
 
 

 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CAMPUS AVANÇADO “PROFA. MARIA ELISA DE ALBUQUERQUE MAIA” 

DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS – DLE 

CURSO DE LETRAS LÍNGUA INGLESA E SUAS RESPECTIVAS LITERATURAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

NISLÂNDYA FERNANDES DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUMBLEDORE: A CONSTRUÇÃO DA PERSONAGEM NA OBRA HARRY 

POTTER E AS RELÍQUIAS DA MORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAU DOS FERROS 

2019 



 
 

NISLÂNDYA FERNANDES DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUMBLEDORE: A CONSTRUÇÃO DA PERSONAGEM NA OBRA HARRY 

POTTER E AS RELÍQUIAS DA MORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monografia apresentada ao Departamento de 

Letras Estrangeiras, do Campus Avançado 

“Profa. Maria Eliza de Albuquerque Maia”, da 

Universidade do Rio Grande do Norte (UERN), 

como requisito obrigatório para obtenção do 

título de Licenciatura em Letras Língua Inglesa 

e suas respectivas Literaturas.  

 

Orientador: Prof. Dr. Charles Albuquerque 

Ponte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAU DOS FERROS 

2019 



 
 

NISLÂNDYA FERNANDES DA SILVA 

 

 

 

DUMBLEDORE: A CONSTRUÇÃO DA PERSONAGEM NA OBRA HARRY 

POTTER E AS RELÍQUIAS DA MORTE 

 

Monografia apresentada ao Departamento de 

Letras Estrangeiras (DLE), Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Campus 

Avançado “Profa. Maria Elisa de Albuquerque 

Maia” (CAMEAM), como requisito obrigatório 

para obtenção do título de licenciatura em Letras – 

Língua Inglesa e suas respectivas Literaturas.   

 

Aprovado em:____/____/ 2019. 

 

BANCA EXAMINADORA 

_____________________________________________________ 

Prof. Dr. Charles Albuquerque Ponte  

Presidente (UERN)  

 

_____________________________________________________ 

Prof. Me. Francisco Roberto da Silva Santos 

1º Examinador (UERN) 

 

_____________________________________________________ 

Prof. Me. José Bezerra de Souza  

2º Examinador (UERN) 

 
 
 

 

 

PAU DOS FERROS 

2019 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho à Anisete Ferreira da Silva (in 

memorian), por todo o incentivo que me foi dado, desde a 

infância, para seguir estudando, mesmo com todas as 

dificuldades. Pela gratidão que tenho de todos os 

ensinamentos que pôde me proporcionar, pelo amor e pela 

saudade de todos os momentos que nunca pudemos passar 

juntas. 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente, a Deus por ter me dado forças para enfrentar as dificuldades que se fizeram 

presentes nesses anos de curso; saúde; e por ter colocado em meu caminho pessoas especiais 

que fizeram esta graduação valer a pena.  

A Tayane Mayara Alves (in memorian), pela luz que trouxe aos meus dias mais difíceis, 

lembrando-me da felicidade que se pode ter, mesmo em meio ao caos. Pela oportunidade de 

sermos amigas e termos compartilhados momentos memoráveis.  

A Carla Karen Virgínio pelo carinho e amizade, desde os primeiros dias do curso. Pelo apoio e 

incentivo sempre oferecidos de bom grado. Por ter me apoiado a continuar seguindo, mesmo 

em momentos difíceis. Por ter sido, em muitos dias, o motivo para eu continuar lutando. 

Obrigada por toda a ajuda, companheirismo, amor e confiança que compartilhou comigo 

durante estes anos.   

Ao prof. Dr. Charles Ponte pela oportunidade oferecida de conhecer mais sobre o amplo 

universo da literatura. Pela dedicação, paciência comigo e o meu trabalho, ao atender as minhas 

dúvidas, assim como os momentos de descontração sob a tensão na construção desta 

monografia. Por todos os aprendizados e ensinamentos que transmite em suas aulas e nas 

conversas mais informais.   

Ao Prof. Me. Francisco Roberto da Silva Santos pela ajuda para encontrar o tema para o meu 

trabalho, por toda ajuda nos anos de graduação e ser um professor que está sempre disposto a 

colaborar com quem precisa. Obrigada por compartilhar conhecimento.  

A José Bezerra e Matheus Silveira por sempre discutirem o assunto Harry Potter comigo, com 

paciência e dedicação de um verdadeiro fã; vocês foram essenciais para o meu conhecimento e 

amadurecimento. Aos meus colegas de turma, Flávio Kennedy, Hayala Diógenes e Yanka 

Layone pelos momentos de risadas e descontração, e pelo companheirismo que 

compartilhamos. A Alex Moura e Matheus Alves pelo acolhimento, assistência e pela parceria 

de sempre.  

A Artur Holanda pelos momentos de felicidade compartilhados, e por se mostrar paciente diante 

momentos difíceis, por todo o amor e cuidado oferecidos.  

A Luzivânia Bezerra e Dulci Gehring pelo cuidado e fraternidade sempre oferecidos. A meu 

pai por ter apoiado minhas decisões.      



 
 

RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo analisar as características da personagem Alvo Dumbledore, 

na obra literária Harry Potter e as Relíquias da Morte, pela autora J. K. Rowling (2007), 

observando aspectos como o caráter estrategista de Dumbledore, ao manipular pessoas mais 

próximas do próprio convívio social, e como ele se caracteriza como homem público e privado. 

Sustentamos nosso trabalho nos estudos de teóricos como Candido (1968), Brait (2004), 

Pallottini (1989) e Forster (2005), que traçam uma corrente pelas narrativas, situando os tipos 

existentes de personagem, e como se encaixam na representatividade da arte com a vida, 

debatendo a verossimilhança que as personagens conseguem estabelecer com seres humanos, 

construindo um paralelo entre as sociedades reais e ficcionais; Prose (2008), que facilita nossa 

leitura, apontando as técnicas de escritores, e Wood (2011), que explica como funciona as 

narrativas de ficção. Dumbledore, na última obra da heptologia Harry Potter, é alvo de 

suposições que se tornam recorrentes após sua morte, quando se questionam sobre a veracidade 

e caráter de suas intenções, e através de memórias relacionadas a seu passado. Construiremos 

um encadeamento de fatos que fazem parte da construção da personagem para que, ao fim, 

possamos enxergar as estratégias formuladas pelo próprio Dumbledore, ao arquitetar um plano 

através da manipulação de outras figuras que confiavam nele, omitindo fatos do passado que 

poderiam modificar o rumo da narrativa àqueles que decidiram seguir suas ordens. Ao fim, 

concluiremos nossas discussões, ao expor passagens que comprovem os aspectos que Alvo 

Dumbledore passara tanto tempo tentando omitir.    

 

PALAVRAS-CHAVE: Dumbledore. Personagem. Memórias. Harry Potter e as relíquias da 

Morte.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This work aims to analyze the characteristics of the character Alvo Dumbledore, in Harry 

Potter and the Deathly Hallows, by J. K. Rowling (2007), observing aspects such as 

Dumbledore's strategist character, manipulating people closer to his own social life, and how 

he characterizes himself as a public and private man. We base our work on the studies of 

theorists as Candido (1968), Brait (2004), Pallottini (1989) and Forster (2005), who draw a 

chain through narratives, situating the existing types of character, and how they fit into the 

representativeness of art with life, debating the verisimilitude that the characters stablish with 

the human beings, building a parallel between real and fictional societies; Prose (2008), who 

makes our reading easier, pointing out the techniques of writers, and Wood (2011), who 

explains how fiction narratives work. Dumbledore, in the last work of the Harry Potter 

heptology, is subject to assumptions that become recurrent after his death, the truth and 

disposition of his intentions are questioned, and through memories related to his past. We will 

build a cluster of facts that are part of the character construction so that, in the end, we can see 

the strategies formulated by Dumbledore himself, to scheme a plan through the manipulation 

of other figures that trusted him, omitting facts from the past that could change the course of 

the narrative to those who have decided to follow his orders. In the end, we will conclude our 

discussions by exposing passages that prove the aspects that Albus Dumbledore had spent so 

much time trying to omit.    

 

KEYWORDS: Dumbledore. Character. Memories. Harry Potter and the deathly hallows.     
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

A construção das personagens1 em uma narrativa parte de determinada 

objetividade que possui a pretensão de se adequar aos contextos sociais, correspondendo 

a juízos de valores e atuações no que se refere a seres reais, ao tratar-se de pessoas, na 

intencionalidade de enunciar uma possível verdade (CANDIDO, 1968), apesar das 

divergências do significado de verdade, dando a impressão de que os leitores podem estar 

a par da consciência das personagens, criando uma intimidade entre espectador e 

personagem. A maneira como o autor constrói suas personagens, com formações que 

refletem a independência de uma vida própria, causa confusão nos leitores no que 

concerne o distinguir quando se trata de pessoa (ser vivo) personagem (ser ficcional), e 

como discernir a reprodução da invenção.  

Segundo alguns depoimentos da autora da heptologia Harry Potter, Joanne K. 

Rowling, cada uma de suas criaturas foi construída com o intuito da representatividade 

de lições e experiências vividas por ela, como a depressão pela qual a autora passou 

representada pelos Dementadores, cuja aparência foi inspirada nos pesadelos recorrentes 

que Rowling tinha2; também representando pessoas do vínculo social dela, por exemplo, 

na viagem que fez de Manchester a Londres, quando teve a ideia para escrever a história 

de um garoto bruxo, lembrara da família que morava na mesma rua dos Rowling, cujo 

sobrenome era Potter3; além da autora ter confirmado em seu perfil do Twitter, após ser 

questionada por uma fã se aquela havia se inspirado no ditador português4 António de 

Oliveira Salazar5 para criar um dos quatro fundadores da Escola de Magia e Bruxaria de 

Hogwarts, Salazar Slytherin; assim, cada personagem possui características singulares no 

que diz respeito ao universo criado por Rowling. De acordo com Brait (2004), no texto A 

Personagem, essa caracterização faz parte do processo utilizado pelo narrador para criar 

a ilusão da existência das personagens, causando uma compreensão ambígua projetada 

                                                           
1 Usaremos a palavra personagem como substantivo feminino, mas manteremos o gênero masculino nas 

citações, caso o teórico tenha assim colocado.  
2 LEGIÃO DOS HEROIS. 10 coisas que você precisa saber sobre os Dementadores de Harry Potter. 

Disponível em <https://legiaodosherois.uol.com.br/lista/10-coisas-que-voce-precisa-saber-sobre-os-

dementadores-de-harry-potter.html/10> Acesso em: 27 de Abril de 2019. 
3 SUPER ABRIL. A bruxa que criou Harry Potter. Disponível em <https://super.abril.com.br/cultura/a-

bruxa-que-criou-harry-potter/> Acesso em: 27 de Abril de 2019.  
4 J. K. Rowling resolveu morar em Porto, Portugal, após a morte de sua mãe, onde passou a lecionar inglês.  

ZAP AEIOU. J. K. Rowling confirma que se inspirou em Salazar para criar personagem de Harry 

Potter. Disponível em <https://zap.aeiou.pt/j-k-rowling-confirma-inspirou-salazar-criar-personagem-

harry-potter-156384> Acesso em: 27 de Abril de 219.  
5 Foi um estadista nacionalista português que, além de chefiar diversos ministérios, foi presidente do 

Conselho de Ministros do governo ditatorial do Estado novo e professor catedrático de Economia Política, 

Ciências das Finanças e Economia Social da Universidade de Coimbra. 

https://legiaodosherois.uol.com.br/lista/10-coisas-que-voce-precisa-saber-sobre-os-dementadores-de-harry-potter.html/10
https://legiaodosherois.uol.com.br/lista/10-coisas-que-voce-precisa-saber-sobre-os-dementadores-de-harry-potter.html/10
https://super.abril.com.br/cultura/a-bruxa-que-criou-harry-potter/
https://super.abril.com.br/cultura/a-bruxa-que-criou-harry-potter/
https://zap.aeiou.pt/j-k-rowling-confirma-inspirou-salazar-criar-personagem-harry-potter-156384
https://zap.aeiou.pt/j-k-rowling-confirma-inspirou-salazar-criar-personagem-harry-potter-156384
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pelas perspectivas do que realmente se trata quando se diz respeito a personagens e 

pessoas. 

O tema desta pesquisa foi determinado ao se pensar a expansão que acomete a 

discussão da construção da personagem Alvo Dumbledore, diretor da Escola de Magia e 

Bruxaria de Hogwarts, na última obra da heptologia da autora J. K. Rowling, Harry Potter 

e as relíquias da morte, por possuir características pertinentes e construtivas, criando uma 

verossimilhança com o ser humano, se fazendo perceptível como se dá determinadas 

reações, diante de objetivos pré-estabelecidos pela personagem. 

O corpus desta pesquisa se delimitará à obra literária Harry Potter e as Relíquias 

da Morte, onde, através de análises teóricas, pretendemos abordar e discutir algumas 

características da personagem Alvo Dumbledore, enfatizando as implicações das 

cogitações criadas especificamente após sua morte. É possível encontrar as características 

foco de análise em diversos trechos da obra, como os objetivos dele que pressupunham 

os planos construídos e delimitados algum tempo antes de sua morte: em depoimentos, 

artigos, cartas e livros que foram deixados, percebe-se alguns objetivos puramente 

intencionais. Dumbledore deixara implícito, em discursos feitos antes da morte de 

Dumbledore, estar planejando estratégias para concluir o objetivo de aniquilar o bruxo 

das trevas que pretendia dominar toda a comunidade bruxa, Lord Voldemort. Para isso, é 

necessário contar com a colaboração de outras personagens que se encarregam de tarefas 

confiadas por Dumbledore, como Harry Potter, Hermione Granger e Rony Weasley, 

assim como Severo Snape, de forma que cada personagem ocupa espaço essencial na 

narrativa, no que diz respeito a cumprir o plano construído por Alvo Dumbledore. Cria-

se uma certa tensão nesse aspecto, pois as dicas deixadas pelo antigo diretor, muitas vezes 

não são claras, deixando os seus seguidores à mercê da sorte, e que possam entender o 

que fora deixado nas entrelinhas das mensagens dele. Há, portanto, elementos essenciais 

que ocupam destaque na narrativa quanto à personalidade misteriosa da personagem, 

acontecimentos da sua adolescência que não eram de conhecimento público, a vida 

familiar e todos os transtornos e conflitos que a permearam, assim como fatos que eram 

de conhecimento estritamente de Dumbledore e são repassados ou descobertos por 

aqueles que seguem seus passos, mesmo depois de morto, através de ordens que ficaram 

implícitas.  

