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RESUMO 
 

O presente artigo consiste em uma leitura dos arquétipos dentro da narrativa da série literária 

Harry Potter de J. K. Rowling. Para realizá-la foram identificados e analisados os arquétipos 

relacionados às personagens Harry Potter, Ronald Weasley e Hermione Granger, dentro do 

volume Harry Potter e a Pedra Filosofal. A pesquisa teve como base um referencial teórico 

sobre Narratologia e Literatura Fantástica, bem como sobre arquétipos, especialmente o 

conceito formulado pelo psiquiatra suíço Carl Gustav Jung e a listagem de Arquétipos elaborada 

por Margareth Mark e Carol S. Pearson (2001). Com essa base foi possível identificar o papel 

dos arquétipos na narrativa de Harry Potter e iniciar a formulação de uma ideia sobre o papel 

dos arquétipos nas narrativas de uma forma geral.  
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1 INTRODUÇÃO 

 
A vida do homem é construída com base na narrativa. Os fatos que ele vivencia são 

contados e registrados através das narrativas, suas biografias são narrativas de uma seleção de 

fatos que aconteceram em suas vidas. Como define Luiz Gonzaga Motta em seu livro Análise 

Crítica da Narrativa, a vida dos homens pode ser comparada a uma teia intrincada de narrativas. 

Então, nada mais natural do que o homem utilizá-la em suas variadas formas de expressão, 

desde um diálogo cotidiano, passando pelos textos do âmbito comunicacional, como é o caso 

das narrativas jornalísticas, até a literatura. Por isso, a literatura é também uma representação 

do real, seja ele físico, palpável, ou do imaginário das pessoas, daquilo que está incrustado em 

seus inconscientes. 

Durante seus estudos, que aconteceram ao longo do século passado, o psiquiatra Carl 

Gustav Jung pesquisou justamente o inconsciente. Jung afirmou que os homens possuem uma 

inconsciência coletiva, que já nasce com a pessoa, e que possui como conteúdo modos de 

comportamentos e assimilações do mundo que são as mesmas para todos os seres humanos. 

São uma espécie de herança psicológica que se soma à herança biológica. Ela é formada por 

estruturas psíquicas que nasceram das vivências experimentadas ao longo de centenas de 

gerações. Essas estruturas são chamadas por Jung de arquétipos. 

                                                           
1 Trabalho apresentado no DT 8 – Estudos Interdisciplinares do XVIII Congresso de Ciências da Comunicação na Região 

Sul, realizado de 15 a 17 de junho de 2017. 

 
2 Bacharela em Comunicação Social, habilitação Jornalismo, pela Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc) 
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Pesquisas após pesquisas, Jung concluiu que os arquétipos estavam representados, e que 

podiam ser encontrados nas mais diversas áreas, inclusive na arte dos homens, entre elas a 

literatura, e nas variadas formas de narrativas. Entre suas contribuições para com a narratologia3 

está a conclusão de que a utilização de personagens-arquétipos até mesmo confere à história 

maior aceitabilidade, porque os personagens personificam imagens que fazem parte da psique 

do leitor.  

Desde suas descobertas, muitas pessoas já utilizaram suas teorias como base para 

pesquisas, principalmente no âmbito da psicologia. Ainda assim, os arquétipos continuam sendo 

pouco compreendidos. Muito pouco se pode dizer sobre quais são efetivamente, onde e como 

eles estão presentes nos livros, notícias, reportagens, publicidades, filmes, séries, etc, que 

lemos, vemos e assistimos. Também se conhece muito pouco do papel que esses arquétipos têm 

nessas histórias, de como o nosso inconsciente assimila e absorve esses arquétipos através das 

narrativas e das consequências que essa assimilação traz para o inconsciente coletivo.  

Foi tendo isso em mente que a presente pesquisa se moldou. Tendo como base o universo 

literário de Harry Potter, uma série composta por sete livros, escrita por J. K. Rowling e lançada 

na Inglaterra em 1997, nos propomos a contribuir com o desenvolvimento da ciência no que se 

refere à compreensão dos arquétipos. Queremos compreender o papel deles na narrativa de 

Harry Potter, nos propomos a descobrir de que forma eles estão representados nas personagens 

Harry Potter, Ronald Weasley e Hermione Granger na narrativa da série. Dessa forma, 

pretendemos descobrir os sentidos que emergem dos arquétipos existentes nessa narrativa, e 

apontar, mesmo que superficialmente o papel dos arquétipos na literatura fantástica. 

Acreditamos que, a partir desse estudo, estaremos auxiliando numa maior compreensão das 

narrativas, de forma geral, incluindo nisso, as narrativas do âmbito comunicacional.  

 

2 AS NARRATIVAS FANTÁSTICAS 

 

 Narrativas são as histórias que o homem conta, sejam elas reais ou fictícias. É o ato de 

relatar. É um hábito do ser humano, existente desde os primórdios da civilização, quando o 

homem ainda contava os eventos que permeavam sua existência por meio de pinturas nas 

paredes. É uma manifestação que está presente na rotina das pessoas e nos relacionamentos. É 

um evento importante até mesmo para a organização social e construção de uma identidade 

coletiva. 

