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RESUMO 

  
  

O presente trabalho tem por objetivo analisar as narrativas dos filmes Harry Potter e 
as Relíquias da Morte – Parte 1 (2010) e Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 
2 (2011) em vista da apresentação de alegorias que explicitam um cenário político 
totalitário em ascensão. Com a prévia contextualização teórica do processo da leitura 
alegórica, no qual um texto apresenta neutralidade a respeito da manifestação de 
alegorias, bem como a autonomia do leitor em poder enxergá-las, estabelece-se, em 
consequência, um ponto inicial da diegese pelo qual se dá início um cenário opressor 
que possibilita a ascensão de um sistema político totalitário. Leva-se em conta, 
portanto, o quinto e o sexto filmes, Harry Potter e a Ordem da Fênix (2007) e Harry 
Potter e o Enigma do Príncipe (2009), para estruturar o panorama que embasa a 
conjuntura que deseja ser analisada, através das alegorias, nos filmes subsequentes 
– todos eles dirigidos por David Yates. Nessa perspectiva, também importa ao 
trabalho inserir a franquia Harry Potter no modelo blockbuster high concept promovido 
por Hollywood a partir da década de 1970, por entender que as narrativas inseridas 
no determinado padrão sofreram alterações – que, na percepção de alguns, perderam 
o valor narrativo - tendo em vista a demanda mercadológica que sucedeu a crise pela 
qual Hollywood passou. A era clássica, todavia, manteve traços significativos nas 
narrações embasadas pelo padrão high concept, e a franquia Harry Potter, em 
especial, apresenta, além disso, aspectos do melodrama cujo preceitos alicerça toda 
a diegese. Isto se deve pela apresentação do conjunto de trama e personagens típicos 
- mas nem por isso menos sujeitos às transformações do movimento – do melodrama 
que, por fim, também auxiliam nos objetivos do trabalho. O processo de leitura 
alegórica, de modo geral, refletiu nas duas narrativas analisadas o contexto político 
totalitário esperado: tanto aspectos lógicos da cadeia de eventos quanto elementos 
específicos difusores de significados ocultos contribuíram para a devida manifestação 
de alegorias.  
  
Palavras-chave: High Concept. Melodrama. Alegoria. Análise Fílmica. Harry Potter. 
  



 
 

ABSTRACT 

  
  

The current paper aims to analyses the narratives of the movies Harry Potter and the 
Deathly Hallows - Part 1 (2010) and Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 2 
(2011) aiming the appearance of allegories that make explicit a rising totalitarian 
political scenario. With the previous theoretic contextualization of the process of 
allegory reading, which a text presentes neutrality about the manifestation of 
allegories, as well as the reader autonomy in being able to see them, establish, 
therefore, a bottom line of the diegesis by which starts an oppressor scenario that 
allows the ascent of a totalitarian political system. It takes in account, therefore, the 
fifth and the sixth movies, Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007) and Harry 
Potter and the Half-Blood Prince (2009), to structure the panorama that gives base to 
the conjuncture desired to be analysed, through allegories, in the subsequent movies 
- all of them directed by David Yates. In this perspective, also matters to the work 
introduce the franchise Harry Potter in the blockbuster high concept model promoted 
by Hollywood from the 1970s, by understanding that the narratives inserted in the 
determined pattern have undergone changes - which, in some point of views, have lost 
the narrative value - in view of the market demand that succeed the Hollywood crisis. 
The classic era, however, kept signatives traces in the narratives based by the high 
concept pattern, and the Harry Potter franchise, in particular, presents, beyond that, 
melodramatics aspects which precepts consolidate the whole diegesis. This is due to 
the presentation of the set of typical melodramatic plot and characters - but not less 
subject to the movement transformations - that, lastly, also assist in the work’s goals. 
The process of allegorical reading, in general, reflected in both analyzed narratives the 
political context expected: both logical aspects of the succession of events and specific 
elements propellants of hidden meanings contributed to the proper expression of 
allegories. 
  

Keywords: High concept. Melodrama. Allegory. Film analysis. Harry Potter. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao longo de uma década, oito filmes compuseram a franquia Harry Potter dentro 

da história cinematográfica de Hollywood. Baseados nos livros de mesmo nome, da 

autora J.K Rowling, o poderio do universo bruxo adaptado às telas de cinema cativou 

milhares de fãs e soube transmitir mensagens, tanto para o leitor quanto para o 

espectador, capazes de fazer parte da formação de toda uma geração. O rico 

conteúdo que estrutura a jornada de Harry durante a diegese dá brecha para 

interpretações variadas das motivações e consequências das ações dos personagens 

- fontes igualmente abundantes de traços significativos para leituras além das que são 

superficialmente transmitidas.  

Ao se valer dessa ideia o trabalho instaura a seguinte questão problema: de que 

maneira as narrativas de Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 1 (2010) e Harry 

Potter e as Relíquias da Morte - Parte 2 (2011) apresentam e desenvolvem alegorias 

de modo a se referir a contextos políticos típicos de sociedades totalitárias em 

processo de ascensão? Desse modo, o objetivo geral se constitui da análise fílmica 

dos dois longas mencionados pela aplicação de um processo de leitura alegórica por 

acreditar que, a partir do método imposto, se consiga explorar alegorias no referido 

contexto político.  

A partir do objetivo geral determinado chega-se aos objetivos específicos pelos 

quais se pretende atingir a resposta da questão problema, por compreender que é 

necessário estruturar, primeiramente, um panorama que norteie o trabalho. O primeiro 

deles visa inserir Harry Potter no modelo blockbuster high concept de produção e 

apreender quais elementos da franquia se encaixam no padrão, conforme Mascarello 

(2006) em vista do período que a franquia foi lançada bem como os métodos aplicados 

para se relacionar com o público prévio e posteriormente aos filmes. Ainda nessa 

perspectiva, é importante o questionamento do valor das narrativas agregadas ao 

modelo high concept, por se acreditar que houve mudanças devido ao teor 

mercadológico que, na perspectiva de alguns, fizeram com que os enredos se 

enfraquecessem apenas para movimentar as engrenagens lucrativas de Hollywood, 

como argumenta Schatz (1993). 

Assimilar a maneira correta de trabalhar com a alegoria também se constitui 

como um objetivo específico. O processo de leituras alegóricas empregadas em 

narrativas cinematográficas, em especial as de Harry Potter, compreende uma 
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estratégia que se difere das comumente vistas em outras análises por se tratar de um 

objeto de pouca inferência de significados e interpretações ocultas. A perspectiva 

adotada, por conseguinte, se vale especialmente da neutralidade de um texto sob a 

manifestação de alegorias para a realização da análise, como asseguram Frye (1979) 

e Fletcher (2012). 

Vislumbrar os aspectos melodramáticos endossados por Brooks (1976) e Xavier 

(2003) em Harry Potter entra como mais um objetivo específico pela clareza com que 

a diegese dispõe as polaridades explícitas de bem e mal e personagens que se 

incubem de agir em detrimento de seus postos de herói e vilão sob determinados 

objetivos que originam um conflito. Esse conflito é demarcado pela moral oculta: uma 

ideologia racial segregacionista pela qual se vislumbra o início do contexto político 

totalitário e eventos que deturpam um princípio trabalhado durante toda a diegese, em 

paralelo ao amor, preceito sempre trabalhado nas relações entre personagens. 

Para o desenvolvimento de um cenário político totalitário em ascensão é 

necessário contextualizar, na cronologia dos filmes, um ponto inicial para a aparição 

de um cenário opressor, instituindo outro objetivo específico. Estabelece-se, portanto, 

os quatro filmes dirigidos por David Yates, com início no quinto e sexto filmes da saga, 

Harry Potter e a Ordem da Fênix (2007) e Harry Potter e o Enigma do Príncipe (2009) 

para a devida ordenação de eventos que promulgam a fenda geradora de um sistema 

político como anteriormente mencionado. Para isso, também é adicionado a visão 

teórica que embasa os preceitos políticos totalitários e as analogias feitas com as 

quatro narrativas, assegurada por Arendt (1979). 

As análises fílmicas, consequentemente, vão se valer de todos os itens 

previamente descritos para a obtenção efetiva das alegorias presentes nas duas 

narrativas a serem trabalhadas, nas configurações estudadas por Marie e Jullier 

(2009). Desse modo, a disposição do valor da narrativa clássica na vigorante era high 

concept bem como como as convenções melodramáticas em Harry Potter ajudam, 

posteriormente, na precisão da exploração de alegorias com a prévia contextualização 

de acontecimentos da diegese que contribuem para o surgimento da ascensão do 

cenário político totalitário. 
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2 HOLLYWOOD, CINEMA HIGH CONCEPT E HARRY POTTER 
 

 

Foi com o lançamento do livro Harry Potter e a Pedra Filosofal (1997), de autoria 

de J.K Rowling, no Reino Unido pela editora Bloomsbury, que o fenômeno do Menino 

Que Sobreviveu teve início, posteriormente traduzido para pelo menos 65 outras 

línguas. A sequências dos livros, intitulados Harry Potter e a Câmara Secreta (1998), 

Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban (1999), Harry Potter e o Cálice de Fogo 

(2000), Harry Potter e a Ordem da Fênix (2003), Harry Potter e o Enigma do Príncipe 

(2005) e Harry Potter e as Relíquias da Morte (2007), foram lançadas ao mesmo 

tempo que em as adaptações cinematográficas chegavam ao cinema. 

O primeiro filme da saga, de mesmo nome do primeiro livro, com direção de Chris 

Columbus, teve estreia em 2001, e as respectivas sequências - com a adaptação do 

última livro dividido em duas partes - foram lançadas ao longo dos 10 anos seguintes. 

Ao todo foram arrecadados $8,535,950,229 de bilheteria com 12 indicações ao Oscar, 

tornando-se uma das franquias cinematográficas mais lucrativas de Hollywood - vale 

ressaltar, também, que todos os filmes da saga se encontram entre as 100 maiores 

bilheterias da história do cinema, com o último filme, Harry Potter e as Relíquias da 

Morte - Parte 2 (2011), dirigido por David Yates, ainda ocupando a 10° posição na 

lista. 

A história gira em torno do órfão chamado Harry Potter, que, com a morte dos 

pais, passa a morar com os tios até os 11 anos de idade, período que descobre ser 

um bruxo e que sua família foi, na verdade, assassinada pelo maior bruxo das trevas 

da época - episódio que resultou na fama de Harry como o Menino Que Sobreviveu, 

por ter sido o único a escapar da morte e consequentemente derrotar Lord Voldemort.  

O sucesso de Harry Potter dentro da indústria cinematográfica de Hollywood é 

amparada inicialmente, conforme aponta Manevy (2008), pela abundância dos novos 

contextos de elaboração de som e imagem, devido a evolução tecnológica. Esta, por 

sua vez, possibilitou a associação de novos gêneros, públicos e negócios no meio 

audiovisual, gerando a versatilidade e a habilidade de adaptação e transformação do 

sistema de Hollywood, na qual a franquia está intrinsecamente inserida. 

Numa rápida contextualização histórica, afere-se que até o final dos anos 50 

eram adotados métodos diferentes de produção no ramo cinematográfico norte-

americano. O cinema clássico era o modelo narrativo vigente, pela maneira com a 

qual o espaço e o tempo, bem como a relações de causa e efeito eram engendradas. 
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Entrava, ainda, a forma engessada pela qual uma série de aspectos mercadológicos 

eram arquitetados: fórmulas, gêneros, o marketing e a escolha de elenco, por 

exemplo. No que se refere aos gêneros, os westerns, os filmes de guerra e aventura, 

os musicais, bem como os filmes intitulado como B - fantasia, animações, terror e 

policiais - era o que predominava. 

Epstein (2008) endossa que a década de 1940 foi para os grandes estúdios 

cinematográficos uma mina de ouro. Tudo que era produzido no mercado 

cinematográfico provinha de sete estúdios: Paramount, Universal, MGM, Twentieth 

Century-Fox, Warner Bros. Columbia e RKO. Com a visão de que, naquela época, 

fazer filmes era fácil, o sistema de estúdios mantinha um severo controle de seus 

produtos em fabricação em massa, com estúdios trabalhando 24 horas por dia.  Os 

lucros exorbitantes se justificavam pelo controle quase absoluto de todos os cinemas, 

com contratos muitas vezes nada benéficos para os cinemas independentes, bem 

como os baixos custos de distribuição e marketing, devido ao reaproveitamento do 

material de divulgação. Em adendo, as estrelas do cinema também eram 

completamente submissas aos contratos dos estúdios que se valiam das imagens dos 

astros para produzir e vender desenfreadamente. Portanto: 

 
Os estúdios não licenciavam seus filmes para a televisão e outros meios de 
comunicação, nem licenciavam personagens para brinquedos, jogos, 
camisetas e outros tipos de merchandising. [...] Enfim, quase todo o dinheiro 
dos estúdios provinha de uma única fonte: as bilheterias americanas. 
(EPSTEIN, 2008, p. 15) 

 

No final dos anos 50 e início dos anos 60, todavia, alguns motivos ocasionaram 

mudanças drásticas em Hollywood e em sua maneira de produção, o que originou a 

Nova Hollywood. Em 1948, a lei antitruste1 veio em oposição aos majors trabalhando 

ao lado do governo, a TV obteve uma significativa solidificação e, por fim, houve a 

evasão do público das salas de cinema. A lei antitruste, em especial, teve influência 

expressiva por acabar, conforme Epstein (2008), com a agregação do studio system 

no que abrangia a produção centralizada - agregação de produção, distribuição e 

exibição -, pela visão de que o controle sobre esses três elementos fundamentava 

uma ilegalidade ao comércio, trazendo o conceito de package production para a 

                                                           
1  Lei que reúne um conjunto de normas que visam regularizar os procedimentos de empresas 

corporativas, com o intuito de estabelecer uma concorrência justa em favor dos consumidores, 
proibindo a forma de cartéis e supervisionando a coligação de empresas. 
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indústria. 

No novo cenário, os seis grandes conglomerados perderam força sobre 

contratos com cinemas independentes, logo, não administravam em nenhum aspecto, 

desde o que fosse exibido até a quantidade e a duração, o conteúdo projetado nos 

cinemas. Além disso, produtoras independentes ganharam mais espaço, passando a 

competir pelos melhores horários; em complemento, os estúdios tiveram de investir 

mais em publicidade. 

Ao longo da década de 60, com os adventos anteriormente citados, o termo Nova 

Hollywood foi adotado devido às expressões de um pós-classicismo, com surgimento 

do American Art Film ou Renascimento Hollywoodiano, que consistiam na combinação 

da estética e dos processos mercadológicos do blockbuster high concept e do 

surgimento dos conglomerados multimidiáticos. 

Nesse contexto, despontou em Hollywood uma forma de cinema que se valia de 

técnicas clássicas e modernas de temáticas americanas, que obtiveram sucesso pelo 

uso da violência e da sexualidade, com diretores como Stanley Kubrick e Steven 

Spielberg no início da carreira. Esse movimento cinematográfico propunha uma visão 

mais liberal, um ceticismo radical, como afirma Mascarello (2006), que ia contrário aos 

aspectos do período clássico do cinema, com personagens indecisos, deslocados e 

sem metas devidamente definidas. 

Conforme Schatz (1993), o modelo blockbuster, no que tange o orçamento, os 

custos de produção e as técnicas de marketing, foi o que proveu a salvação e a 

permanência de Hollywood  no período pós Segunda Guerra Mundial, pois o 

rompimento com o modo com que os estúdios organizavam e pensavam o 

faturamento de seus filmes na era pré anos 50 deu lugar à terceirização ‘’filme a filme’’ 

nos procedimentos de realização, salientando um grande salto desde a era clássica. 

Iniciou-se, portanto, a percepção de que ‘’O excepcional tornou-se regra na Hollywood 

pós-guerra, enquanto o sucesso ocasional deu lugar para o blockbuster calculado. ‘’ 

(SCHATZ, p. 9, 1993, tradução nossa)2 

Em relação à mudança na maneira de ir ao cinema, a vida útil das salas de 

exibição foi ameaçada pelo que Mascarello (2006) chamou de suburbanização da 

classe média, o que deu ao lugar ao drive-in - que obteve em especial a atenção do 

                                                           
2  The exceptional became the rule in postwar Hollywood, as the occasional hit gave way to the calculated 
blockbuster. 
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público jovem. Por conseguinte, adotou-se a técnica de segmentação - após alguns 

fracassos do blockbuster. A harmonia financeira em Hollywood, todavia, se encontrou 

de fato com os lançamentos de três blockbusters high concept (a chamada ‘’Nova’’ 

‘’Nova Hollywood’’): Tubarão, de Steven Spielberg (1975), Star Wars, de George 

Lucas (1977) e Os embalos de sábado à noite, de John Badham (1997). 

Os três blockbusters em questão, conforme Mascarello (2006), representam o 

exemplo ideal da sinergia do high concept que conduz os meios econômicos de 

Hollywood. A segmentação entrou quando o público jovem se mostrou um consumidor 

auspicioso. No que tange as técnicas para que o determinado público fosse atingido, 

os três filmes lançaram mão de estratégias que moldam a maneira mercadológica do 

blockbuster high concept: a densidade extrema de publicidade, com centenas de salas 

de cinema com exibições simultâneas apoiada pela campanha na TV; a junção do 

mercado do cinema com o mercado da música, até então não usufruída da maneira 

correta, e o ‘’filme-franquia’’, o qual Star Wars (1977)3 inaugurou e fomentou na 

indústria de negócios complementares. A ideia era, em resumo, transformar as 

estreias de filmes no que Mascarello (2006) denominou um evento nacional.  

Posteriormente, a popularização da TV a cabo virou aliada de Hollywood por 

transmitir os vídeos domésticos, que provinham da mercadoria fílmica hollywoodiana. 

No geral, como endossa Mascarello (2006), ‘’os efeitos da sinergia são efetivamente 

de retroalimentação e de forma alguma de concorrência.’’ (MASCARELLO, 2006, p. 

348), contribuindo para o sucesso da produção horizontal e mercados secundários - 

exibição na TV e licenciamento de produtos. 

Para melhor compreensão, as salas de cinema tornaram-se apenas uma 

plataforma de lançamento que dão origem a outros produtos multimidiáticos conexos 

ao produto original. Tem-se início com o alto custo de fabricação fílmica devido aos 

cachês e aos efeitos especiais; o grande número de cópias e a publicidade intensa na 

TV, que gera ainda mais despesa e o curto período de tempo no circuito primário de 

exibição. O high concept entra com a conversão do que poderia ser um fracasso a um 

manejo produtivo secundário, voltado para a ‘’[...] máxima exploração das 

possibilidades oferecidas pelo conjunto das janelas e mercados.’’ (MASCARELLO, 

                                                           
3  O filme em questão representa, de acordo com Xavier (2003), um marco na indústria cinematográfica por aliar 
uma reconfiguração dos elementos melodramáticos canônicos com as inovações tecnológicas, uma vez que as 
expressões imagéticas sentimentais puderam se sobressair amparados às novas técnicas de produção e efeitos 
especiais. 
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2006, p. 349). 

Nos filmes high concept, por conseguinte, a narrativa fica em segundo plano em 

relação à estilização. Para a facilitação do marketing (do filme em si e dos produtos 

anexos), estipula-se sinopses de ‘’frases únicas’’ e atributos que oferecem aspectos 

claros e de fácil assimilação no que diz respeito a ícones visuais e sonoros da narrativa 

e dos personagens. No high concept, conforme Thompson (1977), existe um ‘’estilo 

excessivo’’ contraditório no trabalho fílmico: técnicas repetitivas que constituem a 

obra, feita para o devido entendimento da narrativa (o estilo), mas, por outro lado, há 

também um excesso de estilização que, como dito anteriormente, coloca a narrativa 

em segundo plano, enfraquecendo-a. 

Segundo Wyatt (1994) cinco princípios básicas determinam a manifestação do 

estilo high concept no meio cinematográfico. O visual, que abrange desde técnicas de 

iluminação até a alteração de imagens cotidianas em espetáculos impactantes, a fim 

de fazer com o que o espectador se importe mais com as imagens espectaculares do 

que com o desenvolvimento da narrativa; nesse aspecto, Wyatt (1994) complementa: 

‘’Os filmes high concept  tendem em direção ao lustroso, ambientes modernos 

espelhando a era pós-industrial através de superfícies sóbrias e reflexivas.’’ (WYATT, 

1994, p. 30, tradução nossa).4 

 O segundo princípio fica a cargo da performance dos atores, que tende a 

maximizar o cargo de estrelas hollywoodianas em relação ao restante do elenco, 

conectando-se também ao meio publicitário com que o astro está inserido mundo 

afora; a música, como terceiro elemento, trabalha com o intuito de condensar a 

atenção do espectador para as ‘’explosões musicais’’ - que muitas vezes não tem 

ligação direta com a imagem passada - bem como auxiliar o marketing nos referidos 

produtos secundários, pois, a partir disso, ‘’[...] a música é combinada com o conceito 

comercializável por trás do filme no geral.’’ (WYATT, 1994, p. 40, tradução nossa).5 

 Por último, os personagens e o gênero cinematográfico, que se fundem por 

serem alvos de uma rotulação e, juntos, favorecerem as fórmulas com as quais 

Hollywood trabalha no que diz respeito à apresentação de personagens 

estereotipados, pobres em características, inseridos em gêneros que não se preocupa 

em transmitir informações além das superficiais. Existe, nesse aspecto, uma fruição 

                                                           
4  The high concept films tend toward sleek, modern environments mirroring the post-industrial age through 
austere and reflective surfaces. 
5  [...] the music is matched to a marketable concept behind the overall film. 
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distanciada, que além de responder às demandas mercadológicas de produção e 

venda tanto do filme quanto de seus produtos anexos, expõe o espectador à absorção 

da imagem pela imagem, um processo de identificação frágil guiado por uma 

autonomia textual que demonstra pouco interesse pela narrativa. 

Ainda no que diz respeito ao uso das imagens e das técnicas de marketing, 

Santos (2010) atenta-se para a remodelagem da narrativa feita pelo trailer, na qual, 

muitas vezes, a diegese é alterada a fim de que pontos mais relevantes da história 

sejam observados pelo público. A consistência espaço-temporal do filme sofre 

mudanças em detrimento da presença maior de atores consagrados e situações que 

estimulem no espectador sensações pelas quais o filme quer ser visto e 

consequentemente vendido. Em adendo, no que abrange o exterior da obra, o high 

concept estimula, segundo Mascarello (2006) um rompimento da parcela diegética do 

texto fílmico, por mesclar o material original com um material modificado. 

A respeito da era pré anos 50 de Hollywood e a inserção do modelo blockbuster 

high concept, instaurou-se perspectivas antagônicas a respeito das perdas e ganhos 

nas narrativas cinematográficas. Se, por um lado, o conceito high concept reergueu 

Hollywood e a adaptou a uma nova atmosfera mercadológica, há quem argumente, 

como Schatz (1993), que o modelo entrou em desequilíbrio ao dar enfoque na trama, 

entregando ao espectador uma sucessão de montagens velozes em narrativas 

submissas a efeitos especiais, desassociadas ao desenvolvimento de personagens. 

Em contrapartida, Smith (1998) defende que a espetacularização das imagens, sons 

e os efeitos especiais contidos nas tramas podem tirar a atenção a detalhes vigentes 

da era clássica - como as motivações de um personagem, por exemplo - porém, esses 

elementos podem ser ‘’narrativizados’’, pois se tratam de aspectos de uma narrativa 

capazes de criar uma história. Por conseguinte, a experiência fílmica se torna algo 

memorável por criar uma dimensão emocional que dispõe de produtos anexos para 

revisitação - itens de vestuário, brinquedos, álbuns musicais, parques temáticos, entre 

outros. 

Para os interesses deste trabalho, todavia, assume-se a posição de que, 

conforme o ponto de vista neutro de Schatz (1993), os produtos cinematográficos da 

era high concept são capazes de ambientalizar numerosas possibilidades 

interpretativas por obter uma bagagem significativa de fusões de gêneros e de 

referências cinematográficas - em Star Wars (1997) e O Poderoso Chefão (1972), por 

exemplo, os ‘’[...] personagens (até o ‘herói’) guardam na essência a função de 
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encaminhar o enredo’’ (SCHATZ, 1993, p. 23, tradução nossa)6 e bebem do ‘’filme de 

ação masculino’’, do drama de sucessão -, o que, por sua vez, eleva a possível 

audiência. Ainda nesse ponto de vista, o mesmo autor endossa o preconceito com 

que críticos mais adultos têm em relação ao espectadores alvos do estilo high concept: 

a porção jovem da sociedade. Pela faixa etária, o mercado entendeu que a parcela 

juvenil é mais ativa e consumista, e ganha pontos por apresentar maior percepção 

semiótica, por ser mais apta a enxergar conexões intertextuais. Em resumo, a maneira 

como a Velha Hollywood integralizava seu processo de produção num sistema 

fechado e vertical possibilitou que a Nova Hollywood favorecesse o trabalho de textos 

com leituras mais amplas e multifacetadas. 

 
Assim como a experiência fílmica da ‘’tela grande’’ desempenha um papel 
bem maior em guiar a rentabilidade do cenário multimidiático do que a venda 
de ingressos de cinema sugeriria, o filme também oferece uma linha de base 
narrativa primária dotada de ícones com ressonância de significado e 
emoção, e fornece um pano de fundo que brinca com essas associações em 
outros contextos midiáticos. (SMITH, 1998, p. 14, tradução nossa).7 

 

 

Bordwell, Staiger e Thompson (2005) abordam o contexto histórico de Hollywood 

desde 1917 até o início da introdução dos avanços tecnológicos na década de 60, 

vislumbrando os questionamentos com os quais as narrativas fílmicas foram 

precisamente discutidas por críticos e teóricos, na visão de que, embora novas 

metodologias estilísticas fossem incorporadas em virtude das transformações em 

Hollywood, suas aplicabilidades seguem inalteradas, não havendo, portanto, o 

surgimento de um novo sistema narrativo. Nessa perspectiva, ‘’Assim como o modo 

de produção hollywoodiano continua, o estilo clássico permanece como o modo 

dominante de fazer cinema.’’ (BORDWELL, STAIGER, THOMPSON, 2005, p. 611, 

tradução nossa)8. Os autores afirmam, ainda, que há um quase completo 

conservadorismo do estilo clássico, pois seus princípios de tempo e espaço 

permanecem em abundância apesar das técnicas diferentes adotadas, e que nem 

mesmo os diretores mais ambiciosos podem escapar da mistura de gêneros que, por 

                                                           
6  [...] characters (even ‘’the hero’’) are essentially plot functions. 
7 Just as the ‘big screen’ movie experience plays a far greater role in driving the profitability  of the 

multimedia marketplace than theatrical ticket sales would suggest, so the movie provides a primary 
narrative baseline which both endows isolated movie icons with meaning and emotional resonance, and 
provides a backdrop against which to toy with these associations in other media contexts. 
8 Just as the Hollywood mode of production continues, the classical style remains the dominant model 

for feature filmmaking. 
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sua vez, acabam bebendo do estilo fílmico clássico. 

Manevy (2008) se vale da expressão ‘’gênio do sistema’’, inventada por André 

Bazin, crítico e teórico francês do cinema, para reafirmar a plurivalência do sistema 

hollywoodiano devido ao poder de envolver seu público no que abrange uma 

gigantesca supremacia econômica. Assim, com o intuito de reafirmar a visão de que 

as transformações das narrativas em detrimento dos movimentos econômicos não 

perdem valor, mas passam por um processo de adaptação, Bordwell (2006) assegura 

que a forma tradicional consegue ser assimilada com as demandas do sistema. Para 

o autor, algumas técnicas narrativas trabalham juntas para criarem a consistência 

fílmica de Hollywood - como a densa construção de causalidade de cenas, o equilíbrio 

entre  momentos amplos e estreitos de conhecimentos e o trabalho de dar a cada 

cena um interesse estimulante tanto para a narrativa quanto para o espectador. 

