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Resumo 

A presente pesquisa objetiva analisar os livros 1 e 2 de 
As Crônicas de Nárnia, de Clive Staples Lewis, a saber 
O Sobrinho do Mago, publicado em 1955, e O Leão, A 
Feiticeira e o Guarda-roupa, publicado em 1950. A 
análise abordará os elementos caracteristicamente 
utópicos das obras, os quais derivam da apropriação 
alegórica de parte dos textos da teologia judaico-cristã. 
O objetivo da pesquisa é demonstrar como o utopismo e 
o caráter alegórico que lhe serve de base contribuem 
não apenas para a coerência interna das narrativas, mas 
também para a dimensão simbólica dos textos. 

Introdução  

O estudo é elaborado em torno da hipótese de pesquisa 
que procura responder de que forma os elementos 
alegóricos presentes nas obras trazem para o texto as 
noções de utopia e distopia. A partir disso, o objetivo 
geral é observar como a imaginação utópica é 
desenvolvida e se associa aos elementos alegóricos 
presentes nas obras, contribuindo para a formação de 
momentos importantes na narrativa; e os objetivos 
específicos contemplam: identificar e analisar os 
elementos utópicos presentes nas obras, considerando a 
relevância desses para a compreensão das dimensões 
argumentativa e simbólica das narrativas; analisar de 
que forma há a percepção de quatro momentos 
essencialmente alegóricos na narrativa, a saber: 
gênesis, corrupção, redenção e restauração e como 
estão aliados à figuração de um espaço utópico e 
distópico nas obras. 

Material e Métodos 

A metodologia da pesquisa é bibliográfica que se 
baseia no levantamento do que pensam diferentes 
autores sobre determinado tema, suas fases são as 
seguintes: a) Escolha do tema; b) Elaboração do plano 
de trabalho; c) Identificação; d) Localização; e) 
Compilação; f) Fichamento; g) Análise e interpretação.  

Resultados e Discussão 

A pesquisa é dividida em quatro partes: a primeira diz 
respeito à criação do mundo de Nárnia pela personagem 
Aslam, que é compreendida pelos elementos alegóricos 
do capítulo 1 do livro de Gênesis e figura uma utopia. A 
segunda parte figura a corrupção de Nárnia pela entrada 
do mal – representado pela personagem da Feiticeira 
Branca – e é compreendida pelos elementos alegóricos 
referentes ao capítulo 3 de Gênesis, figurando uma 
distopia. A terceira parte focaliza a narrativa da redenção 
de Nárnia por meio do sacrifício da personagem Aslam, 

que é compreendida de forma alegórica como o 
sacrifício de Jesus pela humanidade, evento descrito nos 
evangelhos segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. A 
quarta (e última parte) dá conta da restauração de 
Nárnia, quando há a coroação das personagens de 
Pedro, Suzana, Edmundo e Lúcia por Aslam, ação 
compreendida de forma alegórica como a restauração da 
humanidade após o sacrifício de Jesus. 

Conclusão ou Conclusões 

A partir dessa análise é possível identificar como esses 

elementos alegóricos contribuem para a figuração de 

uma utopia na primeira parte e uma distopia, que é 

compreendida na segunda e que compõe uma transição 

entre a terceira e a quarta partes da análise. E, por fim, a 

restauração da utopia no desfecho do segundo livro. 
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