                                                           
3 Área da pesquisa que se dedica a estudar as narrativas, a teoria da narrativa. 
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De uma forma geral elas são quase sempre lembradas em suas formas textuais, porém 

como lembram Lopes e Reis (1988), são muitas as formas de narrar e muitos os momentos e 

locais onde elas são encontradas. 

A narrativa desencadeia-se com frequência e encontra-se em diversas 

situações funcionais e contextos comunicacionais (narrativa de imprensa, 

historiografia, relatórios, anedotas etc.), do mesmo modo que se resolve em 

suportes expressivos diversos, do verbal ao icônico, passando por 

modalidades mistas verbo-icônicas (histórias em quadrinhos, cinema, 

narrativa literária etc.). É, pois, no quadro desta diversidade de ocorrências 

que se inserem as narrativas literárias. (LOPES; REIS, 1988, p. 66) 

 

A narrativa, porém, também é definida por alguns autores - como Gancho (2002) - como 

um modo literário. Segundo a autora, a narrativa parte de uma tríade ao lado da forma lírica e 

da forma dramática. Para Motta (2013), no entanto, considerar a narrativa apenas como um 

ramo da teoria literária é muito limitador, pois as narrativas estão presentes em todas as formas 

de produção do ser humano e, portanto, não se reduz às expressões ficcionais. Além disso, tão 

complexas são as estruturas narrativas, e tantas as formas possíveis de narrar, que há um ramo 

da ciência exclusivamente para estudar a narrativa, os métodos e os procedimentos empregados 

para construí-las: a narratologia4.  

Em relação a estrutura, boa parte dos autores concorda que todas as narrativas possuem 

cinco elementos básicos e que a caracterizam: enredo, personagem, tempo, espaço e um 

narrador (GANCHO, 2002). Entre eles, o narrador é um dos elementos mais importantes: é 

aquele que está contando a história e por isso, aquele sem o qual a narrativa não existe. Ele pode 

contar a história por meio de dois principais pontos de vista: de fora da história (em terceira 

pessoa) ou de dentro da história (em primeira pessoa).  

 Ainda sobre o narrador, Lopes e Reis (1988) defendem que é muito importante distingui-

lo do autor, com o qual é confundido frequentemente. Eles explicam que “autor é a entidade 

materialmente responsável pelo texto narrativo, sujeito de uma atividade literária a partir da 

qual se configura um universo diegético com suas personagens, ações, coordenadas temporais, 

etc” (grifo do autores, LOPES; REIS, 1988, p. 14) e que “se o autor corresponde a uma entidade 

real e empírica, o narrador será entendido fundamentalmente como autor textual, entidade 

fictícia a quem, no cenário da ficção, cabe a tarefa de enunciar o discurso” (LOPES; REIS, 

1988, p. 61).  

Existe, no entanto, um outro elemento também muito importante porque é responsável 

                                                           
4 Historicamente, a narratologia, segundo Motta (2013), remete aos estudos aristotélicos, mas apenas ganhou força a partir da 

década de 1950 com a redescoberta dos estudos do russo Vladimir I. Propp - que escreveu Morfologia do Conto Maravilhoso 

na década de 1920 – e com a pesquisa de Roland Barthes e Tzvetan Todorov na década de 1970. 
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pelo desenvolvimento do enredo: as personagens. Usualmente elas são classificadas como 

protagonistas, antagonistas ou personagens secundários. Dentro do primeiro grupo 

(protagonistas) estão os heróis – seres de moral elevada ou com características que os tornam 

destacados e superiores aos seus iguais – e os anti-heróis, que possuem uma moral e 

características iguais ou até inferiores às de seu grupo, porém mesmo que sem grandes 

competências, por algum motivo são colocados no papel de heróis (Gancho, 2002). Já os 

antagonistas são aqueles que fazem oposição ao protagonista, normalmente os vilões. 

Usualmente são os que causam os conflitos dentro do enredo. Por fim as personagens 

secundárias são aquelas que tem uma participação menor dentro da história. 

Gancho (2002) classifica as personagens, ainda, como planas ou redondas. Segundo a 

pesquisadora, as personagens planas são aquelas menos complexas, que não chegam a ter 

apresentadas grandes características suas. Já as personagens redondas são aquelas 

complexificadas, que possuem características físicas, psicológicas, sociais, ideológicas e/ou 

morais, podendo ter uma ou mais dessas características simultaneamente.  

 Compreendido o que são as narrativas, passamos então à definição do fantástico. O termo 

é oriundo do grego phantastikós que se refere a tudo aquilo que é criado pela imaginação. Trata-

se de uma narrativa onde estão personagens, situações, objetos ou outros elementos ficcionais 

por excelência, mesmo quando baseados na realidade. Esses elementos possuem a característica 

de até aquele momento não existirem na “vida real”. São elementos estranhos ao leitor. 

