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RESUMO 

 

O presente trabalho trata de analisar a ressignificação do personagem Merlin, das 

lendas Arthurianas, em três filmes contemporâneos: Dragonslayer, Star wars e The 

Matrix – sob o viés da tradução intersemiótica. Através do ciclo do herói de Joseph 

Campbell, do ciclo de mago de Stephen Ware, bem como das propostas de análises de 

personagens de Vladimir Propp e Mieke Bal, analisamos o personagem Merlin na 

obra A Morte de Artur, de Sir Thomas Malory. A partir desta análise, comparamos 

seu percurso narrativo e suas funções narrativas com as do mago arquetípico de Ware. 

Em seguida, fazemos o mesmo com os personagens Ulrich, Obi-wan Kenobi e 

Morpheus, nos três filmes escolhidos, e comparamos estas análises entre os 

personagens fílmicos e Merlin, para averiguar se estes seriam traduções – embora 

não-nomeadas – do mago arthuriano. 

 

Palavras-chave: Cinema. Tradução Intersemiótica. Literatura. Narratologia. 

Adaptação. Lendas Arthurianas. 

 



	
	

ABSTRACT 

 

The present work analyses the ressignification of the character Merlin, from Arthurian 

legends, in three contemporary movies: Dragonslayer, Star Wars and The Matrix - 

regarding the point of view of intersemiotic translation. Throughout the Hero Cycle of 

Joseph Campbell, the Mage Cycle of Stephen Ware, and also the proposals of 

character analysis from Vladimir Propp and Mieke Bal, the character Merlin is 

analyzed using the book Le Mort D´Arthur, written by Sir Thomas Malory. From this 

analysis, the narrative trajectory of Merlin and his narrative functions are compared to 

the archetypical mage of Stephen Ware. After that, the same process is made for the 

characters Ulrich, Obi-wan Kenobi and Morpheus, from the three chosen movies, and 

those analysis are compared with the analysis of Merlin, in order to assure if those 

characters are or are not intersemiotic translations – although not named by the 

authors as Merlin´s adaptation – of de Arthurian mage.  

 

Keywords: Cinema. Intersemiotic translation. Literature. Narratology. Adaptation. 

Arthurian legends. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A tradução intersemiótica vem aumentando as conexões entre as diferentes 

áreas do saber. Assuntos que antes eram restritos a determinadas linhas de pesquisa 

agora têm seu caráter de estudo ampliado, criando um liame – complexo e rico – de 

possibilidades de interconexões. As relações entre os produtos das diversas mídias 

têm enriquecido o debate artístico e acadêmico sobre as representações das realidades, 

sobre narrativas, sobre pluralidade cultural e sobre o ciclo ininterrupto da criação, 

sempre ressignificada e suplementada. 

 Adaptações – academicamente tratadas como traduções intersemióticas – 

permeiam a humanidade desde antes da escrita, como no caso das pinturas rupestres – 

desenhos ritualísticos em cavernas, que recriam (ou adaptam) caçadas e cenas do 

cotidiano da época. Histórias populares e lendas são ressignificadas em pinturas, e 

mesmo antes da descoberta da fotografia, o teatro e os espetáculos de imagens e luz 

(como as lanternas chinesas) já se apropriavam de textos de outras mídias. O universo 

audiovisual – cinema, televisão, jogos, internet e vídeo – apenas continuou este 

processo, que hoje se tornou tão comum. É cada vez maior o número de filmes e 

séries televisivas produzidos tendo como base livros e histórias em quadrinhos, e 

mesmo esses filmes e essas séries são revisitados, alterados, transformados, 

traduzidos em diferentes formatos. 

 Assim, um produto feito em uma sistema sígnico é então transposto para outro 

sistema sígnico, diferente, com outras regras e outras questões poéticas e estéticas. Se 

por vezes os sistemas possuem grande semelhança entre si - como quando se adapta 

uma peça a um conto - em outros casos, essas semelhanças são raras - basta 

pensarmos na transformação de uma pintura em  músia. 

  Como traço obrigatório do processo de tradução (intersemiótica ou 

não), os novos textos, independente das mídias em que são veiculados, apresentam 

necessariamente relações com textos anteriores – o que Julia Kristeva (1980) chamou 

de intertextualidade. Os intertextos podem aparecer de diversas maneiras – desde uma 

citação direta com explicitação de fonte, até uma reconstrução parcial do hipotexto, 

ou texto anterior, referido em um contexto diferente do original.  
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 A definição de intertextualidade demonstra que todo e qualquer texto que 

parte de um texto-fonte é, em si, uma soma de outros textos, ressignificados 

(KRISTEVA, 1980). Gérard Genette parte desta definição para propor o termo 

transtextualidade, definido por ele como “tudo que o coloca [um texto] em relação, 

manifesta ou secreta com outros textos” (GENETTE, 2006, p. 8). O teórico francês 

constrói a taxonomia da transtextualidade dividindo o conceito em cinco níveis, sendo 

um deles especialmente ligado à tradução intersemiótica: a hipertextualidade. Define 

Genette: “Entendo por hipertextualidade toda relação que une um texto B (que 

chamarei hipertexto) a um texto anterior A (que, naturalmente, chamarei hipotexto) 

do qual ele brota, de uma forma que não é a do comentário” (GENETTE, 2006, p. 