A justificativa do corpus desta pesquisa se dá a partir de trabalhos, anteriormente 

construídos nesta Instituição (SOUZA, 2018), como exemplo, analisa a 

representatividade das figuras paternas para Harry Potter. Com objetivo de explanar ainda 
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mais o universo mágico da heptologia Harry Potter, explorando os aspectos que o 

elemento das narrativas, personagem, nos oferece para que compreendamos os fatos que 

transcendem dentro de uma história. Além de justificar a escolha do tema, por uma razão 

de identificação pessoal com a heptologia; sendo que a discussão sobre Dumbledore traz 

relevância, principalmente no último livro da heptologia, por ser a obra que sucede a 

morte do diretor, assim é possível perceber que alguns fatos sobre Dumbledore são 

discutidos e expostos sem os receios que o próprio Dumbledore demonstrava em falar 

sobre o passado, segredos e comportamentos divergentes a respeito da personalidade dele, 

para entendermos as ações cometidas por esta figura dentro do contexto da narrativa e 

que nos leva à compreensão de determinados fatos da história.  

Sendo possível a continuidade da discussão no que concerne à personagem, 

considerando a obra literária como objeto de estudo uma fonte inesgotável na busca de 

melhor compreender o crescimento no âmbito literário e o que diz respeito aos elementos 

que o constituem, buscamos identificar as características mais recorrentes na personagem 

Alvo Dumbledore, em Harry Potter e as Relíquias da Morte, ao que contribui na 

construção da narrativa, enfatizando alguns pormenores que surgem após a morte da 

personagem. Em virtude dessas características, busca-se compreender o que acontece ou 

o que aconteceu, através de memórias, durante a trajetória da personagem Dumbledore. 

A heptologia Harry Potter é repleta de informações sutilmente postas, na cadeia de 

acontecimentos sobre a personagem Alvo Dumbledore, que apresenta características 

singulares e simbólicas, desencadeando diversos questionamentos sobre quem a 

personagem foi de verdade; em razão do jeito misterioso de suas ações, aparenta que o 

diretor carrega consigo diversos segredos, os quais parece relutar em dividir ou 

compartilhar: todo o conhecimento que Dumbledore carregou durante sua vida torna-se 

uma das principais chaves para compreender alguns eventos que eclodem no mundo 

bruxo.   

Tomando Alvo Dumbledore como uma personagem que sempre apresentou 

aspectos intrigantes, investigaremos os motivos que o fizeram controlar os 

direcionamentos da narrativa, através dos segredos que omitia a todos ao seu redor, 

formulando estratégias a partir de decisões sobre o que ou não contar, objetivando que 

algo se concretizasse no futuro a partir dessas tomadas de decisões, expondo o que diverge 

nos atributos que a personagem individualiza na sua imagem de homem público e homem 

privado. Pretende-se verificar, através de demonstrações, formulações de hipóteses que 

possam se entrepor e justificar o porquê de algumas singularidades da personagem objeto 
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de estudo apresentarem tal relevância para o desencadeamento e decifrações de eventos 

discorridos na narrativa da obra literária Harry Potter e as Relíquias da Morte.    

 As análises propostas nesta pesquisa, de caráter qualitativo e descritivo, se darão 

através das teorias sobre personagens de Brait (2004), Candido (1968), Prose (2008), 

Wood (2011), Pallottini (1989) Forster (2005), entre outros que contribuem para a 

compreensão do tema abordado, além das passagens da própria obra objeto de estudo, 

Harry Potter e as Relíquias da Morte, da autora britânica J. K. Rowling.  

A presente pesquisa se divide em dois capítulos principais. O primeiro apresenta 

um levantamento dos estudos teóricos a respeito do conceito personagem, sua origem, a 

ligação que tem com outros elementos da narrativa, assim como o aspecto recorrente de 

verossimilhança; características frequentes de personagens, quando é possível identificá-

las no ser humano. Além da colaboração das personagens para o conceito de arte no 

âmbito literário e como se dá a construção desse elemento narrativo. Posteriormente, 

segue-se o capítulo no qual realizaremos uma análise da personagem Alvo Dumbledore, 

analisando suas principais características, no que concerne aos objetivos deste trabalho, 

buscando identificar as estratégias construídas por Dumbledore, ao tentar manipular 

alguns eventos que se seguem na narrativa, através de segredos que omite daqueles que 

estão dispostos a cumprir missões incumbidas pelo próprio diretor, observando a 

divergência de comportamentos na personagem enquanto homem público e privado, 

através de trechos da obra Harry Potter e as Relíquias da Morte, que nos concede as 

memórias das personagens que fizeram parte da vida de Dumbledore, na sua adolescência 

e trajetória na vida adulta. Isso nos permite enxergar flashbacks de acontecimentos que 

não foram expostos anteriormente, assim como as memórias do passado do próprio 

Dumbledore, buscando interpretar a instabilidade que a personagem apresenta, e os 

motivos que o fizeram temer o passado.  
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2 PERCURSOS DA PERSONAGEM 

 

A obra literária surge a partir de contextos objecturais que tornam seres e mundos 

criados intencionalmente e transformados em realidade pela própria concretização da 

imaginação do leitor; não apenas empírica, mas uma realidade possível do mundo 

imaginário, e através do papel da personagem o cenário se concretiza. Segundo Candido 

(1968), “a nossa visão da realidade em geral, e em particular dos seres humanos 

individuais, é extremamente fragmentária e limitada”. Podendo-se associar então às 

personagens uma visão de mundo ainda mais fragmentada, assim o ser humano como 

personagem é um ser configurado psíquica e fisicamente.  

A literatura se transforma numa escapatória do cotidiano real, para que as pessoas 

possam expor o desejo de ser o outro nas palavras impressas, que seja por identificação 

própria ou por juízos de valores que almejam construir e possuir, já que “as artes têm 

valor na medida em que conduzem a uma ação virtuosa, e que a personagem deve ser a 

representação do melhor do ser humano” (BRAIT, 2004, p. 36). Os pensamentos são 

reproduzidos a partir da perspectiva da própria personagem. Alguns fatores situam os 

leitores na consciência das personagens, fazendo-os íntimos, a ponto de ter a liberdade de 

julgamento de acontecimentos na narrativa.  

As personagens ganham vida própria nas palavras de seu criador, onde tudo se 

funda pela natureza humana, e a intencionalidade do romancista se sobrepõe a diversos 

acontecimentos transcorridos de acordo com a série de acontecimentos planejados; o 

leitor pode conhecer tanto das personagens quanto o próprio criador da obra a depender 

do bel-prazer deste, assim seja sua intenção. Segundo Forster (2005) “as pessoas de um 

romance podem ser completamente compreendidas pelo leitor, se assim o desejar o 

romancista; sua vida interior pode ficar tão exposta quanto a exterior”, podendo surgir, a 

partir do conhecimento, suposições sobre as personalidades das personagens, os conflitos 

entre elas em relação ao desencadeamento de fatos, que são sugeridos ou não pelo próprio 

autor.  

As personagens, no sentido geral, não têm o mesmo nível de profundidade que as 

pessoas, mas há uma generalidade quando nos referimos a elas como objetos de 

observação, quando levamos em consideração que todas são um conjunto de palavras, 

linguisticamente criadas e construídas. Todas são “reais” e possuem uma realidade, 

contudo, de formas divergentes (WOOD, 2011). A depender da caracterização de cada 

personagem, o leitor é instigado pela construção da narrativa a buscar conhecer e por que 
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não até fazer parte da realidade da personagem em questão, acabando por se adaptar a ir 

ao encontro de uma profundidade, por vezes, desconhecida, na tentativa de ter o suficiente 

de cada uma delas. 

Diz-se assim que a realidade contempla a ficção e/ou vice-versa. Trata-se do 

equilíbrio que a literatura exerce independente do tempo de suas correntes: “o romance 

está encharcado de humanidade; [...] Podemos detestar a humanidade, mas se ela é 

exorcizada ou mesmo purificada o romance esmorece, e pouco resta dele a não ser um 

punhado de palavras” (FORSTER, 2005, p. 34). Isso reflete a intensidade de emoções 

humanas quando nos afeiçoamos ao romance de modo a relevar de não conseguirmos 

definir porque os leitores, em sua maioria, se identificam e se afeiçoam aos humanos 

representados nos romances, mesmo que não consigam determinar esse sentimentalismo, 

por vezes oculto ou até mesmo não compreendido. 

A partir da segunda metade do século XVIII, a concepção do compromisso entre 

pessoa e personagem, herdada de Aristóteles e Horácio, que concebe a personagens não 

como a representatividade da humanidade, mas também sob o direito de imitá-la, com o 

intuito de enfatizar o aspecto moral que esses seres fictícios possuem em suas funções 

pedagógicas, entra em declínio, substituindo a autenticidade dela por uma versão 

psicológica que entende a personagem como uma representação pessoal do universo de 

seu criador (BRAIT, 2004, p. 37). A construção de imagem da uma personagem quase 

sempre será associada ao que pode vir representar a própria vida do escritor, de acordo 

com observações que possuem um conceito filosófico da representatividade do ser 

(pessoa) refletido nos detalhes da criação do ser (personagem).  

Há personagens que tomam os aspectos humanos para si, ao ponto que chega a ser 

duvidável que realmente se trata de um ser ficcional. É perceptível que ocupem posições 

e relevância fundamental para a obra, sendo questionado que algumas peculiaridades de 

tais personagens não sejam reveladas e assim protegidas, causando nos leitores diversas 

cogitações sobre a autenticidade e até a existência de tal criação. Prose (2008, p. 116) 

discorre sobre a vitalidade desses seres ao afirmar que “somos estimulados a pensar - [...] 

Não se trata de algo que alguém se preocuparia em fazer por um personagem que tivesse 

simplesmente inventado.” Diversas vezes, sem contrariedade, os leitores são levados a 

acreditar na vitalidade de algumas criações, por conta das semelhanças apresentadas entre 

seres ficcionais e seres humanos.  

Através do que foi convencional chamar de inspiração, o autor se vê criando seres 

ficcionais, a partir da mesma constituição de que condiz à humanidade. Esse item é 
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primordial nas criações de obras literárias, pois mesmo que as personagens venham a 

convergir com outros métodos da narrativa e assim mudar de constituição, considera-se 

que o autor sacrificaria muito da narrativa em prol da relevância ocupada pela 

representatividade dos seres humanos (FORSTER, 2005). Embora haja um 

distanciamento entre as vidas do ser ficcional e não-ficcional, numa definição mais estrita, 

ambos possuem a tendência de comportamentos sociais semelhantes.  

Nos é dada ainda uma comparação entre as existências entre Homo sapiens e o 

Homo fictus, espécies aliadas que, segundo Forster (2005), mesmo nas posições paralelas 

que cada um ocupa, podem possuir características diversas a depender da imaginação de 

centenas de autores com métodos contraditórios de criação. Logo não cabe aos leitores 

fazer generalizações, a representação dos papéis que cada personagem ocupa fica estrito 

às especulações possíveis a seu respeito. O que pode vir a acontecer com as personagens 

de uma obra é fator instável, e conforme o desejo do romancista tornar-se conhecimento 

dos leitores.   

Pode-se conceber e analisar personagens pela contemplação das ações e até 

mesmo de suas próprias pretensões. São os atributos que prendem a atenção dos leitores 

em razão de como a personagem lida com o mundo, mesmo não podendo ultrapassar os 

limites que são estabelecidos textualmente. Para Wood (2011, p. 97), “podemos saber 

muitas coisas sobre um personagem pela maneira como ele fala – como ele lida com o 

mundo. [...] por exemplo, o romance pode nos revelar o que pensa um personagem”. 

Exemplo desse conceito, pode-se mencionar a personagem Molly Weasley6, 

caracterizada pelos fortes traços do matriarcado; suas atitudes e palavras posicionam na 

organização de tarefas delicadas e ainda assim garantir a fortaleza da casa e da família. 

Desse modo, apesar de saber do perigo que corria, nunca se negou receber Harry Potter 

em sua casa, e ao tê-lo como parte da família, Molly demonstra ser fraterna, acolhendo 

com carinho todos aqueles que fazem parte de seu círculo social e familiar. Por diversas 

vezes, conseguimos conhecer a personagem quando passamos a tratá-la como ser real, 

tornando-a solidamente realizada de acordo com o que permitem ao leitor as expectativas 

textuais.  

As personagens tornam-se reais a partir do momento que isso é permitido pelo 

próprio romancista. Ao saber tudo acerca delas, ele escolhe o que deve ser exposto; assim, 

muitos fatos podem ser omitidos, mesmo que parecesse óbvio para os seus leitores. 

                                                           
6 Os nomes das personagens usados neste capítulo são referentes à edição de 2007, em língua portuguesa, 

objeto principal de estudo para este trabalho.  
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Forster afirma que “ele vai nos deixar com a sensação de que, apesar de o personagem 

não ter sido explicado, ele é explicável, e com isso se estabelece uma espécie de realidade 

que nunca encontraremos na vida diária” (2005, p. 55), como é o caso da personagem 

Minerva McGonagall, professora de Transfiguração em Hogwarts e diretora da Casa 

Grifinória. Não há muita menção sobre Minerva, mas ela torna-se uma personagem 

autoexplicativa pela postura séria que sempre carrega, aparenta muita severidade por 

conta das responsabilidades pelo cargo que ocupa na escola, mas é muito justa no que 

concerne aos seus alunos, dona de muita sabedoria, é inspiração para os estudantes e 

leitores. Assim temos a criação tornando-se convincente por demonstrar que a arte pode 

ir além do real.  

A partir do momento que conhecemos uma personagem, traçamos uma linha do 

seu destino como se esperássemos que a existência dela fosse para além dos limites do 

texto, da obra. Também associamos características dos seres humanos aos seres 

ficcionais, para assim torná-los mais próximos da realidade, com o desejo de que sejam 

quase ou tão semelhantes às pessoas do próprio convívio social dos leitores, sendo tanto 

as diferenças quanto as semelhanças essenciais na construção das criaturas ficcionais. 