 Essa forma de literatura, assim como as narrativas, pode ser encontrada na história desde 

os tempos remotos - muito antes que houvesse uma preocupação formal com o gênero - nas 

tradições orais das sociedades primitivas. Iniciou com as lendas, mitos, contos populares, 

histórias que apresentavam deuses e heróis, monstros e seres mágicos e que em muitos casos 

buscavam explicar fenômenos naturais. Todas essas histórias mitológicas, porém, tinham como 

característica um padrão de irrealidade que ao mesmo tempo continha em si uma 

verossimilhança5 com a realidade, características que viria a ser a base do gênero. Isso, 

entretanto, só foi percebido em tempos mais recentes, por pesquisadores como Tzvetan 

Todorov. No final da década de 1960 ele realizou um estudo aprofundado do estilo definindo-o 

como um gênero literário, tendo como base para essa afirmação a ideia de que todo o gênero 

tem como característica “uma regra que funcione para vários textos” (TODOROV, 2004, p. 8).  

Segundo ele, o gênero fantástico tem como principais pilares de sustentação a dúvida e o 

real – daí a verossimilhança como característica fundamental. Todorov explica que nesse tipo 

                                                           
5 Um texto verossímil, de acordo com Rodrigues (1988) é um texto semelhante à verdade, à realidade. 
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de história, há sempre um fenômeno estranho que ocorre em um mundo próximo ao do leitor, 

e que tanto pode ter explicações em causas naturais, como sobrenaturais. 

Há uma hesitação, que deve partir do leitor, e que caracteriza o gênero. “A fé absoluta 

como a incredulidade total nos leva para fora do fantástico; é a hesitação que lhe dá vida” 

(TODOROV, 2004, p. 36). Porém, para que essa hesitação ocorra e permaneça durante a 

história, alguns elementos são considerados fundamentais: a base na realidade (ou 

verossimilhança), a aproximação entre personagem e leitor e a narrativa do enredo.   

A base na realidade tem como principal função aproximar o leitor da história, de forma 

que ele encontre elementos de sua realidade no enredo. É fundamental porque o leitor aceita os 

fatos na medida em que está familiarizado com eles e só através da assimilação de que alguns 

pontos da história são semelhantes ao que lhe é comum no cotidiano, é que a hesitação se torna 

possível.  

A aproximação com a personagem, segundo elemento considerado fundamental, ocorre 

pelos mesmos motivos, por isso a personalidade das personagens é comumente construída de 

forma que os leitores possam se identificar pelo menos um pouco com elas. E, por fim, a 

narrativa é aquela que permitirá manter ou não a hesitação no leitor, conforme as escolhas do 

narrador ao contar os acontecimentos. Se a base do fantástico é a incerteza da realidade de um 

acontecimento, a narrativa fantástica deve trabalhar para que essa incerteza surja e permaneça 

com o leitor até o fim da história. É necessária uma atmosfera. (TODOROV, 2004) 

 Porém, na continuação de seus estudos Todorov concluiu que o fantástico dura apenas o 

tempo da hesitação, e que de uma forma geral, ao fim da leitura o leitor, ou até mesmo a 

personagem, acaba chegando a uma conclusão, deixando de lado a hesitação. Ao optar por uma 

solução ou outra em relação aos acontecimentos, a obra estaria se lingando automaticamente a 

dois outros gêneros possíveis: o estranho ou o maravilhoso. O próprio Todorov explica: 

Se ele decide que as leis da realidade permanecem intactas e permitem 

explicar os fenômenos descritos, dizemos que a obra se liga a um outro gênero: 

o estranho. Se, ao contrário, decide que se devem admitir novas leis da 

natureza, pelas quais o fenômeno pode ser explicado, entramos no gênero 

maravilhoso. (TODOROV, 2004, p. 48) 

 

 A tabela 1, retirada da obra Introdução à literatura fantástica (TODOROV, 2004), 

representa bem o que o autor pretendeu dizer da relação entre o fantástico e os gêneros estranho 

e maravilhoso: 

 

Tabela 1: Relação entre os gêneros fantástico, estranho e maravilhoso 

Estranho Fantástico – Fantástico - Maravilhoso 
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puro Estranho maravilhoso puro 

 

 Cabe ressaltar que Todorov até considera que possam existir obras onde a ambiguidade 

entre o real e o fantástico é mantida até o fim e posterior ao fechamento do livro. O fantástico 

puro, nesse caso, estaria representado pela linha central da tabela, na exata divisão entre o 

fantástico-estranho e o fantástico–maravilhoso. Porém, ele acredita que de uma forma geral o 

fantástico é apenas transitório e nesse ponto discordamos de Todorov. Dizer isso, seria deixar 

sem gênero centenas de histórias.  

 Alguns autores chegaram a pesquisar o fantástico posteriormente, como Ceserani (2006). 