12).  

 Por sua vez, Roman Jakobson define tradução intersemiótica como a 

interpretação de signos verbais por meio de signos não-verbais. (JAKOBSON, 2004 

[1959]). A partir desta formulação, amplia-se o escopo do que se denomina tradução, 

possibilitando incluir nesse processo a adaptação fílmica de uma obra literária para o 

meio audiovisual. Se unirmos o pensamento de Jakobson aos de Kristeva e Genette, 

podemos concluir que toda adaptação, toda tradução intersemiótica, é um hipertexto. 

 Como aponta Robert Stam (2008), exatamente porque a adaptação constitui 

um processo intersemiótico, de mudança de mídia – e, portanto, de linguagem, de 

signos, de forma – ela resulta em um produto necessariamente diferente da obra fonte.  

Marynize Prates de Oliveira afirma que, sendo uma adaptação uma experiência de 

leitura e interpretação, “cada adaptação não pode ser tomada senão como uma dentre 

outras leituras possíveis” (OLIVEIRA, p. 45). Linda Hutcheon ainda aponta que a 

adaptação é não apenas um produto, mas também um processo, onde ocorre 

apropriação e reinterpretação criativa da obra fonte pelo novo autor (HUTCHEON, 

2006). 

 Julio Jeha, em seu artigo Veja o livro e leia o filme (JEHA 2004), comenta, 

levando em consideração a semiótica peirciana, que julgar uma tradução analisando 

apenas o quesito de proximidade com a obra original tem como consequência não 

levar em conta a significação, já que um signo funciona, necessariamente, num 

contexto, criando um interpretante na mente de quem o experiencia. E porisso mesmo 

ele considera que a tradução intersemiótica deve ser considerada no nível dos 

símbolos. 
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 No princípio das discussões sobre adaptação, com base nas noções de 

fidelidade e essência, as releituras de livros para filmes não eram consideradas 

traduções. Um filme adaptado a partir de um livro deveria, em tese, retratar, em tela, a 

essência deste livro, sendo fiel ao que o autor escreveu. Com as reflexões propostas 

pelo pós-estruturalismo, surgiram questões como: o que é essência? O que é 

fidelidade? – ambas pautadas pela pergunta chave – o que é um original?  

Conforme Antoine Compagnon (2010), o estudo de autoria, intenção e 

essência da obra é um dos mais controvertidos dentre os estudos literários. Assim, 

quando da reconstrução de um texto – seja adaptado aos novos tempos e linguagens, 

seja transposto para outras mídias, seja uma forma de homenagem à anterioridade – 

qual o limite de liberdade que o (re)autor teria para trabalhar sobre o texto "original"? 

Até que ponto são aceitas mudanças? Como diria Rosemary Arrojo (2007, p.13), “é 

impossível resgatar integralmente as intenções e o universo de um autor, exatamente 

porque essas intenções e esse universo serão sempre [...] nossa visão daquilo que 

possam ter sido”. 

 A noção de fidelidade assume que a obra contém uma essência extraível. No 

entanto, esta noção é equivocada, levando Robert Stam a referir-se a ela como 

"quimera da fidelidade", isto porque, há possibilidade de múltiplas interpretações de 

uma mesma obra, em face de o texto literário não ser uma estrutura fechada, com 

contornos fixos. Com o passar do tempo, o processo de interpretação do texto torna-se 

mais complexo e complicado, tendo em vista os diversos diálogos criados entre este e 

outros textos que foram surgindo ou sendo descobertos, e também pela diferenciação 

cultural a partir da distância espacial ou temporal da produção da obra (STAM, 2000). 

Assim, Stam traz a pergunta que envolve a discussão da fidelidade nas adaptações: 

fidelidade a quê? Ao autor biográfico? Ao narrador? Ao estilo da obra? Cada meio 

tem suas especificidades, cada leitor constrói a sua interpretação.  

A princípio, os estudos de adaptação fílmica definiam três tipos possíveis de 

adaptação, a saber: (a) transposições (as que possuíam grande proximidade com o 

texto fonte); (b) comentários (filmes que possuíam razoável distanciamento da obra 

fonte); e (c) alegorias (filmes que mal ou pouco se referiam à obra fonte). Atualmente, 

diante da convicção da impossibilidade da fidelidade à obra-fonte, avaliam-se as 

adaptações como reconfigurações culturais (DINIZ, 2006), particularmente, se 
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considerarmos que as adaptações podem assumir um posicionamento ativo perante as 

obras-fonte, transformando-se em uma múltipla negociação entre intertextos. Stam 

afirma que a adaptação pode ser vista como o hipotexto sob uma série complexa de 

operações: analogia, amplificação, seleção, crítica, dentre outras (STAM, 2000). 

