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RESUMO: 

 

As Crônicas de Nárnia são uma série de sete livros do autor irlandês Clive Staples 

Lewis, uma saga que traz em seu enredo fictício um espetáculo político ao mostra um 

país monárquico, lutas por terras e poder, além de uma sinonímia e alusão em partes ao 

cristianismo e adorações que se igualam a algumas religiões, não só em seu interesse 

corporativo mas bastante usual dentro das práticas de governo.  Tal cenário politico se 

assemelha e certos pontos ao sistema Inglês onde atualmente ainda se dá como um país 

onde o poder está nas mãos da monarquia, onde a rainha ainda é a principal voz e a 

religião escolhida pela realeza predomina na maioria do povo Inglês. O trabalho a ser 

apresentado procurou salientar tais semelhanças, bem como mostrar a politica 

predominante em todos os âmbitos e que envolvam seres com poder de raciocínio e em 

cenários jamais imaginados, inclusive na literatura infantil e infanto-juvenil. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 Em suma os contos infantis buscam mostrar um lado dos acontecimentos sempre 

em uma face atrativa rodeada de cores, movimentos e enredos diferentes da monotonia 

da realidade, onde prevalece ao final algum tipo de ensinamento ou direção do certo e 

errado, criando em seu espaço amostras do bem e do mal a partir de seus personagens 

fictícios, fadas anões, dragões entre outros que só a imaginação de seus autores podem 

criar. Um dos mais renomados escritores da literatura infanto-juvenil, Clive Staples 
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Lewis nascido na Irlanda, hoje Irlanda do Norte, em 29 de novembro 1898 e falecido 

em 22 de novembro 1963, passou grande parte de sua infância na Inglaterra, era 

acostumado a passar horas a fim dentro da biblioteca de sua família, essa infância 

Britânica solitária pode ter sido uma grande influencia ao mesmo a observar mais 

história do local em que ele estava.. De família cristã Anglicana (outro fator possível de 

influência para suas Crônicas) Lewis, foi escritor, crítico, professor de literatura inglesa, 

um homem que ocupou cargos seniores na Universidade de Cambridge e Oxford. 

Caracterizado por muitos como um homem com grande criatividade e de imaginação 

inigualável, e que muitas vezes veio a declarar ter criado seu próprio mundo, se 

refugiando no mesmo em momentos difíceis. Lewis como escritor sempre reconheceu a 

importância e o compromisso de se escrever para crianças, pois através dos livros se 

tem uma forma alternativa, criativa e sútil para expressar ou mostrar algo, e a dizer e 

discutir sobre assuntos delicados de um modo em que as mesmas compreendam de 

forma branda e reveladora, como até mesmo explicar mundo em que vivem e suas 

realidades, mesmo que de um modo mais ornamentado.  

“O conto de fadas é acusado de dar as crianças uma falsa impressão 

do mundo em que vivem. Na minha opinião, porém, nenhum outro 

tipo de literatura que as crianças poderiam ler lhes daria uma 

impressão tão verdadeira. As histórias infantis que se prendem 

“realistas” tendem muito mais a enganar as crianças.” (LEWIS, 2009, 

pag.746) 

 

 Assuntos relacionados à politica, economia ou qualquer assunto que se tem uma 

maior atenção na fase adulta, e muitas vezes, só recebem atenção por serem assuntos 

condizentes com o dia a dia, em nada são atrativos aos olhos infantis, de modo que os 

autores dessa faixa etária nunca salientam ou dificilmente colocam esse assunto em foco 

dentro de suas obras, mas mostrando de uma forma subentendida em que mal se percebe 

todo o panorama politico que se tem dentro da mesma, por se contem involuntariamente 

dentro das obras por pertencerem a todas os locais sociais É importante salientar que o 

trabalho a ser apresentado não busca mostrar ou induzir que o leitor pense que ao 

compor suas obras, Lewis tinha o intuito de fazer ou reconstituir o cenário político 

Britânico, bem como ter qualquer vinculo do mesmo com a ficção, o artigo a seguir irá 

traçar as semelhanças que existem em ambos, salientá-la e estuda-la mostrando que a 

politica está presente nos mais inusitados cenários e nas mais diferentes histórias, 

mesmo que “mascarada” pela fantasia. Obviamente que como o termo “Política” 

abrange muitos conceitos, pois diz respeito ao espaço público, seja ao governar o Estado 

ou apenas na arte em que consiste realizar a negociação de compatibilidade de 



 

 

interesses sociais ou econômicos de interesse público. Mesmo que de modos diferenças 

sempre se há um sistema para se governar uma nação, sendo os mais utilizados o 

Monárquico e o Democrático. 