Portanto: 

 
Bazin estava certo: a ‘’clássica’’ arte do cinema americano é mais evidente 
em ‘’sua fertilidade quando entra em contato com novos elementos’’, 
integrando-os ao característico ‘’estilo de narração cinematográfica’’. 
(BORDWELL, 2006, p. 50, tradução nossa)9 

 

No que se refere ao marketing do modelo high concept, o uso dos trailers é de 

suma importância para aspectos que tangem a antecipação do lançamento, a 

evidenciação de determinado evento na narrativa e, em resumo, na promoção do filme 

em vários veículos. Santos (2010) elucida o papel dos teasers trailers - com duração 

menor em comparação ao trailers tradicionais - e dos trailers subsequentes, enquanto 

a data de lançamento do filme não é alcançada. Em Harry Potter, em especial, nota-

se que todos os filmes possuíram teasers e trailers, porém, a partir do sexto filme, 

Harry Potter e o Enigma do Príncipe (2009), de David Yates, esses dois métodos 

tiveram mais força devido ao crescimento das plataformas de streaming, em especial 

o Youtube. Quanto aos dois últimos filmes da saga, Harry Potter e as Relíquias da 

Morte - Parte 1 (2011) e Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 2 (2012), também 

de David Yates, - fruto da divisão do último livro - dois trailers exclusivos tiveram suas 

respectivas exibições numa das maiores premiações cinematográficas voltadas 

para  o público jovem da TV norte-americana, o MTV Movie Awards. Posteriormente, 

                                                           
9 Bazin was right: the ‘’classical’’ art of the American cinema is most demonstrable ‘’its fertility then it 

comes into contact with new elements’’, integrating them into its distinctive ‘’style of cinematic narration.’’ 
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os mesmos trailers foram lançados no Youtube e, em seus devidos formatos de tempo 

e objetivos de edição, também nas salas de cinema e na TV. 

J.K Rowling, enquanto escritora, disponibilizou um universo até então infinito 

para a exploração do modelo high concept: desde os artefatos bruxos, como varinhas, 

vestimentas e símbolos, até ambientes ficcionais como Hogwarts, o Beco Diagonal10, 

a Estação de King’s Cross e Hogsmeade - um vilarejo que também possui seus 

próprios comércios e consequentemente seus próprios produtos. Tudo foi convertido 

para um mercado secundário, acoplado ao dos filmes, porém objetivando outra forma 

de experiência ao consumidor que já teve contato prévio com a agora marca Harry 

Potter. Isso se refere à afirmação de Jenkins (2009), de que o universo se expandiu 

‘’além de seu meio original para influenciar muitos outros terrenos da produção 

cultural’’ (JENKINS, 2009, p. 46). Assim, afirma-se a dependência do trânsito de 

conteúdo pelo circuito de mídias disponíveis em relação à atuação efetiva dos 

consumidores. 

 

Por convergência, refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplos 
suportes midiáticos, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao 
comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão 
a quase qualquer parte em busca das experiências de entretenimento que 
desejam. [...] No mundo da convergência de mídias, toda história importante 
é contada, toda marca é vendida e todo consumidor é cortejado por múltiplos 
suportes de mídia. (JENKINS, 2009, p. 27) 

 

Isso se justifica com a compra dos direitos de licenciamento da marca Harry 

Potter pelo grupo multimidiático Warner Bros., que venderam os direitos para demais 

empresas que, propriamente licenciadas, puderam usufruir de personagens e figuras 

da saga. Marcas como Mattel, LEGO e Coca-Cola comercializaram produtos que 

aproveitavam do universo bruxo para abocanhar a parcela de fãs disposta a pagar 

e,  fosse o caso, colecionar as mercadorias. A marca Harry Potter também foi cedida 

para o ramo dos jogos eletrônicos de videogames e computadores, através da 

empresa Electronic Arts, que trabalhou as narrativas dos games para coincidir com as 

estreias dos filmes, produzindo, também, outros dois jogos além dos associados aos 

livros: Harry Potter: Copa Mundial de Quadribol (2003) e LEGO Creator: Harry Potter 

(2001). 

Contribuindo para a soma de produtos ligados à marca, foi anunciado em 2007 

                                                           
10  Área de comércio bruxo bastante explorada nos anos iniciais de Harry Potter. 
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a parceria entre a Warner Bros. e a Universal para a construção de um parque 

temático no Universal Orlando Resort. Três anos depois, no dia 18 de junho de 2010, 

O Mundo Mágico de Harry Potter foi aberto ao público, com a reprodução de 

ambientes só vistos nos filmes e imaginados nos livros, o que possibilitou aos fãs 

vivenciarem a experiência de se sentirem ainda mais pertencentes ao universo criado 

por J.K Rowling. 

A autora, por sua vez, escreveu três outros livros relacionados ao universo de 

Harry Potter. O conteúdo, que deriva da história original, possui autores próprios que 

também pertencem ao universo de Harry Potter e, formando a Biblioteca de Hogwarts, 

o lucro dos três livros - Animais Fantásticos e Onde Habitam (2001), Quadribol Através 

dos Séculos (2001) e Os Contos de Beedle, o Bardo (2008) - é voltado para duas 

instituições de caridades designadas pela própria autora: Comic Relief, organização 

de caridade britânica, e Lumos, organização beneficente criada pela própria autora 

em favor de crianças abandonadas. 

Em 2016, um spin-off dos filmes da saga foi lançado com o mesmo nome do livro 

anteriormente mencionado, Animais Fantásticos e Onde Habitam (2001), de autoria 

de J.K Rowling sob o pseudônimo de Newt Scamander - personagem pertencente ao 

universo de Harry Potter, que, na história, tem seu livro usado em Hogwarts pelo corpo 

discente. O novo longa conta com o fato de ser um prequel em relação aos eventos 

narrados em Harry Potter, se passando em 1926, 54 anos antes do nascimento do 

Menino que Sobreviveu. Ainda que com o mesmo nome do livro de 2001, o novo filme 

não se trata de uma adaptação: o roteiro escrito pela própria J.K Rowling conta 

eventos até então desconhecidos pelos fãs da saga, que totalizarão novos 5 filmes, 

com previsão de lançamento até 2024, de acordo com o site especializado Cine Pop. 

Vale ressaltar que, até então, os novos filmes contam com a direção de David Yates, 

mesmo diretor dos últimos quatro longas da série Harry Potter. 

No que concerne a identificação dos fãs e a sensação de pertencimento em 

relação a um universo diegético, somados à exploração de produtos secundários e ao 

que Jenkins (2009) chamou de transmedia storytelling, infere-se que o consumo 

midiático aliado ao senso de identidade e ao estilo de vida concebe um elo entre três 

fatores: o cotidiano, o consumo e protótipos culturais. Conforme declaram Cavalcanti, 

Inocencio e Izidio (2014), é desse elo que a indústria de entretenimento enxergou mais 

um viés para usufruir do senso de comunidade criado pelos fãs de Harry Potter, o 

fandom - reino dos fãs, expressão surgida em 1990 a partir do sufixo da palavra 
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kingdom (reino, em inglês). Inseridos no meio digital, o fandom se apropria de 

conteúdos, cria, recria e tem buscado ainda mais interação com o universo com o qual 

se identifica, pois, além de consumir, os fãs também produzem, ‘’passaram de meros 

reprodutores a produtores culturais, contribuindo com o desenvolvimento da web e a 

cultura do ‘’faça você mesmo’’. (CAVALCANTI, INOCENCIO, IZIDIO, 2014) 

Por conseguinte, o aproveitamento de mídias endossado por Jenkins (2009) 

permitiu, em relação ao universo de Harry Potter, a criação de uma plataforma 

transmidiática em que as narrativas dos livros ganharam uma nova perspectiva. O 

Pottermore, lançado em abril de 2012 em parceria com a Sony, é um site interativo 

que visa propiciar uma experiência online dos livros: o usuário se torna um aluno de 

Hogwarts e acessa capítulo por capítulo, obtendo informações exclusivas da autora 

durante a escrita dos livros enquanto navega pelos ambientes online da narrativa. O 

site também funciona como um portal de notícias e uma rede social: os usuários 

podem se comunicar e duelar entre si, por exemplo. Durante a jornada pelos livros, o 

usuário também participa de missões e recolhe itens, como num jogo; por fim, o 

Pottermore também possui uma página online com produtos oficiais do universo de 

Harry Potter. 
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3 ALEGORIA E MELODRAMA 
 

 

Para estudar a maneira com a qual as narrativas dos filmes a serem analisados 

trabalham e desenvolvem alegorias no contexto de sociedades totalitárias em 

processo de ascensão é importante contextualizar, em primeiro lugar, a perspectiva 

teórica na qual será trabalhada a alegoria, a visão a ser adotada de uma leitura 

alegórica sobre as narrativas em Harry Potter. 

De modo geral, importa também fundamentar a diegese de Harry Potter nos 

preceitos do melodrama por entender que as narrativas dos oito filmes bebem de 

aspectos melodramáticos e espelham traços significativos que ajudam a arquitetar a 

atmosfera a ser observada nos dois filmes.  

 

3.1 Alegoria e Harry Potter 
 

 

Como um instrumento de codificação de mensagens, a alegoria possibilitou, 

através da história da humanidade, leituras que abrangeram contextos religiosos, 

políticos e pedagógicos, configurando complexos simbólicos capazes de criar diversos 

campos interpretativos que migraram para dentro da literatura, da arte e também do 

cinema. Tradicionalmente, conforme Xavier (2005), há uma generalização do 

significado de alegoria – allos (outro) + agoreuein (falar em lugar público) – em que 

tudo que é manifestado através de um texto faz alusão a outro texto, validando-a 

apenas em meio a outras figuras de linguagem, como em tempos antigos. 

Retoricamente, a alegoria é resumida à uma metáfora, no entanto, estruturalmente, 

pode também ser vista como (OWENS, 2004, p. 114) ‘’a projeção do eixo metafórico 

da linguagem sobre sua dimensão metonímica’’. Angus Fletcher em Allegory: The 

Theory of a Symbolic Mode (2012) simplifica o conceito alegórico ao afirmar que a 

alegoria ao dizer uma coisa tem a intenção de dizer outra, concluindo que nem sempre 

nossas palavras significam o que significam. 

 
Quando nós afirmamos qualidade x de uma pessoa Y, Y realmente é o que 
nossas afirmações dizem que ele é (ou nós assumimos que sim); mas a 
alegoria tornaria Y em alguma outra coisa (allos) além do que a declaração 
clara e direta diz ao leitor. (FLETCHER, 2012, p. 2, tradução nossa)11 

                                                           
11 When we predicate quality x of person Y, Y really is what our predication says he is (or we assume 

so); but allegory would turn Y into something other (allos) than what the open and direct statement tells 
the reader. 
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 É importante salientar o papel da alegoria para além de textos sagrados e 

medievais, como a decodificação da Bíblia judaica para a adequação de símbolos e 

artefatos religiosos ao contexto do cristianismo ou a leitura do corpus da mitologia 

grega para justificar o comportamento dos deuses e traduzi-los em mensagens 

portadoras de uma ideia ou moral. Para os interesses deste trabalho, situar o papel 

da alegoria dentro de um contexto mais contemporâneo atina para os diversos 

campos com os quais é possível enxergar o modo de funcionamento alegórico junto 

ao que é produzido artisticamente. 

A fragmentação é parte essencial da prática alegórica uma vez que, em textos 

sagrados, são encontradas lacunas que possibilitam e incentivam, de acordo com a 

definição corriqueira de alegoria, a decifração do ‘’significado oculto’’. Posta como 

‘’uma natureza descontínua das imagens alegóricas’’ (XAVIER, 2005, p. 354), uma 

proposição fragmentada pode assumir a posição de uma mensagem codificada que 

demanda interpretação, engendrada numa compilação de códigos organizados em 

níveis e guiados pelo viés pedagógico, no qual sua complexidade provoca a 

curiosidade do leitor em desvendar a dimensão alegórica, conseguida com esforço e 

dificilmente solucionado por principiantes. Isso contrasta, no entanto, na 

contemporaneidade, com a perspectiva de que a cadeia intenção-enunciação-

interpretação, muitas vezes, foge ao controle dos propósitos da fonte do enunciado, 

conferindo autonomia ao leitor em poder enxergar novas significações. Atualmente, 

não se preocupa mais com o grau de consciência ou finalidade do locutor, pois os 

leitores buscam o que vem de encontro com o primeiro contato com o texto, admitindo 

significados variados e diferentes, independentes e formadores de intérpretes 

autônomos, que acabam por participar da relação leitor-mais-texto. 

Existe, também, uma mistura do verbal e do visual que nega a separação 

interpretativa entre palavras e imagens. A representação imagética de algo que exala 

um sentimento também pode ocasionar a mesma sensação quando expresso numa 

palavra. A palavra FAMA, por exemplo, não é isenta do mesmo viés interpretativo 

quanto uma fotografia de célebres artistas de Hollywood, tampouco o icônico letreiro 

de Hollywood, na Califórnia, não perde para o significado da palavra que o representa 

em termos aditivos de significado para um leitor. Conforme Owens (2004), pertence 

também à natureza alegórica um eixo pictogramático (transmissão de ideias, objetos 
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e conceitos por meio de desenhos figurativos). ‘’Na alegoria, a imagem é um hieróglifo; 

uma alegoria é um rébus - texto composto de imagens concretas.’’ (OWENS, 2004, p. 

117) 

Textos ficcionais, por exemplo, uma vez interpretados alegoricamente por 

teorias científicas, como anteriormente citadas, ocasionam alegorias inconscientes 

por se tratarem de constituintes não pertencentes ao texto tampouco aos objetivos do 

autor, mas que ainda assim dependem de leituras específicas e de seu contexto. 

Retornando à fragmentação com a qual a alegoria é intrinsecamente conectada 

(justaposições e união de textos aparentemente sem sentido) conclui-se que não há 

a necessidade de um significado pré-existente para o surgimento de algo a ser 

descoberto, pois é inerente à alegoria tal decorrência enquanto uma manifestação 

consciente de linguagem. 

 
O prestígio da exegese alegórica resulta de sua capacidade de solução de 
problemas textuais, de iluminação de aspectos cruciais do texto que estão na 
origem de tais enigmas. (XAVIER, 2005, p. 350) 

 

No século XX, leituras alegóricas passaram a ser estudadas por meio de uma 

nova perspectiva, além de analogias que remetem ao passado por meio do presente, 

mas representações culturais do tempo e de vidas individuais. Ismail Xavier (2005) 

atribui à globalização a percepção de que nós como indivíduos, do ponto de vista 

geográfico, não compreendemos nem mesmo nossa própria existência, pois não 

estamos mais num ambiente estável, não somos mais guiados pela fácil assimilação 

de processos sociais que antes davam o sentido de continuidade à vida.  

Em adendo, Frederic Jameson apud Xavier (2005), estudioso das vertentes 

culturais da contemporaneidade, das áreas da sociedade de consumo e do universo 

da produção cultural, afirma que é necessário enxergar, dentro da representação 

marxista, a incapacidade do realismo do século XXI em explicar a realidade atual, por 

não estarmos mais inseridos no mesmo processo capitalista. 

 
A nova configuração espaço-temporal e a natureza mais abstrata do processo 
social nos tempos pós-modernos revelam que a forma realista já não pode 
dar conta da totalidade, o que leva à necessidade de novas formas de arte 
que possam fornecer nem tanto uma representação no sentido clássico, mas 
um ‘’mapeamento cognitivo’’ lúcido que nos auxilie a compreender a 
sociedade e nossa posição dentro dela. Segundo Jameson, os desafios 
trazidos pela pós-modernidade pedem uma revisão de toda a questão da 
alegoria e sua dialética da fragmentação e da (agora talvez impossível) 
totalização. (XAVIER, 2005, p.363) 
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Com a Revolução Industrial, as possibilidades tecnológicas postas nas mãos 

da sociedade desenvolveram alegorias a respeito do progresso científico e da vida 

urbana moderna, vistas em obras como Frankenstein (1818) e tramas de conspiração 

em narrativas fílmicas com as quais Hollywood ainda trabalha. O poder concentrado 

em poucas mãos reafirmou nações imperiais, a burocracia e o sistema imprimiram um 

arrocho do tempo e do espaço que foram traduzidos em narrativas nutridas por ‘’textos 

conspiratórios’’, leituras alegóricas que encontravam local e propriedade para 

surgirem em julgamento aos acontecimentos pós-modernos. Empregada a esse 

contexto, a alegoria concilia uma atitude reprodutora de uma linguagem reflexiva e 

conteúdos complexos com aplicação em materiais da cultura de massa (XAVIER 

2005, p. 344) ‘’[...], particularmente dentro da tradição dos gêneros populares - os 

filmes de terror, a ficção científica, o melodrama, o faroeste, o filme noir, a comédia 

musical.’’ 

No século XX, o apogeu do cinema marcou sua importância na cultura mundial 

por ser capaz de transmitir mensagens e significados tanto em filmes não-narrativos 

quanto nos mais tradicionais. A alegoria, por sua vez, quando se trata de filmes 

narrativos, se manifesta seguindo as estratégias de edição do cineasta - a escolha de 

um plano, a combinação da imagem e a trilha sonora, entre outros - agrupando 

agentes e ações às unidades visuais que se conectam com princípios iconográficos 

atuais e do passado. 

 
Portanto, a leitura alegórica de filmes é sempre um gesto cultural multifocal 
que exige a capacidade de explorar aquilo que é sugerido tanto pela 
sucessão horizontal das imagens quanto pelos efeitos verticais das 
composições visuais ou dos códigos culturais presentes na trilha sonora. 
(XAVIER, 2005, p. 345) 

 

No universo cinematográfico, apesar da presença da alegoria nomeada como 

explícita em produções tanto em sociedades do Primeiro e Terceiro Mundos e a 

narração de destinos nacionais, ambas se distinguem em seus devidos níveis de 

desenvolvimento social e econômico, mudando, como afirma Fletcher (2012), de 

significados e valores conforme o contexto cultural. Aqui o processo alegórico ocorre 

de maneira proposital, mas ainda assim depende da habilidade específica do leitor, 

pois se trata de entender (XAVIER, 2005, p. 342) ‘’vidas privadas enquanto 

representações de destinos coletivos’’. Em adendo, no que se refere às narrativas, 
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para Fletcher (2012) a alegoria não se manifesta somente na narrativa em si, se torna 

parte de um processo que se retroalimenta, na junção dos eventos narrativos com as 

ações dos personagens, que nutrem a cadeia de acontecimentos ao mesmo tempo 

em que são subordinados a ela, para só então o processo alegórico de surgimento de 

novas interpretações de significados acontecer. 

Após a Primeira Guerra Mundial, um impulso contra o movimento ilusionista - 

condenada por distorcer a realidade em suas formas artísticas - tomou início com o 

expressionismo alemão, a vanguarda em terras francesas e o construtivismo 

soviético. Técnicas inovadoras de iluminação e disposição de cenários redefiniram 

algumas práticas da mise-en-scène em experimentos cinematográficos que pegavam 

emprestado conceitos do futurismo, cubismo e surrealismo, por exemplo, para criarem 

o modo de montagem cinematográfico vigente na época, a fragmentação espacial e 

seu encadeamento de imagens e ações que acarretavam interpretações alegóricas 

particulares. 

Nesse contexto, a Revolução de 1917 no âmbito político da Rússia nutriu as 

práticas de um dos principais cineastas da época, Serguei Eisenstein, contra a 

maneira do cinema clássico de falar sobre política. Eisenstein propôs uma ruptura com 

a ação dramática inserida num espaço temporal contínuo, no qual a evolução da 

narrativa seguia o modo inconstante pelo qual as figuras eram exibidas. Essa 

fragmentação imagética tinha como objetivo denunciar como um todo a situação 

política vivenciada na história de seu país, através de narrativas imagéticas 

enigmáticas que enfrentaram o repúdio do próprio país e da indústria cinematográfica 

mundial. 

 
Por um lado, seu cinema afirmava o princípio de fragmentação do tempo e 
espaço, permitindo a justaposição enigmática de imagens, traço central da 
alegoria moderna, que ele incorporou de seu modo construtivista; por outro 
lado, a construção geral de cada filme implicava em última instância um 
movimento na direção de uma totalização cujo fim era um diagnóstico claro 
de conflitos políticos recentes, por meio de um conjunto ‘’inequívoco’’ de 
imagens capazes de expressar uma teleologia da história construída para 
legitimar a Revolução de 1917. (XAVIER, 2005, p. 360) 

 

 

Enquanto no lado norte americano do globo o cinema era uma vitrine para as 

evoluções tecnológicas do país, bem como para a projeção de seus princípios 

nacionais e a reafirmação de sua supremacia, questões sociais como a luta contra a 

dominação estrangeira, a saída do período imperialista em terras devastadas pela 
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pobreza, migração, exílio e a reprodução de uma fase pós-revolucionária em países 

recentemente independentes nutriram o propósito nacional das leituras alegóricas das 

produções cinematográficas da América Latina, Ásia, Europa Oriental e África. Filmes 

políticos, em consequência, tiveram destaque por dar voz a movimentos 

correspondentes à ideia de liberdade, e à classe que assistia confrontos do passado 

influentes na atualidade, como Terra em Transe (1967), filme de Glauber Rocha que 

é fonte de alegorias históricas reconhecida pela análise de Ismail Xavier no livro 

Alegorias do Subdesenvolvimento: Cinema Novo, Tropicalismo e Cinema Marginal 

(1993). 

Northrop Frye, em seus estudos do cenário da literatura em Anatomia da Crítica 

(1989), afirma que a estrutura de um texto é neutra em relação à alegoria. Portanto, 

não haveria textos alegóricos e não alegóricos, mas estruturas que oferecem ao leitor 

componentes específicos a serem decifrados, não mais ou menos propensos a 

leituras alegóricas, mas dependentes de quesitos que transcorrem entre autor e leitor. 

Fletcher (2012), em complemento, desenvolve a conclusão ao retomar o enredo do 

cinema clássico, tido como uma leitura de fácil compreensão, comparando-o à textos 

desvalidos de significados ocultos, o que suscita a ideia de que há composições mais 

suscetíveis à segundas leituras que outras, de maneira a propiciar uma leitura 

alegórica mais fácil e convincente.  

A saga Harry Potter, objeto de estudo deste trabalho, se encaixa em narrativas 

de fácil assimilação sem que, contudo, o leitor se sinta pré-disposto a enxergar 

alegorias, devido ao gênero pelo qual os filmes são rotulados e pela estrutura 

melodramática da qual a diegese tem fundamento. A presença de uma neutralidade 

do texto em relação à alegoria é o que possibilita segundas leituras mais claras e 

abrangentes. Harry Potter, portanto, entendido nessa perspectiva como um texto 

neutro, está propenso a leituras alegóricas pelas quais pretende-se estabelecer o 

cenário desejado: o de uma sociedade totalitária em ascensão. 

Frye (1989), no campo interpretativo, afirma que quanto mais alguém se torna 

íntimo de uma obra, maior sua tendência em compreendê-la, em seus diversos níveis 

de fragmentação que a alegoria permite. Por conseguinte, a pluralidade de sentidos 

está presente no que o autor chama de sentido múltiplo ou ‘’polissemo’’, com a 

ressalva de que a polissemia está conectada a um conjunto que forma um todo. Logo, 

na literatura e também em toda a saga cinematográfica de Harry Potter, é importante 

refletir para além de uma cadeia de sentidos anexos ao texto original, é preciso 
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considerar as relações que a obra permite abordar em contextos variados e possíveis 

de estabelecer conexões. Assim sendo, a narrativa de Harry Potter proporciona não 

só alegorias as quais serão analisadas aqui - no quadro de uma sociedade totalitária 

e nos fundamentos pelos quais ela se sustenta nos filmes -, mas também analogias 

em relação a uma série de conjunturas que abordam outros temas, como: laços 

familiares, limites pelo que é feito pelo amor e até mesmo o bullying. Tais conjunturas 

aparecem a depender da leitura realizada. 

Ainda no que diz respeito à intimidade adquirida com uma obra e a inclinação 

por compreendê-la mais a fundo, tratando-se de Harry Potter e excluindo a posição 

do crítico literário analisada por Frye (1989), observa-se o fenômeno da conexão dos 

fãs com a narrativa: é dessa conexão que são extraídas as principais teorias da 

diegese, devido à reflexão de leitores e espectadores fiéis que se mostram dispostos 

a enxergar nas entrelinhas da narrativa detalhes dependentes de segundas leituras, 

partindo de ângulos além do entretenimento pelo entretenimento.  

No que diz respeito às intenções de um autor, Frye (1989) afirma que, 

inicialmente, um autor não dá sentido às palavras escritas e sim relaciona estruturas 

verbais que possam representar algo funcional. O mesmo ocorre com a montagem de 

cenas, que apenas num segundo momento adquirem sentido, pois, assim como numa 

narração literária - ou filme - as palavras - ou cenas - exprimem uma relação com fatos 

da ‘’ [...] vida exterior; o sentido quer dizer o liame de sua configuração com um corpo 

de proposições afirmativas [...]’’ (FRYE, 1989, p. 82), ou seja, sempre há uma conexão 

externa a ser feita, com variações tanto do autor quanto do leitor. 

Nessa perspectiva, Harry Potter pode ser visto apenas como mais um produto 

hollywoodiano com a intenção de contar uma história mágica, que encanta o 

espectador com efeitos especiais em vista do modo narrativo do blockbuster, com 

mensagens rasas que, quando colocadas em cena, aparentam ter o intuito de 

emocionar ou garantir plateia para as continuações. Existe, no entanto, a esfera não 

intencional e componentes a serem desvendados que dependem de uma visão mais 

analítica, que saia da superfície para enxergar, por exemplo, o papel representado 

pelo herói, Harry Potter, como única esperança de um povo que teme o retorno de 

Lord Voldemort e seus atos brutais para alcançar o poder.  

Compreender as devidas funções dos personagens na narrativa engloba 

analisar os motivos que levam a união de semelhantes por uma ideologia, ou 

simplesmente pelo bem ou pelo mal. Também vale questionar o raio semântico que 
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uma saga infanto-juvenil pode  alcançar além do óbvio, carregando preceitos que se 

conectam com a história da humanidade e, de certa forma, instruem o público o qual 

é destinado - outra função da alegoria comprovada pela história, em casos mais 

explícitos. 

Frye (1989) chama de ‘’falácia intencional’’ o que a crítica produz ao tentar 

compreender as intenções primárias que um autor quer passar para um leitor, entre 

hipóteses e afirmações e a diferenciação entre a ficção e o fato, a escrita imaginativa 

e o discursivo. Nesse aspecto, o teórico questiona a palavra ‘’intenção’’ e aplica nela 

uma ambiguidade, aferindo que ‘’Alguns termos afins mostram essa dualidade ainda 

mais claramente: ‘’visar a’’ alguma coisa significa adequar um alvo e um projétil.’’ 

(FRYE, 1979, p. 90). Logo, a palavra ‘’intenção’’ conecta dois aspectos: um conceito 

e um ato, o que é comum, na literatura, a um escrito discursivo. Para um poeta, 

segundo Frye (1979), em primeiro lugar vem a produção do poema, e sua ‘’intenção’’ 

se torna algo ‘’centrípeto’’ somente quando diz respeito ao tipo de poema que está 

sendo produzido, ao gênero. Para desvendar os objetivos não literais de um obra, 

portanto, admite-se a existência de um ‘’axioma heurístico fundamental’’ - expressões 

com significados óbvios se desvendados dentro de um método investigativo adotado 

pelo crítico ou leitor. A atribuição de sentidos, dessa forma, é vinculada a uma série 

de questões autônomas, às mudanças que o próprio autor pode empregar aos 

sentidos da própria obra, bem como as sensações ocasionadas no leitor, que estão 

fora do controle de qualquer intenção dada pelo autor. 