Para ele o fantástico não pode ser apresentado como um gênero,  

mas como um “modo” literário, que teve raízes históricas precisas e se situou 

historicamente em alguns gêneros e subgêneros, mas que pôde ser utilizado – 

e continua a ser -, com maior ou menor evidência e capacidade criativa – em 

obras pertencentes a gêneros muito diversos (CESERANI, 2006, p. 12).  

 

 O autor compreende que é prevalente na atualidade uma tendência a alargar o campo de 

ação do fantástico a todo um setor da produção literária de forma que dentro dele possam estar 

contidos outros modos e formas de escrita e gêneros literários tais como o fabuloso, o fantasy, 

a ficção científica, os romances utópicos, os de terror, góticos, ocultistas, apocalípticos, entre 

outros (CESERANI, 2006). 

 Entretanto, independente de ser considerado como um gênero ou como um modo literário, 

o fantástico é uma das formas de narrativa mais ligadas ao inconsciente. E a maior parte dos 

autores que pesquisaram sobre o assunto concordam. Essa tendência de estar ligado às 

profundezas da mente humana, vem desde a formação das histórias mitológicas, nos primórdios 

do homem. 

Jung, durante seus estudos - como veremos mais cuidadosamente no capítulo a seguir - 

fez questão de apontar, inclusive, que muitas das histórias criadas pelo homem se repetem em 

diversas localidades do mundo, não porque tenham sido copiadas – em tempos remotos essa 

possibilidade praticamente inexistia porque a comunicação entre povos distantes da Terra era 

nula – mas porque são uma forma de ver o mundo que independe da cultura, porque são 

componentes de uma parte da mente que ele denominou de “inconsciente coletivo”, que estaria 

intrincado em cada homem, onde quer que ele viva, e que muitas vezes é revelado através dos 

sonhos. Partimos agora, então, para uma compreensão mais ampla desse inconsciente e de como 

ele pode estar representado na arte dos homens, entre elas a literatura.  

 

3 OS ARQUÉTIPOS E O INCONSCIENTE COLETIVO 
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Do grego arché6, que significa principal ou princípio, e tipós7, que é impressão ou marca, 

o termo arquétipo foi usado pela primeira vez por filósofos neoplatônicos com o objetivo de 

indicar algumas ideias modelos, ideias que serviam de base para todas as coisas existentes. 

Posteriormente, já no século 20, Carl Gustav Jung, um psiquiatra suíço, passou a utilizar a 

expressão em seus estudos sobre o inconsciente coletivo. Esse conjunto de pesquisas serviu de 

base para a estruturação daquela que hoje é chamada de psicologia analítica8, e o conceito de 

arquétipo, do jeito que conhecemos hoje, foi moldado a partir de seus estudos.  

Mas, para compreendermos melhor o significado como o pesquisador trouxe ao mundo, 

é fundamental que primeiro se entenda o conceito de inconsciente coletivo. Não foi Jung que 

descobriu sua existência. Anteriormente, como ele próprio aponta, esse termo já havia sido 

utilizado dentro de um viés filosófico e sociológico por estudiosos como Carl Gustav Carus9 e 

Émile Durkheim10. Foi Sigmund Freud, no entanto - amigo, correspondente e parceiro de 

pesquisa de Jung - que aprofundou os estudos sobre o termo dentro da psicologia médica. Freud 

definiu o inconsciente como uma espécie de repositório de memórias não mais utilizadas, de 

“conteúdos esquecidos” (JUNG, 2014, p. 11), sendo única e exclusivamente de natureza 

pessoal.  

Jung, porém, através de observações feitas principalmente durante o acompanhamento de 

pacientes, foi um pouco mais além e criou uma nova teoria a respeito do inconsciente. Ele 

apontou que, além da consciência inerente a todos os seres humanos, todos os homens possuem 

também um inconsciente que por sua vez é dividido em duas partes: uma individual, mais 

superficial, que registra questões do indivíduo apenas, e – sua grande contribuição para com a 

psicologia analítica - uma parte coletiva, mais profunda, e que tem sua origem em experiências 

e aquisições coletivas, e que ele chamou de inconsciente coletivo. Esse inconsciente coletivo 

seria como o ar: ele está em todos os lugares e é respirado por todos, porém não pertence a 

ninguém.  

O conteúdo desse inconsciente coletivo é universal, segundo Jung (2014). Ou, em suas 

                                                           
6 Informação retirada do site Origem da Palavra. 
7 Idem nota de rodapé 5. 
8 Psicologia analítica é um campo da psicologia, fundado por Jung, que leva em consideração a existência de um consciente, e 

também de dois inconscientes, o individual e o coletivo, dentro da psique de cada homem. Sua prática clínica, diferentemente 

da psicanálise de Freud, leva em consideração os sonhos e símbolos dos homens e até mesmo acredita que eles sejam o caminho 

de acesso ao inconsciente, o meio pelo qual o inconsciente se manifesta (ASSOCIAÇÃO JUNGUIANA DO BRASIL, 2016). 
9 Carl Gustav Carus foi um médico alemão nascido em 3 de janeiro de 1789 e morto em 28 de julho de 1869. Atuou como 