O Monárquico que vem a ser a forma em que seu chefe de estado se mantém no 

poder até que abdique ao cargo ou morra, é o sistema também em que quem passa a 

ocupar o cargo é alguém ligado biologicamente ao antigo chefe de estado. O sistema 

Democrático nasce de um conceito basicamente de “para o povo e pelo povo”, pois nele 

as decisões são tomadas pelo povo que elegem seus representantes, podendo ter 

participação nas decisões mesmo que indiretamente.  

A Inglaterra nos dias atuais se dá como uma monarquia parlamentarista,  que 

vem a ser um sistema Monárquico com alguns âmbitos democráticos dentro do próprio 

sistema monarquista, bem diferente de alguns anos atrás, mesmo ainda hoje se tendo 

uma forma de governo  monárquico o sistema político optou por ser parlamentar com o 

Primeiro Ministro atuando como presidente. Nesse sistema britânico atual a Rainha 

(Elizabeth II) representa a nação e o poder executivo é realizado pelo 1º ministro da 

monarca. Sendo uma monarquia parlamentarista a Inglaterra é composta por dois órgãos 

representativos, onde não se votam em candidatos, mas sim em partidos, que se 

conseguem vencer a eleição popular ganham o direito de escolher o 1º ministro. Esse 

sistema é composto também por duas “Câmaras Executivas”, sendo a Câmara de 

Londres a primeira, que é composta por elementos escolhidos pela nobreza e não exerce 

nenhuma função política, pois é focada apenas para assuntos relacionados a Dinastia 

Inglesa, como os assuntos pessoais como o casamento real, festividades, etc... 

A concentração do poder político é função da denominada Câmara dos Comuns, 

que é composta por membros eleitos a partir do voto partidário. A Inglaterra atualmente 

se auto intitula, apesar de sua corte que participa ativamente na política, um país 

democrático onde seus eleitores tem o direito ao voto para a escolha do partido que vem 

a representa-los diante do parlamento, bem como a participação dos mesmos nas de 

decisões importantes do país.  

Obviamente que um de nossos objetos (cenários) de análise é uma obra de 

ficção, fugindo quase totalmente, em alguns aspectos, da realidade mostrando então que 

não se e tem qualquer vínculo verídico e real com a mesma, mas dentro do possível se 

foi traçada uma linha paralela para que se pudesse mostrar o sistema político dentro do 

enredo da história e compará-la com um sistema real e que funciona perfeitamente nos 

dias atuais, ou seja, irá se fazer uma comparação da Monarquia fictícia de Lewis, a 



 

 

Narniana(ANEXO 1), e a real regente na Inglaterra: a Monarquia Britânica(ANEXO 2). 

A partir da analise realizada nas sete obras de Lewis como um todo e a ligação que se 

tem em suas histórias, poderá ser observado algumas semelhanças com o atual cenário 

politico Inglês, e como mesmo nesse outro mundo paralelo a Igreja e o conceito de 

adoração ou crença tem forte influencia social e politica nas duas sociedades.   

 

 

2. OBJETOS DE ANÁLISE  

 

2. 1  As Obras 

As Crônicas de Nárnia tiveram seu lançamento originalmente em 1950, com a 

publicação da primeira obra e teve fim no ano de 1956 com a publicação da última obra 

que encerrou uma saga que se estendeu em sete Crônicas. A obra traça uma única 

história em sete livros que se fortalecia a cada obra que se seguia, com nove 

personagens principais distribuídos entre os livros e com histórias paralelas que ajudam 

a desenvolver o enredo principal, mesmo mostrando uma trama diferente a cada obra. 

Como se sabe nesse tipo de literatura podem se compor tramas que se dissolvam 

totalmente da realidade, como por exemplo em nosso objeto de análise que mantem uma 

a medida de tempo posta é diferente da real, sendo relativa a cada obra para que se 

pudesse desenvolver as histórias e manter seus personagens juntos em uma margem de 

tempo apesar da idade dos mesmos. Sendo mais específico, acontece que na ficção 

minutos passados no “mundo real” podem equivaler a anos na ficção ou menos, como já 

foi dito é relativa em cada parte das obras e para cada personagem. Nas sete Crônicas de 

Nárnia é traçada uma monarquia com os personagens principais, onde estes são 

colocados em tais postos nobres apenas quando adentram ao mundo fictício. 