Seria como perguntar ao autor de uma obra o que ele realmente quis dizer com 

tal expressão e a resposta se divergir da conclusão retirada pelo leitor. Em Harry 

Potter, a perspectiva dos livros e dos filmes por parte de quem os consome gera uma 

sucessão de comentários, teorias e leituras alegóricas que, tanto J.K Rowling quanto 

David Yates - diretor dos últimos quatro filmes da saga - poderiam ou não concordar, 

a depender de suas intenções ao escrever os livros ou adaptar um texto literário a 

uma obra cinematográfica. Frye (1979) afirma que, quando existe a real finalidade de 

se criar uma alegoria por parte do autor, há um indicativo preciso da relação de 

expressões e imagens com exemplos ou doutrinas, gerando um guia para um 

comentário do crítico ou leitor. Por isso, o feito de ‘’por estar dizendo isto também 

quero dizer aquilo’’ deve estar claro, representando, assim, uma alegoria empregada 

numa técnica harmoniosa, sem concepções disfarçadas e que gera um comentário ou 

leitura em conformidade às alegorias proporcionadas dentro de um conjunto. 
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Mas o sentido literal, já o vimos, é variável e ambíguo. [...] O comentário, que 
traduz o implícito em explícito, pode isolar apenas o aspecto do sentido, 
grande ou pequeno, que é apropriado ou interessante para certos leitores 
compreenderem, em determinado tempo. (FRYE, 1979, p. 90.91) 

 

 

A narrativa de Harry Potter apresenta o que Frye (1979) denomina alegoria 

ingênua, ‘’uma forma disfarçada de escrito discursivo’’, segundo suas palavras, 

constituída por ideias corriqueiras e passageiras, comparada ao entretenimento de 

um monarca que é visita por apenas meia hora. Instrumentos de massa e recursos 

audiovisuais praticam a alegoria ingênua por trabalharem com artes pictóricas, logo, 

a narrativa de Harry Potter necessita, num primeiro momento, passar por uma leitura 

alegórica primária, efêmera, para empreender posteriormente alegorias mais 

aprimoradas. Por se tratar de um produto blockbuster, com princípios da narrativa 

clássica e mergulhado no teor melodramático, o que é entregue aos olhos do 

espectador num primeiro momento - e também permanente na visão de muitos - é um 

conteúdo de fácil assimilação sem brechas para interpretações alegóricas. 

Fletcher (2012) quis analisar o modo com o qual uma alegoria ficcional funciona. 

Para o que interessa a esse trabalho, leituras alegóricas devem ser embasadas pelo 

argumento de que há estruturas textuais mais vulneráveis que outras, conferindo uma 

leitura mais fácil e convincente, se comparado a obras consideradas desprovidas de 

significados ocultos. Para Fletcher (2012), em primeiro lugar deve-se estabelecer a 

existência de uma objeção, uma ambiguidade que trabalhe lados opostos 

devidamente suscitados que gerem conflito - passando pelo apocalipse até a 

divergência entre autoridades em períodos de opressão política - para a manifestação 

de alegorias.  

 
[...] e a minha presente preocupação é que nós nunca devemos levianamente 
assumir que a claridade é um alvo desanuviado das maiorias das alegorias. 
O modo parece objetivar tanto claridade e obscuridade juntos, cada efeito 
dependendo um do outro. (FLETCHER, 2012, p. 71, 72, tradução nossa)12 

 

Fletcher (2012), assim, trabalha com agentes alegóricos os quais ele denomina 

agentes demoníacos, para então analisar o ‘’significado comprimido’’ num nível até 

                                                           
12  [...] and my present concern is that we shall never lightly assume that clarity is an unclouded aim of 

most allegory. The mode seems to aim at both clarity and obscurity together, each effect depending 
upon each other. 
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mesmo psicológico. Ainda que não se apegue a um contexto bíblico, ele se apoia 

numa razão moral e num status espiritual que designa traços alegóricos a um agente, 

perpassando pela ideia de virtude, o que, na moral alegórica cristã, remete a analogias 

demoníacas. Em resumo, para compor a atmosfera de ambiguidade e conflito, é 

devido a ação de agentes demoníacos que se justifica o comportamento alegórico de 

personagens e narrativas, pois o contraste entre virtude e possessões dos mesmos, 

juntamente às personificações, intensificam o papel alegórico. 

Estabelecer uma ordem padrão aos eventos da narrativa de Harry Potter, em 

que o herói ainda não foi desafiado a nenhuma batalha significa, de início, impor 

naturalidade aos eventos que entrarão em conflito com os primeiros indícios de atos 

contrários à essa naturalidade. Os agentes alegóricos possuídos de maneira 

demoníaca, aos termos de Fletcher (2012), começam a aparecer quando, por 

exemplo, o próprio Harry é incubido de simples desafios que enaltecem sua figura de 

herói - apanhar o Pomo de Ouro, no jogo esportivo bruxo chamado Quadribol -, bem 

como o início do embate com outro aluno da escola, Draco Malfoy, devido seus 

comentários a respeito da classe social e o valor do sangue puro, em relação aos 

amigos mais próximos de Harry, Rony e Hermione. Essa oposição, vista de início 

como simplória inaugura agentes alegóricos de resistência, personificação de 

heroísmo e símbolos de segregação, desde as casas às quais os alunos são 

designados (Grifinória, Sonserina, Lufa-Lufa e Corvinal) até personagens que são 

levados a acreditar, desde o início da formação, que pertencem a uma classe melhor 

e maior devido à laços sanguíneos associados à casa pela qual foi acolhido (devido 

ao histórico pensamento que os pertencentes à Sonserina são herdeiros de sangue 

puro e vistos como pessoas ambiciosas com tendência ao fascínio pelas artes das 

trevas).  

As objeções não aparecem apenas em questões como as anteriormente 

mencionadas: as mensagens deixadas pela autora nos livros e pelas adaptações nos 

filmes, preceitos que se contrastam com a realidade do mundo do espectador, 

também se encaixam em conflitos, ainda que sem demanda de tanta hostilidade. O 

valor da família, na discrepância entre a trágica experiência com Harry e a união da 

família Weasley, o encontro da importância familiar em pessoas sem o mesmo sangue 

mas unidos por um ideal e, talvez o mais importante, o sentimento de amor, guia de 

toda a trajetória de Harry imposto no sacrifício da mãe, Lílian Evans Potter, em virtude 

de sua sobrevivência contra o ataque de Lord Voldemort e a incapacidade de amar 
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do vilão. 

Fletcher (2012) defende que a alegoria tem uma própria realidade, sem, contudo, 

uma realidade que opera no mundo físico, pois ela se constitui da idealização de uma 

determinada temática, que está sob um sólido teor lógico de ideias. Antes de 

estabelecer uma ordem de codificação de mensagens, admitir uma dimensão 

surrealista à alegoria é o suficiente para extrair uma resposta do leitor. A partir da 

conexão do que aparentemente não tem sentido com significados inicialmente sem 

ligações se alcança a estrutura do pensamento capaz de realizar uma leitura 

alegórica. 

Fletcher (2012) afirma que as ideias são manifestadas na forma de progresso e 

batalha. Na forma de progresso há uma sequência de passos seguidos em direção a 

um sentido principal, enquanto na forma de batalha é aplicado uma simetria que 

balanceia os conflitos de ideias, cada um tendo sua vez de aparecer. Isso gera uma 

codificação rítmica pela qual o autor comunica os itens alegóricos: em alguns textos, 

o autor lança mão de alegorias num determinado ritmo de codificação, numa repetição 

de combinações no processo que Fletcher (2012) compara a um ritual - o progresso -

, no qual o receptor, num primeiro momento, não enxergará nada, mas, devido a 

percepção da codificação sempre em recorrência, enquanto a apresentação dos 

conflitos de ideias em simetria acontece - a batalha -, o interlocutor se dará conta do 

padrão de mensagens e gradualmente tentará desvendar a codificação. 

A narrativa de Harry Potter apresenta o conflito de ideias, numa primeira esfera, 

com a elucidação do que é o Bem e o Mal, nas posições tomadas entre os dois grupos 

de personagens que se mostram ou não a favor da manutenção do que é considerado 

bom no mundo bruxo. No decorrer dos filmes, enquanto Harry Potter ganha as 

sucessivas tentativas de Voldemort de reaver seu corpo físico até o definitivo retorno 

do vilão - e a instauração da incerteza da presença de Lord Voldemort na sociedade 

bruxa - o equilíbrio do conflito de ideias é estruturado ao mesmo tempo em que um 

padrão de ideias codificadas é cadenciada aos eventos da narrativa, através de falas, 

planos, atos, vitórias e derrotas que iniciam a arquitetação da atmosfera totalitária, 

desde o quinto filme da saga, Harry Potter e a Ordem da Fênix (2007), dirigido por 

David Yates, até os dois últimos filmes, Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 1 

(2010) e Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 2 (2011). 

Leituras alegóricas são comumente atreladas a narrativas trabalhosas, 

ritualísticas e que deixam o leitor cansado, podendo ser empregadas no que Fletcher 
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(2012) chama de diagrama quase-visual, sem, contudo, ser limitada ao método 

convencional que atribui à alegoria a fórmula enfadonha. A não familiaridade com a 

linguagem iconográfica antiga, parábolas que necessitaram da atribuição de 

significados para serem compreendidas, é o motivo pelo qual alegorias medievais 

tendem a possuir maior valor alegórico para a maioria dos leitores, enquanto alegorias 

modernas, o que é lido por prazer, por exemplo, é visto como desvalido de significados 

ocultos. 

Em obras populares, a alegoria é empregada num contramovimento, em gêneros 

como o western, as histórias de detetive e o melodrama - no qual Harry Potter está 

intrinsecamente acoplado -, no que Fletcher (2012) classifica como exemplos 

alegóricos menos óbvios, pelos motivos explicados no seguinte trecho: 

 
[...] pelas conexões causais de cenas e personagens - as razões por eles 
estarem onde estão, a maneira com que os personagens influenciam e 
afetam um ao outro, e assim por diante - essas não são simplesmente lógicas; 
não são meramente razoáveis; elas estão num alto nível de relações mágicas 
que possuem apenas superficialmente a forma de argumentos ordenados. 
(FLETCHER, 2012, p. 180, tradução nossa)13 

 

Se entendida como um procedimento linguístico de codificação de discursos, a 

alegoria pode aparecer em diversos gêneros que se misturam e que permitem 

interpretações variadas ao se aproveitarem de aspectos desses determinados 

gêneros em virtude do desejo de dizer uma coisa com o intuito de dizer outra. A 

presença da alegoria em vários gêneros permite a popularização da leitura, ainda que, 

se lida por muitos, essa parcela pode ou não estar a par daquele conteúdo, de modo 

raso ou profundo, o que permite o consumo de alegorias inconscientemente, 

sobretudo em conteúdos consumidos por entretenimento.  

Em produtos de entretenimento como Harry Potter, contudo, não se deve pensar 

que todas as pessoas devem enxergar o duplo sentido categorizado como alegoria. 

Conforme Fletcher (2012), referindo-se a uma situação hipotética que exemplifica a 

sua teoria, ‘’[...] alguém viu o significado, e, uma vez visto, é fortemente considerado 

como a intenção final por de trás do significado primário.’’ (FLETCHER, 2012, p. 08, 

                                                           
13  [...] for the causual connections of scenes and characters - the reasons why they go together as they 

do, the way characters influence and effect each other, and so on - there are not simply logical; they are 
not merely reasonable; they are to a high degree magical relationships which have only superficially the 
form of ordered arguments. 
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tradução nossa)14. A descoberta de sentidos velados se torna uma prática de acordo 

com a intimidade adquirida com a obra - a mesma relatada por Frye (1989) - e, para 

o que engloba os objetivos deste trabalho, a alegoria não necessita ser lida de forma 

exegética, pois muitas vezes o conteúdo é literal o bastante para não oferecer 

significações que não estão além da superfície do entendimento. Por outro lado, a 

superfície literal de um texto pode prover duplo sentido digno de interpretações 

secundárias, estruturas que ao disponibilizá-las se tornam mais fortes. 

Dois níveis paralelos que representam o ‘’ser’’ de uma obra devem se 

corresponder para que ocorra a manifestação da alegoria:  o que é interpretado pelo 

leitor e o que está integralmente presente no texto. Fletcher (2012) defende que para 

que haja a compreensão total de qualquer alegoria deve existir um ‘’[...] processo de 

explicação, um desdobramento gradual, sequência em forma.’’ (FLETCHER, 2012, p. 

72, tradução nossa)15 que se traduz na consequência do leitor em reconhecer as 

camadas interpretativas abrangidas. 

Uma vez assumida a posição de um leitor ciente da existência de textos variados 

predispostos à leituras alegóricas deve-se assumir, portanto, a posição de um leitor 

autônomo, por saber também que as intenções de um autor espelham composições 

temáticas que não alcançam totalmente as dimensões interpretativas de um leitor. O 

indivíduo não necessita saber dos motivos secretos que estimularam a criação de 

determinada obra e seu sistema diegético, mas deve estar a par dos níveis inter-

relacionais que formam o determinado sistema uma unidade alegórica. 

É importante ressaltar a visão da alegoria que reside na personificação, e 

Fletcher (2012) confere essa responsabilidade a agentes alegóricos que representam 

tanto ideias abstratas quantos indivíduos reais, contemporâneos ou históricos. Tais 

agentes personificados, no entanto, criam a ilusão de personalidades, e devem agir 

em consonância com alegorias equivalentes que se interagem e se correspondem, 

aplicadas a um grupo de complicações da narrativa. Nessa perspectiva, a alegoria 

trabalha com o modo caricato para eliminar qualquer característica que foge à ideia 

principal, simplificando um personagem, por exemplo, e isolando-o a significados 

iconográficos marcantes, como a figura do herói - ideia que se conecta com o teor 

melodramático com o qual Harry Potter está ligado. 

                                                           
14  But someone does see that meaning, and, onde seen, it is felt strongly to be the final intention behind 

the primary meaning. 
15  [...] process of explication, a gradual unfolding, is sequential in form. 
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Assim, desde o início do século XX, a personificação foi adotada como 

estratégia para o trabalho de estereótipos que, na indústria cinematográfica clássica, 

equivaliam às figuras do mundo real e espelhavam a realidade e seus respectivos 

problemas sociais, de um grupo ou indivíduo, no dado contexto histórico. Nesse 

sentido, a interpretação alegórica entra uma vez que essas personificações abrangem 

uma totalidade que se confirma nas narrativas e concretiza a essência do que se quer 

ser representado. Essas representações são sujeitas à identificação do espectador, 

seja indivíduo ou grupo, que deposita no que está sendo visto sua bagagem cultural 

e experiências, para só então a leitura alegórica nacional formular o retrato de uma 

nação de maneira efetiva. 

 
Os traços, portanto, isolados são os significados iconográficos de cada 
agente. O que é verdade para os mais óbvios instrumentos artificiais de 
personificação, também é verdade para o herói alegórico, que é 
imediatamente o agente mais plausível. (FLETCHER, 2012, p. 33, tradução 
nossa)16 

 

Nesse sentido, um personagem se torna um gerador de personalidades e 

significados, uma fonte geradora de facetas de acordo com os acontecimentos da 

narrativa. Trabalha, portanto, em um sistema que reage silogisticamente - que lança 

mão de deduções e hipóteses. A alegoria gera em personagens o que Fletcher (2012) 

denomina sub-personagens, aspectos de si mesmo que são revelados 

progressivamente e os incubem de simbolizar o compartimento dos demais 

significados que se suscitarão. 

A narrativa de Harry Potter, ainda que inicialmente resuma os personagens à 

personificações simplórias, expõe com o tempo as facetas de sub-personagens que 

são movidos por sentimentos e ambições que adentram ao leque interpretativo 

alegórico. Lord Voldemort, antes Tom Marvolo Riddle, em primeira instância 

representa um vilão de feições cadavéricas e fendas no lugar do nariz que remetem 

ao réptil cobra - distante da feição humana e próximo a um animal que está em 

constante renovação de pele, de essência. Um desdobramento, contudo, tanto de seu 

passado quanto de seu futuro na narrativa, revela um garoto órfão já praticante de 

torturas, que viu na magia a maneira de se sobressair à raça que nunca quis pertencer: 

                                                           
16 The traits thus isolated are the iconographic ‘’meanings’’ of each agent. What holds true for the more 

obvios artificial devices of personification, holds true also for the allegorical hero, who is immediately a 
more plausible agent. 
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os trouxas. Do órfão ao aluno de Hogwarts, Tom conquistou pessoas inocentes para 

obter seus interesses, devido sua beleza, que contrasta com a figura que se tornou a 

fim de dominar o mundo bruxo, sem, contudo, perder o poder de persuasão. Da figura 

de um vilão temos a variância da faceta de um homem frustrado que necessitou de 

outra identidade - o anagrama de seu nome de berço, Tom Marvolo Riddle, que forma 

Lord Voldemort - para recrutar seguidores, apoiado num discurso racial segregador, 

inconsequente por não poupar vidas mas que, ao mesmo tempo, idealiza e venera o 

conceito da própria eternidade - criando objetos que guardam partes de sua alma, 

denominadas Horcruxes. 

Fletcher (2012) também analisa o kosmos, o que na obra configura ornamentos 

que carregam valores alegóricos. O kosmos está diretamente relacionado ao ato de 

atribuir hierarquia a determinado ornamento, objeto ou corpo, hierarquia essa 

colocada com o intuito de elevá-la a um nível maior. O Medalhão de Salazar 

Sonserina17, ocupando uma posição importante para Voldemort na hierarquia de 

sangue tão valiosa para o personagem, se tornou objeto de suma importância para o 

processo de se tornar eterno, levando em conta que o medalhão recebeu parte de sua 

alma. Ainda nessa linha de raciocínio, o kosmos também pode representar um corpo, 

e ao mesmo tempo em que partes da alma de Lord Voldemort estão depositadas em 

objetos na busca por eternidade, o corpo físico do vilão, que o representa como 

pessoa, seu próprio kosmos, simboliza algo indestrutível, devido às ressalvas 

tomadas para se tornar imortal.  

Se valendo das afirmações de Fletcher (2012), conclui-se que é própria da 

manifestação da alegoria a tendência em aparecer de maneira infinita, pois ela sempre 

estará presente enquanto o agente demoníaco estiver vigente. A aparição de 

alegorias, por conseguinte, pega carona na formação de analogias - essas 

consideradas inacabáveis por essência - dentro de formatos narrativos. 

Consequentemente, se limitarmos a infinitude da aparição de alegorias no que tange 

a diegese de Harry Potter ao narrar a jornada do herói até a conquista final da vitória 

contra o mal, compreendemos as palavras de Fletcher (2012) ao afirmar que a 

alegoria aparecerá durante o plano de ação da narrativa que exibe os embates do 

                                                           
17  Medalhão que continha um S em forma de cobra incrustado com pedras verdes. Pertenceu a Salazar 

Sonserina, um dos fundadores de Hogwarts que deu nome a uma das casas da escola, Sonserina. 
Posteriormente, pertenceu à família Gaunt, depois à Hepzibah Smith, colecionadora de antiguidades 
mágicas. Por fim, o medalhão foi usurpado por Voldemort. 
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herói e vilão e, para o que interessa nesse trabalho, o desenvolvimento dos elementos 

de uma sociedade totalitária durante esse embate. 

 

3.2 Elementos do Melodrama em Harry Potter 
 

 

Uma criança órfã que desconhece sua verdadeira identidade vive sob os maus 

cuidados de parentes nada receptivos até atingir os 11 anos de idade. A partir de 

então, um novo mundo lhe é apresentado: como um bruxo, Harry Potter não só possui 

uma vaga reservada numa das melhores escolas de magia e bruxaria da Inglaterra - 

Hogwarts - mas também é o único ser humano a ter sobrevivido à maldição da morte, 

no episódio que culminou na derrota do maior bruxo das trevas da época, quando o 

vilão, Lord Voldemort, assassinou toda a família do herói. A resposta do porquê de ter 

sobrevivido à tentativa de assassinato vem depois, com a verdadeira compreensão 

somente mais maduro: o amor. O sacrifício de amor da mãe contra o ato da morte lhe 

deixou vivo, com uma cicatriz em forma de raio que o acompanha durante toda a vida 

e o torna símbolo de resistência e esperança, numa jornada contra o mal que, durante 

7 anos, ceifa vidas devido a um discurso ideológico segregador, dá início a um cenário 

de guerra e, por fim, encerra a história com a prevalência dos preceitos do bem. 

A partir dessas características básicas conclui-se que Harry Potter, em todos os 

seus 7 livros e 8 filmes, constrói uma narrativa fortemente amparada pelos princípios 

do melodrama, movimento que, conforme Xavier (2003), expõe o exagero de virtudes 

e traços dos personagens que marcam a busca pela verossimilhança e identificação 

com o espectador, no qual Bem e Mal estão claramente em jogo: a Providência e as 

coincidências - ações divinas - provêem o final feliz, e a vilania e o heroísmo por 

excelência se confrontam.  

Historicamente originário no teatro da França após a Revolução Francesa e suas 

consequências, passando depois para a literatura e para o cinema, o melodrama tem 

raízes em temas provindos da Idade Média - a virgem ameaçada, a inocência 

protegida -, e passa pelo surgimento do regime parlamentar da revolução inglesa, no 

qual o drama burguês ganha força ao criticar a exclusividade dos nobres nas 

representações teatrais, espelhando a ruína da aristocracia e firmando-a como o vilão. 

A palavra melodrama ‘’[...] significa, originalmente, um drama acompanhado por 
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música.’’ (BROOKS, 1976, p. 14, tradução nossa)18. O movimento, como um todo, 

explora com afinco emoções fortes, polarização e ordenação moral, os extremos das 

situações e ações, a vilania bastante explícita bem como a busca pelo bom, tudo isso 

manifestado através de conspirações, suspense e a vitória recompensada pela 

estabilidade do bem e suas virtudes. Em adendo, conforme Thomasseau (2005), o 

melodrama e suas obras deram voz a todas as ideologias que, na época, 

representaram uma investida no fortalecimento nacional e moral no que abrangia, 

também, instituições sociais e religiosas. 

Ainda segundo Brooks (1976), o melodrama se distingue por trabalhar com o 

reconhecimento e a clarificação, colocando os personagens sob as ameaças com o 

intuito de fazê-los criar resistência, evidenciando o reconhecimento do que está em 

jogo e pelo que está sendo lutado. Isso se deve à polarização moral absoluta presente 

no movimento: a narrativa é construída através do conflito entre bem e mal num 

maniqueísmo irredutível, pois ‘’[...] personagens representam extremos, e eles são 

submetidos ao extremo, passando por altos e baixos, ou o contrário, quase que 

instantaneamente.’’ (BROOKS, 1976, p. 36, tradução nossa)19. O que move o plot 

melodramático, segundo Brooks (1976), é o choque entre a vilania e a virtude e o 

resultado disso é a justiça perfeita, uma lei sacralizada pelo próprio melodrama que 

se desdobra em punições e recompensas.  

Thomasseau (2005), se valendo das palavras de Brooks (1974), confere ao 

melodrama características que fazem menção ao maravilhoso, em forma de tributo, a 

partir de: ‘’incêndios, erupções vulcânicas, naufrágios, preenchendo, então [...] pela 

surpresa, pelo encantamento, os espaços da emoção e da imaginação de seu público’’ 

(THOMASSEAU, 2005, p. 7). Isso se conecta diretamente às transformações do 

melodrama no século XX dentro do meio cinematográfico, pois foi administrado, 

segundo Xavier (2003) e através das inovações tecnológicas, uma característica 

fundamental do movimento: dar verossimilhança à ação através da imagem. Houve, 

portanto, a aliança entre os efeitos visuais ao processo de ‘’tornar visível’’ a natureza 

simplória dos componentes narrativos, revelando o motivo pelo qual o gênero 

melodramático predomina no meio artístico desde o século XIX até às telas de cinema. 

Essa predominância, segundo Brooks (1976), não advém de uma crise 

                                                           
18  [..] mean, originally, a drama accompanied by music. 
19  [...] characters represent extremes, and they undergo extremes, passing from heights to depths, or 

the reverse, almost instantaneously. 
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culturológica que toma o lugar da tragédia clássica, mas supre a necessidade de 

descomplicar os confins de bem e mal e serve de parâmetro para a medição de 

virtudes numa sociedade desequilibrada pelos arranjos econômicos, sagrados e 

estéticos. Ao se apoiar nas tendências sentimentais naturais do homem, o melodrama 

condensa a moral e a torna palpável, oferece à sociedade uma (XAVIER, 2003, p. 91) 

‘’[...] pedagogia do certo e do errado que não exige uma explicação racional do mundo 

[...]’’, trabalhando com dramas familiares que se distinguem da tragédia clássica por 

lidarem com sentimentos universais sem carecer da validação exclusiva do setor 

público - reis, rainhas e personalidades em cargos importantes. 

Além disso, o predomínio do melodrama em produtos modernos de 

entretenimento de massa também se dá, conforme Brooks (1976), pela série de 

subgêneros - como o western e os dramas de hospital - que possuem um repertório 

claro de conflitos melodramáticos, oferecendo a fácil identificação de heróis e vilões, 

com cenários em que as virtudes são colocadas em jogo. 

Ao se valer da imagem, as narrativas melodramáticas apostavam na 

identificação de sentimentos e intenções dos personagens por meio da expressão 

corpórea, dos gestos e da fisionomia dos personagens trabalhados para inseri-los em 

seus devidos papéis - a mocinha inocente, o herói nobre e o vilão sem escrúpulos, por 

exemplo. Tais gestos, como afirma Brooks (1976), contêm significados importantes 

pois são a partir deles que o que não é ou que não pode ser dito é transmitido por 

meio de metáforas. Não obstante, através dessas imagens o universo se confirmaria 

como polo de atração dos bons valores ainda que suscetível à perversidades, e 

apresentaria com clareza as extremidades ideológicas do bem e do mal a fim de que 

os espectadores buscassem assimilação. 

 
O principal é garantir a pedagogia que requer a resolução das ambiguidades 
mesmo que tudo se apoie no terreno por excelência das incertezas: o mundo 
da imagem. Isto se faz possível porque a premissa do gênero é a de que o 
ser autêntico é transparente, se expõe por inteiro, sem zonas de sombra: o 
ser hipócrita é turvo, se cobre de máscaras, exibe sua duplicidade. (XAVIER, 
2003, p. 95) 

 

A clareza com que as qualidades dos personagens são mostradas exibem os 

sinais com que o Bem e o Mal manejam seus papéis na narrativa, capazes de 

emocionar e promover o reconhecimento por parte do espectador. Ambos, portanto, 

se complementam e explicitam o ‘’teatro do bem’’ e o ‘’teatro do mal’’ numa 

performance que alcança seu ápice no melodrama primitivo ao idealizar protótipos 
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reguladores devidamente perceptíveis. 