Candido diz (1968, p. 40) que “[...] há afinidades e diferenças essenciais entre o ser vivo 

e os entes de ficção, e que as diferenças são tão importantes quanto as afinidades para 

criar o sentimento de verdade, que é a verossimilhança”. A existência do ser fictício se 

baseia na ligação e na relação que é estabelecida com o ser humano, manifestada de 

diversas maneiras e concretizando a imagem do ser criado textualmente para a narrativa, 

as afinidades e diferenças são relevantes para criar a impressão de verossimilhança entre 

os seres, vivo e fictício, na tentativa de contemplar esse paradoxo de ser ficcional. 

As personagens adquirem características definidas em razão dos limites que lhe 

são estabelecidos de acordo com o cunho linguístico, e sobre o qual Candido (1968, p. 

26) se refere: “a limitação da obra literária é a sua maior conquista. [...] as personagens 

adquirem um cunho definido e definitivo que a observação das pessoas reais, e mesmo o 

convívio com elas, dificilmente nos pode proporcionar a tal ponto”. Através das palavras 

é possível dar à personagem caráter mais nítido, pelas possibilidades de interpretação que 

as orações textuais oferecem no que concerne a exceder a realidade, sugerindo aos leitores 

cogitações plausíveis e significativas do que costuma ocorrer na vida. Contudo, na ficção, 

os seres humanos ocupam um espaço ofuscado em razão intencionalidade e da autonomia 

oferecidas pela epistemologia, projetados no texto.  
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Porém, através das obras literárias é possível conseguirmos conhecer as pessoas 

perfeitamente, colocando-nos em controvérsia pela falta de clareza da vida real. Dessa 

maneira, Forster (2005, p. 56) aponta a ficção como mais verdadeira que a história, por 

exemplo, porque a ficção consegue ultrapassar as evidências, e é de conhecimento de 

quase todos, por experiência, pois sempre existe algo além das evidências; sendo possível 

expor o que é dito na história e as possibilidades além que não são mencionadas.    

Ao sugerir um contorno infinito das personagens, o autor encontra-se livre para 

dar cada vez mais liberdade para a sua criação de ultrapassar os limites estabelecidos pela 

linguagem, estendendo-se para análises da personagem como ser de características 

autônomas, movendo e modificando a verossimilhança das personagens. De acordo com 

Wood (2011, p. 98) “o personagem desliza por entre nossas percepções mutáveis, como 

um barco se movendo por entre barragens. [...] a narrativa dá, e muitas vezes dá, uma 

noção vívida de um personagem sem dar uma noção vívida de um indivíduo.” Mesmo em 

seres ficcionais o pensamento de não existir não é refletido pelo ser real, a consciência ou 

a vontade de existir tornam determinadas singularidades de cada personagem quase 

palpáveis no que diz respeito à realidade.  

Além dessa liberdade de mover-se livremente, as personagens precisam adaptar-

se a outros elementos que compõem a narrativa, para que haja harmonização no decorrer 

da história, tornando-se um universo repleto de requisitos criados pelo romancista 

(FORSTER, 2005, p. 57). Como exemplo, pode-se citar o papel que a personagem Harry 

Potter ocupa na saga, que entra em harmonia no espaço da escola de Magia e Bruxaria de 

Hogwarts e o número 4 da Rua dos Alfineiros, no universo trouxa, quando precisa voltar 

para a casa de sua família; além disso a passagem do tempo parece entrar em divergências 

quando se diz respeito a essas realidades que fazem parte da rotina do garoto. Como é 

traçado um paralelo da vida diária, entre as realidades da escola e da sua casa, não sendo 

possível haver coincidências com suas semelhanças o tempo todo relacionados ao tempo 

e ao espaço.  

O romance traz semelhanças da vida real, não no sentido literal de dizer que imita 

o cotidiano, mas, parafraseando Forster (2005, p. 57), que o romancista pode vir a criar 

personagens que possuam características que fazem seus leitores associar às pessoas de 

seu próprio convívio, há, portanto, esse paralelo com a realidade.  

Algumas personagens possuem tanta solidez que é até possível especular suas 

motivações, sendo considerado personagem como criação ou uma recriação de traços 

fundamentais do ser humano: “quando se diz homem se diz também o não-homem e 
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quando se diz mortal deve-se saber o imortal, para que se possa estabelecer a diferença. 

Diferença é relação, relação entre diferentes” (PALLOTTINI, 1989, p. 25). Cabe ao leitor 

e espectador de uma obra literária estabelecer os conceito de ser real, quando se fala de 

ser fictício, na intenção de construir um paralelismo simples para reforçar a sensação 

produzida por esse objeto/criação, entre esses seres que constroem uma relação possível 

entre si, quando se trata de percepções e semelhanças de como é estar no mundo.  

Através da organização intrínseca na obra literária é possível estabelecer um 

percurso para cada personagem, podendo assim construir e moldar significativamente as 

personagens, cunhando um aspecto de transgressão na própria narrativa, para o que Brait 

(2004, p. 43) diz: “a personagem passa a ser vista como um dos componentes da fábula, 

e só adquire sua especificidade de ser fictício na medida em que está submetida aos 

movimentos, às regras próprias da trama.” A personagem, por vezes, se desprende do 

conjunto de palavras construídas por seu criador, passando a ser compreendida como um 

ser de linguagem, e por si própria ganha uma autenticidade e individualidade, podendo 

desvincular-se dos limites da linguagem, quando cria-se um conceito de como seria essa 

personagem na vida real, e expectativas sob suas ações que poderiam ir além da escrita 

propriamente dita.  

A habilidade de compreender o que a escrita transmite é um marco relevante na 

história da literatura, propostas fundamentais construídas no contexto social que 

contribuem para a especificidade de íntima relação com os seres ficcionais: 

 

nesse percurso estão relacionadas não apenas com as tentativas 

constantes de encontrar novos métodos para analisar e interpretar 

a obra literária, mas também com as especificidades dos textos 

produzidos em determinadas épocas e que têm a ver com a 

mobilidade das diversas tendências que circunscrevem esse fazer 

artístico. (BRAIT, 2004, p. 47)  

 

O autor, dessa forma, situa suas personagens dentro da especificidade de cada 

texto levando em consideração a complexidade dos seres ficcionais e os métodos 

utilizados para apreendê-la, encarando a representatividade da personagem como ser 

fictício, que possui uma autenticidade na própria forma de existir.  

É causada uma colisão entre ser humano (pessoa) e ser fictício (personagem) 

quanto a juízos de valores, determinados pelo convívio social, os conceitos divergem ao 

debaterem-se com as necessidades de solucionar conflitos entre esses limites que revelam 
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a situação humana, ao questionar a vitalidade das personagens. Segundo Wood (2011, p. 

116):  

 

a vitalidade do personagem literário não tem muito a ver com a 

ação dramática, com a coesão narrativa, nem sequer com a 

plausibilidade - e menos ainda com a probabilidade -, estando 

mais ligada a um sentido filosófico ou metafísico mais 

abrangente, nossa consciência de que as ações de um personagem 

são profundamente importantes [...] 

 

A consciência das personagens é criada a partir de ações que tenham uma profunda 

relevância para o decorrer da narrativa, já que cada situação criada estabelece uma 

situação e relação entre personagens e o externo que estrutura uma obra literária. Esses 

momentos revelam-se como iluminação ao concretizar a individualidade de cada criação.  

Para Forster (2005), há dois recursos possíveis que o romancista pode usar para 

resolver suas dificuldades, um desses recursos são os tipos de personagens, que o teórico 

divide em planos e redondos. Personagens planas “na sua forma mais pura, são 

construídos ao redor de uma ideia ou qualidade simples;” (FORSTER, 2005, p. 58), são 

muito úteis, pois não precisam ser reapresentados e são lembrados com facilidade pelo 

leitor. Como a personagem Rúbeo Hagrid, sendo possível identificar suas características 

gerais como personagem, desde a sua apresentação. O guarda-caça da escola de 

Hogwarts, demonstra ser leal e confiável para com aqueles por quem tem apreço; são 

ideias simples e fáceis de ser memorizadas, não sendo necessário repetir os aspectos dessa 

personagem ao longo da história, caracterizando-a como plana. 

Por outro lado, as figuras redondas podem fazer uma curva no que diz respeito à 

sua existência, não podemos determiná-las através de uma só frase, sua complexidade se 

excede aos fatores estáveis da narrativa, “o teste de um personagem redondo é se ele é 

capaz de nos surpreender de maneira convincente.” (FORSTER, 1927, p. 63). Na 

heptologia Harry Potter, Severo Snape pode ser mencionado como esse tipo de 

personagem, as informações e mudanças sobre ele aparecem aos poucos durante a saga, 

e assim são surpreendentes; Snape é uma das personagens mais complexas, sempre difícil 

de compreender o seu semblante e pensamentos que muitas vezes não condizem com suas 

ações protetoras para com aqueles que parece odiar. Sua fidelidade é, diversas vezes, 

posta à prova, pois sabe-se pouco sobre sua vida para além da escola. O desfecho da 

personagem surpreendeu a todos os leitores, desencadeando uma admiração pelo 

professor Snape e sua trajetória. As personagens redondas são feitas para atuar em 
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qualquer extensão de tempo. Contudo, segundo o teórico, um romance mais complexo 

requer personagens planas tanto quanto personagens redondas.   

Pode-se afirmar, nessa categorização de personagens que apresentam importância 

na construção e conexão entre os eventos da narração as personagens redondas, que não 

permanecem estáticos no que diz respeitos às características que são inseridas no início 

de cada narrativa, buscando um tipo de evolução que pode vir a surpreender os leitores 

de acordo com a imagem inicialmente formada das criações textuais, que “os personagens 

redondos nos surpreendem a cada vez que aparecem, não são ocamente teatrais, 

combinam com os outros nas conversas, conduzem-se uns aos outros sem que o notemos” 

(WOOD, 2011, p. 117). As personagens categorizadas como redondas possuem um 

aspecto sublime, com profundidades, sendo capazes de revelar momentos supremos que 

podem estar sutilmente implícitos na narrativa, além de conduzir as outras personagens a 

motivações que conflitem e/ou contribuam para o desenvolvimento do enredo da obra. 

Sendo permitido aos leitores a contemplação desses destinos.  

O criador pode muito bem nos dizer quem são e como são suas personagens, 

permitindo ao leitor observar a interação com outras personagens, além de como se dá 

essa construção do ser ficcional no específico contexto literário. Prose (2008, p. 125) 

descreve “o que quer que pensemos saber sobre a melhor maneira de criar um 

personagem, a literatura nos mostra que isso muda de escritor para escritor, às vezes de 

livro para livro”. O autor como narrador tem uma visão privilegiada da narrativa quanto 

às personagens, pois a sua posição permite a observação de movimentos que delineiam o 

percurso das personagens, além de poder dizer o que sentem e até mesmo o que pensam.  

O ponto de vista sob o qual a história é contada pode ser considerado essencial 

para alguns críticos, mas para Forster (2005, p. 65) essa é considerada uma ação 

exagerada: “não acho que a questão seja tão importante quanto uma boa combinação de 

personagens [...] o romancista tem de mexer com o leitor; isso é imprescindível”. O ponto 

de vista pode se modificar durante a narrativa, alterando alguns elementos que sejam 

essenciais ou confundindo os leitores com sua flexibilidade. A visão do narrador também 

se torna imprescindível na combinação e no desenvolvimento das personagens para 

manter o interesse do leitor no desenvolver dos seres fictícios.  

Atravessando camadas interiores à narrativa, o narrador é capaz de descrever 

espaços, ambiente e a caracterização das personagens utilizando-se dos próprios 

pensamentos e emoções da criação do escritor, construindo um saber progressivo de 
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assimilações na representatividade e importância que cada personagem apresenta, 

podendo o leitor participar dessas interpretações à medida em que isso acontece:  

 

A apresentação da personagem por um narrador que está fora da 

história é um recurso muito antigo e muito eficaz, dependendo da 

habilidade do escritor que o maneja. [...] O escritor habilidoso 

encontra formas de acoplar recursos à narrativa em terceira 

pessoa de modo a tornar suas criaturas verossímeis. (BRAIT, 

2004, p. 56)  
 

O professor Remo Lupin, por exemplo, não tem apresentação prévia, antes de ser 

inserido na narrativa, aparecendo em um momento crucial da estória, levando em 

consideração o papel paterno e de mentor que lhe é reflexo para o protagonista da saga 

Harry Potter, e possui uma representatividade essencial para o desenvolvimento da 

narrativa que se segue. Mesmo que a personagem seja inserida nas cenas por outros 

componentes da narrativa, a credibilidade não é fragmentada, e ainda ganha consistência 

quanto às suas ações e autonomia para ser um caminho por si só.  

Alguns dos aspectos que esse mundo fictício frequentemente reflete tornam-se 

representativos para algo além dele, principalmente além da realidade empírica, mais 

imanente à obra. Sobre isso, Pallottini (1989, p. 19-20) afirma: “É, portanto, a coerência 

interna do texto que nos dá, digamos a ilusão de verossimilhança, enquanto que a verdade 

em si, a relação positiva com os fatos, nem sempre convencerá”. Em questões 

circunstanciais, o conceito é assim posicionado, pois verossimilhança, de acordo com 

Gancho (1993) é a lógica interna do enredo, que o torna verdadeiro para o leitor, a 

essência do texto de ficção; numa expressão mais simples, pode-se conceituar 

verossimilhança como possibilidade de verdade, fixando limites no que pode ser ou não 

possível no que diz respeito às criações de literárias.  

Adquiriu-se o hábito entre os leitores de obras literárias de tornar quase palpáveis 

os sentimentos de personagens ficcionais, suas esperanças e medos, o equilíbrio entre as 

personagens que são estabelecidos, as características que os unem e os separam, de acordo 

com as semelhanças que visualizamos nos seres do convívio social. De acordo com 

Pallottini (1989, p. 78): “Um indivíduo é desenhado por atos, palavras, gestos, 

informações, para que saibamos, pouco a pouco, o que ele é; isso é a súmula do seu 

subjetivo. Mas isso é pouco. É preciso que ele se objetive na ação”. Faz-se necessário 

compreender o objetivo da criação dos seres fictícios, no que concerne a suas ações dentro 

da obra, e sua representatividade. Sobre isso a autora ainda conceitua: “O importante é 
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que se compreenda ser o total da construção de um personagem um processo de 

estruturação de um ser humano fictício, mais ou menos cheio de detalhes [...] capaz de 

convencer e de cobrar uma espécie de existência própria” (PALLOTTINI, 1989, p. 65). 

Na perspectiva da arte, uma construção de personagem bem elaborada repercute sobre a 

vida de quem a lê, há um desabrochar simultâneo entre a existência que a figura toma 

para si e a reflexão causada no leitor por essa impressão de autonomia que algumas 

personagens fazem parecer que possuem. 