médico, naturalista, cientista, psicólogo e como pintor de paisagens. Na área da psicologia, há pelo menos dez obras escritas 

de sua autoria. (WIKIPÉDIA, 2016a) 
10 Émile Durkheim (15 de abril de 1858 — Paris, 15 de novembro de 1917) foi um sociólogo, psicólogo social e filósofo 

francês, um dos fundadores da Sociologia como disciplina acadêmica. Criou o termo “representações coletivas” que pode ser 

considerado uma analogia ao termo “arquétipos”. (WIKIPÉDIA , 2016b) 
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próprias palavras, “[...] são idênticos em todos os seres humanos, constituindo, portanto, um 

substrato psíquico comum de natureza psíquica suprapessoal que existe em cada indivíduo” 

(JUNG, 2014, p. 12). Enquanto o conteúdo do inconsciente pessoal, de fato se constitui de 

ideias esquecidas pelo consciente ou “conteúdos que já foram conscientes e, no entanto, 

desapareceram da consciência por terem sido esquecidos ou reprimidos” (JUNG, 2014, p. 12), 

o conteúdo do inconsciente coletivo é o que Jung chamou de arquétipos.  

Chegamos então à concepção que buscávamos: e os arquétipos foram definidos por Jung 

como “tipos arcaicos – ou melhor - primordiais” (JUNG, 2014, p. 13), registros universais que 

existem desde os tempos mais remotos, “figuras simbólicas da cosmovisão primitiva” (JUNG, 

2014, p. 13). Eles se formam da incessante renovação das vivências experimentadas ao longo 

de várias gerações e podem ser encontrados em diversos aspectos da vida humana e estão no 

inconsciente sem que precisem ser transmitidos de uma pessoa para outra. São como uma 

herança psicológica que cada indivíduo traz e já possui ao nascer. 

Ainda de acordo com Jung (2014), os arquétipos manifestam-se principalmente por meio 

de símbolos, que são “um terreno, um nome ou mesmo uma imagem que nos pode ser familiar 

na vida cotidiana, embora possua conotações especiais além do seu significado evidente e 

convencional. Implica alguma coisa vaga, desconhecida ou oculta para nós”. (JUNG, 2008, p. 

18). Porém, outra forma bem conhecida de expressão dos arquétipos é encontrada nos mitos. 

Jung (2014) chega a defini-los como sendo “antes de mais nada manifestações da essência da 

alma”. Isso vem dos primórdios da civilização e da necessidade de explicar os acontecimentos 

naturais.  

É preciso considerar, no entanto, que apesar de Jung ter sido o grande estudioso do 

conceito arquétipo, posterior a ele, diversos outros cientistas da Psicologia, da Filosofia, da 

Narratologia e até mesmo da Comunicação Social também fizeram suas contribuições a respeito 

do assunto. Entre eles estão Mark e Pearson (2001), que dentro do âmbito da Comunicação 

Social, mais especificamente da Publicidade e Propaganda, falam da construção de marcas 

utilizando o poder dos arquétipos. Para montar a espécie de manual do publicitário que eles 

construíram, precisaram tecer reflexões a respeito do termo anteriormente estudado por Jung, e 

ainda apresentam uma série de 12 principais arquétipos ligados à personalidade. Eles são os 

seguintes:  

 

Tabela 2: Principais arquétipos, segundo Mark e Person (2001) 

Característica Arquétipo Função 
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Dão estrutura ao mundo 

Criador Criar algo novo 

Prestativo Ajudar os outros 

Governante Exercer o controle 

 

Nenhum homem é uma ilha 

Bobo da Corte Se divertirem 

Cara Comum Estar bem como são 

Amante Encontrar e dar amor 

 

Deixam sua marca no mundo 

Herói Agir corajosamente 

Fora-da-lei Quebrar as regras 

Mago Influir na transformação 

 

Anseiam pelo paraíso 

Inocente Manter ou renovar a fé 

Explorador Manter a independência 

Sábio Compreender o mundo 

 

Segundo Mark e Pearson (2001), esses 12 arquétipos podem representar marcas e 

produtos, mas também personagens, e por isso, o que vimos até agora nos mostra que as 

narrativas, e dentro delas a literatura, têm um papel bastante fundamental para a expressão e 

externalização dos arquétipos. O próprio Jung teorizou sobre os arquétipos e a narratologia e 

constatou, desde o início de seus estudos que, por serem uma forma de expressar o drama 

interno e inconsciente da alma, as expressões artísticas são uma das formas de exteriorização 

dos arquétipos. Especialmente as narrativas e dentro delas os mitos e conto de fadas.  

Outro dos grandes estudiosos dos arquétipos nesse campo foi Joseph Campbell, um dos 

seguidores de Jung. Ele, porém, buscou estudar e compreender mais especificamente o 

arquétipo do herói. Seus estudos, que unem mitologia e psicologia, resultaram na obra O herói 

de mil faces (2000), onde o autor apresenta a ideia do arquétipo do herói e os caminhos 

percorridos por todas as personagens de narrativas que se enquadram dentro desse modelo 

primordial, trazendo uma ideia de jornada cíclica dentro dos mitos.  