A percepção desses protótipos é amparada pela disposição de aspectos reais, 

de fácil assimilação, pois essas são as características com as quais o melodrama visa 

trabalhar. Ao colocar o leitor em contato com o bem e com o mal - a parte mais 

excitante da trama, conforme Brooks (1976) -, a superficialidade com a qual o leitor 

tem contato se trata de um mascaramento de aspectos reais. O melodrama, 

consequentemente, maneja o comum e vidas privadas de forma a torná-las 

interessantes. Por ter uma linguagem clara, o movimento sempre tentou fazer de suas 

obras legíveis para todos, num senso de democracia que torna o melodrama o 

principal modo de ‘’[...] revelação, demonstração, e tornando prático a essência moral 

universal numa era pós-sagrada’’ (BROOKS, 1976, p.15, tradução nossa)20.  Com 

essa base, portanto: 

 
O que parece particularmente importante nos empreendimentos sociais dos 
autores melodramáticos [...] é seu engajamento duplo com a representação 
da existência social do homem, a maneira como ele vive no comum, e com o 
drama moral implicado pela e em sua existência. (BROOKS, 1976. p.22, 
tradução nossa)21   

 

 

Nota-se nos personagens dos enredos melodramáticos um princípio de 

personificação, atributo trabalhado no processo de leituras alegóricas como 

anteriormente citado. Os personagens assumem papéis psicológicos primários, 

conhecidos do espectador (como membros de uma família, por exemplo), que 

expressam condições psicológicas básicas. Assim, são reconhecidos por suas 

integridades, e quando colocados em uma situação de crise, enquanto acontece 

sucessivos momentos de vitória do bem ou do mal, suas condições devem ser 

completamente expostas, se adequando à polarização dramática estabelecida desde 

o início. 

 
Os personagens do melodrama são personae, máscaras de comportamentos 
e linguagens fortemente codificadas e imediatamente identificáveis. Esta 
tipologia, caracterizada pela fixidez dos tipos reduz-se a algumas entidades 
principais: o vilão, a vítima inocente, o cômico; e outras secundárias, como o 
pai nobre, ou o protetor misterioso. (THOMASSEAU, 2005, p. 39) 

                                                           
20  [...] uncovering, demonstrating, and making operative the essential moral universe in a post-sacred 

era. 
21  What seems particularly important in the enterprise of the social melodramatists [...] is their dual 

engagement with the representation of man’s social existence, the way he lives in the ordinary, and with 
moral drama implicated by and in his existence. 
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Brooks (1976) vislumbra em sua obra o elo entre a indústria cinematográfica e 

o melodrama na perspectiva de que os valores do movimento se traduzem na 

modernidade e são capazes de ilustrá-la através da ficção com um teor modelador da 

sociedade entre o certo e errado, servindo de receitas prontas para roteiristas e para 

a composição dos eventos narrativos.  

A função modeladora do cinema clássico entra em vigor uma vez que se foi 

questionado a moral presente nas narrativas, o equilíbrio entre mostrar (a cena e o 

processo de imitação) e relatar (a presença do discurso verbal) com a premissa de 

controle de sentidos, conforme Xavier (2003). As imagens, passando pela crítica e 

pela censura, procuraram harmonizar os significados transmitidos entre a sedução e 

a mensagem numa época de apelo aos princípios morais, em que deveria ser 

valorizado apenas um conteúdo de fácil absorção.  

A técnica da continuidade, por conseguinte, explanou a evolução da narrativa 

fílmica em estratégias de decupagem que encaixassem as produções em sistemas 

constantes de ação. A moldura naturalista marcou o cinema clássico por proporcionar 

as relações de causa-e-efeito que garantiriam a continuidade da narrativa, amparadas 

pelo viés natural dado ao ambiente social e ao comportamento humano, ambos 

classificados como algo universal, capazes de se comunicarem de maneira efetiva 

com a massa e formarem, assim, um elemento mercadológico.  

A ‘’combinação de sentimentalismo e prazer visual’’ (XAVIER, 2003, p. 89) 

estabelece, portanto, uma nova aplicação do melodrama na contemporaneidade, por 

não exigir de fato a essência da divergência pela qual será trabalho o Bem e o Mal, 

mas o devido estabelecimento dos dois pólos de conflito. Uma vez arquitetado o 

processo desses elementos complementários, o espectador é garantido como a peça 

que validará a narrativa e comprará as mensagens transmitidas, não só por meio de 

um show de imagens e sons, mas também pela eficiência simplória do enredo. 

Os anos 70 foram marcados pelo resgate dos princípios melodramáticos, mas 

agora aplicados às grandes produções cinematográficas que fizeram o nome de 

cineastas como Steven Spielberg e George Lucas. Em Star Wars (1977), o confronto 

entre Bem e Mal é nutrido pela dominação intergaláctica e pelas relações conflituosas 

entre herói, mocinha e vilão, alicerçado num drama familiar que originou uma franquia 

de sucesso. A ambição do homem pelo saber científico e a chegada de um ser que 
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não pertence ao nosso mundo é o palco da narrativa de E.T - O Extraterrestre (1982), 

que recorre às relações de amizade e família num tom infantil, mas nem por isso 

menos pensante a respeito dos tempos modernos. Duas décadas após a estreia de 

Star Wars, Titanic (1997), de James Cameron, contou a história de amor de figuras 

opostas em classes sociais, que enfrentam um destino trágico no que era para ser um 

marco da tecnologia. 

No início do século XXI, a adaptação cinematográfica do primeiro livro da saga 

Harry Potter, Harry Potter e a Pedra Filosofal (2001), inaugurou o que seriam 8 

narrativas de sucesso, amparadas pelo teor melodramático clássico e suas 

respectivas evoluções. O próprio nome da saga, levando o nome Harry Potter, como 

afirma Thomasseau (2005), tem herança do período clássico do movimento, entre 

1800 e 1823, em que os melodramas históricos carregavam no título o nome do herói. 

Se valendo das transformações a partir do século XX, a saga, como também aponta 

Thomasseau (2005), se usa da estética melodramática no intuito de modernizá-la, 

como por exemplo o fato de possuir um grande número de personagens, mudança 

detectada na fase do Melodrama Diversificado, entre 1848 e 1914. 

Toda obra melodramática apresenta, de acordo com Brooks (1976), uma moral 

oculta, que guarda o centro de interesse da trama, os valores camuflados pela 

superfície da realidade ‘’[...] em que na existência cotidiana pode aparecer fechada 

para nós, mas que nós devemos aderir desde que ela é a realidade dos significados 

e valores.’’ (BROOKS, 1976, p. 5, tradução nossa)22. Em Harry Potter, a moral oculta 

reside na luta contra a imposição de uma ideologia de segregação racial, na qual 

bruxos de sangue puro, vindos de famílias de sangue puro, são superiores à bruxos 

nascidos-trouxa - vindo de pais que não são bruxos - bem como à toda a sociedade 

não-mágica, os trouxas. Durante os 8 filmes, uma série de acontecimentos ressalta o 

preconceito e o racismo sofrido por personagens que não pertencem à classe que a 

ideologia segregacionista considera digno de possuir magia e, consequentemente, 

viver. 

Essa moral é sustentada pelos personagens que trabalham em razão da 

virtude, de torná-la clara e usá-la como arma para combater a ideologia que visa ser 

instaurada. Os eventos que decorrem dos conflitos entre bem e mal, como afirma 

Brooks (1976), correspondem à luta para o reconhecimento da virtude e da inocência.  

                                                           
22  [...] which in quotidian existence may appear closed off from us, but which we must accede to since 

it is the real of meaning and value. 
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Harry é o herói por excelência nos oito filmes da saga, por, no início, apresentar 

a inocência do jovem órfão em não saber seu verdadeiro lugar no mundo, e mais tarde 

compreender que seus valores, sua existência e os laços de amor que criou durante 

sua trajetória dependem exclusivamente do combate contra seu oponente máximo, 

Lord Voldemort. Em resumo, seu papel na trama é definido por Thomasseau (2005) 

no seguinte trecho: ‘’A característica essencial de todo herói do melodrama é a de ser 

puro e sem manchas, e de opor às obscuras intenções do vilão uma virtude sem 

defeitos.’’ (THOMASSEAU, 2005, p. 43) 

A humildade vem adicionada ao fato de ser um herói, e Harry também a possui. 

Em determinado momento da narrativa, em Harry Potter e a Ordem da Fênix (2007), 

acontece o recrutamento dos integrantes da Armada de Dumbledore - grupo de 

estudantes que desejam aprender Defesa Contra as Artes das Trevas de forma prática 

e efetiva, contrária aos ensinamentos vigentes em Hogwarts naquele momento. O ato 

de convencer os alunos a participarem desse grupo se dá a partir de um discurso que 

engrandece a figura de Harry, em vista de que ele é o único apto a ensiná-los frente 

ao que foi capaz de produzir em termos de magia nas experiências que teve de 

enfrentar. Harry, por sua vez, deposita seu sucesso em causalidades, ações da 

Providência que lhe deram sorte em vista dos acontecimentos que pôde escapar vivo. 

Thomasseau (2005) denomina como Perseguição o centro do conflito 

melodramático, devido a função maniqueísta ser expressa por ela e, por conseguinte, 

ser capaz de armazenar toda a dependência da trama melodramática, uma vez que 

ali é representada a batalha entre o Bem e o Mal. Lord Voldemort, por ser o vilão, é o 

autor das Perseguições em Harry Potter, agindo numa esfera traiçoeira e, de acordo 

com Brooks (1976), colocando todas as aparências em questão.  

Em Harry Potter e a Pedra Filosofal (2001) e Harry Potter e a Câmara Secreta 

(2002), primeiro e segundo filmes da saga (ambos dirigidos por Chris Columbus), Lord 

Voldemort procurou reaver seu corpo físico, usando de disfarces e reacendendo um 

antigo temor contra os alunos de Hogwarts que não possuíam sangue puro, até ser 

impedido pela figura do herói. No entanto, em Harry Potter e o Cálice de Fogo (2005), 

dirigido por Mike Newell, quarto filme da saga, o vilão finalmente retorna e consegue 

reaver seu corpo e seus antigos seguidores, não obtendo sucesso em liquidar o herói, 

no entanto, deixando-o desacreditado para o restante da sociedade bruxa, que não 

crê em suas palavras quando afirma ter presenciado o regresso do vilão.  

Até o dado momento da narrativa, conclui-se que o melodrama explicita um 
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perigo que ameaça a ordem natural de determinado universo e impõe constantes 

vitórias passageiras da vilania para, no final, o lado do bem triunfar, pois é parte de 

seus fundamentos provar a existência de uma moral que rege o mundo no qual a 

narrativa é transposta - o que se concretiza apenas em Harry Potter e as Relíquias da 

Morte - Parte 2 (2011). O vai e vem de ameaças e atribulações pelas quais os 

elementos da narrativa passarão se espelham em Harry Potter pelos seguintes 

elementos: o perigo já reconhecido e legitimado pelo tempo e por outras tentativas do 

vilão, pelo que Voldemort representa para o mundo bruxo enquanto, aos longo dos 

filmes, produziu-se a supressão dessa ameaça pela figura de Harry, como símbolo de 

resistência e ímã de seguidores que pensam semelhante. 

No melodrama há o que Brooks (1976) chama de ritual de confrontação, no 

qual as partes inimigas estão claramente identificáveis com a finalidade de aniquilar 

uma a outra. Nessa série de embates que perduram os oito filmes, uma em especial 

adquire importância para a análise a ser feita no trabalho, partindo do quinto filme da 

saga, Harry Potter e a Ordem da Fênix (2007). Com o reconhecimento definitivo do 

retorno de Lord Voldemort pelas autoridades bruxas bem como pelos meios de 

comunicação, é no confronto entre a Ordem da Fênix23 e os Comensais da Morte - 

seguidores de Lord Voldemort - que os papéis de bem e mal ficam nitidamente 

manifestados dentro do futuro sistema opressor que se desenvolverá nos filmes 

seguintes.  

Momentos antes dessa batalha, no entanto, a narrativa confere uma brecha 

nos preceitos melodramáticos comentados por Brooks (1976), nos quais afirmam não 

haver profundidade nos personagens, nenhum viés pelo qual eles podem se 

redirecionar em dado momento da narrativa, e por Thomasseau (2005) que atribui ao 

melodrama clássico a simples e intangível cisão da humanidade: de um lado os bons, 

de outro os maus. Em Harry Potter e a Ordem da Fênix (2007), uma fala de Sirius 

Black - padrinho de Harry, fugitivo de Azkaban (uma das prisões dos bruxos)  - 

evidencia um traço do melodrama contemporâneo, por propor a ideia de que todas as 

pessoas são boas e más: ‘’Há luz e escuridão dentro de nós, porque o mundo não é 

dividido entre pessoas boas e ruins, o que importa é por qual lado a pessoa escolhe 

agir.’’ 

                                                           
23  Sociedade secreta de bruxos criada por Alvo Dumbledore com o intuito de combater Lord Voldemort, 

na primeira vez em que o bruxo ascendeu ao poder. Após o retorno do vilão presenciado por Harry, a 
Ordem foi novamente convocada. 
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Tal fala decorre de um diálogo entre Harry e Sirius, no qual o herói começa a 

duvidar de sua sanidade e consequentemente de seu lado bom. Isso se deve à cicatriz 

em forma de raio deixada em Harry no momento em que Voldemort tentou matá-lo 

ainda bebê: formou-se aí uma conexão entre os dois, que é evidenciada por sonhos 

e visões. Tais sonhos e visões o acometem até que a conexão entre ambos é 

destruída, no último filme da saga. Afere-se, portanto, uma modificação no elo entre 

Bem e Mal do melodrama clássico, uma vez que pólos distintos com papéis bem 

definidos dentro da narrativa criaram uma interdependência que extrapola a mera 

essência da moral, mas coexistem com a condição de viver ou morrer no ambiente 

ficcional que habitam, também sendo capaz de questionar os valores do herói em vista 

de estar se tornando semelhante ao inimigo. 

Um outro momento de dúvida quanto à parcela de maldade que Harry carrega 

dentro de si devido à conexão com Voldemort aparece também no quinto filme da 

saga, quando o herói, após a perda de um ente querido, se vê num dilema moral por 

não saber lidar com a mistura de sentimentos - luto, raiva e desejo de vingança - e 

acaba usando uma das maldições imperdoáveis24 - ato até então exclusivo da parte 

vilanesca da trama -, devido à influência e a provocação das figuras do mal que 

queriam confundi-lo. 

Em meio às sucessivas investidas do Mal contra o Bem, chega-se ao clímax do 

combate na cena em que a vitória é representada, onde ‘’ [...] os personagens são 

capazes de confrontar-se com expressividade completa [...]’’ (BROOKS, 1976, p. 4, 

tradução nossa)25. A partir de então, ocorre o que Thomasseau (2005) intitula 

Reconhecimento: a Perseguição é encerrada, corrigindo as atribulações com as quais 

os personagens tiveram de lidar, conferindo dinamicidade à trama por manter o 

suspense da Perseguição e retirá-lo no momento adequado. 

Como mencionado anteriormente, o amor é o sentimento que rege a narrativa 

de Harry Potter, por ter salvo o herói na primeira tentativa de assassinato pelo vilão, 

bem como devido às demais relações que são construídas nas quais o amor está nas 

entrelinhas. Ainda que o verdadeiro triunfo do Reconhecimento se dê apenas no 

último filme da saga, a narrativa de Harry Potter e a Ordem da Fênix (2007) apresenta 

o amor como principal arma usada pelo herói contra Voldemort: a incapacidade do 

                                                           
24  Três magias de cunho das trevas: Avada Kedavra, Imperio e Cruciatus (esta última, que causa 

tortura, foi usada por Harry do momento da narrativa descrito acima. 
25 [...] the characters are able to confront one another with full expressivity [...] 
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vilão de amar e criar elos verdadeiros - que está implicitamente ligado, também, ao 

fato do vilão nunca ter aprendido a amar - como a amizade. Quando a conexão entre 

os dois atinge o ápice e Voldemort possui Harry, deixando-o completamente 

vulnerável, o herói se agarra aos relacionamentos que construiu e nas boas 

lembranças das experiências que teve durante a vida para expulsar o vilão da própria 

mente. 

Ainda no que tange às transformações que o melodrama sofreu durante o 

tempo, Harry Potter carrega mais características do Melodrama Diversificado, período 

no qual o Melodrama Policial e Judiciário tiveram ênfase. Em suma, essa vertente do 

movimento traz à tona uma série de suspeitas contra um inocente que tenta se 

justificar, sem sucesso, até o final do enredo. Retornando ao quinto filme da saga, 

Harry fica desacreditado por parte da sociedade bruxa e do Ministério da Magia - órgão 

governamental bruxo da Grã-Bretanha e Irlanda - em relação ao retorno de Lord 

Voldemort, e até mesmo o maior e mais tradicional meio de comunicação entre os 

bruxos, o Profeta Diário, o rotula como mentiroso. Nesse mesmo filme, Harry enfrenta 

um julgamento pelo uso indevido de magia por ser um menor de idade, e mais uma 

vez é desacreditado ao argumentar que fez uso de magia para se defender e combater 

Dementadores26 - o que a corte, inicialmente, não acredita, influenciada pela crença 

de que Harry também mentia em relação à volta de Voldemort. 

Alguns aspectos básicos do melodrama estudados por Thomasseau (2005) 

aparecem em Harry Potter, desde o Melodrama clássico até os produtos modernos, 

com suas devidas modificações. Os cenários, por exemplo, tinham relação direta com 

o conflito, por mesclaram entre abertos e fechados e, estes últimos, sempre terem 

uma saída. O Castelo é um primeiro exemplo, por evidenciar um dos mais recorrentes 

cenários em Harry Potter, o castelo de Hogwarts - que também é espaço para 

batalhas, esconderijos e passagens secretas. A Choupana, por outro lado, ‘’[...] 

representa o espaço do trabalho, da miséria ou da felicidade.’’ (THOMASSEAU, 2005, 

p. 129), está localizada num ambiente rústico e, ao retratar o espaço da felicidade, é 

protegida por limites que não podem ser acessados pelo vilão. Em Harry Potter, a 

Choupana seria a Casa dos Weasley, ambiente de contentamento desde o segundo 

filme da saga, um segundo lar para Harry e, posteriormente, abrigo para a Ordem da 

Fênix, quando recebe toda a proteção necessária para que não fosse invadida. Por 

                                                           
26  Não-seres mágicos das trevas que se alimentam da felicidade humana. 
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fim, a Floresta é outro cenário levantado por Thomasseau (2005) no melodrama, como 

uma zona perigosa; a Floresta Proibida em Harry Potter representa um lugar que todos 

os alunos de Hogwarts devem manter distância devido às criaturas que lá habitam - é 

nessa floresta que ocorre, também, o primeiro encontro de Harry e Voldemort, ainda 

debilitado, no primeiro filme da saga. 

Observa-se, portanto, que o melodrama em Harry Potter, ao expor o lado do 

Bem e do Mal, se combina com os objetivos deste trabalho por exemplificar 

ambiguidades que sugerem uma âncora ao contexto de uma sociedade disposta à 

ideologias raciais e segregadoras que culmina no desenvolvimento de um cenário 

totalitário. Ainda que trabalhe com figuras simplistas num enredo de fácil assimilação, 

as narrativas endossadas pelo melodrama conseguem idealizar um quadro narrativo 

inclinado à leituras que vão além do que uma primeira interpretação pode sugerir ao 

espectador. 
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4 TOTALITARISMO E A CONSTRUÇÃO DO CENÁRIO OPRESSOR 

 

Ao abranger os preceitos alegóricos e melodramáticos que interessam ao 

trabalho, considera-se, portanto, a estruturalização do cenário de uma sociedade 

totalitária em ascensão com início nos dois primeiros filmes dirigidos pelo diretor David 

Yates - Harry Potter e A Ordem da Fênix (2007) e Harry Potter e o Enigma do Príncipe 

(2009) -, quinto e sexto filmes da saga, respectivamente. Posteriormente, nos filmes 

Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 1 (2010) e Harry Potter e as Relíquias da 

Morte - Parte 2 (2011), também com direção de David Yates, conclui-se o panorama 

geral a respeito dos aspectos totalitários levados em conta. 

 

4.1 Vislumbres de um panorama totalitário em Harry Potter 
 

 

Para compreendermos a instauração do regime totalitário em Harry Potter é 

necessário relacioná-la a acontecimentos históricos da humanidade, em que seus 

fundamentos foram estudados a fundo. Para isso, Hannah Arendt, em Origens do 

Totalitarismo (1979), obteve êxito ao se aprofundar nas configurações preliminares - 

desde movimentos políticos e as razões subliminares para que acontecessem - que 

acometem os princípios do totalitarismo.  

Em Harry Potter, ainda que os conflitos girem em torno do embate entre Harry 

e Voldemort, paralelo a isto caminha uma ideologia racial na qual se baseiam os atos 

do vilão e uma subsequente dominação política para a instauração dessa ideologia. 

Numa recapitulação, o segundo filme da série, Harry Potter e a Câmara Secreta (2002) 

explora inicialmente a perseguição sofrida por alunos nascidos em famílias trouxas 

(que não apresentam sangue bruxo puro) para que haja um expurgo em vista da 

prevalência dos que apenas são merecedores por excelência de portar a magia e 

frequentar Hogwarts.  

Em Origens do Totalitarismo (1979), num primeiro momento, a autora analisa 

como se dá a seleção de um grupo que servirá de bode expiatório para que futuros 

movimentos de terror aconteçam e se justifiquem: a escolha facultativa mira a 

completa inocência do grupo, sem histórico de feitos ou futuras intenções, sem 

analogias que o livre de um fatídico porvir. Em consequência disso, se desenvolve o 

que Arendt (1979) chama de ‘’eterno anti-semitismo’’, em que a discriminação do 

determinado grupo se dá sem a necessidade de justificativas plausíveis, pois são 

‘’consequências naturais de um problema eterno’’ (ARENDT, 1979, p. 27). Nos filmes 
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de Harry Potter, em especial o penúltimo, Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 

1 (2010), filme a ser analisado posteriormente neste trabalho, há a condenação por 

excelência dos trouxas sem que seja necessário um argumento plausível, apenas 

evidenciá-los como uma ameaça. 

 
Não estamos interessados aqui na última conseqüência do exercício do 
domínio pelo terror, que leva à situação na qual jamais ninguém, nem mesmo 
o executor, está livre do medo; em nosso contexto, tratamos apenas da 
arbitrariedade com que as vítimas podem ser escolhidas, e para isso é 
decisivo que sejam objetivamente inocentes, que sejam selecionadas sem 
que se atente para o que possam ou não ter feito. À primeira vista, isso pode 
parecer confirmação tardia da velha teoria do bode expiatório, e é verdade 
que a vítima do terror moderno exibe todas as características do bode 
expiatório: no sentido objetivo é absolutamente inocente, porque nada fez ou 
deixou de fazer que tenha alguma ligação com o seu destino. (ARENDT, 
1979, p.26) 

 

Em adendo, o poder em Harry Potter pouco reside em riquezas materiais, o 

dinheiro por dinheiro e a acumulação de fortunas. A busca pelo poder, relacionada 

aos objetivos deste estudo está numa hierarquização humana, de valor de sangue, 

atribuído não só aos mais ricos, mas quem possui moral e valor vindo de uma árvore 

genealógica pura, para só então haver uma dominação política por esses que 

acreditam e pregam tal definição de poder. Arendt (1979) foca no conceito de poder 

lhe conferindo aplicabilidade, utilidade na vida de quem o possui - atrelado à 

exploração e à soberania. Em Harry Potter, poder é, em primeiro lugar, acreditar que 

é merecedor de uma hegemonia imposta por semelhantes - ainda que por meio do 

terror - que propagam a ideia de sangue puro e supremacia bruxa perante aos trouxas. 

Consequência disso é usufruir de um ambiente ‘’puro’’, poder útil por natureza. 

 
O que faz com que os homens obedeçam ou tolerem o poder e, por outro 
lado, odeiem aqueles que dispõem da riqueza sem o poder é a idéia de que 
o poder tem uma determinada função e certa utilidade geral. Até mesmo a 
exploração e a opressão podem levar a sociedade ao trabalho e ao 
estabelecimento de algum tipo de ordem. Só a riqueza sem o poder ou o 
distanciamento altivo do grupo que, embora poderoso, não exerce atividade 
política são considerados parasitas e revoltantes, porque nessas condições 
desaparecem os últimos laços que mantêm ligações entre os homens. A 
riqueza que não explora deixa de gerar até mesmo a relação existente entre 
o explorador e o explorado; o alheamento sem política indica a falta do menor 
interesse do opressor pelo oprimido. (ARENDT, 1979, p. 25) 

 

Como falado anteriormente, a conquista do poder na narrativa de Harry Potter 

está  ligada a uma política racista defendida por Voldemort e seus seguidores, pois é 

por meio dela que se constrói a ideologia promovida com o objetivo de alcançar a 
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dominação da sociedade bruxa. Arendt (1979) faz uma série de correspondências a 

respeito das políticas racistas pela história da humanidade a partir do século XVIII, 

contrapondo a ideia de que os alemães e o nazismo inauguraram a ideologia racial e 

agiram a partir dela. A autora afirma que o movimento nazista se usou da política racial 

por observar que por meio dela o convencimento era mais eficaz, por pura 

conveniência e por encontrar raízes históricas fundamentadas nas práticas 

imperialistas do século XIV, na ‘’corrida para a África’’ e nas discussões sociais que 

conseguiam apoio da opinião pública baseadas na perspectiva racista.  

A política racial em Harry Potter ocorre da concepção de que os bruxos são 

uma raça superior aos trouxas, logo, os que não possuem sangue puro, bem como os 

que não possuem o dom da magia devem ser extinguidos. Essa concepção encontra 

raízes na própria diegese da trama (ainda que não bem explorada nos filmes), na 

dimensão histórica da sociedade bruxa criada pela autora que consiste em 

acontecimentos que precedem às aventuras do próprio Harry Potter e que se 

espelham na atualidade da narrativa que podemos acompanhar através dos 

filmes.  Gerardo Grindelwald também foi um bruxo que acreditava na segregação 

racial e defendia a submissão dos trouxas diante aos bruxos, que se mantinham 

omitidos da sociedade como um todo devido ao Estatuto Internacional de Sigilo em 

Magia27. Lord Voldemort, anos depois, reaparece com uma ideologia similar, no 

entanto, se valendo de métodos diferentes, por até mesmo possuir uma bagagem 

histórica distinta.  

Numa entrevista ao site Potterish, como elucidado por Tatiane Suelen Litza e 

Luiz Rogério Camargo no trabalho A Construção da Figura Ditatorial em Harry Potter 

(2016), J.K Rowling fala a respeito de Voldemort e da construção do personagem no 

que tange sua história, motivações e ambições, se pautando na conexão feita com o 

ditador Adolf Hitler. 

 
The Volkskrant: Você trabalhou para a Anistia por algum tempo. Isso 
influenciou as suas idéias sobre o bem e o mal? [...] Voldemort é, claro, um 
tipo de Hitler. Se você ler livros sobre tipos megalomaníacos como Hitler e 
Stalin, é interessante descobrir como essas pessoas são supersticiosas com 
todo o poder que eles têm. É parte de suas paranóias, o desejo de tornar a si 
próprios maiores do que realmente são; eles adoram falar sobre destino e 
sorte. Eu queria que Voldemort também tivesse todos esses traços 
paranóicos. (POTTERISH, 2007.) 

 

                                                           
27  Lei que visava proteger e omitir o universo bruxo da sociedade trouxa, em vista de perseguições. 
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Voldemort, como a personificação da maldade na narrativa é capaz de 

qualquer ato em nome do poder, do que acredita e da eternidade (seu principal feito 

em função do próprio predomínio no poder), se revestiu de uma ideologia regada 

a  preceitos raciais. Na visão de Arendt (1979) - e na perspectiva que se adotará neste 

trabalho - uma ideia constitui uma ideologia quando monta complexos nutridos de uma 

‘’[...] única opinião suficientemente forte para atrair e persuadir um grupo de pessoas 

e bastante ampla para orientá-las nas experiências e situações da vida moderna.’’ 

(ARENDT, p. 189, 1979).  

Em Harry Potter, a crença da supremacia racial bruxa transcende uma simples 

opinião, pois, conforme Arendt (1979) afirma, ela se torna peça principal para as 

resoluções do universo, no caso, o universo bruxo e o problema racial imposto.  