Porém a nobreza do país de Nárnia também é composta por uma certa monarquia 

paralela, mas que também tem direito ao poder, pois se alega que os mesmos descendem 

dos primeiros reis de Nárnia que foram intitulados na criação do país pelo leão Aslan, 

mostrado como uma espécie de Deus em todos os enredos pelos habitantes dos dois 

mundos paralelos. A seguir um pouco mais sobre as obras a fim de entender mais sobre 

a história. 

 

1. “O sobrinho do Mago” (1955) – A primeira obra traz a história de um menino 

(Digory) e sua amiga (Polly) acham anéis mágicos de seu tio mago, capazes de 



 

 

transportá-los outros mundos desconhecidos, paralelo ao mundo real. Os dois 

então passam a viajar para esse outro mundo que chegando a uma terra 

desconhecida em sua última viajem encontram o leão chamado Aslan que cria 

através de magia um novo País chamado Nárnia.  

2. “O Leão, A Feiticeira e o Guarda-Roupa” (1950) – O segundo livro, conta a 

viagem de quatro irmãos: Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia que ingressam nesse 

país involuntariamente ao adentrarem um guarda-roupa e permanecem nele para 

ajudar na derrubada da ditadura imposta por uma feiticeira que se auto intitula 

rainha de Nárnia, e podendo assim tomar-lhe a coroa que era por direito dos 

quatro, através de uma profecia pelo criador da país, Aslan.  

3. “O cavalo e seu menino” (1954) – Tal obra traz uma história paralela ao final da 

primeira crônica de quando os quatro reis regem durante anos antes de voltarem a 

seu real mundo. Porem essa em pouco acrescenta na análise, pois conta sobre um 

menino e seu cavalo em uma aventura nos países desse mundo desconhecido. 

4.  “Príncipe Caspian” (1951) – A Crônica em questão, traz de volta ao país de 

Nárnia os quatro reis para que ajudem o atual príncipe a retomar o poder de seu 

tio que usurpou o trono, tirando do príncipe seu direito de reger.  

5. “A Viagem do Peregrino da Alvorada” (1952) – Essa obra traz à Nárnia apenas 

dois dos quatro reis Edmundo e Lúcia, juntamente com um primo dos mesmos, 

Eustáquio, a fim de acompanha o atual rei na busca de membros importantes da 

corte expulsos no mandado usurpado, visto na obra passada. 

6. “A cadeira de Prata” (1953) – Essa Crônica traz a Nárnia Eustáquio, juntamente 

com uma nova personagem, Jill, para que os mesmo ajudem o rei a encontrar seu 

filho e herdeiro do trono, sequestrado por uma feiticeira que pretende usá-lo para 

se apossar do país, e regressarem após terminar sua missão. 

7. A sétima e última crônica intitulada “A última Batalha” (1956), faz retornar quase 

todos os personagens principais (exceto Susana) que de diferentes modos 

visitaram o país de Nárnia. O motivo seria a tentativa de salvar o país de um falso 

Deus Aslan, que juntamente com um país vizinho passa a explorar as matérias 

primas do país como madeira, animais além de tomar o país. Porem o objetivo 

real é mostrar passagem dos mesmos para uma nova Nárnia criada, isenta de todas 

as “impurezas e ambições humanas”, como as corrupções e guerras que tanto se 

via nas obras passadas, porem nessa última crônica todos realizam o desejo de 



 

 

todas as outras crônicas e permanecem em Nárnia e passam a governar a mesma 

junto ao Leão.  

 

2.2 A Inglaterra  

A Inglaterra tem em seu histórico existencial vários pontos interessantes e mais 

atuais a serem observados e analisados, que facilmente poderiam enriquecer qualquer 

conto ou história, pois apresentou desde grandes guerras triunfais a lutas frias e sem 

nexo, a grandes reis e heróis intitulados na história do país. Alguns autores em suas 

obras fazem menção a pontos da história britânica e seus ditos heróis. O nome do país 

vem de uma corruptela do nome inglês England, que se pronuncia “ingland” e que 

significa pais dos Anglos, que era um povo que no século V vieram da Alemanha 

invadiram a região da Inglaterra e conquistaram seu território. Inicialmente vieram dos 

Celtas, passaram a Briythons, bretões e britânicos, pois designaram de uma região que 

ocupavam como Britânia, eram divididos em estados, em um sistema quase bárbaro eles 

se dividiam em grupos governados por um chefe e que muitas vezes se uniam para 

enfrentar algo em comum desagrado de ambos. A Inglaterra também foi uma província 

romana, até que quatro povos Sussex, Essex, Midlessex e Wessex, os quatro juntos, se 

estabeleceram na ilha de Wight, e deram nome ao país e a mais sete reinos 

independentes a partir dessa tomada romana na Inglaterra.  

