmo de seu pai – para Lord Voldemort, ou seja, ao aceitar o novo 

nome, ele assumiu sua identidade de vilão e a responsabilidade pelos atos desumanos que se 

seguiram. 

Ao contrário de Lord Voldemort, Harry Potter delineou o papel da sua vida e fez seus 

planos inspirando-se em suas origens, se permitindo identificar-se com tantas outras figuras 

paternas na falta real de seu pai, sem, evidentemente, deixar de fazer aquilo que seria orgulho, 

ou mesmo vergonha de seus pais, dando assim continuidade a sua família e garantindo-lhe um 

papel fundamental na sua formação de sujeito. Quanto ao Lorde das Trevas, esse não teve uma 

transmissão de experiências explícitas, e por esse motivo, concluímos que ele é filho de um pai-

imaginário (cenário) e de uma mãe-viajante, dos quais não há síntese, e Lord Voldemort termina 

por fazer a sua própria versão de família, baseada na imortalidade e no sangue inteiramente 

mágico, ou seja, fez-se hipocritamente de algum jeito pela sua linguagem. 
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Finalmente, diante de tudo isso, é de se pensar que em algum momento depois de todas 

essas relações paternas, Harry Potter coopere com o seu meio, afinal a nossa identidade é fruto 

dos fatos biológicos que nos constituem, juntamente com o ambiente que nascemos e 

vivenciamos, e cada figura paterna recebe o significado que lhe é devido, contribuindo para a 

integração de sua personalidade, construindo seu destino enquanto herói. Não é à toa que o 

garoto coloca a própria vida em segundo plano para salvar a todos; um ato de heroísmo que 

repousa no instinto impulsivo, tal como ele sempre agiu, desconhecendo as razões, quando não 

freado por Hermione Granger, e zombando do perigo. Harry Potter torna-se um digno sujeito 

da modernidade, pois enquanto órfão, não é filho apenas de Lílian e Tiago Potter, mas de 

diversas figuras com que se depara em sua trajetória e pelo que escolhe fazer de sua vida 

influenciado, ou melhor, experienciado por essas; houve toda uma dinâmica de socialização 

visando a sua individualização, e sua personalidade se forma no núcleo dessas relações. Ao 

final de As Relíquias da Morte, após derrotar Lord Voldemort e devolver a Varinha das 

Varinhas para Alvo Dumbledore, pensando apenas no descanso que finalmente teria, Harry, na 

realidade, está se libertando de suas ligações edípicas, e o faz com sucesso, pois tão logo, no 

Epílogo, descobrimos que dezenove anos se passaram e agora ele é pai, quer dizer, estabeleceu 

uma existência independente fora do lar paterno. Harry Potter sente-se verdadeiramente 

significante no seu ambiente enquanto bruxo, e pouco importa o que acontecerá desse ponto em 

diante, já que a sua cicatriz não mais o incomodava há dezenove anos: “Tudo estava bem” 

(ROWLING, 2007, p. 607, tradução nossa).141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
141 “All was well” (ROWLING, 2007, p. 607) 
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