Por conseguinte, transcende qualquer explicação racional, pois, ao longo da 

história humana, duas ideologias prevaleceram na maneira de interpretar o 

comportamento dos indivíduos: a luta de classe econômica e a luta natural entre raças. 

Tradicionalmente, as duas foram capazes de convencer uma maioria e se encaixar 

em carências e promessas do Estado, coincidindo com princípios e urgências de 

determinado público de fácil adesão, sem levar em conta teor científico e seduzindo 

divulgadores fiéis. Em resumo, a ideologia em Harry Potter se equipara com o conceito 

defendido por Arendt (1979): sintetiza um artifício político com um viés puramente 

doutrinante. 

 
Toda ideologia que se preza é criada, mantida e aperfeiçoada como arma 
política e não como doutrina teórica. [...] Seu aspecto científico é secundário. 
Resulta da necessidade de proporcionar argumentos aparentemente coesos, 
e assume características reais, porque seu poder persuasório fascina 
também a cientistas, desinteressados pela pesquisa propriamente dita e 
atraídos pela possibilidade de pregar à multidão as novas interpretações da 
vida e do mundo. É graças a esses pregadores "científicos", e não a 
quaisquer descobertas científicas, que não há praticamente uma única 
ciência cujo sistema não tenha sido profundamente afetado por cogitações 
raciais. (ARENDT, 1979, p. 189) 

 

 

Como um Líder, Voldemort representa o protótipo pelo qual os movimentos para 

o alcance efetivo da ideologia ocorram. Fomentado pelo que Arendt (1979) denomina 

de Culto da Personalidade, é depositado na figura do vilão um princípio de liderança 

que nasce exclusivamente de movimento totalitário, declarando, assim, 

responsabilidade por tudo que é feito em nome do movimento e da ideologia. 
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Essa responsabilidade total é o aspecto organizacional mais importante do 
chamado princípio de liderança, segundo o qual cada funcionário não é 
apenas designado pelo Líder, mas é a sua própria encarnação viva, e toda 
ordem emana supostamente dessa única fonte onipresente. (ARENDT, 1979, 
p. 424) 

 

Com base nisso, entende-se que todos os crimes cometidos contra os trouxas, 

nascidos trouxas e bruxos que não compactuavam com o movimento em ascensão 

eram feitos em nome do Líder. Em Harry Potter, os Comensais da Morte são o 

principal grupo que apoia e propaga as ideias de Voldemort, bem como age em função 

delas, sem levar em conta princípios morais - é notória a aparição desse grupo no 

quinto filme da saga. Arendt (1979) intitula como fanatismo o sentimento de 

pertencimento dos membros do movimento, diferenciando-o da lealdade, pois tais 

membros estariam, por exemplos, dispostos a morrer pela causa que o movimento 

carrega. Ainda a respeito dos membros do movimento, Arendt (1979) afirma que, 

todavia, eles são capazes de abandoná-lo caso outra ideologia se apresente mais 

promissora, ou se mostram interessados em retornar ao movimento, uma vez que este 

perde a força e volta a despontar. Isso se comprova em Harry Potter quando Lord 

Voldemort perde suas forças no primeiro confronto com Harry ainda pequeno: seus 

seguidores se escondem para não serem pegos pelas autoridades e muitos 

abandonam a causa, pensando que o vilão jamais retornaria. No entanto, quando 

Voldemort consegue reaver seu corpo e os convoca novamente, todos respondem 

dispostos a comprarem os preceitos do Líder para o progresso de sua ascensão. 

No decorrer das narrativas dos filmes subsequentes ao retorno definitivo de 

Voldemort - a partir do quinto filme da saga - há uma sucessão de pequenos eventos 

violentos causados pelo vilão e seus seguidores, que dão início a estrutura de um 

sistema totalitário que faz uso do terror. Arendt (1979) constata que o que suscita o 

terror totalitário em sua forma mais evidente e intimidadora é a certeza de que o Líder 

não precisa mais temer nenhuma resistência, logo, necessita-se da completa 

supressão de elementos opostas à sua ideia. Alvo Dumbledore, conhecido pela 

destreza e poderio mágico, é líder da resistência e um dos principais oponentes ao 

regime de Voldemort, e representava, enquanto vivo, uma ameaça à subida ao poder 

do vilão. Assim, liquidá-lo era o primeiro e principal passo para desestruturar o restante 

da oposição (a Ordem da Fênix e os seguidores de Harry Potter) e mostrar a 

imponência do vilão - feito conseguido em Harry Potter e o Enigma do Príncipe (2009). 

Nesse aspecto, Harry também simbolizava uma ameaça elementar contra Voldemort, 
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porém a relação do vilão para com o herói entrava numa esfera ainda mais particular, 

devido a conexão entre eles; prova disso é a vontade do vilão em executá-lo com as 

próprias mãos, deixando as demais tarefas para seus seguidores. Ainda assim, Harry 

era atributo de resistência e esperança do povo, logo, antes que fosse instaurada a 

ideologia política desejada, o herói tinha de ser eliminado. 

Foucault, em A Ordem do Discurso (1996) define seu objeto de estudo 

transpassando por diversos aspectos que adicionam as modalidades pelas quais o 

discurso pode se manifestar, como uma:  

 
[...] reverberação de uma verdade nascendo diante de seus próprios olhos; 
[...] o discurso nada mais é do que um jogo, de escritura, no primeiro caso, 
de leitura, no segundo, de troca, no terceiro, e essa troca, essa leitura e essa 
escritura jamais põem em jogo senão os signos. (FOUCAULT, 1996. p. 49). 

 

Nesse sentido, o autor ainda conecta a capacidade discursiva à premissa de que 

tudo que é dito teve seu sentido devidamente manifestado e permutado. No que tange 

o discurso ideológico de Voldemort dentro da estruturalização do sistema totalitário, 

suas palavras e feitos se traduzem a um desejo de doutrinação da sociedade bruxa. 

Foucault (1996) se refere à doutrina como um ato que tende a se propagar embasados 

num conjunto de discursos que levam a uma mesma ideia e, consequentemente, 

encontram um sentimento de pertencimento. 

Ainda nessa perspectiva, Foucault (1996) considera elementos 

intrínsecos  enunciados que se opõem ao que já estava vigente e rigorosos por 

seguirem um determinado padrão estabelecido. Voldemort produz, tanto para seu 

seguidores como posteriormente para toda a sociedade bruxa - através dos meios de 

comunicação - um discurso de purificação em detrimento do que já está vigente - a 

livre mistura racial entre bruxos e a conformidade com os trouxas. Nesse sentido, 

Foucault (1996) atribui um sinal prévio aos discursos doutrinadores, como ‘’pertença 

de classe, de status social ou de raça, de nacionalidade ou de interesse, de luta, de 

revolta, de resistência ou de aceitação.’’ (FOUCAULT, 1996, p. 43), o que reafirma o 

discurso pelo qual o vilão deseja sua ideologia racial. 

Em adendo, os eventos das narrativas de Harry Potter, mais fortemente a partir 

do quinto filme da saga, como adotado neste trabalho, entram em consonância com 

as afirmação de Foucault (1996) em dizer que a doutrinação conecta os indivíduos à 

enunciados limitados por proibi-los de terem acesso a todos os outros. Quem a pratica, 

por sua vez, se iguala a um conjunto e se diferencia de outro. Em Harry Potter, a partir 
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do momento em que Voldemort consegue atingir determinados objetivos a fim de subir 

ao poder, ninguém em contato com seu discurso doutrinante pode pensar diferente, 

pois, aos poucos, é esse discurso que rege a sociedade através do medo. 

Consequentemente, surgem dois pólos absolutamente diferentes, de ideias contrárias 

e que formam, portanto, o antagonismo presente na diegese.  

 

4.2 A construção do cenário opressor em Harry Potter 

 

Partindo das narrativas do quinto e sexto filmes da saga, Harry Potter e a Ordem 

da Fênix (2007) e Harry Potter e o Enigma do Príncipe (2009), pretende-se montar um 

panorama que contextualiza, aos poucos, uma esfera opressora capaz de ambientar 

um futuro sistema totalitário.  

É de um movimento de dentro para fora que se inicia uma cadeia de eventos que 

causam uma atmosfera opressora no decorrer da diegese de Harry Potter, começando 

pelo quinto filme da série - quando Harry e o espectador já sabem do retorno de 

Voldemort - até o último. Começando por Hogwarts - o ambiente mais conhecido e 

seguro tanto do espectador quando de Harry -, o Ministério da Magia intervém na 

educação da escola no que diz respeito, principalmente, à matéria de Defesa Contra 

as Artes das Trevas, por acreditar que não há nada lá fora para ser temido ou 

combatido e contrariando às afirmações de Harry quanto ao que presenciara no ano 

anterior. Com isso, um novo material intitulado ‘’Defesa Contra as Artes das Trevas: 

Básico para Iniciantes’’ é aplicado na escola, com o intuito de ensinar a forma correta 

de se defender - uma abordagem teórica, sem feitiços, em oposição aos anos 

anteriores e, também, às medidas tomadas por Harry e por quem acredita nas 

palavras de que Aquele-Que-Não-Deve-Ser-Nomeado realmente voltou. 

A interferência do Ministério da Magia em Hogwarts se dá pela presença de 

Dolores Umbridge, bruxa nomeada como a nova professora de Defesa Contra as 

Artes das Trevas. Durante sua apresentação para o corpo docente de Hogwarts, uma 

fala em especial resume seu papel na narrativa: ‘’Vamos preservar o que deve ser 

preservado, aperfeiçoar o que puder ser aperfeiçoado, e cortar práticas que deveriam 

ser proibidas.’’ 

A personagem em questão, pelo uso da vestimenta rosa e pelo tom de voz 

infantilizado e fino, contrasta com sua verdadeira personalidade. No desenrolar da 

trama, enquanto Dolores ganha mais poder dentro de Hogwarts devido às ordens do 
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Ministro da Magia - chegando a ganhar o título de Alta Inquisidora e posteriormente 

ocupar o cargo de diretora da escola -, suas técnicas de punição contra alunos que 

não seguem suas ordens podem ser comparadas à torturas (o ato de escrever 

repetidas vezes a frase ‘’Não devo contar mentiras’’ enquanto o conteúdo aparece 

cravado em carne viva na mão de quem escreve, aplicado em Harry, por exemplo). 

Além disso, uma série de Decretos Educacionais são impostos na medida em 

que a personagem observa atos contrários ao que o Ministério da Magia considera 

correto: o banimento de música, a imposição da maneira correta de se vestir, o 

recrutamento de alunos voluntários a participarem do Esquadrão Inquisidor (grupo de 

alunos que ajudam a fiscalizar a escola, com o ganho de méritos e medalhas, como 

no modelo militar), a submissão dos alunos à entrevistas que visam descobrir atitudes 

proibidas, entre outras. O ápice das atitudes coercitivas de Dolores Umbridge 

acontece quando a personagem deseja arrancar a verdade de Harry usando uma das 

maldições imperdoáveis - a Maldição Cruciatus - quando o herói e um grupo de amigos 

desejam escapar da escola em busca de uma missão. 

No que tange os estudos de Foucault (1996) a respeito da produção de discurso, 

pode-se assimilar com o modo de funcionamento dos meios de comunicação em 

Harry Potter, no que diz respeito ao controle e a seleção da temática que será 

veiculado, ‘’[...] redistribuída por certo número de procedimentos que têm por função 

conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua 

pesada e temível materialidade.’’ (FOUCAULT, 1996, p. 49). Nessa perspectiva, o 

principal meio de comunicação do mundo bruxo, o jornal O Profeta Diário, 

desempenha papel substancial para a manutenção da bem estar da sociedade bruxa, 

uma vez que o Ministro da Magia, Cornélio Fudge, se nega a acreditar no retorno de 

Voldemort.  

O jornal, gerenciado pelo Ministério, logo de início inicia uma dinâmica midiática 

com a finalidade de desacreditar Harry Potter e seu principal defensor, Dumbledore - 

isso também se deve ao fato de que Cornélio acredita que Dumbledore, como um 

grande bruxo já considerado para o cargo de Ministro da Magia, queira roubar seu 

posto.  

Determinadas ações do jornal na narrativa de Harry Potter são amparadas pelo 

procedimento de exclusão, analisado por Foucault (1996), definido como um discurso 

de um louco que não pode transitar livremente. Portanto, anula-se suas palavras sem 

deixar chances de ser aderidas ou levadas em consideração. 
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Figura 1 - Cena do filme Harry Potter e a Ordem da Fênix 
(2007) 

 

 

Figura 2 - Cena do filme Harry Potter e a Ordem da Fênix 
(2007) 

 

 

Figura 3 - Cena do filme Harry Potter e a Ordem da Fênix 
(2007) 

 

 

Figura 4 - Cena do filme Harry Potter e a Ordem da Fênix 
(2007) 

 

 

 

Figura 5 - Cena do filme Harry Potter e a Ordem da Fênix 
(2007) 

 

 

 

Também com o objetivo de contextualizar o espectador dos eventos narrativos 

sem a necessidade, por exemplo, da fala de um personagem para tal, o filme faz uso 

de cenas de transições em que as matérias do jornal ganham destaque e continuam 

a se alinhar aos mandamentos de Cornélio Fudge com a revalidação de sua 

intervenção na educação de Hogwarts, considerando-a revolucionária e com objetivo 

de trazer a educação correta para a ‘’linha da frente’’, colocá-la em ‘’primeiro lugar.’’ 
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No mesmo aspecto, o jornal divulga a aprovação de pais dos alunos em relação 

aos novos métodos tomados. Em outra transição, o jornal justifica a repentina fuga em 

massa de Azkaban, seguidores de Voldemort, sem mencionar o vilão como causador 

do ato - o Ministro e o veículo de comunicação culpam Sirius Black, bruxo fugitivo que 

tem parentesco com uma das bruxas que havia escapado, Bellatrix Lestrange. 

 

 

 

Figura 6 - Cena do filme Harry Potter e a Ordem da Fênix 
(2007) 

 

 

Figura 7 - Cena do filme Harry Potter e a Ordem da Fênix 
(2007) 

 

 

Figura 8 - Cena do filme Harry Potter e a Ordem da Fênix 
(2007) 

 

 

Figura 9 - Cena do filme Harry Potter e a Ordem da Fênix 
(2007) 

 

 

Figura 10 - Cena do filme Harry Potter e a Ordem da Fênix 
(2007) 

 

 

Figura 11 - Cena do filme Harry Potter e a Ordem da Fênix 
(2007) 
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Todas essas medidas são tomadas pelo Ministro uma vez que sua credibilidade 

é posta em perigo por eventualmente, em sua gestão, a maior ameaça das trevas ter 

realmente retornado. Com o cargo mais alto e mais importante do Ministério, sua 

imagem é usado como escudo e amparo às atitudes tomadas para cessar a crença 

de que Voldemort voltou, causando, de certa maneira, um fascínio pela imagem de 

um político e suas medidas tomadas para garantir a paz na sociedade. Uma cena em 

especial exemplifica a autoridade pela qual Cornélio Fudge quer ser visto, com uma 

grande imagem de si no salão principal do Ministério da Magia, numa pose que insinua 

uma indiscutível implacabilidade, como sugere a figura 11. 

O poder de Cornélio chega ao controle do uso indevido de magia e, devido ao 

receio de que mais pessoas acreditem em Harry e Dumbledore quanto ao retorno de 

Voldemort, o próprio assume a corte que julga o herói em relação ao uso do feitiço 

Expecto Patronum contra Dementadores que apareceram nas imediações trouxas - 

ato considerado desproporcional por se tratar de um menor de idade e questionável 

pois os Dementadores, até então, estavam sob controle do Ministério, o que gera a 

indagação por parte de Dumbledore: por que tais criaturas apareceram para Harry? 

Voldemort não teria retornado e estava, aos poucos, garantindo sua influência sob 

criaturas das trevas para lutarem em seu favor? 

A Ordem da Fênix, por um lado, é a única a se preocupar até então com as 

movimentações de Voldemort, que ainda age de forma furtiva. A cena em que Harry 

é resgatado da casa dos tios, na Rua dos Alfeneiros N° 4, demonstra os cuidados 

tomados pela grupo para a segurança de Harry. A sequência o mostra cercado pelos 

membros da Ordem e exemplifica o contraste de insegurança com a tranquilidade da 

sociedade trouxa. 

Alguns aspectos corroboram a maneira como a narrativa constrói determinados 

elementos que ajudam a construir um cenário ostensivo e de tensão, em que pessoas 

se escondem enquanto um clima de desconfiança e apreensão aos poucos se inicia. 

O Largo Grimmauld, N° 12 representa um quartel, uma base secreta da Ordem da 

Fênix que necessita de um Fiel do Segredo para ser revelado. Nesta base secreta, a 

Ordem discute as teorias que abrangem os planos de Voldemort: a crença de que há 

pessoas infiltradas em todos os lugares, a de que o vilão está esperando o momento 

certo para aparecer oficialmente, bem como sua intenção de reconstruir seu exército 

recrutando mais seguidores do passado. Quanto a esse aspecto, Dumbledore se 

preocupa com o recrutamento dos Gigantes, e pede para Rúbeo Hagrid - guarda-caça 
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de Hogwarts - verificar se a comunidade de gigantes já foi tentada às influências de 

Voldemort, o que se confirma posteriormente. 

Harry, apresentado a tudo isso somente no quinto filme, é alvo, por parte de 

Sirius Black, da fomentação da ideia de que a Ordem da Fênix corresponde a um 

verdadeiro grupo heróico e rebelde, de resistência, e que, no passado, sofreu 

consequências causadas em face do combate direto contra o mal. Assim, no herói, é 

despertado a gana por ocupar um lugar numa guerra que ele e a Ordem sabem que 

está por vir. Tão forte é o grupo de resistência e sua base secreta, que o próprio Sirius 

Black, fugitivo desde o terceiro filme da saga, se mantém escondido o tempo inteiro e 

se comunica usando um nome sabido apenas por pessoas de confiança, 

Almofadinhas, por crer que as cartas podem ser interceptadas pelo Ministério. 

Nesse ambiente também é inserido, de forma discreta, a submissão de criaturas 

mágicas consideradas inferiores (os elfos domésticos) aos bruxos; tais criaturas são 

servas de famílias comumente nobres e ricas. Monstro, o elfo doméstico da família 

Black, preza, de acordo com a influência de seus patrões, pelo sangue puro e pelo 

permanência da linhagem pura. 

Se valendo dos estudos de Bordwell (2008) a respeito da mise-en-scène 

cinematográfica, e tomando nota da importante elucidação por parte do autor acerca 

dos elementos que a compõem, a iluminação é um aspecto importante a ser levado 

em conta na constituição das cenas dentro desta breve contextualização opressora 

dos dois filmes que precedem as narrativas que serão analisadas. 

Assim, no decorrer do filme, é importante ressaltar que o pressentimento de que 

as coisas estão mudando para pior se dá pelo uso de elementos que obscurecem o 

clima em tela, transpassado, também, por falas genéricas e pelo uso de fenômenos 

da natureza que indicam a alternância para climas mais severos, em consequência 

dos movimentos arquitetados pelo mal que ainda não estão em completa evidência, e 

resguardam suas verdadeiras intenções.  

Alguns exemplos são: as cenas do ataque dos Dementadores a Harry e Duda, 

seu primo, presumivelmente a mando de Voldemort, numa sequência que o clima de 

um verão quente é transformado numa atmosfera escura e sombria. A anteriormente 

mencionada fuga em massa dos prisioneiros de Azkaban, também orquestrada por 

Voldemort, dando ênfase para Bellatrix Lestrange, fiel seguidora do vilão, presa devido 

aos crimes cometidos no passado como uma Comensal da Morte, em especial pela 

tortura dos pais do aluno Neville Longbottom. A percepção, por parte de Harry, Rony 
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e Hermione, de que precisam ser ensinados da maneira correta a como se defender 

contra as artes das trevas - após um aviso de Sirius de que as coisas do lado de fora 

de Hogwarts estão cada vez mais piores. 

Dentro de Hogwarts, com todas as novas imposições sobre os alunos e a noção, 

por parte dos três protagonistas, de que o mal está agindo do lado de fora, gera a 

formação da Armada de Dumbledore: um grupo secreto de alunos que acreditam 

necessitar da aprendizagem mais eficaz da Defesa Contra as Artes das Trevas. 

Inseridos numa rotina escolar repressora e que nega o retorno de Voldemort, o 

recrutamento dos membros da Armada acontece num lugar afastado e escondido, 

com apenas pessoas de confiança. Todavia, é através de uma exposição de todos os 

feitos de Harry em combate contra o mal que os membros são convencidos a 

participarem, e se inicia, então, um movimento estudantil que burla todas as regras a 

fim de se prepararem para o que pode estar por vir. 

Ainda que não mencionada no filme, vale mencionar a maneira com a qual a 

Armada de Dumbledore conseguia se comunicar em meio ao ambiente de integral 

fiscalização e controle de comunicação que Hogwarts se tornou: galeões - a moeda 

bruxa - eram encantadas e esquentavam para informar a data e o horário dos 

encontros, de maneira a não despertar atenção. 

É importante contextualizar que alguns membros da Armada de Dumbledore 

tinham outros motivos por trás do simples desejo de aprender a maneira correta de se 

defender. Pelo período de terror que antecedeu Harry e montou a visão aterrorizante 

de Voldemort e, em seguida, pelo seu retorno, dois personagens em especial aderem 

à Armada por motivos pessoais. Cho Chang se mostra motivada pelo recente 

assassinato de Cedrico Diggory, ex-namorado que morreu no ano anterior pelas mãos 

de Pedro Pettigrew, seguidor de Voldemort que o ajudava no momento em que reaveu 

seu corpo. Tal motivação pode ser interpretado pelo viés de justiça em relação à morte 

de alguém que pertencia ao ‘’lado do bem’’, e que era a figura de mais uma herói 

vítima de um cenário de guerra iminente. Neville Longbottom, por sua vez, é movido 

pela vingança, devido aos pais - ex-membros da Ordem da Fênix - terem ficado 

inválidos devido às torturas praticadas por uma Comensal da Morte, Bellatrix 

Lestrange. 

Com a descoberta da Armada de Dumbledore por Dolores Umbridge, o grupo é 

assumido como uma maneira pela qual Dumbledore arquitetava um plano para 

assumir o Ministério - que o personagem em questão faz questão de declarar culpa, 
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tornando-se fugitivo por conspirar contra o órgão governamental. O fato nutre ainda 

mais a ideia de Cornelius Fudge de que Dumbledore pretendia usurpar seu cargo e, 

consequentemente, Umbridge é incubida da posição máxima dentro de Hogwarts. 

Já nos momentos finais do filme, a Ordem da Fênix e os Comensais da Morte se 

enfrentam num combate que inaugura, após a ressurreição de Voldemort, a imposição 

dos papéis antagônicos no sistema totalitário que tentará ser instalado no decurso dos 

próximos três filmes. Em consequência, com o Ministério da Magia de palco, o duelo 

principal fica a cargo de Dumbledore e Voldemort, ressignificando o discurso do 

retorno do futuro ditador num espaço físico de suma importância para o processo de 

dominação da sociedade bruxa britânica. Ao mesmo tempo, também no Ministério da 

Magia, acontece a revelação para Cornelius Fudge de que Voldemort realmente 

retornara, o que equivale à sua queda como Ministro, alegoricamente representada 

pela destruição, devido às ações de Voldemort, de sua grande imagem exposta no 

salão do Ministério, mostrada na figura 12. 

 

 

 

Figura 12 - Cena do filme Harry Potter e a Ordem da Fênix 
(2007) 

 

 

Figura 13 - Cena do filme Harry Potter e a Ordem da Fênix 
(2007) 

 

 

Figura 14 - Cena do filme Harry Potter e a Ordem da Fênix 
(2007) 

 

 

Figura 15 - Cena do filme Harry Potter e a Ordem da Fênix 
(2007) 
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Após a batalha final entre Dumbledore e Voldemort, os dois ambientes mais 

trabalhados no quinto filme da saga (Hogwarts e o Ministério da Magia) adquirem um 

novo contexto, contemplados por mais uma transição do Profeta Diário, que agora 

assume um discurso diferente ao reconhecer que Lord Voldemort está de volta. 

Dumbledore retorna à escola como diretor, e também é reconhecido junto a Harry pelo 

que defendiam publicamente a respeito do regresso do vilão. O Ministro da Magia, por 

sua vez, renuncia o cargo, em vista da desaprovação popular e da pressão recaída 

em seus métodos e crenças devidamente desmentidos. 

Harry Potter e o Enigma do Príncipe (2009) apresenta um clima bem mais 

sombrio agora que a sociedade bruxa está a par do retorno de Voldemort. Assim, se 

inicia uma série de eventos que geram terror na universo trouxa, bem como 

sequestros e assassinatos causados pelos Comensais da Morte. Mais uma vez, tudo 

é noticiado pelo Profeta Diário que agora, porém, confere valor ao que Harry Potter e 

Dumbledore afirmavam em relação à presença do maior vilão da trama.  

Uma sequência em especial contrapõe às visões a respeito dos acontecimentos 

no mundo bruxo e na sociedade trouxa, em que os veículos de comunicação noticiam 

os mesmos atentados cometidos pelos Comensais da Morte. Um rádio numa 

lanchonete trouxa comenta o acidente ocorrido numa ponte em Londres, noticiando a 

investigação policial e o pedido do prefeito para que os cidadãos fiquem calmos.  

 

 

         Figura 16 - Cena do filme Harry Potter e o Enigma do Príncipe (2009) 

 

No Profeta Diário, lido por Harry, no entanto, tudo é noticiado como atos 

terroristas e é falado abertamente a respeito da ameaça que os Comensais da Morte 

representam para a comunidade bruxa. Mais uma vez, o jornal mais popular entre os 

bruxos da Inglaterra é usado como ferramenta para engrandecer o Ministério da 
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Magia, devido às novas medidas tomadas pelo novo Ministro, Rufo Scrimgeour, frente 

ao reconhecido retorno de Lord Voldemort. 

Trabalhando na perspectiva de que o Ministério está a favor da comunidade 

bruxa e reconhece o perigo que correm, o Profeta Diário também se valeu da imagem 

de Harry como único capaz de derrotar Voldemort, intitulando-o como O Eleito. A 

crença de que apenas o herói poderia livrar o mundo da figura do vilão é fomentado, 

também, pela profecia presente no quinto filme, que afirmava o fato de que um não 

poderia viver enquanto o outro estivesse vivo. Consequentemente, Harry torna-se um 

depósito de fé e esperança da sociedade bruxa, que agora o enxerga com outros 

olhos.  

Mais uma vez se valendo da mise en scène estudada por Bordwell (2008) dentro 

das narrativas cinematográficas, a iluminação ocupa papel importante dentro do sexto 

filme da saga em função da fortificação do cenário opressor.  

O filme trabalha tons escuros em ambientes fechados - que dão um ângulo 

enclausurante em relação aos rumos que a narrativa tomará -, e nebulosos e 

tempestuosos em ambientes abertos, em visto do prenúncio do perigo, sempre em 

sintonia com as relações de causa e efeito orquestradas pelos personagens, ora 

agindo em favor das descobertas necessárias para combater Voldemort e seus 

seguidores, ora planejando de modo sorrateiro o triunfo do mal, ainda não 

completamente às vistas da sociedade.  