A partir da leitura e do conhecimento de uma obra literária, fica para o leitor a 

impressão de que as personagens vivenciaram de fato os acontecimentos narrados, é uma 

impressão praticamente indissolúvel, parafraseando Candido (1968, p. 39), ao considerar 

que de certa maneira o enredo só existe através dos personagens, criando-se uma espécie 

de linha temporal simultânea com a impressão da existência das criaturas em obras 

literárias. Como conceitua Hegel (apud PALLOTTINI, 1989, p. 27) ao discorrer sobre 

personagens da tragédia, “Os personagens sentem, sofrem suas paixões, perseguem uma 

vontade claramente expressa e caminham para cumprir um fim. Conduzem assim, 

portanto, o aspecto lírico do drama, neles encarnado”. O possuidor dessa subjetividade 

por vezes sutilmente mencionada pelo criador durante a narrativa se objetiva na obra 

literária ao cumprir sua vontade livre e escolhas, relacionando-se com o que acontece com 

outros seres – humanos – no mundo.  

Cabe ao escritor inserir o espectador da obra no contexto narrativo que é 

conveniente saber, pois “o autor sabe o que lhe apraz dizer, conhece seus objetivos, sabe 

onde quer chegar através de seus personagens e da ação destes” (PALLOTTINI, 1989, p. 

19). O autor pode vir a usar um recurso de narração que lhe coloca em posição de 

testemunha da narrativa, para descrever e estar a par dos acontecimentos, como se fosse 

uma câmera que capta todas as cenas ao seu alcance de visão. Tudo que a personagem 

representa dependerá do contexto no qual foi criado e está situado, da função que lhe foi 

destinada a cumprir, das intenções de seu próprio criador. Sobre a relevância que o criador 

de uma obra ocupa em um texto ou obra literária, Brait (2004, p. 66) diz que: 

 

Por meio da narração, e mais adiante pela recorrência ao discurso 

direto e ao discurso indireto, que permitem recuperar a fala, a 

linguagem, enfim, a dicção da personagem, a construção vai se 

operando gradativamente, até circunscrever a totalidade 

pretendida pelo construtor.  
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Dessa forma, o autor adquire uma credibilidade com seus espectadores, criando 

movimentos próprios na narrativa, dando liberdade às personagens para criarem 

possibilidades de discursos e ações. Além de viabilizar as dimensões que podem ser 

ditadas e vivenciadas para além do corpo do texto.  

Apesar de que os seres ficcionais obedeçam a determinadas regras linguísticas, as 

palavras podem oferecer um universo inteiro de possibilidades no que concerne a sua 

representatividade e perspectivas, dando a impressão de ser autênticos, uma vez que “são 

movidos pelas forças mais legítimas e verdadeiras dentre as que movem a vontade 

humana. [...] São grandes e fortes em sua livre independência.” (PALLOTTINI, 1989, p. 

30) nessa sucessão de ideias, a personagem obtém uma autenticidade de ser capaz de 

tomar suas próprias decisões, por vezes não inerente ao conhecimento do espectador das 

transições que fazem parte na construção de personagens. Hermione Granger, por 

exemplo, se mostra independente e firme em decisões, construindo uma personalidade 

autêntica diante do preconceito apresentado na comunidade bruxa em relação a sua 

linhagem sanguínea e posição social. Granger possui características singulares, marcadas 

por sua inteligência e sabedoria em momentos de decisões de teor mais complexos.  

Recorrente no que diz respeito a essa autonomia e autenticidade, as personagens 

redondas ou esféricas, por serem bem acabadas e apresentarem uma evolução durante o 

percurso da narrativa, chegam a uma complexidade que aponta para uma escrita que, 

espelhando os secretos movimentos da realidade, cria e impõe movimentos próprios, o 

que pode vir a gerar embates de pontos de vista no que concerne ao ser real e ficcional 

contidos no percurso de suas ações: “[...] no caso de uma das espécies de conflito de 

personagem contra forças alheias à vontade do homem – o do personagem contra forças 

naturais –, o processo mediante o qual se dá o crescimento do conflito” (PALLOTTINI, 

1989, p. 84). Diversas circunstâncias mantêm o homem em uma situação estática por 

causas naturais, o que dá à personagem uma vantagem da possibilidade de transpassar 

esses conflitos, para além do que é estritamente linguístico, transcendendo o que é 

humano, colocando em prática uma multiplicidade de ideias e ações. 

O percurso por alguns estudos teóricos é de extrema importância na construção de 

uma pesquisa, além de flexibilizar conceitos sobre narrativas fictícias e as personagens 

que fazem parte do desenvolvimento das estórias literárias. Através das ações das 

personagens é possível ao leitor criar expectativas ao que vem a seguir, ou se surpreender 

com acontecimentos imprevisíveis, pois às personagens é dado o direito de ser autêntico 
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se assim lhe aprouver. É um universo vasto de possibilidade ao que concerne aos seres 

ficcionais.  

Seguiremos com a etapa de análise do objeto de estudo dessa pesquisa descritiva, 

a personagem Alvo Dumbledore, da saga Harry Potter, enfatizando a última obra da saga, 

Harry Potter e as Relíquias da Morte, pois nela encontraremos mais possibilidades e 

levantamentos sobre a vida do professor e diretor Dumbledore, o que foi dito e o que foi 

omitido aqueles a quem lhe seguiram durante a sua vida e após a morte.  
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3 O LUGAR DE DUMBLEDORE NA HEPTOLOGIA  

 

Este capítulo tem como objetivo analisar alguns aspectos da construção da 

personagem Alvo Dumbledore, na obra literária Harry Potter e as Relíquias da Morte, o 

último capítulo da heptologia, da autora britânica J.K. Rowling (2007), e fazer uma 

ligação com os pressupostos teóricos mencionados anteriormente. Abordaremos as 

características da personagem objeto de estudo, de modo geral, com o intuito de 

identificar suas estratégias ao decidir o que deve expor ou não àqueles que o seguem, o 

seu aspecto controlador no que diz respeito a manter segredos a fim de que algo se 

concretize, mas sem que ninguém tenha conhecimento dos seus planos, e neste aspecto, 

especificamente, guardar segredos é uma característica que sempre fez parte da 

personalidade de Dumbledore, sendo esse fator o mais questionado após a sua morte. 

Além disso, discutiremos a diferença que a personagem representa na sua imagem entre 

homem público, enquanto professor e diretor, em contraste com a sua vida pessoal, 

homem privado, enquanto mestre, amigo, entre outros. 

A heptologia Harry Potter é composta por sete romances de fantasia, e sua 

narrativa tem como principal espaço para a história, a Escola de Magia e Bruxaria de 

Hogwarts; assim, cada obra corresponde ao tempo de um ano escolar, perfazendo sete 

anos para todo o percurso e condizendo com o crescimento das personagens, em caráter 

acadêmico e individual, do fim da infância ao início da fase adulta. Apesar de ser, muitas 

vezes, interpretada apenas como uma história de um universo mágico, a heptologia aborda 

e trata de assuntos socialmente vivenciados frequentemente pelo público leitor. É possível 

construir junto com as personagens uma noção de responsabilidades, o valor da amizade 

e da confiança, e como lidar com as imprevisibilidades às quais estamos sujeitos 

diariamente.  

A narrativa da história é desencadeada após um ataque a um bebê, na época recém-

nascido, Harry Tiago Potter, que, baseado em uma profecia, viria a nascer uma criança 

que colocaria em risco a existência do bruxo das trevas, conhecido como Lord Voldemort. 

Ao saber a data do nascimento da criança, Lord Voldemort iniciou uma busca incansável 

à procura de Harry Potter e sua família, e ao decorrer de um mês de uma caçada persistente 

o bruxo das trevas os encontra, e para garantir que acabaria com a possibilidade de alguém 

derrotá-lo, assassina os pais de Harry, Lílian e Tiago Potter, e ao tentar matar a criança, é 

surpreendido por uma magia antiga que protegia Harry contra a Maldição da Morte. O 

bebê livrou-se de um fim trágico, e o paradeiro de Lord Voldemort tornou-se 
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desconhecido. Sobrevivendo ao ataque, porém ficando órfão, o bebê é levado para a casa 

dos tios, que são trouxas (não-bruxos), únicos familiares que restaram ao menino Potter, 

para que lá fosse protegido e mantido em segurança, até que chegasse a idade de 

frequentar a escola de magia, aos onze anos.  

Chegada a idade de ir para Hogwarts, mas em um ambiente totalmente 

desconhecido, o jovem bruxo se depara com as dificuldades de não ter o conhecimento 

do mundo mágico, contando com obstáculos de compreender o uso da magia, as lições 

da escola, e o fato de ser famoso entre as crianças de sua idade e não saber a razão. 

Descobre em Rony Weasley e Hermione Granger a ajuda necessária para entender como 

funciona o universo da magia, além de uma amizade sincera e companheirismo, inclusive 

para os momentos de perigo, pois desde o primeiro ano escolar, é possível notar que os 

inseparáveis amigos possuem uma tendência para problemas, além de um certo 

desrespeito pelas regras. 

Ao constatar que Lord Voldemort, antes tido por alguns como morto, estava em 

um estágio entre a vida e a morte e tinha pretensão de tomar forma e vida completa outra 

vez, Harry Potter envereda por uma série de acontecimentos que põem a sua própria vida 

e a de seus amigos em perigo diversas vezes no decorrer da saga, na busca de descobrir 

como evitar e impedir que o bruxo das trevas ameace a estabilidade do mundo da magia 

novamente. Isso quer dizer que a cada ano, em Hogwarts, Potter e seus amigos se deparam 

com artes das trevas, magias desconhecidas, monstros e criaturas, ou mesmo servos e 

seguidores que ainda eram leais ao bruxo das trevas, que tentavam por diversos meios 

colaborar com a ascensão ao poder d’Aquele-Que-Não-Devia-Ser-Nomeado, como era 

chamado por muitos.  

Diante de tudo isso, implica dizer que, em razão da falta de experiência ou por ser 

algo inexplorado, Harry, Rony e Hermione, deparam-se com o risco de morte, conjurando 

feitiços pouco conhecidos, arriscando-se de diversas maneiras nas tentativas de travar 

combate e derrotar Lord Voldemort. Seria, de certo modo, impossível tal feito para bruxos 

adolescentes, e quase sempre tiveram ajuda; vivenciaram acontecimentos que vieram a 

construir um vínculo maior entre os três, tornaram-se mais versáteis em magia, 

aprenderam algumas práticas que não eram ensinadas na sala de aula e que fariam 

diferença, caso fosse necessário defender-se de perigos e ameaças imprevistos, e 

posteriormente colaborando na batalha contra o exército sob o comando de Voldemort. 

A última obra da heptologia possui diversas informações relevantes para o desfecho da 

história, não apresentadas nas obras anteriores. A morte do diretor Dumbledore, causada 
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pelo professor Severo Snape, no ano que precede a Harry Potter e as relíquias da morte, 

deixa algumas personagens à mercê de decisões importantes, ao continuar a trajetória de 

Dumbledore na busca pelas horcruxes7, objetos que tornaria Voldemort vulnerável.  

Há recorrentes traços do passado e de memórias na narrativa8, e são aspectos que 

colaboram para a compreensão dos fatos que são transcorridos no romance Relíquias da 

Morte, tendo uma função de contextualizar o leitor na história e no que virá a ser contado 

e discutido, especialmente as memórias e acontecimentos do passado relacionados a 

Dumbledore. Sem as lembranças do passado, a busca pelas horcruxes seria impossível, 

sendo que cada um dos objetos carrega individualmente um significado importante, para 

Voldemort, pois esses objetos representam algum momento na vida do bruxo, além da 

cobiça por mais poder e o desejo de ser superior com sua demonstração de magia. 

Considerando essa complexidade de fatos, o narrador ronda todos os elementos 

narrativos, inserindo o leitor na história, para que este possa acompanhar o desfecho do 

romance e se integre no que diz respeito à significância do que o passado revela. O 

narrador, em 3ª pessoa, sempre acompanha o protagonista, salvaguardo alguns capítulos,  

o leitor enxerga os acontecimentos através da perspectiva de Harry. 

Sabe-se pouco dos outros estudantes de Hogwarts, já que Harry, Rony e Hermione 

decidem abandonar o último ano escolar e iniciar uma viagem em busca das horcruxes, e 

poderiam ter qualquer lugar do mundo como destino. Na busca pelos objetos que guardam 

fragmentos da alma de Lord Voldemort, fica claro para Harry que Dumbledore não lhe 

tinha deixado nenhum plano propriamente dito, ou mesmo uma explicação de como 

executá-lo, vários questionamentos foram surgindo sobre o diretor, como tinha sido a sua 

vida, ao perceber que nenhum deles sabia muito sobre a vida de Dumbledore. 

E nos são apresentados em fragmentos alguns fatos sobre a personagem Alvo 

Dumbledore, antes nunca mencionados. A família Dumbledore mudou-se para Godric’s 

Hollow, após o pai de Alvo ser preso pelo assassinato de três rapazes trouxas; segundo o 

depoimento de um amigo de escola do diretor Dumbledore, Elifas Doge, Alvo jamais 

tentou negar que o pai cometera o crime, mas não dá continuidade a conversa se esse 

fosse o assunto. Alvo Dumbledore sempre fora discreto em relação à família, sendo fato 

                                                           
7 Horcruxes são feitiços proibidos produzidos a partir do momento que um bruxo comete assassinato e 

oculta em um objeto, podendo ser qualquer objeto, um fragmento da própria alma; assim, caso o bruxo 

sofra algum ataque, o objeto transformado em horcrux impede que o bruxo morra. Contudo, se o objeto for 

destruído, o fragmento da alma protegido por ele, também será destruído.  
8 O passado, assim como as memórias, tem relevância para a compreensão da heptologia inteira.  



27 

 

que ele tinha um irmão ainda vivo, chamado Aberforth, além de uma irmã, Ariana, que 

fora morta ainda jovem.  

Diferentemente da vida familiar, a vida acadêmica de Alvo Dumbledore foi 

sempre bem-sucedida e aclamada pela legião de admiradores de suas ideias e projetos 

brilhantes. Vencedor de todos os prêmios que a escola oferecia, e passou a ser notado 

como uma personalidade importante do mundo da magia contemporâneo, tornando-se 

próximo de nomes importantes na história e cultura do mundo mágico. O jovem 

Dumbledore tinha planos de fazer uma longa viagem com Elifas Doge, após terminarem 

o sétimo ano em Hogwarts, porém, a morte inesperada de sua mãe, Kendra Dumbledore, 

interrompeu-o de concretizá-los.  