Na obra, Campbell esclarece que o monomito – a trajetória feita pelo herói durante sua 

jornada – se divide entre três partes, sendo elas a partida, a iniciação e o retorno, e que a jornada 

do herói, por sua vez, se desenvolve em 12 estágios: Mundo Comum, O Chamado da Aventura, 

Recusa do Chamado, Encontro com o Mentor, Cruzamento do Primeiro Portal, Provações, 

Aliado e Inimigos, Aproximação, Provação Difícil, Recompensa, O Caminho de Volta, 

Ressurreição do Herói e o Regresso com o Elixir.  

Ainda de acordo com Campbell (2000), enredos com essas características são encontrados 
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em todas as partes do mundo e personagens que se enquadram dentro desse roteiro estão em 

quase todas as narrativas que chegam até nós.  

De uma forma geral, no entanto, os arquétipos podem ser vistos como esquemas mentais 

presentes nos recônditos da mente humana, uma série de impressões inconscientes 

compartilhadas por todas as pessoas, porque estão numa espécie de memória coletiva 

inconsciente, numa alma coletiva mundial que foi chamada por Jung de inconsciente coletivo.  

Diante disso, é difícil apresentar uma listagem definitiva de arquétipos. Como o próprio 

Jung apontou, “há tantos arquétipos quantas situações típicas na vida. Intermináveis repetições 

imprimiram essas experiências na constituição psíquica” (JUNG, 2014, p. 57). Passaremos 

agora, então, para uma tentativa de encontrar alguns dos arquétipos que estão presentes na 

narrativa de Harry Potter.  

 

4 ARQUÉTIPOS EM HARRY POTTER 

 

A leitura arquetípica dentro de Harry Potter e a compreensão dos papéis dos arquétipos 

dentro dessa narrativa, se deu por meio de duas fases distintas de análise utilizando a 

metodologia estudo de caso. A primeira delas consistiu na criação de uma tabela contendo os 

arquétipos encontrados dentro da narrativa. A segunda delas acontece no capítulo seguinte, com 

a leitura e interpretação dessa tabela.   

Ela foi trabalhada capítulo a capítulo da obra Harry Potter e a Pedra Filosofal11 (2001). 

Porém, no presente artigo, tendo em vista o menor espaço para o desenvolvimento da pesquisa, 

apresentaremos apenas um exemplo de como a tabela foi feita e partiremos então para a 

construção de uma segunda tabela, que chamaremos de “tabela macro”. Ela contará com um 

resumo dos arquétipos encontrados durante a leitura atenta dos capítulos e construção das 

tabelas “micro”.  

Na pesquisa original (uma monografia de graduação), as tabelas micro contém os 

seguintes elementos: capítulo, personagem, arquétipo, excertos e páginas. Vale destacar ainda 

que ela não tem fins quantitativos, mas qualitativos, servindo não para apontar o número de 

vezes que um determinado arquétipo é encontrado dentro da história, mas apenas para que se 

possa fazer uma adequada separação dos trechos que serão mais profundamente analisados. 

 Na busca pelos arquétipos, utilizamos como base os conceitos de Jung e a listagem pré-

                                                           
11 Por questões de ordem metodológica e de necessidade de delimitação da pesquisa foi escolhido para análise apenas um dos 

sete volumes da série Harry Potter, no caso, o primeiro, que é aquele que introduz o leitor a série, e por isso, um dos mais ricos 

em detalhes e explicações sobre o mundo mágico no qual o leitor está sendo inserido.  
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elaborada de arquétipos apresentada por Mark e Pearson (2001): o Criador, o Prestativo, o 

Governante, o Bobo da Corte, o Cara Comum, o Amante, o Herói, o Fora-da-lei, o Mago, o 

Inocente, o Explorador e o Sábio. É importante ressaltar ainda que trabalhamos com a 

possibilidade de que cada personagem se enquadrasse em mais em um arquétipo dentro da 

narrativa e de acordo com a evolução desta.  

Partimos então para a apresentação da tabela micro de isolamento dos arquétipos dentro 

da narrativa da obra literária Harry Potter e a Pedra Filosofal e em relação aos personagens 

Harry Potter, Ronald Weasley e Hermione Granger:  

 

Tabela 3: Exemplo de tabela micro dos arquétipos encontrados em Harry Potter e a Pedra 

Filosofal 

Capítulo 1 – O menino que sobreviveu 

Personagem Arquétipo Excerto Página 

Harry Herói 

(anti-herói) 

“[...]Estão dizendo que ele tentou matar o filho 

dos Potter, Harry. Mas... não conseguiu. Não 

conseguiu matar o garotinho. Ninguém sabe o 

porquê nem o como, mas estão dizendo que na hora 

em que não pode matar Harry Potter, por alguma 

razão, o poder de Voldemort desapareceu, e é por 

isso que ele foi embora. 