Em Hogwarts, a segurança é reforçada por se acreditar que forças do mal 

queiram adentrar a escola, numa comparação que abrange o passado de Lord 

Voldemort. Num discurso a respeito de Voldemort, como ex-aluno da casa de 

Sonserina, ainda como Tom Riddle, o diretor enfatiza que as medidas de segurança 

tomadas são em função de que, no passado, Hogwarts não sabia estar abrigando o 

estudante que um dia se tornaria a maior ameaça da sociedade bruxa, antecipando o 

foco depositado pelo filme na história do vilão: desde um órfão que se descobre bruxo 

a um aluno exemplar da Sonserina, passando por uma jornada, após a formação em 

Hogwarts, trilhada rumo à construção de uma ideologia racial, de feitos que, segundo 

as palavras de Dumbledore, extrapolam a esfera normal da maldade. O diretor da 

escola ressalta, ainda, que o objetivo das forças do mal são os próprios estudantes, 

por ainda se encontrarem, numa leitura alegórica, propensos a serem recrutados por 

ideias extremistas, caso não bem protegidos. 
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            Figura 17 - Cena do filme Harry Potter e o Enigma do Príncipe (2009)) 

 

A Ordem da Fênix, por sua vez, se preocupa em não causar intrigas internas no 

grupo de resistência, por acreditarem estarem sendo alvos de perseguição, devido ao 

desaparecimento de pessoas e assassinatos que, sabem eles, são um prenúncio de 

algo pior que está por vir. Assim, um atentado contra a Ordem é cometido pelos 

Comensais: a casa dos Weasley é atacada com a intenção de causar pânico e 

provocar o herói, ainda abalado pela morte de Sirius.  

Neste episódio, a gana de Harry e Ginna, membros da Armada de Dumbledore, 

representa naquele momento a enérgica dedicação juvenil em combater o mal, 

aspecto importante para os dois filmes seguintes e o cenário de guerra que se 

estabelece. 

O sexto filme pode ser dividido em dois objetivos claros: contar a história de 

Voldemort com a finalidade de obter um item de suma importância para sua 

destruição, e a liquidação de um líder em particular: Dumbledore. No que se refere à 

história do vilão, seu passado monta um cenário que dispõe os atributos que o 

tornaram um líder vilanesco e ditador. Órfão e criado num orfanato, Tom sabia que 

era diferente das demais crianças, e o fato de ser um bruxo reafirmou, em sua cabeça, 

seu lugar superior às crianças trouxas. Dentro da escola, Tom usava da boa lábia para 

conseguir informações e conquistar professores que lhe foram úteis para seus planos, 

traduzidos futuramente no completo abandono da identidade Tom Marvolo Riddle para 

assumir a figura de Lord Voldemort. Nessa perspectiva, é possível aplicar uma leitura 

alegórica de líderes totalitários que se consideravam diferentes dos demais e 

governaram a favor de seus ideias racistas, ainda que fosse preciso exterminar a 

quem julgava inferiores - essa analogia também é feita por J.K Rowling, em relação a 

Hitler, como mencionado anteriormente. 
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O segundo objetivo definido pelo filme parte do lado do vilão, que incube um de 

seus novos seguidores de assassinar Dumbledore. Como um líder da resistência e 

representação de segurança para a sociedade e para Harry, a crença de que a morte 

de Dumbledore poderia abrir portas para a fundação do regime que reconstruiria o 

universo bruxo de acordo com os ideias de Voldemort dá vazão à uma sucessão de 

investidas mal sucedidas por parte de Draco Malfoy: a tentativa de envenenamento e 

um colar amaldiçoado. Draco, representando um jovem recrutado pelo mal, que tem 

na história da família a herança de se achar pertencente a uma raça superior, é 

substituído na missão de assassinato por Severus Snape, membro da Ordem da Fênix 

que se revela um agente duplo, assassinando Dumbledore. 

Nesse sentido, Harry Potter e o Enigma do Príncipe (2009) confere aos 

personagens de sua narrativa um valor não só embasado pelos seus cargos na trama 

principal - protagonista, antagonista, coadjuvante -, mas também elucida uma 

relevância política dentro da sociedade bruxa. Harry é precioso, chave para vencer o 

mal, O Eleito segundo os veículos de comunicação, enquanto outros personagens, 

como Dumbledore, ainda que um líder, possui menor valor, como dito por suas 

próprias palavras.  

 

 

            Figura 18 - Cena do filme Harry Potter e o Enigma do Príncipe (2009) 

 

Apesar de não assumir socialmente o posto de O Eleito, Harry tem ciência de 

que é o principal oponente de Voldemort, e a cobrança por tal cargo o acomete quando 

Dumbledore lhe dá uma primeira missão, com a ressalva de que, se ele falhar, o 

destino do mundo está entregue nas mãos da sorte. Para completar a missão, Harry, 

além de se referir à profecia, se denomina como O Eleito para os fins que foi 

responsabilizado, reverenciando, também, a coragem de sua mãe em combater 
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Voldemort no passado, como mostra a figura 18. Ao assumir o posto de O Eleito, Harry 

finaliza a narrativa do sexto filme impondo seu papel político no contexto a ser 

analisado nos filmes posteriores, por ser a oposição máxima contra o Líder, 

Voldemort. 
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5 A JORNADA PELO PODER: O CONFLITO ENTRE IDEAIS EXTREMOS NO 
DESFECHO DE HARRY POTTER 

 

Contextualizado o cenário mercadológico na qual a franquia Harry Potter é 

inserida, compreendemos que, ao longo das oito adaptações cinematográficas, as 

narrativas se moldaram pelo conceito do blockbuster high concept ao explorar os 

diversos níveis de produção de conteúdo e mercadorias anexas ao objeto original. 

Isso, contudo, não enfraquece a diegese construída por 10 anos, conforme endossado 

anteriormente: os elementos da narrativa são dispostos a interpretações que podem 

exceder aquilo que o gênero e a crítica impõem a respeito da carência de conteúdo 

narrativo, em vista, também, do forte teor  melodramático  com o qual a saga é 

estruturalizada - a depender, claro, da perspectiva adotada. Impondo às duas 

narrativas as modificações que a era clássica sofreu bem como os aspectos mantidos, 

infere-se, portanto, que ‘’[...] o espectador constrói a forma e o sentido de acordo com 

um processo de conhecimento, memória e inferência.’’ (BORDWELL, 2005, p. 300 - 

301). 

Inicia-se, assim, um processo de leitura alegórica autônoma, pela qual pretende-

se vislumbrar aspectos de um contexto político totalitário em ascensão, em que a 

elucidação por meio das alegorias expressa as ações tomadas em nome da conquista 

do poder e controle dentro da sociedade bruxa, guiada por uma ideologia racial 

segregacionista. 

Com a adaptação do último livro da saga Harry Potter dividido em duas partes, 

o penúltimo filme chegou aos cinemas em 19 de novembro de 2010, intitulado como 

Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 1. A crescente onda de atentados por 

parte de Lord Voldemort continua a perturbar o universo bruxo, e o último ano de Harry 

em Hogwarts é comprometido devido à missão dada por Dumbledore: encontrar e 

destruir as Horcruxes para enfim poder liquidar seu maior inimigo. Prestes a completar 

17 anos, a maioridade na sociedade bruxa, Harry está ciente de sua vulnerabilidade 

e, com a ajuda da Ordem da Fênix, tem de ser transferido da casa de seus tios - o lar 

que o mantinha protegido - para um local seguro. Devido à atmosfera pessimista e 

suspeita em relação a qualquer indivíduo que possa obter informações sigilosas dos 

movimentos da Ordem, as devidas precauções são tomadas para que tudo ocorra 

bem; o grupo, contudo, é atacado, sofre perdas e, por consequência, é agregado ainda 

mais temor sobre os movimentos de Voldemort. Ao mesmo tempo, Rufus Scrimgeour, 

atual ministro da magia, é assassinado, depondo o controle absoluto do Ministério da 
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Magia sob os domínios de Voldemort. Por conseguinte, Harry se torna um fugitivo e, 

juntamente a Rony e Hermione, embarca na missão dada por Dumbledore enquanto 

a ideologia do vilão toma as rédeas das engrenagens da sociedade bruxa. 

No ano seguinte, em 15 de julho de 2011, o desfecho da saga chegou aos 

cinemas com o filme Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 2. Dando 

continuidade ao plano de destruir todas as horcruxes, Harry, Rony e Hermione 

precisam invadir Gringotes, o banco dos bruxos, a fim de roubarem um objeto de suma 

importância para a liquidação de Voldemort. O vilão, por sua vez, se dá conta de que 

seu segredo foi descoberto e que sua eternidade está ameaçada. Ao mesmo tempo, 

Harry retorna a Hogwarts como um fugitivo, por acreditar que a escola esconde mais 

uma das horcruxes. Voldemort, crente de que possui a Varinha das Varinhas, porém 

ciente de sua atual vulnerabilidade, reúne todos seus seguidores e planeja um ataque 

final a Hogwarts, com o intuito de cessar os planos de Harry e liquidá-lo de uma vez 

por todas. 

No que confere à análise fílmica, deve-se, primeiro, conforme Vanoye e Goliot-

Lété (2006), indicar uma perspectiva de observação a fim de explorar o filme e 

trabalhá-lo de maneira a movimentar seu conjunto de significados. O funcionamento 

se dá a partir da ideia de que o analista confronta suas próprias impressões do filme, 

com origem desde o primeiro contato com a narrativa; inicia-se, deste modo, uma 

dissociação fílmica em que os elementos, uma vez isolados, são novamente 

conectados e ‘’[...] se tornam cúmplices para fazer surgir um todo significante [...]’’ 

(VANOYE, GOLIOT-LÉTÉ, 2006, p. 15). 

Na mesma perspectiva, Marie (2009) desenvolve o argumento de que não deve 

haver especificidades exclusivamente cinematográficas para teorizar um filme, pois 

deve-se considerar possibilidades de interpretação além das teorias intrínsecas ao 

meio do cinema, cujos significados são legitimados através da análise. 

Nesse sentido, Jullier e Marie (2009) conferem ao estilo a arte de descrever, em 

imagens e sons, uma história. Através dos elementos inseridos na imagem e no som, 

portanto, é possível realizar a leitura de um filme, conferindo-lhe valores que podem 

ser classificados conforme níveis de manifestação numa ordem de importância e 

grandeza. São eles: nível do plano, nível da sequência e nível do filme. Numa 

desestruturalização dos componentes estilísticos do filme, temos a porção da história 

localizada entre dois cortes - o plano; essa porção, por sua vez, depende de um série 

de técnicas adotadas previamente pelos profissionais do ramo com a intenção de 
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estabelecer um panorama técnico eficiente, mas também fomentar significados dentro 

do filme que também possam interagir com o espectador. A associação de planos visa 

formar uma unidade - a sequência - e, consequentemente, dar sentido às narrativas 

através de planos-sequências e a composição de pontos de vistas distintos em tela, a 

fim de oferecer ao espectador ‘’’o discurso oculto’ e outros efeitos de sentido figurado’’. 

(JULLIER, MARIE, p. 42, 2009). 

Por último, o filme como um todo é formado pelo encadeamento de significados 

previamente montados pelos itens anteriores: aqui, entram a cenografia e 

componentes variados que se sobressaem à tela, por demandar conhecimento prévio. 

As figuras da narrativa são apresentadas e representadas conforme protótipos da 

necessidade da história, e conquistam a audiência pela devida sucessão de eventos. 

Em vista da análise dos filmes Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 1 

(2010) e Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 2 (2011), o trabalho adota 

perspectivas que visam salientar e absorver determinados elementos interpretativos 

pelos quais se acredita poder extrair a mais efetiva leitura alegórica das narrativas, 

sendo elas: o trabalho com os meios de comunicação e a maneira com o qual os 

veículos desempenharam papéis importantes dentro da sociedade bruxa, pela 

manipulação das massas em detrimento dos interesses do governo, bem como 

contextualizar o espectador dos vários pontos de vista a respeito dos acontecimentos; 

os pólos de conflito que se entrelaçam ao melodrama, favoráveis à implantação da 

ideologia racista em oposição à parcela que constitui a resistência, combatente do 

cenário opressor; e o contexto que engloba as relações políticas devido a existência 

do órgão governamental de suma importância para os objetivos ideológicos assim 

como para o início da ascensão da esfera totalitária a ser analisada. 

 

5.1 A ascensão do Líder e os guerreiros caídos: a caça pela ameaça inventada 
 

  
O prólogo de Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 1 (2010) promove, de 

início, um som que prenuncia algo deteriorado, desgastado, que ao longo dos sete 

filmes veio ganhando força e transformando a atmosfera em algo ruim - o próprio logo 

da Warner Bros., enevoado de início, sugere a ambientação deturpada, devido ao 

aspecto enferrujado e arruinado (Figura 19) enquanto a famosa trilha principal da 

franquia, Hedwig’s Theme (John Williams, 2001), o acompanha sem conseguir se 

sobressair; o ruído, por fim, aumenta até dar a sensação de completo sufocamento. 
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Figura 19 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 1 (2010) 

 

 

 

Figura 20 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 1 (2010) 

Um plano detalhe nos olhos do Ministro da Magia, Rufo Scrimgeour (Figura 20) 

inicia um discurso como o atual líder político da sociedade bruxa britânica a respeito 

do inegável tempo de trevas pelo qual estão passando, que parece, por um momento, 

se dirigir ao espectador. Em seguida, um close-up revela o semblante extremamente 

compenetrado, no que aparenta ser uma luta interna para permanecer resistente 

(Figura 21). O discurso segue enfatizando a ameaça que não mais se preocupa em 

se esconder, mas que, segundo as palavras do Ministro, terá de enfrentar os ‘’eternos 

servos’’ dos cidadãos, defensores da liberdade do povo - ele, como Ministro e suas 

estratégias dentro do Ministério da Magia, o órgão governamental que visa repelir as 

forças do mal com o poder que pensam ter. 

 

 

 

Figura 21 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 1 (2010) 

 

 

Figura 22 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 1 (2010) 

 

Na conclusão, o foco sobre o Ministro desfoca silhuetas irreconhecíveis dentro 

do campo, sugerindo o futuro golpe sofrido de dentro do próprio Ministério, arquitetado 

por figuras desconhecidas (Figura 21). Em seguida, a afirmação de que o Ministério 

como instituição permanece forte é sucedida por uma ininterrupta sequência de 
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flashes, que revela, num plano médio, a figura do Ministro de costas encarando o 

punhado de jornalistas, os quais eram o verdadeiro alvo do discurso (Figura 22). 

O prólogo tem andamento de acordo com os preceitos do cinema clássico 

endossados por Bordwell (2005), com a devida exposição de tempo, lugar e 

personagens em relação às suas posições iniciais para posteriormente exibi-los em 

ação rumo aos seus objetivos. Hermione é a primeira a ser apresentada em seu 

ambiente familiar trouxa, com o plano detalhe nas notícias do jornal Profeta Diário 

(Figura 23) a respeito do assassinato de famílias trouxas, do pânico espalhado pela 

Marca Negra, do aumento do número de Comensais da Morte e que Rufo Scrimgeour 

necessita se encontrar urgentemente com o Primeiro Ministro Britânico Trouxa. As 

informações no jornal, ao contextualizar o espectador do cenário assombroso da 

diegese, fomenta a atitude da personagem em apagar a memória dos pais pela sabida 

perseguição que sofrerá por não ter sangue puro e também por acompanhar o herói, 

Harry, na futura jornada para liquidar Voldemort. 

 

 

 

Figura 23 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 1 (2010) 

 

 

Figura 24 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 1 (2010) 

 

 

Figura 25 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 1 (2010) 

 

 

Figura 26 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 1 (2010) 
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Um plano geral apresenta Harry (Figura 24), que observa a partida dos tios pelo 

também sabido perigo que correm agora que o sobrinho está prestes a se tornar maior 

de idade, período que a casa onde moram perderá toda a proteção. Dali em diante, o 

herói tem ciência que muito em breve também nunca mais voltará àquele local, em 

vista de seus objetivos para colocar um fim em seu maior inimigo. Rony, em casa, 

aguarda pela primeira das missões que participará em nome da resistência contra 

Voldemort, e mais um plano geral anuncia o local do qual ele também terá de se 

despedir, muito em breve, sem previsões de volta (Figura 25). Hermione, ao deixar a 

casa dos pais, caminha sozinha rumo à algo muito maior que ela, representado pela 

torre ao fim da rua, exposto por um movimento de câmera contínuo, da esquerda para 

a direita, que a acompanha da saída até a caminhada, afastando-se em subida num 

plano geral encoberto por um fade out que finaliza o prólogo (Figura 26). A ênfase nas 

cores escuras dos ambientes externos retrata, através do tempo nublado, o prenúncio 

das circunstâncias ameaçadoras. 

A narrativa ganha ritmo com a aparição de Snape, assassino de Dumbledore e 

atual ocupante do posto de seguidor mais leal a Voldemort, em direção à Mansão 

Malfoy, na qual seu Líder e os demais Comensais da Morte o aguardam. As cores 

predominantes em cena não fogem do preto e do acinzentado, e além das figuras 

sombrias ocupando a vasta mesa - detalhe que enaltece, juntamente à mansão, o 

ambiente de famílias ricas que por consequência possuem sangue puro -, o que mais 

chama atenção do recente convidado é a presença de uma mulher suspensa no ar, 

deitada, ferida e com ares de exaustão, como um animal aguardando o abate (Figura 

27), mostrado num plano médio. 

 

 

Figura 27 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 1 (2010) 

 

 

Figura 28 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 1 (2010) 

 

Logo inicia-se o diálogo a respeito de uma grande missão: atacar o maior 
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oponente de Voldemort. Este, por sua vez, ocupa a cabeceira da mesa num plano 

centralizado (Figura 28), evidenciando a posição de Líder ajudado, também, pelo tom 

de voz frio e autoritário frente aos servos de confiança e pela simetria dada pelo 

enquadramento.  

Na sequência, é mencionada a tomada do Ministério da Magia por parte de 

Voldemort com ajuda coagida de Pio Thicknesse, infiltrado que servirá como 

marionete uma vez que Rufo Scrimgeour será morto. O plano sobre a cabeça de Pio 

Thicknesse (Figura 29) revela a coerção: por Voldemort e sua soberania vindo de 

cima, e pela cobra Nagini, em posição de emboscada levemente desfocada da 

profundidade do campo, próxima ao homem. O personagem responde ao 

questionamento a respeito da tomada do Ministério como ‘’um verdadeiro político’’, 

como salienta o vilão, por saber apenas de boatos e que a verdade ainda não é clara. 

 

 

 

Figura 29 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 1 (2010) 

 

 

Figura 30 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 1 (2010) 

 

 

Figura 31 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 1 (2010) 

 

 

Em seguida, Voldemort apresenta aos servos a até então silenciosa mulher 

suspensa no ar como uma das professora de Hogwarts, a expressão e o tom de voz 
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enojado ao informar, num close-up (Figura 30) que a mesma ministrava a matéria 

Estudos dos Trouxas por acreditar que trouxas não são tão diferentes dos bruxos, 

encorajando, até mesmo, segundo Voldemort, a mistura do sangue mágico com o 

sangue trouxa, algo abominável na visão do vilão - e na manifestação zombada e 

igualmente enojada por parte dos Comensais da Morte. A mulher, ironicamente 

chamada Caridade Burbage, é assassinada após implorar ajuda a Snape, salientando 

a perseguição sofrida pelo futuro Líder ditador e sua ideologia racista. A figura de 

Caridade Burbage morta num plano detalhe (Figura 31), com ferimentos que indicam 

torturas prévias, representa o início da intervenção de Voldemort na educação bruxa 

assim como a eliminação de mais um princípio moral sem lugar no contexto totalitário 

em ascensão. Todos os elementos anteriormente descritos corroboram para a moral 

oculta presente no teor melodramático contido em Harry Potter, expresso 

integralmente pelos personagens em cena e em especial pelo vilão Voldemort, que 

encabeça a ideologia racista. 

Dando continuidade à sequência lógica de eventos e planos da narrativa 

clássica, uma elipse do momento em que Dumbledore cai da Torre de Astronomia no 

instante em que é assassinado, em Harry Potter e o Enigma do Principe (2009), 

conduz a narrativa de volta a Harry ainda na casa dos tios, agora sozinho, no aguardo 

pela Ordem da Fênix.  

 

 

 

Figura 32 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 1 (2010) 

 

 

Figura 33 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 1 (2010) 

 

Numa nostálgica contemplada de seu antigo quarto - um armário sob a escada 

do sobrado, a câmera baixa fornecendo ao espectador a visão de quem o 

acompanhou desde àquela época bem como a ideia de que Harry definitivamente não 

é mais um garoto (Figura 32) - a sequência evidencia dois brinquedos que o herói 
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deixou de lado após ter permissão para ter um quarto no andar de cima. Harry, num 

plano detalhe (Figura 33) analisa dois guerreiros em forma de boneco, frente um ao 

outro no que sugere uma batalha.  

Um dos bonecos, todavia, se encontra caído, com a particularidade de possuir a 

vestimenta vermelha - cor predominante em símbolos importantes para Harry: o 

brasão da Grifinória, sua casa em Hogwarts, sua cicatriz em forma de raio e o mais 

significativo: a tonalidade assumida por seu feitiço nos embates contra Voldemort. O 

outro boneco, de vestimenta cinza escuro, de pé em frente ao guerreiro caído, é lido 

alegoricamente como o oponente que o atacou. Harry, por sua vez, apanha um dos 

bonecos - o qual o plano americano adotado não permite a devida identificação (Figura 

34) -, mas o deixa de lado assim que algo mais importante, pelo qual ele acredita e 

quer lutar ao lado, avisa que chegou (a Ordem da Fênix), mostrado por um plano 

próximo (Figura 35), no que significa o abandono, de uma vez por todas, do que antes 

parecia coisas de um garoto, agora que está prestes a se tornar um homem maior de 

idade e completamente vulnerável. 

 

 

Figura 34 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 1 (2010) 

 

 

Figura 35 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 1 (2010) 

 

Após a transferência de Harry para a Casa dos Weasley, evento no qual a 

resistência é fortemente atacada pelos seguidores de Voldemort, o clima de 

desconfiança assola a Ordem pela suspeita de que foram traídos por alguém do grupo. 

Remus Lupin chega a questionar a real identidade de Harry Potter e confronta o amigo 

Quim Shacklebolt, num diálogo que realça o papel político representado por Harry e a 

esperança depositada sobre sua imagem em referência à guerra que enfrentarão. 

Numa sequência de campo e contracampo (Figura 36 e Figura 37) em que os dois 

bruxos empenham as varinhas, é suscitado pontos específicos que apenas os dois 

membros da resistência poderiam responder, o que salienta a conjuntura de extrema 
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apreensão entre aliados. 

 

 

Figura 36 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 1 (2010) 

 

 

Figura 37 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 1 (2010) 

 

O casamento de um dos membros da família Weasley é o único motivo de 

felicidade entre os personagens - ainda que Harry não veja a hora de sair em busca 

das horcruxes por acreditar que quanto mais tempo perdem, mais força Voldemort 

consegue. Ainda assim, é nítido a segurança ao redor do evento pelas figuras que 

escoltam o local da festa de olhos fixos na ameaça que pode - e virá - do céu, 

mostrados por um plano geral da casa dos Weasley (Figura 38).  

 

 

 

Figura 38 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 1 (2010) 

 

 

Figura 39 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 1 (2010) 

 

No mesmo evento, Xenofílio Lovegood é introduzido à narrativa e apresentado 

a Harry com a já declaração de que, como editor da Revista Pasquim, o conteúdo 

produzido sempre apoiou os dizeres de Dumbledore e que jamais abandonaria as 

ideias do herói. Xenofílio, em particular, se contrasta com o restante dos convidados 

pelas vestimentas coloridas em destaque mostrado pelo plano próximo (Figura 39), 

que reflete o estilo de pensar e produzir conteúdo dessemelhante ao Profeta Diário, 
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fato já conhecido na sociedade bruxa - e que se reverbera de forma negativa no 

suceder da narrativa. 

O clima festivo, como previsto, é interrompido pela repentina aparição do 

patrono28 (Figura 40) de Quim Shacklebolt num plano conjunto, que enuncia: ‘’O 

Ministério caiu.  

 

 

Figura 40 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 1 (2010) 

 

 

Figura 41 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 1 (2010) 

 

 

Figura 42 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 1 (2010) 

 

 

Figura 43 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 1 (2010) 

 

O Ministro da Magia está morto. Eles estão vindo. Eles estão vindo.’’ Uma 

sequência de planos rápidos se sucede (Figura 41 e Figura 42) no ataque ao evento 

pelos Comensais da Morte: assassinatos, fogo, gritos e desordem tomam o ambiente 

- e, mais uma vez, uma elipse representado pela aparatação29 dos três personagens 

principais - Harry, Rony e Hermione - inaugura de vez, agora em Londres, a caçada a 

Harry, a busca pelos horcruxes e o novo regime ideológico do Ministério da Magia 

(Figura 43). 

                                                           
28 Feitiço criado a partir de um pensamento feliz em forma de um animal guardião do bruxo que o 

produziu, que também pode servir para a transmissão de mensagens. 
29 Método de transporte mágico que consiste na viagem de um espaço ao outro, similar a 

teletransportação. 
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A perseguição pela oposição a Voldemort já é uma realidade. Agora, os três 

jovens bruxos estão por conta própria e sabem que lugar algum, dentro ou fora dos 

limites mágicos, é seguro, como revelado numa reunião após o ataque ao casamento, 

e nenhum contato com pessoas de confiança ou retorno à locais de conhecida 

permanência é aconselhável. O primeiro ponto de vista assumido pela câmera sugere 

que o espectador também espia os três personagens aos cochichos (Figura 44) para 

logo depois, ao sofrerem um ataque repentino de Comensais da Morte, mostrado por 

um plano conjunto (Figura 45), assumir o ponto de vista de quem acompanha o 

combate, num raccord de olhar como testemunha ao lado do trio (Figura 46). É nítido 

o trabalho para deixar a cena de combate crua no campo sonoro: o barulho de objetos 

quebrando, feitiços e gritos substitui o uso de qualquer trilha de ação, feito marcante 

de David Yates desde o quinto filme da saga. 

 

 

Figura 44 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 1 (2010) 

 

 

Figura 45 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 1 (2010) 

 

 

Figura 46 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 1 (2010) 

 

 

Figura 47 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 1 (2010) 

 

O primeiro lugar de refúgio do trio é escolhido: a antiga base secreta da Ordem 

da Fênix. Novamente, é exaltado a maneira com a qual os três personagens guiarão 

toda a narrativa a partir daquele instante: sozinhos e por conta própria, representado 
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por um travelling off que finaliza a cena com um fade-out (Figura 47). Aqui ocorre a 

brecha para a sequência de eventos no quadro, conforme Bordwell (2005), de 

‘’pontuações padronizadas’’, pelo uso de fusões e escurecimento. 

O Ministério da Magia está sob total controle - ainda que velado - de Voldemort. 

A introdução ao local colossal é feita pelo travelling (Figura 48) - que mostra a 

produção em massa de cartazes ilustrados pelo rosto de Harry Potter como o 

Indesejado N°1, e a recompensa por quem encontrá-lo - finalizando no plano próximo 

do material (Figura 49).  

 

 

Figura 48 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 1 (2010) 

 

 

Figura 49 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 1 (2010) 

 

 

Figura 50 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 1 (2010) 

 

 

Figura 51 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 1 (2010) 

 

A sequência dá voz ao novo Ministro da Magia, Pio Thicknesse, num 

pronunciamento da promessa em restaurar a antiga glória do Ministério começando 

pela medida de avaliação dos funcionários - um plano geral salienta o novo lema da 

instituição, ‘’Magia é Poder’’ (Figura 50) - seguido da primeira aparição de 

sequestradores, por um plano americano (Figura 51), que carregam um bruxo ferido 

rumo ao desconhecido. 

Toda a sequência pode ser lida alegoricamente como a medida tomada pelo 
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Estado a fim de conter uma ameaça inventada: bruxos nascidos trouxas. A estilização 

dada ao trecho, desde a amostragem do cenário prodigioso até à trilha de suspense 

discreta que acompanha o discurso do Ministro se alia à alegoria por transmitir a 

coerção extrema emanada pela instituição, tanto para a plateia de funcionários quanto 

para o espectador, em vista da estratégia de funcionamento da referida ameaça. 