Sentindo o peso da responsabilidade de ser o irmão mais velho, Dumbledore 

retorna a Godric’s Hollow para cuidar de seus irmãos, ainda muito jovens, Ariana e 

Aberforth, o que deixara Alvo decepcionado por não dar continuidade à carreira e aos 

planos de viajar pelo mundo. A ideia de alcançar a glória, foi reavivada, assim como a 

solidão um pouco esquecida, com a chegada de Gerardo Grindelwald à Godric’s Hollow; 

sobrinho de uma vizinha da família Dumbledore, que viera para passar as férias de verão, 

encontrou em Dumbledore uma mente brilhante e planos, semelhantes aos seus. Apesar 

do pouco tempo que passaram juntos, Alvo e Grindelwald construíram planos que 

visavam posições importantes do mundo da magia, compartilhando ideias e ambições que 

os tornariam conhecidos por grandes feitos. A relação entre os dois tornara-se vívida, mas 

chegou ao fim, tão rápido quanto se deu o início. Em meio a uma briga entre os irmãos 

Dumbledore, Alvo e Aberforth, e Grindelwald, um feitiço atingiu Ariana, levando-a à 

morte, tragédia que assolou ainda mais os que restaram da família Dumbledore e trazendo 

como consequência uma mágoa de Aberforth pelo irmão. Alvo transformou-se em um 

homem mais reservado e menos alegre do que já fora antes.  

Após a morte da irmã, Alvo dedicou totalmente sua vida a contribuições acerca 

de conhecimentos sobre magia, que viriam a beneficiar gerações futuras; a sua 

participação na Suprema Corte dos Bruxos; e foi um marco para a história da magia a sua 

participação na queda de Voldemort. Após uma batalha épica entre Dumbledore e 

Grindelwald, da qual Dumbledore saiu vencedor, este regressou à Hogwarts como 

professor, posteriormente ocupando o cargo de diretor.  

No entanto, sua vida pessoal foi deixada no passado, junto com a família, planos 

ambiciosos e sua relação com Gerardo Grindelwald. Sobre este último, a autora da 

heptologia, J.K. Rolwling, se pronunciou, a fim de explanar a ligação que existiu entre 
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Alvo e Grindelwald, declarando a sexualidade de Alvo Dumbledore. Segundo a autora, o 

relacionamento dos dois era ambíguo – extremamente intenso, por compartilharem ideias 

tão pessoais direcionadas à glória pessoal, e apaixonado – uma relação considerada 

amorosa9. Acima de uma relação sexual, Alvo e Grindelwald10 se apaixonaram pelas 

ideias um do outro, e construíram uma ligação com base nos sentimentos humanos, o que 

se tornou mais importante, afirmou a autora ao ser entrevistada. 

Além disso, restam-nos as cogitações sobre os boatos que ficaram populares com 

A vida e as mentiras de Alvo Dumbledore, que viria a ser título de um livro supostamente 

biográfico sobre o diretor Alvo Dumbledore, nos mostrando um pouco da desconstrução 

do herói perfeito que a personagem Dumbledore representava, humanizando assim a 

personagem, pois independentemente de ser um bruxo poderoso e habilidoso, de possuir 

uma carreira brilhante, era também um homem com defeitos e falhas, e as lembranças do 

seu passado trouxeram essas possibilidades à tona na narrativa.  

 

3.1 A CONSTRUÇÃO DA PERSONAGEM DUMBLEDORE ATRAVÉS DAS 

MEMÓRIAS  

 

Nas obras da heptologia que antecedem a Relíquias da Morte, os planos que 

Dumbledore articulava para que fossem concluídos pelos seus seguidores não são 

revelados, cabendo às próprias personagens que se dispuseram cumprir a missão que 

Dumbledore as incumbiu de realizar sistematizar o que terá de ser feito, e quais caminhos 

seguir, a partir das poucas informações que foram transmitidas, de forma subjetiva pelo 

diretor. Ao decorrer da narrativa, os leitores também tomam parte no que diz respeito às 

cogitações que recorrentemente surgem de acordo com os fatos ou lembranças que são 

apresentadas por personagens que construíram algum vínculo em determinado espaço de 

tempo com Alvo Dumbledore.  

Há diversas ocasiões em que é perceptível a omissão de informações relevantes 

para o desenvolvimento dos fatos, por parte de Dumbledore. O que o diretor não revela 

traz como consequência, principalmente para Harry, a desconfiança na veracidade do 

caráter de seu mestre, assim como o apreço que Dumbledore possuía por Harry, além de 

                                                           
9 CORREIO DO POVO. J. K. Rowling revela detalhes do relacionamento entre Dumbledore e 

Grindelwald. Disponível em <https://www.correiodopovo.com.br/arteagenda/j-k-rowling-revela-

detalhes-do-relacionamento-entre-dumbledore-e-grindelwald-1.327641> Acesso em: 26 de Março de 

2019.  
10 Este assunto, em específico, é explanado nos filmes de Animais Fantásticos, no qual a autora J.K. 

Rowling escreve o roteiro.  

https://www.correiodopovo.com.br/arteagenda/j-k-rowling-revela-detalhes-do-relacionamento-entre-dumbledore-e-grindelwald-1.327641
https://www.correiodopovo.com.br/arteagenda/j-k-rowling-revela-detalhes-do-relacionamento-entre-dumbledore-e-grindelwald-1.327641
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uma aparente dualidade da personalidade do diretor. Dentre essas omissões, podemos 

citar o plano que Dumbledore preparara para conseguir eliminar as horcruxes11 e que, 

antes de morrer, deixara subentendido que se viesse a acontecer algo com ele próprio, 

caberia a Harry concluir a missão que levaria ao fim de Lord Voldemort, com as sugestões 

fornecidas. Em uma das memórias de Severo Snape, Dumbledore tenta explicar, 

superficialmente, que está fornecendo informações a Harry: “[...] Gasto tempo com Harry 

porque tenho coisas a conversar com ele, informações que preciso lhe passar antes que 

seja tarde demais. [...] informações suficientes para ele fazer o que precisa ser feito.”12 

(ROWLING, 2007a, p. 531).  

A vontade de Dumbledore que Harry terminasse o que ele havia começado foi 

implicitamente introduzida na mente do garoto, levando em conta que o diretor não usou 

um discurso direto, mas demonstrara depositar confiança que Harry tentaria seguir seus 

passos: “Harry é a melhor esperança que temos, confie nele.”13 (ROWLING, 2007a, p. 

61). Essas foram as últimas palavras de Alvo Dumbledore para Remo Lupin e Kingsley 

Shacklebolt, integrantes da Ordem da Fênix, palavras que implicam dizer que Harry 

Potter tinha conhecimento do que poderia ser feito para levá-los ao fim da batalha, 

vitoriosos, que o garoto representava a esperança de que todos precisavam.  

Sem um rumo definido concretamente, Harry Potter e seus amigos partem em uma 

jornada quase totalmente desconhecida, já que os pontos mais cruciais do plano de 

Dumbledore para encontrar as horcruxes, não foram esclarecidos; o que contemplava a 

mente de Harry e o que dizia a outrem que viesse a lhe questionar sobre a viagem que 

estava para iniciar com Rony Weasley e Hermione Granger era que Dumbledore havia 

lhe incumbido de realizar uma tarefa, e que ninguém mais poderia saber do que se tratava. 

Com a incerteza de quais lugares estariam escondidos as horcruxes, os três saem em busca 

dos objetos, seguindo os próprios instintos, levando em conta as hipóteses levantadas 

sobre os possíveis locais e as poucas dicas fornecidas.  

Dumbledore teria conhecido muito do que acontecera na vida de Lord Voldemort, 

ou Tom Riddle, seu verdadeiro nome, na sua época de adolescente. Após de tê-lo 

acompanhado na trajetória acadêmica, onde trabalhara, e em alguns lugares que tinha 

                                                           
 

 
12“I spend time with Harry because I have things to discuss with him, information I must give him before 

it is too late. [...] enough information for him to do what he needs to do.” (ROWLING, 2007b, p. 549)  
13 “Harry is the best hope we have. Trust him.” (ROWLING, 2007b, p. 65). 
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pretensão de visitar; as ambições de um jovem em busca de poder eram fáceis de serem 

deduzidas por um bruxo como Dumbledore. Assim, quando o diretor descobriu a 

existência dos objetos que ocultavam os fragmentos da alma de Voldemort, uma busca 

minuciosa por suas lembranças, pessoas e lugares que fizeram parte da juventude de Tom 

Riddle, o ajudaram a encontrar dois desses objetos, o anel de Gaunt, avô de Tom Riddle, 

que passou a ser herdado de pai para filho; e o local onde estivera o verdadeiro medalhão 

que pertencera a Salazar Slytherin, encontrando em seu lugar apenas uma réplica; casa de 

Hogwarts para a qual Voldemort fora escolhido e seu antepassado14.  

Seria demasiado simples deduzir o critério que Lord Voldemort usava para 

escolher os objetos que seriam transformados em horcruxes, principalmente para 

Dumbledore, que conhecia a fantasia de elitista e sangue-puro que Voldemort prezava. 

Porém, não poderia ser a razão para que o diretor compartilhasse com Harry as cogitações 

que havia formado sobre os locais onde as horcruxes poderiam estar, prevalecia as 

estratégias, formuladas por Dumbledore, pelas quais Harry teria de passar por etapas até 

que estivesse preparado para enfrentar Voldemort, e ter o conhecimento a respeito do que 

fosse necessário para fazê-lo, poderia desviá-lo dessa missão, algo que Dumbledore 

temia. Havia certa manipulação da parte de Dumbledore, para que Harry Potter pudesse 

confiar na sua estratégia, mesmo não havendo a exposição do plano como um todo. 

A ausência de informações frustra Harry em diversos momentos, ao se sentir 

perdido, pensando sobre as muitas oportunidades que deveria ter questionado 

Dumbledore sobre assuntos imprescindíveis, para descobrir tudo enquanto o diretor vivia, 

e agora lhe parecia ter desperdiçado todo o tempo que teve, após a morte do diretor. 

Mesmo que Harry houvesse buscado encontrar respostas para suas diversas dúvidas, as 

prováveis chances de que teria sido diferente, eram mínimas. Isso porque, parte do que 

não foi revelado era conscientemente conhecido por Dumbledore, partindo de sua própria 

escolha não contar a Harry sobre a estratégia que tinha formado, os lugares onde as 

horcruxes poderiam estar ocultas, além de não revelar a existência das Relíquias da 

Morte15.  

                                                           
14 Voldemort é descendente de Salazar Slytherin, então quando dizemos “seu antepassado”, nos referimos 

à linhagem sanguínea do bruxo.  
15 As Relíquias da Morte são objetos mágicos poderosos, que, de acordo com um conto de um livro infantil, 

Os contos de Beedle, o Bardo, teriam sido criados pela própria Morte, para os três irmãos, personagens do 

conto, e são três, A Capa da Invisibilidade, A Pedra da Ressurreição e a Varinha das Varinhas. E, segundo 

a lenda, juntas fazem de seu dono o Senhor da Morte.  
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O conhecimento da existência de artefatos mágicos poderosos como as relíquias 

da morte, fora recorrentemente alvo de ambição entre os bruxos que almejavam glória, 

inclusive Alvo Dumbledore, que em sua juventude, principalmente, tinha as relíquias da 

morte como prioridades para alcançar o poder que almejava. Sendo este mais um 

elemento do plano de Dumbledore, e que o mesmo não compartilha com Harry, com essa 

omissão, também torna-se difícil compreender o motivo pelo qual Lord Voldemort torna-

se obcecado em possuir a Varinha das Varinhas; não por ser um objeto histórico famoso, 

mas que possui características que são de interesse particular de Voldemort, além de 

possuir um núcleo diferente da varinha de Harry Potter16, era considerada uma varinha 

invencível, e que acaba ficando claro, somente após a apresentação de outros aspectos na 

narrativa.  

A ideia de que Dumbledore havia arquitetado uma estratégia para chegar às 

horcruxes e destruí-las, consequentemente aniquilando Voldemort, torna-se mais presente 

à medida que algumas personagens são apresentadas no romance, com a função de tornar 

pública alguma característica de Alvo Dumbledore, enquanto jovem, seus últimos desejos 

e até mesmo parte do que havia planejado para Harry Potter. Faremos uma espécie de 

listagem dessas personagens, que demonstram concepções divergentes a respeito de 

Dumbledore, sendo informações relevantes para o que ainda não se sabe sobre a vida do 

antigo diretor de Hogwarts.  

Ao publicar um artigo sobre sua amizade com Dumbledore, Elifas Doge comenta 

que a aproximação dos dois, no primeiro ano escolar em Hogwarts, se deu ao motivo que 

ambos se sentiam deslocados. Enquanto Doge sofria de varíola de dragão, Dumbledore 

chegara à escola “carregando o peso de uma indesejável notoriedade”17 (ROWLING, 

2007a, p. 21), por conta do escândalo envolvendo Percival, pai de Dumbledore, que fora 

condenado após um ataque selvagem a três rapazes trouxas. De acordo com o discurso de 

Doge, Alvo Dumbledore nunca negara o triste caso envolvendo o pai, mas que se recusava 

a acrescentar detalhes sobre o assunto, quando alguns presumiam que Dumbledore 

também cultivasse uma ideia anti-trouxas.  

                                                           
16 As varinhas de Harry e Voldemort eram consideradas gêmeas, pois dividiam o mesmo núcleo, a pena da 

mesma fênix, o motivo da falha dos duelos travados entre os dois, como aconteceu no cemitério, em Harry 

Potter e o Cálice de Fogo (ROWLING, J. K. 2001, p. 527). Quando Voldemort e Harry disparam feitiços 

um contra o outro, há uma ligação entre os feitiços, e um não é atingido pelo outro, causando um Finite 

Incantatem, um feitiço que faz com que outros feitiços parem imediatamente.  
17 “under the burden of unwanted notoriety” (ROWLING, 2007b, p. 21) 
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No artigo “Em memória de Alvo Dumbledore”18, Doge enfatiza que Dumbledore 

sempre preferira resguardar-se a respeito de sua vida particular, preferindo dedicar-se à 

carreira acadêmica e concluir os objetivos que almejava. Afirma ainda que a relação de 

Alvo com seu irmão Aberforth, no período escolar que dividiram, era amigável tanto 

quanto poderia ser, relação esta que desestabilizou após a morte da mãe, Kendra 

Dumbledore, quando a responsabilidade de cuidar dos irmãos e da casa decaiu sobre 

Alvo; desistindo de sua viagem ao redor do mundo que havia planejado com o amigo 

Elifas Doge, após a conclusão na escola, Dumbledore iniciou uma nova rotina de chefiar 

o que sobrara de sua família, que condizia numa monotonia para um bruxo tão genial 

quando Alvo Dumbledore, segundo Doge em seu relato.  