Dumbledore concordou com a cabeça, sério. 

16 

Harry Herói 

(anti-herói) 

“Harry Potter virou-se dentro dos cobertores sem 

acordar. Sua mãozinha agarrou a carta ao lado, mas 

ele continuou a dormir, sem saber que era 

especial, sem saber que era famoso [...]” 

20 

 

Feito isso, e tendo como base as pesquisas realizadas até aqui a respeito de narratologia, 

da psicologia analítica, partiremos agora para a apresentação da tabela macro, para que, a partir 

dela se possa fazer uma análise mais profunda dos arquétipos encontrados, buscando não apenas 

a compreensão de quais são eles, mas também, sua importância dentro da narrativa e dentro do 

gênero fantástico. Essa tabela conterá os seguintes elementos: personagem e arquétipos. No 

espaço personagem, será apresentada a personagem analisada. No espaço arquétipos, serão 

elencados os arquétipos encontrados em relação àquela personagem.   

 

Tabela 4: resumo dos arquétipos encontrados 

Personagem Arquétipos 

Harry Herói, Órfão, Mago, o Cara Comum, Inocente,  

Famoso, Inseguro, Corajoso, Astuto, Fora-da-lei, Vítima, 
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Criança/Adolescente, Sortudo, Explorador, Atleta, Instintivo, 

Altruísta. 

Rony  Mago, Irmão mais novo, Ambicioso, Conselheiro, Fora-da-lei, 

Herói, Criança/Adolescente, Bobo-da-corte, Explorador, Inseguro, 

Leal, Estrategista. 

Hermione Mago, Autoritário, Sábio, Fora-da-lei, Herói, Explorador, Astuta, 

Inseguro, Leal. 

 

Até aqui podemos concluir que nenhuma das personagens possui uma característica 

única, justamente porque suas personalidades, como já havia sido citado, são bastante 

complexas dentro da narrativa. São personagens redondas. 

 

5 CONSIDERAÇÕES INTERPRETATIVAS 

 

Por meio das tabelas apresentadas é possível observar uma série de características em 

cada uma das personagens sobre arquétipos relacionados a cada uma delas. Em comum, todo 

os três personagens possuem os arquétipos do Mago, do Fora-da-Lei, do Explorador e do 

Inseguro. O arquétipo do Mago se deve pelo fato óbvio de os três serem bruxos, estarem em 

uma escola de magia, estudando feitiços, poções, transfigurações, entre outras disciplinas. O 

arquétipo do Fora-da-Lei, por sua vez, se deve pelas regras quebradas, especialmente por Harry 

e Rony, mas também por Hermione em diversos momentos.  

Em relação ao arquétipo do Explorador, tem como base o fato de os jovens “se meterem 

onde não deveriam” por curiosidade, mas também com o objetivo de fazer algo para que “o mal 

não vença”. Ao invés de esperarem que o mundo se torne o lugar ideal, eles partem para uma 

jornada com o objetivo de construírem eles mesmos o mundo externo que “se adapta às 

necessidades, preferências e esperanças interiores” (MARK e PEARSON, 2001, p. 79).  

Já o arquétipo do Inseguro não é citado por Mark e Pearson, porém, segundo o Dicionário 

Aurélio de Língua Portuguesa (2008) inseguro é aquele que não tem segurança, confiança em 

si próprio, é aquele que titubeia, fica tímido, medroso, hesitante. E essas características 

aparecem em diversos momentos em todos os três personagens.  

Já em relação a características individuais, entre as três personagens, Hermione é aquela 

que possui um padrão maior em seus arquétipos durante toda a história. É muito fácil definir 

Hermione como a Sábia, entre os três. Ela é aquela que mais usa a inteligência durante toda a 

história. Sempre rodeada por livros ela é aquela que primeiro encontra as soluções lógicas para 

os problemas e essa característica sua se mostra fundamental no desenvolvimento da história.  

Rony, por sua vez, é o que tem uma variação maior. Ao longo da história, diversos 
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arquétipos diferentes aparecem em sua forma de pensar e agir, o que torna bastante difícil definir 

sua personalidade de uma forma mais geral. Uma das características que se sobressaem, porém, 

é a da ambição no sentido de querer ser alguém importante, alguém que mereça 

reconhecimento, alguém digno de nota. Essa característica se deve, claramente, à sua criação 

junto de diversos irmãos mais velhos, que tiveram por si só seus méritos. Rony cobra de si 

mesmo um desempenho igual ou melhor. Acaba conseguindo esse destaque ao fim da narrativa, 

no clímax da história, quando mostra seus dons de estrategista e jogador de xadrez sem os quais 

Harry não teria conseguido vencer. 