O método de avaliação, como visto futuramente, consiste no exame do registro 

sanguíneo de bruxos a fim de verificar suas origens e a veracidade de portador de 

magia pelo sangue puro, uma vez que só assim alguém é legitimado a possuir o dom 

da magia, ser um bruxo de verdade, estar acima de todos e ser amparado pela 

instituição governamental regida pelo lema ‘’Magia é Poder’’. A fala de Pio Thicknesse 

‘’Mas saibam… Não há nada a temer, se vocês não tem nada a esconder.’’ espelha a 

medida totalitária que ganha força nos momentos seguintes, guiado por sua equipe - 

mostrado pelo plano americano (Figura 52) que se combina com exatidão à trilha 

sonora de tensão. Nota-se, também, o retorno de Dolores Umbridge, personagem que 

iniciou o cenário opressor dentro da diegese, no quinto filme da saga - corroborando 

para a reciclagem de personagens, além de Voldemort, que pertencem 

exclusivamente, como nos preceitos melodramáticos, à parcela má da narrativa. 

 

 

Figura 52 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 1 (2010) 

 

Voldemort, ainda que não assumisse o cargo de ministro da Magia, tampouco, 

após pensar ter derrotado Dumbledore, aparecer em público como atual dominante 

da sociedade bruxa britânica, agia atrás dos panos, e era sabido por parte da 

resistência que as ordens impostas pelo Ministério e o que era veiculado nos meios 

de comunicação, em especial O Profeta Diário, eram reflexos de seus desejos. A 

produção em massa dos cartazes de caça a Harry, bem como os novos métodos do 

Ministério, são as alegorias do controle absoluto em nome da ameaça que o herói 
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ainda representava, devido parte da população acreditar que o garoto era o único 

capaz de destruí-lo - aqui, Arendt (1979) endossa a necessidade da completa 

eliminação da oposição para a instauração do sistema totalitário. 

Alegoricamente, também, o discurso de Pio Thicknesse sobre restaurar a glória 

do Ministério soa como um patriotismo exacerbado que necessita enxergar a 

atualidade da sociedade bruxa carecida da nova ordem, a única capaz de salvá-la, 

comum em contextos políticos que se valem de figuras alçadas ao posto heróicas da 

nação - Arendt (1979), mais uma vez, legitima determinadas alegorias pela 

perspectiva de manutenção da ameaça equiparada às figuras no poder, que 

requeriam a preservação da dita ameaça para se firmarem como o único recurso apto 

de eliminá-la.  

Uma invasão ao Ministério da Magia em busca de uma horcrux tem início pelo 

trio principal. Ao assumirem outras identidades através da Poção Polissuco30 e 

adentrarem ao Ministério, o trânsito intenso de funcionários é apresentado assim 

como, por um plano geral (Figura 53), uma barreira de guardas que revistam bruxos 

suspeitos contidos numa lista - um guarda segura uma prancheta e checa a identidade 

de um bruxo no mesmo plano.  

 

 

Figura 53 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 1 (2010) 

 

 

Figura 54 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 1 (2010) 

 

O monitoramento integral se instala na instituição representado pela prisão 

aleatória de um bruxo que caminha perto ao homem do qual Harry assumiu a 

identidade - o plano próximo evidencia Harry ao mesmo tempo em que a profundidade 

de campo, à direita, permite a visualização rápida dos guardas abordando o indivíduo 

(Figura 54), que diz ‘’O que eu fiz?’’ seguido da resposta autoritária ‘’Só continue 

                                                           
30 Poção que permite quem bebe, por meio de um fio de cabelo alheio, assumir a forma da pessoa 

desejada. 
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andando!’’. 

Na sequência, Harry e Hermione se mostram horrorizados pelo ornamento que 

sustenta o lema ‘’Magia é Poder’’ (Figura 50), mostrado anteriormente, de forma 

discreta, pela Figura 48. Nela,  humanos são esmagados, estando em ‘’seus legítimos 

lugares’’ no que se refere aos trouxas, como endossa Hermione e o plano conjunto 

(Figura 55) do monumento.  

 

 

Figura 55 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 1 (2010) 

 

 

Figura 56 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 1 (2010) 

 

 

Figura 57 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 1 (2010) 

 

 

Figura 58 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 1 (2010) 

 

A sequência em que Harry caminha pelo andar Nível 1 - Ministro da Magia e 

Auxiliares revela ao espectador, num plano detalhe (Figura 58) a produção em massa, 

numa clara analogia ao modelo fordiano de trabalho, do material impresso ‘’O perigo 

que os Sangue-Ruins oferecem a uma perfeita sociedade de Sangue Puro’’. A cor 

roxa prevalece no ambiente e reverbera a atmosfera mística do Ministério, seu poderio 

e o processo robótico com o qual os operários trabalham - o close-up foca em Harry, 

apesar da profundidade de campo mostrar os movimentos sincronizados dos 

funcionários e o patrulhamento pela figura de costas, com as mãos para trás (Figura 

57). Uma rápida aparição de Pio Thicknesse, que cumprimenta Harry (disfarçado do 
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funcionário do Ministério, Runcorn), mostrado pelo plano médio (Figura 58), revela o 

comportamento de outros funcionários ávidos atrás da figura do Ministro, com pilhas 

de papéis nas mãos, configurando a leitura alegórica que é dali que a difusão das 

medidas administrativas do Ministério sob a perspectiva ideológica de Voldemort têm 

saída. 

A câmera perpassa pela porta centralizada ao ambiente de trabalho 

anteriormente descrito, e uma sequência de planos detalhes (Figura 59) revela a 

existência de um cargo administrativo dentro do Ministério responsável pela Comissão 

do Registro dos Nascidos - Trouxas (ou Sangue Ruins), próximo ao objeto que 

notabiliza o sistema de vigilância constante sobre o complexo de produção de 

conteúdo ideológico do Ministério (Figura 60) - o Olho Mágico usado por um ex-

membro da Ordem da Fênix (Alastor Moody), morto em combate, capaz de girar em 

360° e enxergar através de qualquer obstáculo, mágico ou não.  

 

 

 

Figura 59 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 1 (2010) 

 

 

Figura 60 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 1 (2010) 

 

A porta abriga a prodigiosa sala de Dolores Umbridge, encarregada pelo cargo: 

dali se revela a fonte do material ideológico produzido pela instituição, primeiramente 

pela presença do cartaz de Harry Potter como o Indesejado N° 1, e posteriormente 

por livros, num plano detalhe (Figura 61), que exemplificam mais materiais 

ideológicos: ‘’Sangue-Ruins e Como Identificá-los’’ e ‘’Quando os trouxas atacam’’. As 

capas dos dois materiais espelham um layout propositalmente educativo: no primeiro, 

a figura de um bruxo, em branco, evangelizado enquanto mãos em vermelho, 

evidenciando o perigo, vindas de todas as partes tentam tocá-lo; o segundo enaltece 

a expressão voraz de um homem que usa um raio como arma num gesto de ataque. 
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Figura 61 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 1 (2010) 

 

Figura 62 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 1 (2010) 

 

 

Figura 63 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 1 (2010) 

 

 

Figura 64 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 1 (2010) 

 

 

Figura 65 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 1 (2010) 

 

 

Ainda na sala de Umbridge, um material mostrado por mais planos detalhes 

(Figura 62, Figura 63, Figura 64 e Figura 65) expõe as medidas do Ministério frente 

aos indivíduos da resistência em fichas de acompanhamento, registro sanguíneo e 

status: Arthur Weasley se encontra Rastreado, com todos os movimentos vigiados 

pelo Ministério; Alastor Moody, Sirius Black e Dumbledore têm suas gravuras 

marcadas por um X em vermelho, evidenciando que foram executados; Hermione, 

também rastreada, é catalogada como um indivíduo de Alto Risco para a sociedade 

bruxa, devido ao sangue impuro. 
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As sequências descritas anteriormente nutrem o conjunto fílmico de alegorias 

totalitárias vinculadas às já mencionadas características: a tomada de um órgão 

governamental que coordena o conteúdo do principal meio de comunicação, enquanto 

instaura, dentro e fora da instituição, um monitoramento resoluto ao mesmo tempo em 

que um material doutrinante e propagandista é produzido e propagado sob o amparo 

do Ministério. Arendt (1979) enfatiza que em sistemas totalitários o uso da violência é 

usado nos estágios iniciais enquanto a oposição ainda existe, ajudados pela 

doutrinação ‘’[...] para dar realidade às suas doutrinas ideológicas e às suas mentiras 

utilitárias.’’ (ARENDT, 1979, p. 390). Conforme a autora, terror e propaganda 

assumem a face da mesma moeda em partes, pela mescla da propaganda e da 

doutrinação, corroborando para a legitimidade da ameaça inventada - que, em Harry 

Potter, consiste nos trouxas e nos sangue-ruins.  

Na sucessão da invasão do Ministério, mais uma situação discreta, como a 

Figura x (primeiro homem a ser preso) é demonstrada pela prisão de um homem após 

ser julgado pelo seu registro sanguíneo, que jura para os guardas ser mestiço e 

possuir família que trabalhava no Ministério - o plano americano (Figura 66) mostra 

Harry e Rony observando o episódio.  

 

 

Figura 66 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 1 (2010) 

 

Em seguida, ocorre o julgamento de uma bruxa, Mary Elizabeth Cattermole, 

acusada de usurpar a varinha que possui pelo questionamento da origem de seus 

poderes mágicos - que tem todos os argumentos desvalidados pela pessoa incubida 

de desmentir suas afirmações (Dolores Umbridge). A câmera baixa expõe o ponto de 

vista soberano pelo qual a acusada está submissa (Figura 67) em contrapartida ao 

ponto de vista superior, acompanhado de Umbridge, que impõe seu autoritarismo 

(Figura 68). 
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Figura 67 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 1 (2010) 

 

 

Figura 68 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 1 (2010) 

 

Determinada sequência é lida alegoricamente como o poder coercitivo projetado 

pelas figuras no poder, com autorização para calar e ordenar o futuro de quem ameaça 

o sistema. Foucault (1996) endossa a subtração dos indivíduos  que não se encaixam 

nos dizeres do discurso vigente, seja por ‘’[...] não satisfazer a certas exigências ou 

se não for, de início, qualificado para fazê-lo.’’ (FOUCAULT, 1996, p. 37). O destino 

dos condenados em Harry Potter é desconhecido, e a alegoria aqui permite a 

possibilidade de leitura de execução e expulsão da sociedade bruxa, amparado por 

Arendt (1979) a respeito do ato de ‘’[...] assassinato em massa perpetrado igualmente 

contra ‘culpados’ e ‘inocentes’.’’ (ARENDT, 1979, p. 394). A coerção de Umbridge é 

tamanha que se compara à polícia secreta soviética, como endossa Arendt (1979), 

capaz de ‘’[...] convencer suas vítimas a assumirem responsabilidade por crimes que 

nunca cometeram e que, em muitos casos, nem estavam em posição de cometer [...]’’ 

(ARENDT, 1979, p. 402), resguardada pela completa anulação do que divide a 

ameaça inventada e a realidade, em vista da lógica da acusação - lógica esta 

conseguida pelas ameaças e pela difusão das mensagens doutrinadoras.  

A narrativa segue a jornada com o trio principal, agora isolados em ambientes 

inóspitos em meio à florestas fechadas e climas desfavoráveis, enquanto, sozinhos 

novamente, buscam destruir a mais nova horcrux adquirida. A mesma ideia da Figura 

47 é usada aqui, no plano geral (Figura 69) que exibe a barraca montada envolta à 

feitiços de proteção finalizado por mais um fade out. Mais uma vez, a narrativa se vale 

de ‘’pontuações padronizadas’’ conforme Bordwell (2005) para a devida sequência 

dos eventos. 
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Figura 69 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 1 (2010) 

 

Figura 70 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 1 (2010) 

 

Um meio de comunicação alternativo ao Profeta Diário ganha força neste período 

da narrativa, que informa notícias veladas pelo principal veículo de circulação bem 

como informa, tanto ao espectador quanto aos personagens, a atualidade em 

Hogwarts, agora que Snape assumiu a direção da escola e decretou, conforme a 

prevista intervenção na educação pelos preceitos de Voldemort, novas regras de 

comportamento: um regime pesado com punições ministradas por Comensais da 

Morte. O plano detalhe no rádio de frequência pirata (Figura 70) informa a Harry da 

notícia, bem como o fato de o dispositivo, sempre ligado, significar o depósito da fé de 

Rony em não ouvir notícias ruins sobre sua família. 

A jornada do trio, a pé e em fuga, ganha a companhia do narrador do rádio em 

voz over que informa diariamente a lista atualizada de pessoas mortas não noticiadas 

oficialmente. A sequência de planos abertos (Figura 71) ambientaliza o clima marginal 

com o qual o trio lida. A aparição de Comensais da Morte no céu, mostrado por mais 

um raccord de olhar (Figura 72), permite o espectador acompanhar o trio quando se 

escondem num galpão abandonado, mostrado por uma plano geral (Figura 73). Mais 

um local abandonado, por consequência, aparece durante a narração off dos mortos 

na voz radialista, que nutre a desolação dos personagens frente ao cenário de um 

acampamento de trailers trouxa inteiramente destruído e desabitado - exposto por um 

plano geral (Figura 74). Não só pelas falas dos personagens mas também pelas cenas 

expostas, a oscilação dos eventos endossada por Bordwell (2005) obriga a narrativa 

a transmitir as informações através de determinados agentes agora que a ação está 

vigorante. 
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Figura 71 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 1 (2010) 

 

Figura 72 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 1 (2010) 

 

 

Figura 73 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 1 (2010) 

 

 

Figura 74 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 1 (2010) 

 

A constante de cenários escuros com grandes concentrações de natureza 

fechada permanece para transparecer o clima isolador pelo qual o trio passa. 

Hermione, na floresta à noite no posto de vigia, observa um grupo de sequestradores 

- o mesmo da Figura 51 - com duas vítimas em mãos - mostrado pelo plano americano 

(Figura 75). Pela expressão de Hermione nota-se o horror em assistir, calada, o ato 

dos sequestradores e a sensação constante de vigilância por estarem sendo 

procurados em nome do Ministério. Pessoas comuns que se denominam 

sequestradoras saem em caça em troca galeões - a moeda bruxa -, e como dito por 

um dos indivíduos, a quantidade de pessoas apanhadas são chamadas de ‘’lote’’, 

levadas para o Ministério em troca de dinheiro.  

A alegoria presente se vale da legitimidade dada à determinados indivíduos e 

suas ações corruptas pelas figuras no poder que, em nome da purificação da 

sociedade, validam atos justificáveis pelo viés da afirmação ‘’pelo bem maior’’. 

 Arendt (1979) vislumbrava esse aspecto ao afirmar que a esfera executiva deste 

tipo de governo não era constituída por um partido, mas pela polícia das quais as 

práticas não eram fiscalizadas, vitimando ‘’[...] pessoas inteiramente inocentes, as 
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quais o regime liquidava aos milhões, os ‘inimigos objetivos’ [...] que eram ‘criminosos 

sem crime’ [...]’’ (ARENDT, 1979, p. 347)31. 

 

 

Figura 75 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 1 (2010) 

 

 

Figura 76 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 1 (2010) 

 

Mais uma vez, o rádio se torna agente impulsivo de significados no único 

momento de calmaria da narrativa. Uma sequência de close-up’s e planos próximos 

ilustram Harry e Hermione dançando ao som da música emitida pelo rádio, mais 

precisamente no plano geral (Figura 76) em que, embalados pela canção, 

transparecem a letra da música escolhida para a cena, O Children de Nick Cave & 

The Bad Seeds (2004)32. Ainda que não presente no trecho contido na cena, a letra é 

constituída de frases que suscitam o papel de crianças em guerra, na qual ‘’os 

limpadores estão chegando’’ e ‘’enxugando o chão do açougue de seus pequenos 

corações quebrados’’.  

A composição faz referência a Gulag, campo de concentração onde indivíduos 

contra o regime totalitário bolchevique da União Soviética eram colocados para 

trabalhar compulsoriamente, na passagem que diz entregar as chaves do local antes 

de iniciar uma fuga. A letra ainda assume o papel de alguém que pede perdão pelo 

que fez e trabalha uma sucessão de eventos que dão a ideia de que, embora encoraja 

a ascensão da voz das ditas crianças, a luta foi perdida, pois ‘’não há nada mais que 

possamos fazer para protegê-los’’. 

 O trecho contido na cena incita, mais uma vez, o levante da voz das crianças 

para posteriormente se referir, sucessivas vezes, a um trem  que ainda não saiu da 

                                                           
31 Em Origens do Totalitarismo (1979), Arendt se refere aqui às ações tanto de Stálin quanto de Hitler, 

em relação à rotulação do inimigo e sua devida execução, na imposição do mandamento ‘’Matarás’’, 
no regime nazista, e na declaração de Stálin aos adeptos bolchevistas de que deveriam saber 
reconhecer um inimigo independente da maneira como se disfarçavam. 
32 Ver letra completa em Anexos. 
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estação com destino a um reino - seguido de afirmações que as pessoas que 

embarcarão nesse trem estão felizes mas que também estão presas num ‘’processo 

de eliminação’’. A alegoria presente na cena  que conecta a letra, o ritmo e o ato dos 

personagens reflete um leque de significados ocultos em referência à elementos 

específicos da diegese: a estação de trem King’s Cross  que abriga a plataforma 9 ¾, 

o fato de os personagens não terem retornado a Hogwarts - local que sempre os 

abrigou de forma segura que sugere ser o ‘’reino’’ mencionado na música - em nome 

da missão; o trio de jovens como as crianças no cenário de guerra, perseguição e 

eliminação que merecem ter suas vozes ouvidas; e o sentimento de pessimismo - que 

se contrasta com a dança dos personagens - passado pela letra, uma vez que o 

enunciador aparenta ter perdido a guerra. 

 

 

Figura 77 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 1 (2010) 

 

 

Figura 78 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 1 (2010) 

 

Xenofílio Lovegood retorna à narrativa uma vez que o trio o procura para saber 

mais a respeito das Relíquias da Morte. O plano conjunto (Figura 77) do cômodo do 

editor da Revista Pasquim espelha as características do personagem por pensar 

diferente - o colorido nas paredes se harmoniza com a posição do conteúdo produzido, 

contrário ao que está vigente. O plano próximo (Figura 78), no entanto, revela o 

desespero de Xenofílio pelo sequestro de sua filha, Luna Lovegood, em represália ao 

que o editor escrevia em contraste às ordens do Ministério - as sombras suprimem o 

tom amarelo, e a ato do sequestro contra o editor evidencia a ideia de que artistas e 

jornalistas que não se encaixam no sistema vigorante são suprimidos em tempos de 

opressão. 

Uma elipse por mais uma aparatação do trio dá lugar à sequência de 

perseguição dos três personagens pelo grupo de sequestradores anteriormente 

citados. O uso de travellings (Figura 79) e cortes rápidos encadeiam o desenrolar da 
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caça que se vale de enquadramentos em desequilíbrio (Figura 80) para sugerir o 

inevitável - o trio será pego. Mais uma vez a sonoridade trabalhada é crua no sentido 

de realçar o som de feitiços de ataque, gritos, passos em corrida e os suspiros 

agonizantes para, aos poucos, dar vez à trilha que antecipa o pior. Uma vez pegos, o 

trio mente suas identidades com nomes inventados que, revelado por um plano 

próximo (Figura 81), são desmentidos pela existência de uma lista de nomes 

permitidos pelo Ministério da Magia - o que legitima a ação dos sequestradores. 

 

 

 

Figura 79 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 1 (2010) 

 

 

Figura 80 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 1 (2010) 

 

 

Figura 81 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 1 (2010) 

 

 

Figura 82 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 1 (2010) 

 

Levados à Mansão Malfoy, Harry e Rony são enclausurados ainda que a dúvida 

da real identidade de Harry paire no ar - impedindo que Lucius chame por Voldemort 

-, enquanto Hermione é torturada por Bellatrix Lestrange. O plano próximo (Figura 82) 

salienta o ferimento em carne viva no braço de Hermione com a expressão ‘’Sangue-

Ruim’’ encravada. Bellatrix Lestrange, em mais um ato fomentado pela ideologia 

racista, fere o duende Grampo ao questioná-lo sobre a segurança do Banco Gringotes 

- administrado integralmente por duendes -, e o desprezo entre raças é destacado 
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pelo close-up (Figura 83) na expressão da criatura, fato que se reverbera no filme 

seguinte.  

 

 

Figura 83 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 1 (2010) 

 

 

Figura 84 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 1 (2010) 

 

Posteriormente, a bruxa espelha mais uma vez - por um plano americano (Figura 

84) - a supremacia bruxa sob outras raças e a completa indignação quando se refere 

ao elfo Dobby, que desarma e apanha a varinha de sua antiga ‘’dona’’ (Narcisa 

Malfoy), ato considerado de extrema ousadia para um ser inferior. O discurso de 

Dobby em resposta à declaração de Bellatrix enfatiza o sentimento de alforria do elfo 

em relação à antiga família que o tinha como posse. Logo depois, Dobby é 

assassinado no ato que bebe dos preceitos melodramáticos (na qual a bruxa é figura 

exemplar) onde Bellatrix lança uma adaga em direção aos fugitivos no instante em 

que aparatam. 

Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 1 (2010) finaliza com um grande 

gancho para a continuação, sem a conclusão da jornada de Harry na caça às 

horcruxes tampouco na atenuação da atmosfera perversa conduzida por Voldemort - 

mais um traço melodramático que balanceia as perdas para o lado do herói em vista 

da reconquista à frente. A ideologia racial segregacionista conduz eventos mesclados 

a movimentos doutrinantes que sublinham a instituição do Ministério como 

regulamentadora do discurso e dos indivíduos devidamente aceitos na sociedade 

bruxa. E a cadeia de alegorias finaliza um cenário subtraído pela dominação de um 

contexto político totalitário em ascensão, mas não em completo remate, devido à 

resistência ainda corrente simbolizada por Harry, que ganha forças no filme seguinte. 
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5.2 A resistência e a batalha final: a prevalência do Eleito 
 
 

A atmosfera enevoada do prólogo de Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 

2 (2011) permanece como no filme anterior, porém a logo da Warner Bros. sugere 

mudanças pelo aspecto restaurado (Figura 85) enquanto o travelling on o atravessa e 

apresenta a nova configuração dos arredores de Hogwarts: o plano geral (Figura 86) 

mostra os castelo rodeado de dementadores, seguido pelo plano conjunto da figura 

sombria de Snape (Figura 87), de costas, que observa seu feito: o plano geral (Figura 

88) exibe o grupo de alunos que adentra a escola, em conjuntos de pelotões como no 

modelo militar - o barulho dos passos em sincronia salienta o cenário de extrema 

disciplina enquanto são escoltados.  

 

 

Figura 85 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 2 (2011) 

 

 

Figura 86 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 2 (2011) 

 

 

Figura 87 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 2 (2011) 

 

 

Figura 88 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte – Parte 2 (2011) 

A presença dos seres que antes eram guardas da prisão bruxa, em consonância 

com o condicionamento imposto sobre o corpo discente - conforme as ordens do braço 

direito do Líder - dá voz à alegoria da intervenção educacional que transforma o 

ambiente escolar numa espécie de cárcere que projeta seus ideais em jovens vistos 

como futuras armas - perspectiva prevista por Dumbledore em Harry Potter e o 
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Enigma do Príncipe (2009). 

É apresentado ao espectador o Chalé das Conchas, nova base secreta da 

Ordem da Fênix, ou o que sobrou dela, como enfatiza Gui Weasley. Os fugitivos da 

Mansão Malfoy se escondem no local de nome significativo: a leitura alegórica 

aplicada aqui permite depositar sobre as conchas mais um dos sentido comumente 

atribuídos aos itens, além do da fertilidade: adereços que se reportam a períodos de 

renovações e aventuras no sentido à morte, à viagem da alma humana. O plano médio 

(Figura 89) nos instantes introdutórios ao local apresenta Luna, que se refere ao 

adorno suspenso feito de conchas, à direita, como um objeto habitualmente usado por 

trouxas por pensarem que seu uso afastam o mal - ideia refutada pela personagem. 

Em seguida, numa conversa entre Harry e Grampo, é possível identificar o uso de 

conchas como enfeites pela decoração da casa - com foco no plano próximo em Harry 

(Figura 90) - sublinhando a jornada do herói com destino à morte nos eventos futuros 

da narrativa. 

 

 

Figura 89 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 2 (2011) 

 

 

Figura 90 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 2 (2011) 

 

A conversa segue numa sequência de contra e contracampo na qual se suscita, 

pela fala de Grampo (Figura 91), a fama de Harry até mesmo entre os duendes: 

Grampo se mostra espantado pela atitude do herói em tê-lo salvo da Mansão Malfoy 

e posteriormente enterrar Dobby, o elfo assassinado no filme anterior, chamando-o de 

um bruxo bastante incomum. O comentário destaca, mais uma vez, a desconfiança 

entre raças e a reação de espanto de determinado grupo em minoria em relação ao 

comportamento de bruxos que não fomentam a ideologia racista em ascensão - aqui, 

alegoricamente Harry representa tanto o mocinho de valores morais inabaláveis como 

também O Eleito, posto político que o incube de liquidar o Líder da ideologia em 

progresso. 
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Figura 91 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 2 (2011) 

 

 

Figura 92 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 2 (2011) 

 

Garrick Olivaras também foi um dos fugitivos da Mansão Malfoy, e numa 

conversa com Harry a respeito das Relíquias da Morte o homem revela as torturas 

sofridas pelas mãos de Voldemort uma vez que era dele que o vilão tomou 

informações cruciais para a obtenção da Varinha das Varinhas. Nesse aspecto, o 

plano próximo (Figura 92) em Olivaras ressalta a experiência violenta pela qual 

prisioneiros e indivíduos com determinados conhecimentos passam nas mãos de 

regimes totalitários enquanto rumam para a obtenção do poder. 

No decorrer da conquista da sociedade bruxa, Voldemort impôs sobre todos os 

ambientes de conhecimento da narrativa sua soberania para o controle absoluto do 

cotidiano dos indivíduos. Gringotes, o banco dos bruxos, assim como o Beco Diagonal 

tornaram-se lugares vigiados, e a presença do trio principal na tentativa de assalto ao 

banco acarreta a desconfiança de impostores e a certeza de que os procedimentos 

mudaram a fim de que nada fuja dos desejos da nova gestão. Todavia, a ira de 

Voldemort é despertada assim que o vilão tem a percepção de que Harry descobriu o 

segredo sobre as horcruxes: o Líder provoca uma chacina de guardas e funcionários 

do banco do qual o objeto fora roubado, mostrado pelo plano geral de Voldemort 

centralizado em meio a cadáveres dispostos no chão (Figura 93) - o enquadramento 

trabalha a ideia de Voldemort como quem canaliza a atenção acima de seu ato 

extremista -, feito que ocasiona horror até mesmo entre a família Malfoy. Aqui, o papel 

do Líder espelha selvageria e adiciona ainda mais temor à ideia de punições contra 

quem fere as regras do sistema.  

A conclusão de Harry, ao saber que Voldemort se deu conta de que sua 

eternidade está em jogo, é de que o Líder se sente ferido, perdendo o poder pelas 

destruição das horcruxes, o que o torna ainda mais perigoso - aspecto que se reflete 
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ainda mais no decorrer da narrativa.  

A partir daqui, a dualidade da narrativa em duas linhas temporais de eventos 

diferentes ganha força para, conforme Bordwell (2005), irem de encontro no clímax, 

determinando que ‘’[...] a resolução de uma deflagra a resolução de outra.’’ 