É perceptível uma simbologia implícita nos nomes das personagens que guardam 

segredos ou memórias relacionadas a Dumbledore, levando aos motivos que explicam os 

seus discursos. A intenção do falante ocupará posições relevantes para se compreender o 

que é dito ao leitor e a forma como o é, para Doge (homófono de Dodge no inglês), está 

o significado de esquivar. O fiel amigo de infância de Dumbledore esquiva-se de assuntos 

ou questionamentos que possam infamar a imagem de bondade construída por Alvo, 

evitando polêmicas na intenção de defender o amigo. Assim, a ausência de alguns fatos, 

por exemplo quando Elifas Doge não menciona o surgimento de Gerardo Grindelwald19 

no verão que antecedeu a morte da irmã de Alvo Dumbledore, Ariana. Levando em 

consideração que a presença de Grindelwald causou diversas mudanças no próprio 

Dumbledore e em seu cotidiano, Alvo ficara devastado, não só pela morte da irmã, fato 

que o fez sentir-se culpado por todos os anos que se seguiram, mas também porque a 

morte de Ariana e o desentendimento de Alvo com o irmão Aberforth ocasionaram a 

partida de Grindelwald de Godric’s Hollow.  

O artigo publicado por Doge prossegue, enfatizando que Dumbledore passa por 

sofrimentos que o deixaram mais reservado do que antes, e muito menos alegre; a perda 

dos pais e da irmã o tornara taciturno, e para aumentar a infelicidade de Alvo, a morte de 

Ariana ocasionou um afastamento entre os irmãos. À medida em que os anos passavam, 

Alvo Dumbledore ocupou seu espaço no mundo bruxo, conquistando o respeito e 

admiração de todos ao seu redor, segundo Elifas Doge: “Alvo Dumbledore jamais 

                                                           
18 Título do obituário na edição britânica: ALBUS DUMBEDORE REMEMBERED by Elphias Doge 

(Rowling, 2007b)  
19 É possível que, além das esquivas da personagem em assuntos polêmicos, por conta da viagem que Doge 

iniciou ao redor do mundo, que ele não tinha conhecimento da estadia de Grindelwald em Godric’s Hollow, 

por isso não mencionado no obituário dedicado a Dumbledore.   
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demonstrava orgulho ou vaidade. [...] as perdas que sofrera em juventude, dotaram 

Dumbledore de humanidade e solidariedade”20 (ROWLING, 2007a, p. 23), enfatiza ainda 

Doge.  

Ao leitor, é perceptível que pouco se sabe sobre a vida de Dumbledore, além dos 

grandes feitos, em sua carreira acadêmica. Assim como Harry, também nos 

surpreendemos com a leitura do obituário dedicado a Dumbledore por seu amigo Doge, 

e somos forçados a admitir que não fora possível, como afirma Candido (1968), traçarmos 

uma linha de pensamento no que diz respeito ao destino de uma personagem, no que 

concerne a Alvo Dumbledore há uma maior complexidade, principalmente em relação ao 

seu passado, onde ficaram algumas das características marcantes que contribuíram na 

construção dessa figura instigante.   

Logo nos é apresentada a personagem que vem a expor algo pertencente a 

Dumbledore, o então Ministro da Magia, Rufus Scrimgeour, encarregado de revelar o 

testamento de Alvo Dumbledore, que era destinado somente a Harry Potter, Rony 

Weasley e Hermione Granger, deixando um objeto para cada um deles e que viria a ser 

útil em seus momentos de maior necessidade, algo previsto pelo próprio Dumbledore. 

Para Rony, o antigo diretor deixou o Desiluminador, objeto de sua própria criação, e que 

pode absorver toda a luz de um espaço; a Hermione, deixou o seu exemplar do livro 

infantil Os contos de Beedle, o Bardo, insinuando o objetivo de que ela encontrasse o 

símbolo das Relíquias da Morte, desenhado a mão por Dumbledore, e decifrasse seu 

significado; e a Harry, o Pomo de Ouro que capturou em seu primeiro jogo de Quadribol, 

para que posteriormente Harry compreendesse a mensagem deixada gravada no objeto e 

descobrisse uma das Relíquias armazenada no seu interior; além disso, destinou também 

ao último a espada de Godric Gryffindor, mas esta não era propriamente dele para se 

dispor.  

Não fora apenas por motivos afetivos que destinou os objetos mencionados para 

os três jovens bruxos; Dumbledore tinha consciência, que mesmo não usando um discurso 

direto para que Harry concluísse a tarefa de encontrar as horcruxes, caso viesse a lhe 

acontecer alguma fatalidade, seria fácil concluir que o garoto se encarregaria de seguir os 

passos do antigo diretor, acompanhado de Hermione e Rony, e assim Dumbledore lhes 

deixou objetos úteis na busca pelas horcruxes; para Rony, o desiluminador para quando 

ele precisa achar o caminho de volta até seus amigos; para Hermione, o símbolo das 

                                                           
20 “Albus Dumbledore was never proud or vain; [...] his early losses endowed him with great humanity and 

sympathy.” (ROWLING, 2007b, p. 24) 
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Relíquias da Morte, desenhado a mão pelo próprio Dumbledore, no livro, pista para a 

busca dos objetos lendários; e a Harry, quando este aceita a ideia de estar prestes a morrer, 

encontra a Pedra da Ressurreição, uma das relíquias, dentro do Pomo de Ouro que recebe.  

Para que os objetos cumprissem a função pela qual foram destinados, fora preciso 

esperar o momento de necessidade certo para cada um mostrar a que veio. Para Rony e 

Hermione, a princípio, mais pareciam objetos para entretenimento, contudo “ninguém foi 

capaz de sugerir o motivo por que Dumbledore teria legado a Harry um velho pomo”21 

(ROWLING, 2007a, p. 107), parte de uma estratégia formulada por Dumbledore, até que 

chegasse a etapa do plano onde Harry descobriria que estava destinado a morrer e teria 

de ser Voldemort a lhe matar. Consciente de que deveria morrer, ao consentir a si mesmo 

que o faria por vontade própria, a Pedra da Ressurreição surge de dentro do Pomo de 

Ouro, cumprindo-se assim mais um ponto do plano de Dumbledore para ser executado.  

Das pessoas que chegaram a conhecer Alvo Dumbledore e sua família, que 

possuíam diversas lembranças da época de sua juventude, citaremos a personagem 

Batilda Bagshot, famosa historiadora da magia, e pelo tempo que a família Dumbledore 

viveu em Godric’s Hollow, sua vizinha, além de tia de Gerardo Grindelwald. Ao 

pensarem que Dumbledore teria uma maior ligação com a sra. Bagshot, Harry e Hermione 

decidem visitá-la na aldeia que foi lar do fundador da casa Grifinória, na esperança de 

que a espada estive sob sua guarda, ou mesmo que pudesse lhes dizer onde poderiam 

encontrar. Harry, absorto em desconfianças a respeito de seu mestre, também estava a 

espera que uma visita a Batilda Bagshot pudesse lhe transparecer mais informações a 

respeito de Dumbledore.  

Porém, ao chegarem à casa da sra. Bagshot, descobriram que esta havia sido 

assassinada pela cobra de estimação de Voldemort; o animal assumira a forma física de 

Batilda Bagshot, para tentar matá-los. E apesar de nada ter sido dito, literalmente pela sra. 

Bagshot, Harry e Hermione encontraram algumas fotos que evidenciavam a ligação que 

Dumbledore algum dia tivera com Grindelwald, onde aparecia “sorrindo indolentemente 

para Harry, em seu porta-retrato de prata. E ocorreu-lhe instantaneamente onde o vira 

antes: em A vida e as mentiras de Alvo Dumbledore de braço dado com Dumbledore, e 

devia ser lá que estavam as fotos desaparecidas: no livro de Rita.”22 (ROWLING, 2007a, 

                                                           
21 “None of them could offer any suggestion as to why Dumbledore would have left Harry an old Snitch.” 

(ROWLING, 2007b, p. 111). 
22 “smiling lazily up at Harry out of the silver frame. And it came to Harry, instantly, where he had seen the 

boy before: in The Life and Lies of Albus Dumbledore, arm in arm with the teenage Dumbledore, and that 

must be where all the missing photographs were: in Rita’s book.” (ROWLING, 2007b, p. 275) 
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p. 265). Também fora encontrada na casa a edição do livro escrito por Rita Skeeter, com 

uma dedicatória à Batilda Bagshot, aludindo que os depoimentos que ela havia prestado 

sobre a vida de Dumbledore foram preciosos, mesmo que não se lembrasse, o que indica 

que foram coagidos magicamente.  

As informações omitidas por Dumbledore causaram a Harry Potter grandes 

dúvidas sobre a fidelidade de seu mestre e uma fúria inexplicável, por saber que 

Dumbledore traçara um caminho secreto sozinho, deixando-os às cegas, sem nenhuma 

explicação, também o fato de não ter confiado o seu passado a Harry, enquanto sabia tudo 

sobre o garoto. Com o sentimento de desprezo dominando-lhe, Harry acredita que 

encontrará as respostas de que precisa no livro que trouxeram consigo de Godric’s 

Hollow; o livro A vida e as mentiras de Alvo Dumbledore, escrito por Rita Skeeter, 

repórter do jornal Profeta Diário, contém informações cruciais a respeito da juventude e 

vida de Alvo Dumbledore. Acredita-se que Rita tenha enfeitiçado a sra. Bagshot, além de 

procurar depoimentos com outras pessoas da aldeia, para conseguir as referências que 

desejava.  

A simbologia para o nome dessa personagem, carrega consigo as razões para o 

seu comportamento. Na língua inglesa skeeter é uma corruptela informal para mosquito, 

que possui um caráter figurativo por objetivar violar a vida íntima das pessoas, de uma 

forma agressiva, estar nos lugares em momentos inoportunos. E há a representação de 

skeet shooting, que significa uma espécie de tiro ao alvo, levando consideração essa 

simbologia ligada à carreira jornalística da personagem, que abate os objetos de suas 

reportagens, independente da veracidade dos fatos, com o intuito de cumprir o objetivo 

de gerar comentários sobre o seu trabalho. Skeeter tenta desmoralizar a imagem 

imaculada de Dumbledore, para que ao difamá-lo, cause uma dramatização que é 

superestimada pelo povo, aumentando a venda do livro escrito por ela. 

Portanto, Rita Skeeter se excede ao falar sobre as informações dadas a respeito da 

relação que Alvo Dumbledore tinha com seus irmãos, além de ceder discursos falsos, com 

o intuito de escandalizar a vida do diretor de qualquer forma, independente da 

procedência dos fatos revelados, fazendo-se entender que Alvo negligenciara o cuidado 

que devia a Aberforth, dito como um jovem selvagem, e Ariana, a irmã enferma, mantida 

aprisionada na própria casa. Especulações sobre a tendência que Dumbledore 

possivelmente teria às Artes das Trevas, em razão da amizade e influência de 

Grindelwald, além de uma aversão aos trouxas, uma conjectura feita após o ataque aos 

jovens trouxas por Percival, pai de Dumbledore; apesar de Dumbledore sempre preservar 
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um comportamento contrário a esses aspectos, a hipótese feita por Skeeter coloca em 

dúvida as concepções formadas por essa personagem bem construída, nos aspectos de 

verossimilhança (CANDIDO, 1968) relacionados à tolerância, em contrapartida de todos 

os movimentos que foram fundados por Dumbledore, que tinha o objetivo de proteger e 

harmonizar o paralelo entre os universos bruxo e trouxa.  

Segundo o livro de Rita Skeeter, o surgimento de Gerardo Grindelwald em 

Godric’s Hollow, e sua aproximação repentina com Dumbledore, teria grande influência 

nesse aspecto sombrio que Dumbledore escondera por tantos anos, já que Grindelwald 

posteriormente tornara-se famoso na lista dos Bruxos das Trevas Mais Famosos de Todos 

os Tempos. Mostrando-se tão genial quanto Dumbledore, Grindelwald canalizava suas 

habilidades para conquistar a glória, a servidão dos trouxas, segundo ele inferiores aos 

bruxos, além de uma busca incansável pelas relíquias da morte. Dumbledore teria 

encontrado em Grindelwald, alguém com quem compartilhar a intelectualidade, ambições 

e desejos sem o receio de ser julgado.  

A vida da personagem pode ser compreendida pelo leitor, tanto quanto desejar o 

romancista, (FORSTER, 2005), um aspecto da autora J. K. Rowling na narrativa, de 

pouco explorar a vida de Dumbledore é perceptível, deixando aos leitores especulações 

que podem ser feitas, a partir do que fica subentendido na construção da personagem. 

Partindo dessa intencionalidade, fica implícito que a ligação entre Alvo Dumbledore e 

Grindelwald fora além de uma simples amizade. A admiração que Alvo construíra a 

respeito de Grindelwald ocasionou em uma paixão; com uma forte intencionalidade a 

ponto de trocarem os pensamentos e desejos mais profundos, ao que concerniam na 

vontade que compartilhavam de dominarem a classe inferior à dos bruxos, como é 

possível descrever no seguinte fragmento de carta que Alvo escrevera a Grindelwald “[...] 

fomos dotados de poder e, sim, esse poder nos dá o direito de governar. [...] Assumimos 

o poder PELO BEM MAIOR. E segue-se daí que, onde encontrarmos resistência, 

devemos usar apenas a força necessária.”23 (ROWLING, 2007a, p. 279). O Bem Maior 

referido por Alvo e Grindelwald em suas correspondências refere-se ao mundo bruxo, e 

a posição superior na qual deveria ocupar e permanecer.  