Durante a formação das civilizações que vemos hoje na Inglaterra, várias guerras, 

reis, sistemas políticos e afins, que moldaram e transforam o país, a mais importante foi 

a Guerra dos Cem Anos iniciada em 1337, que foi deflagrada quando o trono francês 

esteve carente de um herdeiro direto. Aproveitando da situação, o rei britânico Eduardo 

III, neto do monarca francês Felipe, O Belo, reivindicou o direito de unificar as coroas 

inglesa e francesa. Dessa forma, a Inglaterra incrementaria seus domínios e colocaria 

um conjunto de prósperas cidades comerciais sob o seu domínio político, 

principalmente da região de Flandres. Porém, a guerra entrou em recesso até 1356 

quando as batalhas foram retomadas e permaneceram até 1453, quando um tratado de 

paz que encerrava a Guerra dos Cem Anos foi assinado. Por um lado, a guerra foi 

importante para se firmar o ideal de nação entre os franceses, no entanto ela abriu 

caminho para que novas disputas alterassem a situação da monarquia inglesa. 

O sistema Inglês político, que implementa de certa forma eixos democráticos 

funciona muito bem sem separação de poderes. O Gabinete e o Poder Executivo é um 

comitê da Câmara dos Comums, constituída por eleitos, que por sua vez é uma de dois 



 

 

órgãos que escolhe os ministros juntamente com a Câmara dos Lordes (indicados pela 

coroa). Essa Câmara dos Lordes, até ano passado (2012), era o órgão máximo de 

Justiça, porém foi criada uma suprema corte para tais assuntos mais importantes. É 

importante salientar que não existem candidatos para se competir e sim partidos, toda 

politica é feita pelos Comuns com a eleição desses partidos. Por esse motivo os esforços 

para se obter a eleição de um partido acontece da mesma forma como nas eleições para 

os candidatos, porém as ações de divulgação para captação de votos são direcionadas ao 

partido em si, mas de maneira igualmente importante,  e que necessita de estratégia e 

profissionais capacitados para trabalhar nesses setores específicos de campanhas 

eleitorais. 

 “No âmbito da comunicação partidária também existem estruturas e 

profissionais organizados e habilitados a produzir visibilidade para 

candidatos potenciais e o próprio partido. Essa comunicação está 

centralizada pela ideologia desse partido e aqui reside a diferença em 

relação às demais instituições políticas.” (WEBER, 2009, p.18) 

Apesar desse sistema parlamentarista a Inglaterra conta com sua monarca chefe de 

estado, a Rainha Elizabeth Alexandra Mary de Windsor – Elizabeth II, que por sua vez 

aceita e aprova na maioria das vezes a indicação do primeiro-ministro feita pelos 

comuns, mantendo assim uma harmonia politica desde que tomou o poder em 1952, 

após a morte de seu marido rei Jorge 6º.  

No final do séc. XIX ficou acertado e decretado que a monarca tem três direitos 

plenos sobre o país, que vem a ser, o direito de ser consultada em todas as decisões de 

relevância para o país, de advertir sobre as mesmas e aconselhar o parlamento. A rainha 

também é intitulada como a dona da guerra, pois como líder das forças armadas, ela tem 

pleno poder para declarar guerra e paz, ainda que possa exercer este poder sob 

orientação dos ministros. A corte mantem uma forte influência na religião do país e vice 

versa, pois nenhum Católico Romano, ou ninguém casado com um pode segurar a 

coroa. É dever da Soberana jurar manter sempre a Igreja da Inglaterra, ou seja, o 

Anglicanismo, criada no século XVI, pelo rei inglês Henrique VIII, ao romper com a 

Igreja Católica, esse período também se intitula como o período das Reformas 

Religiosas. Pode se notar também a grande influência da igreja na politica, economia, 

costumes e meio social, porém é notória tal influência não somente atualmente, mas em 

todas as etapas na história da Inglaterra, com a mesma tendo sempre uma “voz forte” 

nas decisões políticas, e até mesmo sendo participante nas decisões dentro das guerras, 

ou na influência para declará-las se assim lhe fosse favorável. 



 

 

A pesar de manter esse sistema, a monarquia é muito bem vista pelo país e muito 

“acolhida” pelos mesmos, que idolatram e adoram seus reis, como por exemplo um fato 

recente, o casamento do príncipe Willian com a agora princesa Katty que levou milhões 

de cidadãos britânicos as ruas da Inglaterra festejar, como se fosse o casamento de 

algum familiar. 