A personagem é também, porém, uma espécie de camaleão dentro da história. Ele se 

adapta facilmente a vários papéis. Em alguns momentos é aquele que torna o clima mais leve e 

agradável para o trio, porque deixa transparecer o arquétipo do Bobo-da-corte, em outros 

momentos é o Conselheiro, aquele que apazigua Harry ou o faz agir. Em todos os momentos, é 

preciso ressaltar, ele está ao lado de Harry, se dispõem a acompanhá-lo, ajudá-lo e inclusive 

defendê-lo, de forma que fica muito transparente o arquétipo do Fiel Escudeiro, como nas 

velhas histórias de cavaleiros. Se Harry é o cavaleiro herói, tanto Rony quanto Hermione são 

aqueles que tornam sua jornada possível por meio de facilitações. Por esses motivos, Rony pode 

ser definido como o Amigo, em termos arquetípicos. Basta que pensemos em na palavra amigo. 

A maior parte das pessoas pensa em um mesmo conceito para ela, com pequenas variações, 

baseadas em suas próprias experiências. A essência, porém, é a mesma, e Rony, se enquadra 

perfeitamente nesse arquétipo. 

Harry, por fim, inicia tendo um papel de herói, porém, um herói que nem compreende o 

que fez para sê-lo. Por isso, tendo como base a teoria da narrativa, pode se concluir que Harry 

inicia sua história, na verdade, como um anti-herói – aqueles que não possuem características 

que os distingam dos demais, mas que por algum motivo acabam no papel de heróis. Porém, 

graças a necessidade de se provar, e de agir como o herói que o mundo vê nele, Harry acaba 

percorrendo a trajetória do herói, como descreve Campbell, em sua obra O herói de mil faces 

(2000). 

Além dessas conclusões, também percebemos que na narrativa de Harry Potter, existem 

arquétipos relacionados à trama em sua totalidade, e arquétipos relacionados à pequenos 

acontecimentos dentro da história. Ambos, no entanto, são importantes, porque ajudam a tornar 

mais clara a personalidade de cada uma das personagens.  

Além disso, no decorrer da história encontramos diversos elementos mitológicos – tais 

como os duendes, o trasgo, entre outros - que nos fazem crer que Harry está de fato ingressando 

em um mundo mágico e misterioso ou está dentro de um. Sabemos que os mitos estão recheados 
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de arquétipos. Esses mitos, além de ajudarem a história a se enquadrar dentro do gênero 

fantástico – que tem como um dos elementos principais a dúvida – também nos auxiliam a ver 

a personagem principal como um Mago (arquétipo) – fazem parte da compreensão da 

personalidade e da realidade da personagem.  

E se os arquétipos estão presentes nesses mitos, estão também em Harry Potter, e auxiliam 

na construção da narrativa, da percepção que se tem das personagens, e principalmente na 

identificação dos leitores com essas personagens, já que os arquétipos são elementos do 

consciente coletivo e por isso todos os têm dentro de si e os percebem, mesmo que não os 

compreendam como arquétipos.  

Se levarmos em consideração que os arquétipos se formam e se mantém por meio de uma 

incessante renovação de vivências, inclusive literárias, e o número de leitores que a narrativa 

de Harry Potter tem em todo o mundo, pode-se dizer ainda, que a saga do bruxinho, inclusive, 

auxiliou na absorção de informações a respeito de arquétipos como o do Herói, do Sábio e do 

Amigo, correspondentes à Harry, Hermione e Rony respectivamente. Todos aqueles que leram, 

além das informações que já possuíam em seu inconsciente, passaram a ter novas informações. 

Ampliaram sua visão, seus conceitos. Essa ampliação, além de permanecer como uma espécie 

de herança psicológica, como podem ser caracterizados os arquétipos, também poderá ser 

expressada em obras de futuras gerações de escritores.  

Concluímos, portanto, que os arquétipos não apenas estão presentes em Harry Potter, 

como já imaginávamos, mas são uma das bases da construção dessa narrativa. Sua presença é 

umas das principais características, pois é muito marcante, e tem um papel bastante importante 

no desenvolver da narrativa. Pode-se dizer que até mesmo as personagens têm consciência 

disso. Pode-se dizer que é graças a consciência de que as pessoas o consideram como um herói, 

que Harry age como um herói e se transforma, de fato, em um.  

Em relação ao papel dos arquétipos nas narrativas fantásticas de uma forma geral, serão 

necessárias ainda muitas pesquisas para que se possa fazer afirmações com certeza. Somando, 

entretanto, o conhecimento adquirido a respeito do papel dos arquétipos na narrativa de Harry 

Potter e o conhecimento de que os mitos e mitologias - as primeiras expressões de uma narrativa 

fantástica - são carregados de arquétipos, não é difícil concluir que as narrativas fantásticas 

possuem sua base de sustentação nessas imagens primordiais. São elas que conferem às 

narrativas fantásticas o toque de fantástico – porque muitos elementos arquetípicos foram 

construídos com base na fantasia dos homens e tentativa de explicação de fenômenos -, e ao 

mesmo tempo de realidade, porque esses arquétipos são inerentes a todos os seres humanos, 

estamos acostumados a eles, a enxergá-los e a vivê-los sem que nem mesmo percebamos. As 
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narrativas fantásticas, portanto, precisam dos arquétipos para existirem.  
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