Poderia haver, por parte de Alvo Dumbledore, um constrangimento em admitir 

que um dia pensara dessa forma tão pretenciosa. Por essa razão deixara o seu passado 

                                                           
23 “[...] we have been given power and, yes, that power gives us the right to rule. [...] We seize control FOR 

THE GREATER GOOD. Ando from this it follows that where we meet resistance, we must use only the 

force that is necessary and no more. (ROWLING, 2007b, p. 291)  
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para trás, preferindo não mencionar a aproximação que um dia tivera com Grindelwald, 

por vergonha ou medo de ser julgado, pela culpa que carregaria, após a luta travada com 

Aberforth e Grindelwald que ocasionou a morte de sua irmã. Dumbledore evitaria, 

daquele momento em diante, o constrangimento de admitir as razões que não o tornavam, 

totalmente, a personificação da bondade e sabedoria. Após a partida abrupta de 

Grindelwald, Dumbledore não mais o viu, até o dia do lendário duelo que travaram, 

quando Grindelwald fora enviado à prisão e Dumbledore ganhou a Varinha das Varinhas, 

que estava em posse do próprio Grindelwald.  

Dedicando-se à sua carreira acadêmica, e tentando livrar o mundo bruxo das Artes 

das Trevas, Dumbledore também deixou para trás a afeição e o desejo por glória, ou o 

status de bruxo mais poderoso do mundo, no passado longínquo, junto de sua juventude 

conturbada. Partiu em busca de uma forma de prestar serviços aos que mais precisassem, 

por essa razão Hermione sai em defesa de Dumbledore, quando Harry encontra-se 

perturbado a respeito da história que acabara de ler, Hermione Granger enxergava a 

história contada por Rita Skeeter, como algo que acontecera a um adolescente, repleto de 

desejos grandiosos: “Talvez acreditasse naquelas coisas quando tinha dezessete anos, mas 

dedicou o resto da vida a combater as Artes das Trevas! Foi Dumbledore quem deteve 

Grindelwald, foi ele quem votou pela proteção dos trouxas [...]”24 (ROWLING, 2007a, p. 

282). Não há vestígios que corroborem para que Dumbledore tenha feito uso de Artes das 

Trevas, havia nele uma sede pelo poder, para se destacar no mundo bruxo. E o que tivera 

valor relevante, foram as ações que Dumbledore passara a praticar para mudar esse 

aspecto em si mesmo, não deixando sucumbir à tentação de ocupar cargos importantes 

que lhe oferecessem poder ou oportunidades de opressão, como quando Dumbledore se 

recusa a aceitar o cargo de Ministro da Magia várias vezes (v. ROWLING, 2007a, p. 557),  

por exemplo. 

Quanto ao irmão de Alvo Dumbledore, Aberforth possuía lembranças carregadas 

de rancor e mágoas pelo irmão mais velho. Mantinha vigilância em Harry e seus amigos, 

através de um espelho mágico, e quando os encontrou, fugindo de Comensais da Morte, 

pôde lhes contar que Dumbledore teria sido egoísta, ao ponto de deixar a responsabilidade 

de uma missão arriscada para três adolescentes inexperientes; fica subentendido que 

Aberforth tinha o conhecimento de alguma missão que Dumbledore havia deixado, sendo 

                                                           
24 “Maybe he did believe these things when he was seventeen, but the hole of the rest of his life was devoted 

to fighting the Dark Arts! Dumbledore was the one who stopped Grindelwald, the one who always voted 

for Muggle protection.” (ROWLING, 2007b, p. 295) 
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este um padrão de Dumbledore, incumbir tarefas complexas aqueles que se diziam ser 

seus seguidores, quando diz: “Meu irmão Alvo queria muitas coisas, e as pessoas tinham 

o mau hábito de saírem feridas enquanto ele executava os seus planos grandiosos”25 

ROWLING, 2007a, p. 437). Mesmo com o passar dos anos, a relação entre Alvo e 

Aberforth não foi reestabelecida completamente, a consternação da perda de Ariana não 

permitira que Aberforth se aproximasse novamente do irmão, ao pensar que Alvo teria 

construído sua vida sobre segredos, mentiras e sacrifícios de pessoas que o amavam.  

Aberforth, do gaélico, tem o significado de rio; também em escocês Aber está para 

Foz, Foz do Rio Forth, localizado em Edimburgo, na Escócia26. Com as diversas 

simbologias que rio traz, entre transição, obstáculos de travessia, intenções e as 

possibilidades dos seus desvios. A personagem Aberforth fala de um lugar de amargura, 

que tenta impedir que mais pessoas regressem à passagem construída pelo irmão, 

tentando evitar que outros se machuquem nessa travessia, independente da consequência 

pela desistência da ação que fora iniciada.  

Mesmo com uma enchente de dúvidas que o intrigava, Harry preferiu não 

demonstrar incertezas sobre Dumbledore, havia decidido seguir o caminho tortuoso que 

Alvo Dumbledore havia traçado, confiando nas palavras de um homem que, tinha se dado 

conta, nunca conhecera de verdade. Lembrando da afinidade que Dumbledore tinha por 

Harry, tentam convencer Aberforth que conseguiriam concluir a tarefa que Alvo deixara, 

confiando no que havia sido dito, ao que Aberforth discorda, já que a afeição para as 

muitas pessoas que havia passado pela vida de Alvo não teria sido suficiente para trazer-

lhes um destino para elas, pior do que poderiam imaginar, teria sido melhor que 

Dumbledore as tivesse deixado em paz. Aberforth fala isso, aludindo à dedicação que 

Ariana tinha por Alvo, e mesmo isso não impedira sua morte em razão do ego de Alvo 

Dumbledore.  

O pesar pela negligência aos cuidados de Ariana com a chegada de Grindelwald 

à aldeia é perceptível nas palavras de Aberforth, pois Dumbledore havia assumido o papel 

de chefe da família para dedicar-se especialmente à saúde frágil da irmã. Ao invés disso, 

fora persuadido por Grindelwald a planejar uma nova ordem da magia e procurar 

Relíquias, enquanto Ariana ficava entregue à sorte. Revelando como sucedera a discussão 

                                                           
25 “My brother Albus wanted a lot of things, and people had a habit of getting hurt while he was carrying 

out his grand plans.” (ROWLING, 2007b, p. 452). 
26 AMINO APPS. Significado dos nomes da saga Harry Potter. Disponível em 

<https://aminoapps.com/c/potter-amino-em-portugues/page/blog/significado-dos-nomes-na-saga-harry-

potter/Q3km_KvFXuxzaBGZmY32roa1eEYQXvmxQ> Acesso em: 24 abr. 2019.  

https://aminoapps.com/c/potter-amino-em-portugues/page/blog/significado-dos-nomes-na-saga-harry-potter/Q3km_KvFXuxzaBGZmY32roa1eEYQXvmxQ
https://aminoapps.com/c/potter-amino-em-portugues/page/blog/significado-dos-nomes-na-saga-harry-potter/Q3km_KvFXuxzaBGZmY32roa1eEYQXvmxQ
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que causara o fim da irmã, quando Grindelwald zangou-se, por Aberforth rebelar-se sobre 

a ideia de terem que sair da aldeia, em busca de fama, levando em consideração a 

fragilidade de Ariana: “Grindelwald não gostou de ouvir isso. Ficou irritado. Me disse 

que eu era um menino idiota, tentando barrar o seu caminho e do meu genial irmão...[...] 

Então tivemos uma briga...[...]”27 (ROWLING, 2007a, p. 441-442). Grindelwald não 

permitiria que o irmão de Dumbledore tentasse barrar o caminho que estavam prestes a 

seguir; um feitiço fora lançada por Grindelwald, e de repente os três duelavam e, em meio 

a feitiços lançados, um atingiu Ariana, causando sua morte, fato que faria Aberforth nunca 

perdoar Alvo Dumbledore.  

Na sequência de lembranças sobre Alvo Dumbledore, a deixada por Severo Snape 

a Harry, contém as informações cruciais para compreender todo o plano de Dumbledore, 

suas verdadeiras vontades quanto ao destino de Harry Potter. As lembranças remetiam ao 

passado de Snape, com o objetivo de expor o amor que ele havia sentido por Lílian Potter, 

mãe de Harry, além dos segredos compartilhados entre ele e Dumbledore, a partir do 

momento que Dumbledore aceitou proteger Lílian Potter e sua família das ameaças de 

ataques de Lord Voldemort, “[...] Se você amou Lílian Evans, se você a amou 

verdadeiramente, então o seu caminho futuro é cristalino. [...] Ajude-me a proteger o filho 

de Lílian. [...] Dou minha palavra, Severo, de que jamais revelarei o que você tem de 

melhor.” (ROWLING, 2007a, p. 527)28. Mais uma informação a respeito de Dumbledore, 

que chocou Harry, quando este imaginara ter Snape traído a confiança do antigo diretor, 

ao conjurar a Maldição da Morte contra Dumbledore.  

Sendo Snape uma das personagens mais complexas que compõem a heptologia, 

caracterizá-lo pelo significado de seu nome acarreta uma maior dificuldade; remetendo à 

dureza e esnobismo, trata-se de uma personagem repleta de sentimentos conflitantes, 

entre cumprir a tarefa deixada por Dumbledore, para fazer o que fosse correto, protegendo 

e instruindo Harry em sua jornada, ao mesmo tempo que se posiciona em desagrado, 

demonstrando ressentimento pela dedicação de Dumbledore ao garoto, além da 

semelhança que Harry tem com o pai, Tiago Potter, divergindo ainda à intenção de mantê-

lo em segurança, um lugar de proteção, refletido pelo amor que Snape sentira por Lílian, 

mãe de Harry. Por essa razão, em diversos momentos as memórias de Snape mostram-se 

                                                           
27 “Grindelwald didn’t like that at all. He got angry. He told me what a stupid little boy I was, trying to 

stand in the way of him and my brilliant brother ... [...] And there was an argument ... [...]” (ROWLING, 

2007b, p. 457) 
28 “[...] If you loved Lily Evans, if you truly loved her, then your way forward is clear. [...] Help me protect 

Lily’s son. [...] My word, Severus, that I shall never reveal the best of you?” (ROWLING, 2007b, p. 545) 
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confusas, ao refletir o quanto a personagem se encontra dividida no que concerne às 

ordens deixadas por Dumbledore, no cumprimento de sua função em proteger Harry até 

o fim. 

Essas memórias contêm discursos de Alvo Dumbledore, primeiro admitindo a 

tentativa do contato com o objeto das trevas, o anel de Servolo Gaunt, a horcrux destruída 

por Dumbledore, o anel que possuía uma pedra no seu topo, a Pedra da Ressurreição, 

movido pela curiosidade que o objeto lhe causava e cedendo ao desejo de tocar, 

finalmente, na Relíquia que tinha o poder de trazer os mortos à vida outra vez; tomado 

pela impulsividade do ato, Dumbledore não se dera conta que o anel fora transformado 

em horcrux, e portanto, estaria repleto de magia negra; o anel possuía um feitiço que se 

espalhou pela mão de Dumbledore, e que causaria sua morte. Consciente de que lhe 

restaria pouco tempo de vida, e Lord Voldemort havia incumbido a Draco Malfoy a 

missão de assassinar o diretor, Dumbledore volta-se para Snape, para que este acate a 

tarefa de lhe matar, impedindo Malfoy de conseguir, considerando que Voldemort 

precisaria de uma prova para confiar em Snape. Na intenção de persuadir Snape sobre a 

ideia, Dumbledore insiste “Somente você é capaz de saber se prejudicará sua alma a 

ajudar um velho a evitar a dor e a humilhação. Peço a você um único e grande favor, 

Severo, porque a morte está vindo me buscar [...]”29 (ROWLING, 2007a, p. 531). Assim 

podemos dizer que Dumbledore conseguia usar das afinidades que conquistava para 

manipular aqueles ao seu redor, e conseguir determinar o que viria a seguir, de acordo 

com o planejado.  

Houvera uma manipulação para que Snape seguisse as ordens deixadas por 

Dumbledore, sem tomar conhecimento do plano total de destruir as horcruxes; o diretor 

não poderia confiar a Snape o plano que havia estrategicamente formulado para Harry 

concluir, quando Voldemort poderia ter acesso à mente de Snape ou forçá-lo a contar 

informações que pertenciam a Dumbledore. Assim como manipulou o destino de Harry 

Potter, ao saber que o menino era a última das horcruxes, e que Harry só deveria saber no 

último momento, quando todos os outros objetos que ocultavam um fragmento da alma 

de Lord Voldemort, tivessem sido destruídas, Dumbledore confiou a Snape somente parte 

do seu plano mais obscuro, que teriam de manter Harry vivo até o momento certo, e que 

o próprio Voldemort deveria matá-lo. Nesse trecho da narrativa, percebemos que 

Dumbledore fora manipulador o tempo todo, para poder alcançar o objetivo de destruir o 

                                                           
29 “You alone know whether it will harm your soul to help an old man avoid pain and humiliation. I ask 

this one, great favor of you, Severus, because death is coming for me [...]” (ROWLING, 2007b, p. 548) 
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que sobrara das Artes das Trevas, mesmo que para isso, fosse preciso o sacrifício da vida 

de Harry. 

 Dumbledore revela a Snape os motivos da ligação entre Harry e Voldemort “E 

enquanto esse fragmento de alma, de que Voldemort não sentiu falta, permanecer preso 

e protegido por Harry, Lord Voldemort não poderá morrer.”30 (ROWLING, 2007a, p. 

533). Dumbledore se mostra insensível ao transparecer que só manterá Harry vivo, para 

que ele pudesse ser ensinado a experimentar a própria força. Ao mesmo tempo também 

demonstra preocupação em relação ao sangue que ambos compartilham, quando o sangue 

de Harry fora retirado, para ser usado na magia que traria Voldemort à forma humana; 

desconfiando que por essa razão, Harry não poderia morrer, enquanto ele e Voldemort 

dividissem o mesmo sangue.  Por conhecer a nobreza de Harry e para proteger todos do 

perigo que corriam, Dumbledore deixou as instruções necessárias, sabendo que Harry 

seguiria a missão que fora deixada, por isso incumbiu Snape de fazer com que o garoto 

achasse a espada de Grynffindor, para ajudar a destruir as horcruxes encontradas, assim 

como deixara a Pedra da Ressurreição dentro do Pomo de Ouro que lhe deixara em 

testamento, para quando Harry Potter aceitasse o fato de que estaria prestes a se entregar 

a morte.  

Por fim, após esse encadeamento de memórias e lembranças a despeito de 

Dumbledore, somos direcionados ao discurso do próprio Dumbledore, quando Harry é 

atingindo pela Maldição da Morte, morto por alguns instantes, por Voldemort e é levado 

a um tipo de devaneio ou viagem, onde conversa com Dumbledore, e este revela em parte, 

o que não havia ficado claro antes: que, indesejavelmente, Harry teria sido a última 

horcrux feita; e que como Voldemort usara o sangue de Harry para reconstruir o corpo, a 

proteção de Lílian Potter estava presa aos dois, por isso que Voldemort teria que matá-lo. 