Tal sentimento se mostra reciproco a partir de atitudes da rainha onde demonstra seu 

comprometimento e respeito a seu povo, pois como já foi dito o povo participa 

ativamente das principais decisões do país, por voto ou maneiras alternativas 

estipuladas pela coroa. Um exemplo de participação do povo aconteceu com o emblema 

oficial que celebrou os 60 anos de coroação da Rainha em 2012, pois tal honraria coube 

a uma menininha de 10 anos de idade (na época). Katherine Dewar, de Chester, ganhou 

um concurso oficial organizado por uma emissora de televisão, e teve sua ilustração 

escolhida para marcar as comemorações do Jubileu de Prata da Rainha.  

 

3. ANÁLISE E COMPARAÇÃO 

 

Guerras sempre existiram a partir da criação do mundo, povos e povos se 

enfrentavam por territórios, comidas, bens e tronos, ou seja, a história de criação do 

mundo se é em suma uma grande história de aventura, algumas com glória e outras nem 

tanto com finais felizes, com a história de construção da Inglaterra não seria diferente, 

se tiveram guerras fosse pela ocupação de novas terras ou apenas defesa das já 

componentes do país, usurpações e coroações de novos reis, foram construídas imagens 

de Heróis que por sua vez até livraram o país de ditaduras, ganharam guerras ou fizeram 

algo relevante quando vivos para a construção do país que conhecemos hoje.  

A proximidade que se tem da nobreza Britânica com seu povo se torna cada vez 

maior em decorrência com o mundo midiático e expositor que se tem hoje, é importante 

se ter tal aproximação para que se crie até mesmo um sentimento de pertencimento do 

povo para com o país evitando assim possíveis rebeliões e agregando valor ao país 

diante de seu povo. Se nota, cada vez mais o esforço da monarquia Britânica em estar 

cada dia mais perto povo, e consciente do que acontece no país, e não apenas com 

assuntos relacionado a politica, economia e burocracia como faziam os reis passados, 

mas sim importar-se mais com da vida cotidiana do e indivíduo Inglês. Tal 

proximidade, mesmo que mais calorosa também se nota em As Crônicas de Nárnia, 

pois se vê em todos os monarcas gestões e decisões, que muitas vezes também são 



 

 

decididas pelo povo, e a proximidade e intimidade que muitos tem com o clero, quando 

se juntam aos mesmos em prol de um bem comum, bem como o modo de gerenciar o 

país que se assemelha muito nos dois âmbitos.  

Semelhanças que se tem mesmos disseminadas aparecem em todas as obras, em 

umas mais evidenciadas e em outras apenas com o básico da política mostrada pela 

monarquia, lutas por poder e influência da religião. Vamos distribuir as comparações 

em uma ordem não-cronológica, mas por semelhança que os fatos ocorridos tem com as 

obras. 

 

3.1. Política 

A ocupação romana ocorrida entre os anos de 43 e 410 que colocou os romanos no 

comando pode ser muito bem comparada com o período da 2ª Crônica, na qual o país de 

Nárnia também foi tomada por uma ditadura administrada por partes alheias ao país em 

questão, mas que de formas diferentes conseguiram retomar em fim o país a quem por 

direito os devia governar. Podemos afirmar que o modo monárquico que se se deu a 

partir desse momento além de exterminar com a ditadura que se tinha, implementou um 

sistema monárquico, no qual, apesar de se ter seus reis e nobres para a tomada de 

decisões preocupa-se em ouvir e entender as reivindicações de seu povo, como uma 

democracia contida pela coroa.  

A guerra dos Cem anos (1337-1453) também se compara a segunda Crônica pois, ao 

perder a Guerra para a França, lhe custou o enfraquecimento da monarquia, ocasionando 

uma grave crise não só no exercito que passou a servir a França, mas obteve uma grande 

perda econômica decorrente dos muitos gastos que teve com um conflito militar tão 

longo e sem êxito. Na Crônica esse período se compara ao longo inverno que se 

apossou do país por cem anos quando a Rainha Branca tomou o poder, construindo com 

alguns membros de Nárnia seu próprio exército. Tal reinado foi marcado pelos impostos 

grandes e absurdos exigidos pela rainha, e também pela ditadura imposta, com ordens 

explicitas de que o país agora pertencia somente à ela. Eram feitas também nesse 

período ameaças de que, ao se opor a servisse a atual coroa o individuo viria a ter pena 

de morte, bem como o acobertamento de ações não aprovadas pela monarca, como o 

apoio a outros reis ou rainhas, poderia vir a sofrer a mesma pena. Porém, tanto na 

crônica quanto na realidade nota-se a total falta de preocupação dos dois ocupantes da 

nobreza com sua imagem em relação ao povo que governavam em seu sistema de 

ditadura, pois os mesmos tem o necessário para governar, mas sem a total aprovação ou 



 

 

aceitação de seu povo, que acabou então por se deixar aberta brechas para possíveis 

rebeliões e guerras.  