(BORDWELL, 2005, p. 281). 

 

 

Figura 93 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 2 (2011) 

 

 

Figura 94 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 2 (2011) 

 

 

Figura 95 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 2 (2011) 

 

 

Figura 96 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 2 (2011) 

 

Ainda sobre o controle absoluto do cotidiano dos indivíduos, instaura-se em 

Hogsmeade um toque de recolher e um alerta de intrusos voltado especialmente para 

a hipotética aparição de Harry. O trio encontra abrigo na casa de Aberforth 

Dumbledore, irmão de Alvo Dumbledore, que espelha, na atual conjuntura política da 

diegese, o cidadão comum se dado por vencido, pela fala que afirma que a principal 

oposição a Voldemort, a Ordem da Fênix, foi extinguida, que o Líder já vencera e 

quem se opõe a ele quer ser morto. O close up em Aberforth (Figura 94) esmiúça a 

sentimento dúbio do personagem em acreditar na missão dada por Dumbledore a 

Harry, a única esperança da qual ele se mostra desacreditado, ao mesmo tempo em 

que o instiga ajudar o trio a entrar em Hogwarts - é sabido, logo depois, que Aberforth 
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vinha auxiliando o grupo de alunos refugiados na escola com a passagem secreta 

entre sua casa e a escola. 

 Uma vez em Hogwarts, o grupo de resistência Armada de Dumbledore se 

encontra escondida numa espécie de acampamento na Sala Precisa - mostrada pelo 

plano geral (Figura 95) - em vista das novos métodos de disciplina: Comensais da 

Morte são responsáveis por punições severas com uso de torturas. A chegada de 

Harry, contudo, carrega a alegoria do retorno da esperança: o grupo o ovaciona e, 

mais uma vez, a frequência da rádio pirata é usada para informar à Ordem de que O 

Eleito está em ação - o plano americano (Figura 96) ilustra um dos membros da 

Armada se valendo de códigos para comunicar a novidade (‘’Novo boletim do tempo: 

o raio atingiu!’’, diz o personagem, ‘’Repito: o raio atingiu!’’). 

 

 

Figura 97 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 2 (2011) 

 

 

Figura 98 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 2 (2011) 

 

Assim como o cenário opressor dentro da diegese tem início dentro de Hogwarts, 

é na escola que, agora no último filme da franquia, a atmosfera autoritária retorna 

ainda mais forte: Snape - no plano conjunto (Figura 97) que o centraliza em simetria 

com o ponto de vista baixo (a dos alunos) - ameaça estudantes e funcionários que 

estiverem protegendo ou têm alguma informação a respeito de Harry Potter. A 

expressão dos alunos e professores frente às ameaças evidencia a coerção extrema 

- a câmera de cima em Minerva McGonagall no plano próximo (Figura 98) atesta a 

intimidação vinda do alto, e a profundidade de campo deixa à vista a posição de 

cabeça baixa dos alunos, de completa submissão e medo velado.  

No que abrange Hogwarts e as atividades impostas à escola, a introdução das 

políticas totalitárias e dos contra-argumentos aos dizeres da oposição ocorre de 

maneira mais fácil em pessoas sem contato prévio com política, conforme Arendt 

(1979). Assim, o controle educacional na Grã-Bretanha pelo regime de Voldemort 
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ganha valor alegórico ao garantir seu controle sob os bruxos de puro sangue desde a 

educação, como uma doutrinação. Arendt (1979), nesse aspecto, ao enxergar a 

doutrinação conciliada ao terror, conclui que a medida se intensifica na medida em 

que o movimento totalitário ganha mais força, e a enxerga, aos olhos dos governantes, 

como uma proteção de interferências externas. 

 

 

Figura 99 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 2 (2011) 

 

 

Figura 100 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 2 (2011) 

 

 

Figura 101 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 2 (2011) 

 

 

A Ordem da Fênix retorna à Hogwarts. Snape é expulso do Salão Comunal e a 

recinto volta a ganhar cores, mas por pouco tempo: Voldemort faz um anúncio que 

deturpa a atmosfera festiva, promovendo uma série de expressões perturbadas pelo 

terror. O céu mágico do Salão Comunal se volta tempestuoso, a sequência adota a 

cor escura e o desenquadramento assume os planos próximos (Figura 99) para 

transparecer a desordem. O discurso do vilão objetiva desencorajar as  pessoas que 

pretendem lutar, e incentivar aqueles dispostos a entregarem Harry Potter, com a 

promessa de que ninguém será ferido - aqui estão presentes os acordos do Líder 

totalitário que aniquila os que não se conformam com o oferecido. A sequência dá voz 

à aluna da Sonserina que propõe a entrega de Harry a Voldemort - mostrado pelo 
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plano americano (Figura 100) dos alunos da Sonserina - que denota a alegoria, 

portanto, da capacidade do discurso do Líder em convencer jovens mentes com 

predisposição em se encaixar na ideologia em ascensão devido às convicções 

passadas através da história. Em resposta, é feita uma barreira em torno de Harry (o 

herói, O Eleito) com o intuito de protegê-lo, mostrado pelo plano conjunto (Figura 101). 

 

 

Figura 102 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 2 (2011) 

 

 

Figura 103 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 2 (2011) 

 

O tempo imposto por Voldemort tem início, a e as medidas para proteger a 

escola, os alunos e retardar o vilão são tomadas: o feitiço Piertotum Locomotor é 

lançado por Minerva McGonagall e os guerreiros inanimados de Hogwarts ganham 

vida e marcham para a frente do castelo - o travelling in (Figura 102) na direção de 

Minerva e Molly inaugura a nova posição da instituição e dos que ali ficaram como 

mais uma parcela da resistência. A sequência em que os professores, encabeçado 

por Minerva, passam a se referir ao Líder pelo seu nome próprio, Voldemort, inicia a 

repressão da ideia de que não há mais sentido no temor uma vez que, caso não ajam 

em nome de retardá-lo, todos serão mortos. Ao mesmo tempo em que Hogwarts 

fornece meios para defender o bem, a união de professores e membros da Ordem 

para proteger a escola entra em consonância: uma bolha de feitiços protetores 

começa a ser feita para resguardar o castelo e a resistência, mostrada pelo plano 

geral (Figura 103). 

A reunião de dezenas de seguidores de Voldemort nas imediações de Hogwarts 

mostra, pela plano geral (Figura 104), o corredor aberto para a passagem de 

Voldemort e sua fala em relação à medida tomada pela resistência: se protegerem e 

não entregarem a cabeça de Potter. ‘’Eles nunca aprendem’’, diz o vilão no plano 

próximo (Figura 105), inabalável na posição superior, para logo em seguida ordenar o 

ataque ao castelo - mostrado por mais um plano geral (Figura 106), que notabiliza a 
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quantidade imensurável de figuras negras, todas inflexíveis em obedecer ao comando 

do Líder. 

 

 

Figura 104 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 2 (2011) 

 

 

Figura 105 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 2 (2011) 

 

 

Figura 106 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 2 (2011) 

 

 

Figura 107 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 2 (2011) 

 

O cenário da alegoria da guerra tem início: a divisão de tarefas e postos por parte 

da resistência para defender o castelo é mostrado pelo plano geral (Figura 107) 

seguido da frase ‘’É o grau de comprometimento que determina o sucesso, e não o 

número de seguidores.’’ dita por Remus Lupin, em vista do ataque sofrido pela bolha 

de proteção naquele momento, enfatizando que a resistência se encontra claramente 

em minoria. Com a destruição de mais uma horcrux, Voldemort volta a ter um acesso 

de ira que desencadeia o ataque definitivo à Hogwarts: a bolha de proteção é desfeita 

por um seus feitiços. A sequência do ataque exibe os dois pólos que entrarão em 

combate: a investida dos seguidores do Líder, pelos planos gerais em sequestradores 

(Figura 108) e, num outro lado, na completa mistura de raças (Figura 109): Comensais 

da Morte, Gigantes, Aranhas e Dementadores, no manifesto alegórico da influência 

de Voldemort em seres distintos, de serventia momentânea, na apologia de seu modo 

de pensar por tê-los conquistados para agirem sob determinada ideologia.  
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Figura 108 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 2 (2011) 

 

 

Figura 109 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 2 (2011) 

 

 

 

Figura 110 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 2 (2011) 

 

 

Figura 111 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 2 (2011) 

 

O close up (Figura 110) em Minerva, o plano conjunto (Figura 111) na tentativa 

de Remus Lupin e Tonks em darem as mãos ao saberem que a guerra está prestes a 

começar e o zoom in (Figura 112) na estátua soldado de Hogwarts idealiza o papel da 

resistência que estiveram sempre à postos no aguardo do confronto.  

Dentro do castelo, os alunos em completo desespero e desordem - o plano 

conjunto (Figura 113) demonstra o tumulto - representam a primeira parcela da 

sociedade bruxa que de fato vivenciaram o terror totalitário imposto por Voldemort, 

nas cenas em que fogem e lutam pela sobrevivência em vista do ataque descomunal 

ao grupo que claramente eram oponentes mais fracos. 

Harry, na busca por mais uma horcrux, enfrenta pela última vez seu oponente 

clássico nos anos de formação em Hogwarts: Draco Malfoy. O garoto que sempre se 

mostrou propenso à ideologia racista é salvo da morte pelo herói no plano próximo 

(Figura 114) e, mais uma vez, Draco manifesta a dualidade com que, a partir de 

escolhas pessoais, um indivíduo e, por conseguinte, a sociedade bruxa, poderia optar 
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por um lado da luta. 

 

 

Figura 112 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 2 (2011) 

 

 

Figura 113 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 2 (2011) 

 

 

Figura 114 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 2 (2011) 

 

 

Figura 115 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 2 (2011) 

 

No castelo, o embate continua: pessoas e criaturas batalham entre si e explicitam 

o conflito de ideias que agora se trata da completa eliminação de uma das partes para 

a supremacia de outra - mostrado pelo plano geral (Figura 115). A alegoria fornece o 

quadro curioso de que, enquanto anônimos, vítimas ou marionetes lutam contra ou 

em nome de um Líder, o mesmo se abstém pela circunstância sabida somente por ele 

e seu maior oponente: seu poder está em jogo. 

Voldemort, com a destruição da antepenúltima horcrux, fica à beira de um 

colapso: não só mais seus ideais para a sociedade bruxa está comprometido, mas o 

que garante sua eternidade em poder disseminá-la para sempre. Uma série de atos 

de extremismo por parte do Líder tem início: Voldemort mata Pio Thicknesse, atual 

Ministro da Magia, ao passo que seu aspecto enfraquecido começa se tornar nítido 

no tom de pele ferido e debilitado - o plano próximo (Figura 116) mostra a expressão 

angustiada, sem que o grupo de seguidores represente uma preocupação válida 

naquela conjuntura. O valor atribuído a si mesmo, como Líder, insiste em vigorar nas 
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falas de Voldemort: o vilão salienta a covardia de Lucius por querer cessar o ataque e 

até mesmo aturar a própria existência, dando-lhe um tapa, em contrapartida à 

convicção de Voldemort de que Harry irá procurá-lo por conta própria pela clareza, na 

cabeça do vilão, de que não há maneira alguma de vencê-lo. 

 

 

Figura 116 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 2 (2011) 

 

 

Figura 117 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 2 (2011) 

O posto inalcançável de ser eterno creditado a Voldemort por ele mesmo é 

tamanho que o vilão questiona, para Snape, a eficiência da Varinha das Varinhas que 

não o responde da maneira correta, em divergência de sua inigualável capacidade 

como bruxo, evidenciado na fala: ‘’Eu sou extraordinário, mas a varinha resiste a mim.’’ 

- o plano próximo (Figura 117) no vilão reproduz seu ceticismo e seu futuro ato 

extremista. A alegoria, aqui, equivale a ideia de que o Líder, em tal posição, é 

proeminente a tudo e a todos, e por consequência tudo deve se adequar a ele ou ser 

eliminado. Snape, em seguida, é assassinado: Voldemort o mata em nome de sua 

eternidade por acreditar que só assim a varinha o responderá, dando cabo, também, 

do servo mais fiel e do significado de lealdade.  

Harry enfim compreende seu verdadeiro papel na liquidação de Voldemort, na 

mescla entre um verdadeiro herói, O Eleito e também apenas mais uma peça no plano 

cuidadosamente arquitetado por Dumbledore. Harry, como a horcrux que Voldemort 

nunca teve intenção de criar, percebe que tem de morrer para que o lado do mal não 

vença, corroborando para a visão de que o conflito entre ideologias termina com o 

devido fim de um símbolo: seja do Líder, seja do Eleito. O plano próximo em Harry 

(Figura 118), na Floresta Proibida, revela a inferência do herói, com a fala ‘’Estou 

pronto para morrer.’’ seguida do abandono da Pedra da Ressurreição, a segunda das 

Relíquias da Morte. O plano geral (Figura 119), em seguida, ilustra o momento em 

que Voldemort tenta matá-lo pela segunda vez, sem saber estar colaborando para seu 

próprio fim. 
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Figura 118 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 2 (2011) 

 

 

Figura 119 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 2 (2011) 

 

 

Figura 120 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 2 (2011) 

 

 

Figura 121 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 2 (2011) 

 

A ida de Harry para o abate final notabiliza dois momentos: a completa descrença 

por parte de Voldemort em acreditar que o herói não se sacrificaria em nome de todos 

que lutavam, para a crença pífia de que O Menino Que Sobreviveu enfim está morto. 

De volta a Hogwarts, a celebração pela conquista do Mal pela morte de Harry é 

mostrado pelo no plano geral (Figura 120) na perspectiva da agora vencida 

resistência. O discurso de Voldemort a partir do momento em que acredita ter vencido 

seu último símbolo de oposição representa o que seria o início concreto do sistema 

totalitário: ‘’Deste dia em diante, vocês depositam suas fés em mim.’’ salienta o 

personagem, - mostrado pelo plano próximo (Figura 121) com a imposição da mão 

em ato autoritário -, na figura do Líder personificada por ele próprio; caso contrário 

todos seriam mortos pelo terror do totalitarismo.  

Revelado que Harry ainda vive, se sucede a fuga de dezenas de seguidores de 

Voldemort, em vista do medo e da perda da confiança, mais uma vez, na ideologia da 

qual o vilão liderava, do mesmo modo como ocorrera há 16 anos, quando perdera as 

forças pela primeira vez. 
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Figura 122 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 2 (2011) 

 

 

Figura 123 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 2 (2011) 

A alegoria da volatilidade de seguidores de um sistema totalitário, como 

endossado por Arendt (1979), é mostrado no plano conjunto (Figura 122) em que 

enquanto uns fogem, outros tentam convencer de que nem tudo está perdido, ao 

passo do semblante de completo transtorno e derrota por parte de Voldemort ilustrado 

pelo plano próximo (Figura 123). 

 

 

Figura 124 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 2 (2011) 

 

 

Figura 125 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 2 (2011) 

 

A batalha final entre O Eleito e o Líder, o herói e o vilão, se dá não casualmente 

no pôr-do-sol, que ilustra o recomeço da sociedade bruxa pelo triunfo da não 

solidificação do contexto político totalitário, uma vez que a figura que o refletia foi 

derrotada pelo maior símbolo da resistência. A sequência se dá por uma sucessão 

rápida de campo e contracampo (Figura 124 e Figura 125) que cria a sensação de 

máximo conflito e urgência para resolução, finalizando, em meio a cadáveres e plateia 

assídua, no plano geral (Figura 126) em que o feitiço da morte é voltado para quem 

sempre o fez uso. O melodrama, aqui, propicia o final adequado: Voldemort se desfaz 

em cinzas que sobem ao céu e perdem lugar para cenário otimista dado pela luz do 

sol (Figura 127), a profundidade de campo desfocando o palco da guerra em ruínas 

mas agora em paz. 
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Figura 126 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 2 (2011) 

 

 

Figura 127 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 2 (2011) 

 

 

Figura 128 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 2 (2011) 

 

 

Figura 129 - Cena do filme Harry Potter e as Relíquias da 
Morte - Parte 2 (2011) 

 

O epílogo de Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 2 (2010) conclui 

destinos e situações secundárias sem a devida demonstração em cena, que caem no 

esquecimento, como endossa Bordwell (2005), para o desponte da harmonia 

conquistada pelos personagens - iniciado pelo travelling off do trio heroico (Figura 128) 

em meios às ruínas do castelo. Aqui, a narração é comunicativa por salientar a 

compensação oriunda do melodrama como um recomeço da geração provinda do trio 

heróico, que observa e promove a nostalgia no espectador no travelling on dos 

personagens (Figuras 129) agora adultos e devidamente recompensados na estação 

9 ¾. Tudo estava bem. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Compreender Harry Potter dentro das características do modelo blockbuster high 

concept espelha o modo pelo qual a saga foi trabalhada para se tornar o que é hoje: 

uma das franquias mais lucrativas da história do cinema. Os oito filmes, ao se valerem 

de publicidade massiva e reproduzirem o universo cinematográfico para além das 

telas, mesmo sete anos após de concluído, souberam conduzir o padrão high concept 

devido à construção da marca Harry Potter através de uma gama de subprodutos. 

Em paralelo, questiona-se o valor narrativo da franquia por justamente conceber 

as características anteriormente citadas: mergulhada em efeitos especiais e atributos 

de fácil assimilação, a era clássica foi realmente abandonada em vista da perspectiva 

mercadológica desde que o blockbuster high concept despontou em Hollywood? Harry 

Potter, como fruto irrefutável do modelo hollywoodiano vigente, apresenta agentes 

narrativos capazes de irradiar princípios do cinema clássico - alvo de modificações 

desde a década de 60, mas ainda vigorante, fato que se espelhou nas duas análises 

realizadas. 

O processo de leituras alegóricas presentes nas narrativas de Harry Potter se 

constrói desde o início da franquia e se reverbera, com mais intensidade - na 

perspectiva de um contexto político totalitário - nos dois últimos longas analisados. 

Isto se deve à conclusão de que alegorias não afloram apenas em objetos comumente 

associados a maior ocultamento de mensagens codificadas – medievais e de difícil 

assimilação - , mas que dependem, também, do grau de intimidade com o qual o leitor 

tem com a obra. Assim, o reconhecimento dos padrões de repetição de mensagens 

ocultas em narrativas populares, como nas melodramáticas, se vale da neutralidade 

atribuída ao texto pela qual se pretende enxergar a pluralidade interpretativa, as 

alegorias presentes nos objetos que são desvalidos de significados latentes.  

Analisamos Harry Potter a partir desse princípio de neutralidade, levando em 

conta também a autonomia do leitor que interpreta o texto com independência em 

relação ao enunciador.  A cadeia semântica com origem nas intenções do autor, dessa 

maneira, como afirmado por Frye (1989) e Fletcher (2012), dividiu valor de difusor de 

significados com a participação efetiva do ponto de vista adotado pelo observador: a 

alegoria de modo explícito se harmoniza com a autonomia adotada pelo modo de 

enxergar do indivíduo que realiza segundas leituras para atribuir relevância 

interpretativa no que antes passava despercebido. 
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Harry Potter, por conseguinte, bebe de aspectos melodramáticos na estrutura da 

diegese: a polarização do bem e do mal é evidente pelos personagens devidamente 

demarcados por valores morais. O herói e o vilão explanam um cenário de conflito no 

qual o espectador consegue se identificar, embasados por um enredo de simples 

absorção de princípios. A clareza com que as narrativas trabalham valores morais 

demonstra a aproximação do universo bruxo com a do espectador: família e amizades 

expõem relações de valor único para a diegese, assim como o amor é o sentimento 

guia enaltecido pelos personagens. O referido conflito, por sua vez, é projetado na 

moral oculta presente em Harry Potter, traço importante em narrativas 

melodramáticas: a divergência racial concebida por uma ideologia segregacionista 

que direciona o enredo para o contexto político estudado. 

Levou-se em conta, para o início da exploração de um cenário opressor em Harry 

Potter, os quatro últimos filmes dirigidos pelo mesmo diretor, David Yates, por 

entender que a partir do quinto filme, Harry Potter e a Ordem da Fênix (2007), a trama 

se voltou para a ilustração de uma conjuntura de eventos repressivos e intolerantes 

conduzidos por personagens que, mais uma vez, se valeram do teor melodramático 

por se encaixarem na parcela de figuras más. Com início no ambiente mais conhecido 

de Harry e do espectador, Hogwarts inaugura uma cadeia de acontecimentos que 

suscita a onda de perdas por parte do herói, com a ajuda da manipulação do maior 

veículo de comunicação e do plano que elimina um dos maiores símbolos da oposição 

a Voldemort. É dessa ideia que se tira o princípio de um contexto político totalitário em 

ascensão: a elevação de uma figura que representa um Líder extremista em vista de 

um inimigo inventado para a purificação da sociedade bruxa, sendo preciso erradicar 

qualquer tipo de resistência. 

Com a análise dos filmes Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 1 (2010) 

e Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 2 (2011), os agentes alegóricos pelos 

quais se pretendia vislumbrar o contexto político totalitário apareceram numa 

dualidade lógica: aspectos de fácil percepção pelo encadeamento de eventos que 

coordenam a cronologia da narrativa clássica, e elementos propulsores de 

significados que necessitaram de retornos constantes aos dois filmes, bem como à 

saga completa, para a devida assimilação. O destino dos personagens no cenário no 

qual a ideologia racista ganha espaço, eliminando aos poucos a fração de inimigos do 

novo sistema, idealiza a atmosfera de completo controle e intervenção no âmbito 

político, representado pelo Ministério da Magia, e no âmbito educacional, que leva o 
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espectador de volta à Hogwarts, agora sombria e palco de uma guerra determinante 

tanto para o Líder quanto para O Eleito, momento em que a fé dos polos sociais são 

inteiramente depositadas sobre ambos. 

O contexto político totalitário vislumbrado não se cumpre de fato: ainda que o 

terror totalitário tenha ganhado voz nos dois filmes analisados, o maior símbolo de 

resistência não foi derrotado, fomentando o princípio melodramático da prevalência 

do bem sobre o mal. A franquia se encerrou bebendo de efeitos especiais 

hipnotizantes aos olhos do espectador, que a acompanhou por uma década nos 

cinemas e se deleitou dos subprodutos oriundos da marca construída. Além disso, a 

diegese era movida por claros motivos intrínsecos aos personagens principais, que 

guardam a função, do modo com que o cinema clássica estabelece, de encaminhar o 

enredo sentido à realização dos objetivos.  

A narrativa como um todo, por sua vez, irradiou alegorias que atingiram além do 

alvo pretendido: amor, amizade e esperança caminharam juntas para enobrecer 

heróis além daquele que nomeia a saga, os quais demonstraram que escolhas 

pessoais são capazes de ditar o destino, individual e coletivo, em vista do que se é 

idealizado para o melhor da sociedade. 
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ANEXO A – Letra da Música O Chidren de Nick Cave 
 
 
O Children - Nick Cave & The Bad Seed 

 

Pass me that lovely little gun 

My dear, my darting one 

The cleaners are coming, one by one 

You don't even want to let them start 
 

They are knocking now upon your door 
They measure the room, they know the score 

They're mopping up the butcher's floor 
Of your broken little hearts 

 

O children 

 

Forgive us now for what we've done 

It started out as a bit of fun 

Here, take these before we run away 

The keys to the gulag 

 

O children 

Lift up your voice, lift up your voice 

Children 

Rejoice, rejoice 

 

Here comes Frank and poor old Jim 

They're gathering round with all my friends 

We're older now, the light is dim 

And you are only just beginning 

 

O children 

 

We have the answer to all your fears 

It's short, it's simple, it's crystal clear 
It's round about, it's somewhere here 

Lost amongst our winnings 

 

O children 

Lift up your voice, lift up your voice 

Children 

Rejoice, rejoice 

 

The cleaners have done their job on you 

They're hip to it, man, they're in the groove 

They've hosed you down, you're good as new 

They're lining up to inspect you 

 

O children 
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Poor old Jim's white as a ghost 
He's found the answer that was lost 
We're all weeping now, weeping because 

There ain't nothing we can do to protect you 

 

O children 

Lift up your voice, lift up your voice 

Children 

Rejoice, rejoice 

 

Hey! Little train, we are all jumping on 

The train that goes to the Kingdom 

We're happy, Ma, we're having fun 

And the train ain't even left the station 

 

Hey, little train! Wait for me! 
I once was blind but now I see! 
Have you left a seat for me? 

Is that such a strech of imagination 

 

Hey, little train! Wait for me 

I was held in chains but now I'm free 

I'm hanging in there, don't you see 

In this process of elimination 
 

Hey! Little train, we are all jumping on 

The train that goes to the Kingdom 

We're happy, Ma, we're having fun 

It's beyond my wildest expectation 

 

Hey! Little train, we are all jumping on 

The train that goes to the Kingdom 

We're happy, Ma, we're having fun 

And the train ain't even left the station 

 

Tradução 

 

Passe-me essa pequena arma encantadora 

Meu querido, meu amor 
Os limpadores estão chegando, um a um 

Você nem sequer quer deixá-los começar 
  

Eles agora estão batendo na sua porta 

Eles medem a sala, sabem a pontuação 

Eles estão enxugando o chão de açougueiro 

De seu pequeno coração partido 

  

Ó filhos 

Perdoa-nos agora pelo que temos feitos 
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Ele começou como um pouco de diversão 

Aqui, tome estas, antes de fugir 
As chaves para o Gulag 

  

Ó filhos 

Levante sua voz, levante sua voz 

Crianças 

Alegrai-vos, alegrai-vos 

  

Lá vem o Frank e o pobre Jim 

Eles estão se reunindo com todos os amigos 

Estamos mais velha agora, a luz é fraca 

E você está apenas começando 

  

Ó filhos 

  

Nós temos a respostas para todos os seus medos 

É curto, é simples, é claro como cristal 
É por aí, é em algum lugar aqui 
Perdido entre as nossas vitórias 

  

Ó filhos 

Levante sua voz, levante sua voz 

Crianças 

Alegrai-vos, alegrai-vos 
  

Os limpadores fizeram seu trabalho para você 

Eles mexem pra isso, cara, estão estão no embalo 

Eles te reformaram, você está bom como novo 

Eles estão se alinhando para inspecionar você 

  

Ó filhos 

  

Pobre do velho Kim branco como um fantasma 

Ele encontrou a resposta que foi perdida 

Estamos todos chorando agora, chorando porque 

Não há nada que possamos fazer para protegê-lo 

  

Ó filhos 

Levante sua voz, levante sua voz 

Crianças 

Alegrai-vos, alegrai-vos 

  

Hey! Pequeno trem, nós estamos todos a bordo 

O trem que vai para o reino 

Nós estamos felizes, nós estamos nos divertindo 

E o trem nem ao menos deixou a estação 

  

Hey, pequeno trem! Espere por mim! 
Uma vez eu fui cego, mas agora eu vejo! 
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Você deixou um assento para mim? 

É apenas uma extensão da imaginação 

  

Hey, pequeno trem! Espere por mim 

Eu era preso mas agora estou livre 

Eu estou lá pendurado, não consegue ver? 

Nesse processo de eliminação 

  

Hey! Pequeno trem, nós estamos todos a bordo 

O trem que vai para o reino 

Nós estamos felizes, nós estamos nos divertindo 

  

Isso ultrapassa minhas expectativas 

  

Hey! Pequeno trem, nós estamos todos a bordo 

O trem que vai para o reino 

Nós estamos felizes, nós estamos nos divertindo 

E o trem nem ao menos deixou a estação 

  

Fonte:<https://www.vagalume.com.br/nick-cave-the-bad-seeds/o-children-
traducao.html> 
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ANEXO B – Cópia do filme Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 1 (2010) 
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ANEXO C – Cópia do filme Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 2 (2011) 
 
 