Ele também reconhece o erro de não ter compartilhado as informações essenciais, para 

que Harry compreendesse a história, sua própria história.  

Dumbledore chama-se de tolo por desejar as Relíquias da Morte, pois fazia parte 

do sonho de um homem louco e desesperado, tinha também buscado um jeito de vencer 

a morte, para conseguir reviver seus pais, livrando-se assim, da responsabilidade de 

assumir o papel de chefe da família, tendo que cuidar dos irmãos mais jovens, deixando 

de seguir os planos que havia estabelecido para si mesmo. Esse teria sido o motivo a 

aproximá-lo de Grindelwald e ao ser questionado se esse também procurava pelos objetos 

                                                           
30 “And while that fragment of soul, unmissed by Voldemort, remains attached to, and protected by Harry, 

Lord Voldemort cannot die.” (ROWLING, 2007b, p. 551). 
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que ludibriaria a morte, explicita que “Foi isso, acima de tudo, que nos aproximou. Dois 

rapazes inteligentes e arrogantes com uma obsessão em comum.”31 (ROWLING, 2007a, 

p. 554-555). Grindelwald ainda seria um assunto que Dumbledore preferia evitar, ainda 

que falasse pouco; e seria mais pela vontade de expor a Harry algumas das verdades que 

fizeram parte da sua vida, na tentativa de se redimir ao ter guardado tantos segredos.  

Tendo o fragmento da alma de Voldemort oculto em Harry sido destruído, e o fim 

do bruxo das trevas estando mais próximo, Dumbledore se revela sem receios, 

humanizando suas características. Levando em consideração que também está morto, o 

julgamento de outrem não importa tanto quanto antes. É perceptível essa diferença de 

imagens de Dumbledore enquanto homem público, diretor da escola de Hogwarts, 

membro importante no mundo da magia, com uma reputação a ser mantida, e o homem, 

simplesmente homem, transparente, expondo as verdades que omitiu durante tanto tempo, 

para que a estratégia que formulara, tivesse finalmente uma conclusão.  

Ao admitir que, apesar de amar o irmão e irmã, Alvo Dumbledore era egoísta, 

reconhecia o talento que tinha e queria o brilho de uma vida cheia de glórias, ao invés de 

ficar preso a uma aldeia, cuidando dos membros que restaram da sua família; tinha sido 

uma pessoa amargurada, por conta dessa responsabilidade, até a chegada inesperada de 

alguém com uma genialidade comparável a sua, pois Grindelwald trouxe à tona, os 

desejos que Dumbledore preferira resguardar para si, “[...] Você não pode imaginar como 

as suas ideias me contagiaram, Harry, me inflamaram. Trouxas forçados à submissão. 

Nós, bruxos, vitoriosos. Grindelwald e eu, os jovens líderes gloriosos da revolução.”32 

(ROWLING, 2007a, p. 556). O tempo que Grindelwald fizera parte da vida de 

Dumbledore foi reconhecido por ele como insanidade e sonhos cruéis.  

Dumbledore então tomara para si a lição que não seria confiável, caso tivesse o 

poder em suas mãos, sendo facilmente tentado pelo desejo da glória, já que isso fascinava 

tanto a mentes sedentas por poder. As atitudes da sua juventude pela busca das relíquias, 

causando a negligência para com os irmãos, a morte de Ariana como consequência, 

causaram em Dumbledore a consciência do peso do poder sobre ele, que podia ludibriá-

lo com a ilusão de reunir objetos importantes e ser reconhecido pelo por sua habilidade 

poderosa em magia. Após o sofrimento vivido quando jovem, com a perca da família, a 

                                                           
31 “It was the thing, above all, that drew us together. Two clever, arrogant boys with a shared obsession.” 

(ROWLING, 2007b, p. 572). 
32 “[...] You cannot imagine how his ideas caught me, Harry, inflamed me. Muggles forced into 

subservience. We wizards triumphant. Grindelwald and I, the glorious young leaders of the revolution.” 

(ROWLING, 2007b, p. 573). 
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passagem de Grindelwald, a mágoa do irmão, como consequência de muito do que 

almejava, Dumbledore soubera reconhecer a incapacidade de lidar bem com o poder, sem 

que deixasse ser influenciado pela relevância que ocuparia, ao invés de aproveitar a 

oportunidade para trazer o bem estar ao mundo bruxo.  

Em contrapartida com esse desejo pelo poder, nos é mostrado que Harry Potter 

não faz questão de possuir todas as Relíquias da Morte33. Ao fim da batalha, o garoto se 

encaminha até a sala do diretor, junto de Rony e Hermione, para contar ao quadro de 

Dumbledore que havia abandonado a Pedra da Ressurreição na Floresta Proibida, assim 

como decidiu também se desfazer da Varinha das Varinhas, devolvendo-a a Dumbledore: 

“Dumbledore assentiu. Eles sorriram um para o outro. [...] A varinha não vale a confusão 

que provoca.”34 (ROWLING, 2007a, p. 582). Harry apenas quis manter consigo uma das 

relíquias, a Capa da Invisibilidade, já que havia sido um presente herdado por sua família. 

Dumbledore aparenta satisfação pelas ações de Harry Potter em se desfazer das Relíquias 

da Morte, e diferentemente da ambição que o diretor um dia havia possuído, se desfazer 

das Relíquias da Morte. 

 Dumbledore via-se indigno de reunir as Relíquias da Morte, tendo feito mau uso 

da Pedra da Ressurreição, e tomado a Capa da Invisibilidade por mera curiosidade. Ao 

aquiescer a própria fragilidade, o medo, a culpa que carregava pela morte da irmã, sendo 

omisso ao destino de Harry Potter e os demais que dependiam deste, Dumbledore mostra-

se imperfeito, contrastando com a imagem de herói, construída nas obras anteriores, de 

que pode cometer falhas como qualquer outra personagem, conseguindo assim humanizar 

ainda mais suas características, o que, leva-o a admitir a imprevisibilidade do seu plano, 

e os aspectos que não coincidiram com o esquema arquitetado por ele antes de sua morte. 

Isso causa um choque nos leitores ao verem a estratégia formulada por 

Dumbledore em envolver muitas pessoas no seu plano, como se fosse um quebra-cabeças, 

onde cada um possui uma função específica de acordo com a sua vontade. Dumbledore 

possuía métodos de agir para conseguir o que desejava, mesmo que precisasse usar outras 

pessoas para concluí-los, também provando um ponto de que em certos aspectos Harry 

Potter teria que conseguir alcançar alguns objetivos por ele mesmo, de forma que através 

das dificuldades enfrentadas para aniquilar Voldemort, haveria uma construção da 

                                                           
33 Com essa atitude, Harry Potter comprova que ser Senhor da Morte implica aceitá-la e não temê-la, e não 

exatamente ser imortal.  
34 “Dumbledore nodded. They smiled at each other. [...] That wand’s more trouble than it’s worth.” 

(ROWLING, 2007b. p. 600). 
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personagem que a fortaleceria e a faria mais relevante para o contexto da narrativa, ao 

seguir as dicas fornecidas por Dumbledore.   

As atitudes de Lord Voldemort, em sua trajetória na busca pela opressão, que 

decidira seguir por um caminho solitário na procura de mais poder, demonstram ineficácia 

comparadas a uma luta coletiva em prol de um bem maior. Nesse âmbito, Dumbledore 

nos mostra que a função de um quebra-cabeças está em demonstrar que nenhuma luta 

importante pode ser vencida por uma só pessoa, o mal só consegue ser destruído 

coletivamente; sempre houve muitos ensinamentos nos discursos feitos por Dumbledore, 

entre eles, a ênfase que seus alunos possuíam algo que Voldemort não tinha, amor e 

amigos. A construção da estratégia feita por Alvo Dumbledore para aniquilar o mal que 

Voldemort representava alcançara êxito em razão da coletividade, onde cada personagem 

realizava sua parte, que fizera entender ser imprescindível.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Por meio deste trabalho discutimos características pertinentes na construção da 

personagem Alvo Dumbledore, na obra Harry Potter e as Relíquias da Morte, da autora 

britânica J. K. Rowling (2007). A obra objeto de estudo possui caráter relevante para a 

compreensão de fatos que não foram esclarecidos nos livros anteriores que compõem a 

heptologia, em referência à personagem Dumbledore. Nosso objetivo era discutir, através 

das memórias relacionadas à personagem Alvo Dumbledore, a sucessão de fatos que 

transcorreram após sua morte puseram questionamentos sobre o que não fora exposto pela 

própria personagem, naqueles que decidiram continuar seguindo seus passos, mesmo sem 

a concretização da veracidade relacionada à personagem.  

Abordamos discussões referentes à dualidade da personalidade de Alvo 

Dumbledore, sobre o comportamento exposto na narrativa através das memórias, que o 

diferiam quanto à sua imagem de homem privado, conservando amizades, 

compartilhando ensinamentos pessoais, e até ocupando uma representatividade paterna, 

quando levam-se em consideração os métodos usados por Dumbledore para ensinar e se 

fazer entender. Em contraste com a imagem de homem público, pelo cargo que ocupou 

durante a vida, o respeito que conquistou no mundo da magia, e a história acadêmica que 

construiu.  

Adotamos os pressupostos teóricos de Candido (1968) e Forster (2005) para 

compreendermos como as personagens podem conseguir autonomia nas palavras de seu 

criador, e como este pode expor tanto a vida interna quanto externa das personagens 

através do texto. Dessa forma, os seres fictícios podem ser carregados de 

intencionalidades, que contemplem a verossimilhança desejada pelo criador. Através de 

Brait (2004), enxergamos alguns juízos de valores que as personagens podem representar, 

por serem construídas a partir das qualidades inspiradas no ser humano e até no próprio 

escritor. Observamos que é possível identificar uma profundidade, no que define os 

conceitos e o uso das personagens na literatura, com Wood (2011), Prose (2008) e 

Pallottini (1989), e que somos, muitas vezes, levados a acreditar na vitalidade dessas 

criações, a ponto de nos inspirar e até mesmo especular sobre a veracidade de suas 

existências. Embora haja um distanciamento, entre os paralelos que a vida real e a ficção 

seguem, é possível estabelecer uma relação no que concerne às semelhanças que ambos 

possuem, e as percepções que vinculamos à essas criações literárias.  
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Através das memórias de outras personagens, que dispunham de informações 

sobre a figura objeto de estudo, percebemos motivos para a construção caracterizada de 

mistérios da personagem Alvo Dumbledore. Como o professor, através de segredos 

mantidos por ele mesmo, conseguiu controlar alguns fatos narrativos, que ainda estavam 

para se desenvolver. Por conhecer as personagens que estavam sempre mais próximas, 

Dumbledore pôde estabelecer as possibilidades de que suas ordens deixadas, seriam 

cumpridas por aqueles que nele depositavam confiança.  

Ao esquematizar um plano, que envolvia outrem, mas que só cabiam a ele as 

informações do que se tratava e o rumo que cada um deveria seguir, Dumbledore 

demonstra uma característica de estrategista, que o acompanha durante as obras que 

compõem a heptologia. Esquematizando um plano que comparamos a um quebra-

cabeças, durante o tempo que se prolongou até sua morte, quando ficou claro que este era 

um fato irreversível, há uma quebra na imagem íntegra de Dumbledore, em razão da 

estratégia do seu plano, que levaria Harry a se entregar à morte, também considerando as 

situações de perigo que as personagens se envolveram, em busca de concluir o plano, 

indiretamente incumbido por Dumbledore.  

Um fator que apresenta importância para a compreensão das atitudes que a 

personagem mantinha quando adolescente e as metas que havia estabelecido para chegar 

ao poder absoluto, viera como consequência da curta ligação entre Dumbledore e 

Grindelwald. Essa ligação também é apresentada como motivo relevante para 

compreendermos como sucederiam alguns fatos da vida que Alvo Dumbledore 

estabeleceria para si, mantendo assim, parte da própria vida em sigilo, evitando 

questionamentos sobre sua integridade, ao lembrar que tivera uma juventude conturbada 

pelo desejo de poder. Alguns elementos, no decorrer da narrativa, nos mostram que 

Dumbledore é capaz de utilizar técnicas na manipulação de outros seres, a evitar a 

verdade. Somente o que pode pôr um fim ao receio de expor a verdade é a morte e após 

sua própria, Dumbledore desvincula-se de alguns segredos mantidos, ao revelar o que 

guardava em seu íntimo, dessa vez com o objetivo de se redimir pelo que ocultou durante 

sua vida.  

Em Relíquias da Morte, nos surpreendemos com a descrição da personagem 

Dumbledore após sua morte, que traz à tona questionamentos há muito escondidos, 

causando dúvidas sobre a integridade da personagem. Ao tomarmos conhecimento sobre 

o passado de Dumbledore, o conceito de herói que construímos é fragmentado por conta 

da omissão de fatos sobre sua juventude, que envolve família e amigos, e o que fora 
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omitido a Harry Potter, que ao prosseguir com o plano não esclarecido por Dumbledore 

e que, no fim, leva o garoto à morte é o acontecimento que mais surpreende no texto, 

levando em consideração o apreço e proteção que o professor conservava por Harry. Para 

além desses aspectos, Dumbledore é uma personagem bem construída, que ocupa uma 

posição relevante para que os objetivos da história se concretizem e a revelação de 

acontecimentos do seu passado é significativa para compreendermos o que o influenciou 

para que sua personalidade e caráter, assim como sua carreira fossem pré-estabelecidos.     

A personagem é um elemento narrativo que abrange diversos aspectos sociais, 

como vimos na personagem Alvo Dumbledore. Através da obra Harry Potter e as 

Relíquias da Morte, é possível enxergarmos a sua relevância para além das estruturas 

textuais, e a importância de sua representatividade como personagem de destaque na 

heptologia criada pela autora J. K. Rowling. A partir disso, tentamos contribuir para a 

noção do conceito de personagens, como são situadas em narrativas literárias, como é 

possível identificar alguns elementos narrativos, que colaborem na compreensão de como 

alguns personagens são construídos, acrescentando assim conhecimento literário e, diante 

disso, a expansão que a personagem, como elemento narrativo, fornece uma fonte de 

criação inesgotável.  
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