 “A Imagem Publica se constitui numa síntese e quem detiver 

poder financeiro, político e mediático poderá controlar a sua 

formação em grande parte, mas nunca na totalidade que só é 

possível em situações de controle absoluto e censura. A sua 

construção é proporcional a sua desconstrução, e é definida pelo 

cidadão, receptor, consumidor, em seu grupo ou 

individualmente” (WEBER, 2004). 

 

Ao final da Baixa Idade Média, principalmente no século XV, ocorreu o processo de 

fortalecimento da monarquia inglesa. Ou seja, após algum tempo do fim da guerra dos 

cem anos na Inglaterra, e no outro cenário podemos comparar com o triunfo dos quatro 

reis sobre a Rainha Branca, que findou o inverno de cem anos, e reacendeu a crença do 

povo em seus monarcas.  

O período que condiz com a Crônica de “O Príncipe Caspian” onde seu trono foi 

usurpado pelo tio não se tem exatamente igual, mas se tem inúmeras histórias de coroas 

que passaram a membros que não pertenciam ao sangue real ou não eram suas por 

direito, mas de formas diferentes, algumas não convencionais e muitas vezes erradas, 

através de guerras e assassinatos, foram passadas a estes, que governaram e passaram a 

compor a longa linhagem real. 

A viagem do peregrino da Alvorada bem como todas as outras, é uma excelente 

amostra dos vários períodos de guerra que a Inglaterra passou, trazendo muitos 

elementos do mundo inglês, do ponto de vista das crianças que perdem seus pai para a 

guerra e têm que criar suas aventuras para fugir de um mundo bombardeado e cruel que 

esta diante de si. Através das crônicas as crianças passam a criar e enfrentar seus 

próprios medos. 

O final do século XII na Inglaterra foi marcado por grande instabilidade política. O 

rei Ricardo, Coração de Leão, foi participar da Terceira Cruzada e capturado, tornou-se 

prisioneiro do duque da Áustria, mesmo assim neste período a nobreza inglesa ganhou 

grande poder no reino. A Cadeira de Prata, tem os elementos parecidos, pois seu enredo 

principal traz a história de um príncipe que ao sair do castelo é raptado por uma 

feiticeira que pretende usá-lo como arma para tomar o pais de Nárnia, mas ao conseguir 

fugir e destruir sua mal feitora, retoma o reino de seu pai que se encontrava em um caso 

calamitoso de saúde, consegue reordenar o reino e a afeição de seu povo, pois causou 

uma comoção dos mesmos à história triste que aconteceu com o príncipe.  



 

 

Como já foi explicado anteriormente a última Crônica “A última Batalha” é marcada 

pela tentativa de reaver um mundo com valores que já não havia mais, nem apenas os 

elementos predominantes em sua criação, e também é marcada pela passagem dos 

personagens para um “mundo melhor”, que não tivesse elementos novos e tidos como 

impuros pelos valores éticos que se prezava desde a criação do país. Pode-se dizer que 

com essa passagem para o novo mundo, todos os reis puderam reger juntos como um 

sistema parlamentarista. Essa obra pode ser compara com a Revolução Gloriosa, quando 

encerrou no final do século 17 um período de golpes, ditadura, restauração política, 

fazendo daquele período uma fase extremamente agitada na Inglaterra. A Revolução 

Gloriosa marcou o fim do absolutismo e o começo da monarquia constitucional na 

Inglaterra.  

 3.2.  Religião 

O escritor Lewis além de escritor, crítico, professor de literatura inglesa, e um 

homem que ocupou cargos seniores na Universidade de Cambridge e Oxford, era 

considerado por muitos filósofos, religiosos e até alguns eixos da sociedade como um 

“apologista cristão”, até porque muitas vezes declarou seguidor da doutrina cristã 

católica. Porém, apesar do fato de que os livros de Lewis sejam declarados "cristãos" 

apologético, como na mente de muitos - romanista, anglicanos, liberal, - como um dos 

defensores mais brilhantes do cristianismo no século XX, alguns religiosos mais 

criteriosos em relação à religião como de evangelistas e católicos romanos fervorosos 

em relação a sua religião e crença, contam que as histórias são demasiadamente 

apologias a deuses, rituais e costumes satânicos,  e afirmam que alguns personagens 

descritos como dríades, ninfas, sátiros, faunos, etc... são classificados como demônios 

pelo “Classical Mythology” - O Manual de Cromwell, e lidam com práticas ocultas 

como a alquimia, a clarividência, astrologia, bola de cristal, necromancia, magia, 

talismãs, etc. Por isso é que se esclarece que este artigo tem a intuição de comparar às 

obras apenas a religião oficial Inglesa, ou seja, a igreja Cristã Anglicana. 

Lewis ao se juntar à instituição anglicana, tornou-se um anglo-católico na doutrina. 

Após esse período notou-se logo após a influência sobre o escritor, da Igreja Católica 

Romana, e por Tolkien
4
 no coração, sendo classificado por muitos como sendo um 

                                                 
4
 Autor do Best Seller “O Senhor dos anéis”. Escritor e Filósofo grande amigo de Lewis, 

escreveu com ele o livro “O Dom da Amizade” que homenageava e descrevia a amizade dos 



 

 

papista do armário. Já na Inglaterra, era declarado como "editor" Evangelical, e suas 

obras tiveram tanto impacto religioso a ponto de ter suas obras enviadas com pacotes 

especiais para as igrejas de Nárnia. “Christian Publishing e Outreach” (CPO), que 

distribui material para 20 mil igrejas, aproximou-se da Disney e obteve permissão para 

usar duas imagens do filme para seus pacotes de Nárnia.                   

Apesar de se ter um grande repudio de algumas partes religiosas, milhões dos 

próprios evangélicos (junto com os católicos, anglicanos, metodistas, pentecostais, 

carismáticos e etc.) afirmam que "As Crônicas de Nárnia são (livros) maravilhosos" 

uma “alegoria cristã".  

A religião Britânica nota-se presente nas obras ao se assemelhar com ocorridos 

descritos na Bíblia, como por exemplo, Aslan trocando a sua vida pela do traidor, 

lembrando muito o sacrifício de Jesus na Cruz do Calvário ao sacrificar-se pela 

humanidade, ou quando assim como Jesus, o leão Aslan sofre uma série de humilhações 

antes do sacrifício, mas Aslan ressuscitando no dia seguinte, graças a magia profunda de 

Nárnia, assim como Jesus que ressuscita ao terceiro dia movido por forças divinas. 

Tanto nas obras como na Inglaterra, se teve um fortalecimento da monarquia como 

bons representantes e com uma aceitação plena. Aconteceu sob o governo de Henrique 

VIII que sempre é associado à reforma religiosa ocorrida na Inglaterra por volta de 1530 

- dando origem à Igreja Anglicana, que também é definida como uma parte da Igreja 

Católica, por partir de sua igual crença em Jesus Cristo  mas que possui um cunho 

reformista, pois suas bases foram estabelecidas por alguns princípios de doutrina e 

instituição na reforma Protestante e em alguns outros princípios Presbiteriano e até 

mesmo calvinista. 

Até então, a Igreja Católica sempre teve grande influência política e poder 

econômico no país, sendo, inclusive, proprietária de inúmeras porções de terra. Nas 

obras, tal período se compara à segunda Crônica com o fortalecimento dos quatro reis 

por seus triunfos e pelos mesmo terem sido apoiados por Aslan, que desde o primeiro 

livro mostra-se como um verdadeiro Deus, ao construir Nárnia, traçar profecias e até 

mesmo por ser adorado e até mesmo temido como um Deus. Nota-se então 

                                                                                                                                               
dois, segundo o autor o influenciou em momentos ao escrever alguns enredos de “As Crônicas 

de Nárnia” e em algumas outras obras do autor. 

http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/reformas-religiosas-4-a-reforma-anglicana.htm


 

 

simultaneamente como o período favoreceu Henrique VIII e os quatro reis Nárnianos, 

ao livrar seu povo de uma situação desconfortável. 

“A força de uma categoria como Imagem Pública se impõe quando se 

pensa num tempo que privilegia a imagem, o simulacro, estetiza e 

reproduz formatos políticos,  como a “reprodutibilidade”  da obra de 

arte.” (BENJAMIN,  1986). 

A influência religiosa também predomina nos dois cenários em diferentes épocas da 

existência dos dois países, pois em virtude da existência de um parlamento Britânico 

que legislava, por exemplo, sobre questões fiscais e religiosas - o que não ocorria na 

França na mesma época -, o modelo que existiu na época mesclou a centralização 

política na figura do rei com a descentralização do poder, e, portanto seguindo as ordens 

de um rei que vinha a ser fortemente influenciado por sua religião. Pode-se comparar a 

esse sistema político aos de Nárnia, pois o país era dotado de leis também e tratados, se 

nota a eficácia do sistema quando a “feiticeira vem reivindicar a vida do traidor 

Edmundo alegando sua legalidade para isso, porem a mesma aceita a troca proposta por 

Aslan que troca a sua vida pela do traidor”. 

 

4. APONTAMENTOS FINAIS  

 

É errôneo afirmar que a política não está em todos os lugares em que resida alguma 

sociedade ou grupo, pois mesmo que implicitamente, podemos notá-los em vários 

âmbitos sociais desde os tempos primórdios em que existiram os primeiros povos 

civilizados e/ou não. Por mais que seja um assunto que não atraia a atenção de muitas 

pessoas, é indispensável se opor a vê-la ou discutir quando se está inserida na mesma e 

no momento midiático em que nos encontramos atualmente, onde tudo que é feito é 

visto e acompanhado em tempo real, por seus governantes em suas “atuações” e 

“encenações” políticas que mesmo camuflada sempre existiu, para que se agrega-se 

valor pessoal a si a fim de voto, ou, credibilidade para ser eleito, fosse na democracia ou 

quando se escolhiam seus governantes pela força e inteligência, Rubim salienta esse 

conceito ao afirmar que sempre se teve um certo jogo político por detrás dos governos: 

 “A ágora grega, o senado romano, a coroação do rei, o 

parlamento moderno, aposse de presidente, as manifestações de rua, as 



 

 

eleições, enfim toda e qualquer manifestação da política, anterior ou 

posterior a nova circunstância societária, supõe sempre encenação, 

ritos etc. A mudança acontecida, portanto, não diz respeito à dimensão 

estética ou espetacular da política, mas a potência e a modalidade de 

seu acionamento em uma nova formação social.” (RUBIM, 2000 - 

2001,p.6) 

 

Podemos então notar os sistemas hierárquicos e/ou de democracia desde os setores 

do parlamento até em uma inocente brincadeira de criança, e a literatura é claro não fica 

alheia a mostrar tais sistemas, mesmo involuntariamente. 

Atualmente existem quase todo tipo de sistema político, que se adaptaram ao 

ambiente em que estão inseridos bem como os cidadãos desse contexto precisam 

moldar-se aos mesmos diante de suas leis e deveres. 

O sistema político Britânico é admirado por muitos países por se mostrar funcional e 

organizado, apesar de ser mantido sem quase nenhuma alteração durante séculos, porem 

essa admiração também provem do povo Inglês que se diferencia dos demais por 

acreditarem em seu sistema, apoiá-lo e muitas vezes defende-lo diante dos demais, aos 

mostrarem a genialidade do mesmo, e de seus Governantes. 

Por mais que não tenha sido comprovado cientificamente, nem por alguma 

declaração eventual de Lewis, como tendo se espelhado na história de existência da 

Inglaterra e seus personagens históricos e lendários, a semelhança entre o país 

imaginário de “As Crônicas de Nárnia” e o cenário político e muitas vezes social 

Britânico é muito explicito, bem como alguns acontecimentos particulares e curiosos do 

mesmo. Os dois cenários estudados mostraram sistemas perfeitamente semelhantes, 

funcionais e de certa forma organizados mesmo que em locais extremamente diferentes, 

é falho alegar que os dois locais seriam iguais, pois um foge totalmente da realidade, se 

tornando inviável muitas de suas ações, porém é notória como a literatura traduziu um 

cenário politico de uma forma tão fiel a um sistema monárquico que existe atualmente. 
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ANEXO 1  - À frente os irmãos Pevensie a Monarquia governante em Nárnia criada por   

Clive Staples Lewis, os seres que aparecem atrás atuam dentro do enredo das histórias 

como ministros e “chefes da guarda”. 

 

ANEXO 2 - Monarquia Britânica atuante na Inglaterra atualmente. Ao centro A Rainha 

Elizabeth Alexandra Mary de Windsor – Elizabeth II, e a sua volta toda a família real 

que atua de alguma forma em algum cargo no meio político do país. 

 