Assim, tendo surgido num contexto e numa mídia específica, o texto ressurge agora 

num novo contexto e numa nova mídia. A adaptação não é apenas uma obra resultante 

de uma mudança de meio, ou um produto, mas um processo de criação, que envolve 

interpretação, apropriação, filtros, interesses e talento (HUTCHEON, 2006).  

 No entanto, a adaptação só pode ser identificada como tal, se o leitor 

reconhece nela a obra-fonte, e reconhece no hipertexto algo da anterioridade, mesmo 

que este algo esteja reconfigurado. Assim, podemos identificá-las pela trama, pelo 

contexto, pelo título, pelo tema e por suas personagens.  

 No caso específico desta dissertação, propõe-se encontrar a personagem 

Merlin, das lendas do Rei Arthur, em contextos diferentes daquele em que foi 

primeiro introduzido na literatura. A proposta é identificá-lo em obras 

cinematográficas, em condições não tão semelhantes àquelas apresentadas nas 

diversas adaptações das lendas Arthurianas reescritas, atualizadas ou pouco 

modificadas. Se a ambientação do hipotexto em que Merlin foi inserido na literatura 

se aproxima do Medievo, permeado por fantasia e magia, o objetivo deste trabalho é 

buscá-lo em três diferentes filmes, para analisarmos diferentes possibilidades de 

narrativa e gênero cinematográfico, possibilitando, assim, diferentes níveis de 

tradução da personagem: um filme que reconstrua um ambiente mais próximo daquele 

do hipotexto (Dragonslayer, de Matthew Robbins, de 1981); um filme que reconstrua 

um ambiente misto entre o hipotexto e o futurista, no caso fantasia medieval e ficção 

científica (Star wars, de George Lucas, de 1977); e um filme com ambientação 

diferente da obra-fonte, no caso, ficção científica cyber punk (The Matrix, de Andrew 

e Laurence Wachowski, de 1999). Nos três filmes propostos, não há personagem 

algum que carregue o nome Merlin, mas, segundo supomos, há em cada um deles 

uma personagem que possui a mesma função narrativa, relativa ao herói de cada 

história e às suas ações. 

 Merlin foi escolhido porque faz parte de um mito que sobrevive ao tempo, 

sendo recontado, transformado, ou melhor dizendo, traduzido, desde seu surgimento 

como lenda franco-anglo-germânica, em diversos formatos, mídias, estilos e modos. 
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Desde histórias em quadrinho, passando por livros escritos pelo ponto de vista 

feminino, até filmes e séries televisivas, as lendas do Rei Arthur e a personagem 

Merlin são constantemente relembradas pelos produtores de narrativas e seus 

consumidores. Além disso, a importância de Merlin é tal que Stephen Ware o 

considera o mago arquetípico (2008) e propõe um ciclo do mago, que se entrelaçaria 

ao ciclo do herói proposto por Joseph Campbell em Herói de mil faces (1997). 

 Para encontrar Merlin em outras mídias, considerando que ele não é 

apresentado como tal, surge a questão: como fazê-lo? Necessitamos, então, 

estabelecer um método comparativo que possibilite a identificação da presença desta 

personagem nas outras obras, fugindo dos tradicionais posicionamentos essencialistas 

ou baseados em fidelidade ao personagem arturiano, mas que se mostre verificável e 

comparável de algum modo com outros personagens. 

 Vladimir Propp, ao fazer uma análise comparativa entre contos russos, 

identifica funções narrativas de personagens comuns a boa parte das histórias de 

ficção (PROPP, 2001).  Ao todo, organiza 31 funções das personagens, dividindo-as 

em sete esferas de ação, sendo que um personagem pode abarcar diversas esferas de 

ações, ou uma esfera pode estar subdividida entre diversos personagens. Para estudar 

as personagens, suas funções e suas esferas de ações, Propp propõe a construção de 

tabelas, indicando o que cada personagem faz/representa/significa. Interessante notar 

que, posteriormente, num texto incluído no livro Morfologia do conto, Propp critica o 

editor da primeira edição, por ter alterado o título anteriormente proposto – 

Morfologia do conto de magia – retirando o termo ‘magia’, que daria maior 

direcionamento aos seus estudos, especialmente útil para o presente trabalho. 

 Campbell, em seu livro O herói de mil faces, apresenta o mapeamento do ciclo 

do herói – uma sequência de acontecimentos comuns nas narrativas míticas e 

religiosas que acompanham um herói e o desenvolvimento de sua aventura até a 

resolução do problema – que ele chama de "unidade nuclear do monomito" 

(CAMPBELL, 1997). A partir do ciclo e de seus estágios, poderemos observar como 

Merlin e seus alter egos se encaixam não só no ciclo de Campbell, mas também no 

ciclo do mago proposto por Stephen Ware (2008), identificando sua função narrativa. 

 Mieke Bal, em seu livro Narratology, amplia o conceito de personagem – 

associado sempre a um ser humano – para o conceito de actor (ator, agente), que 

englobaria qualquer entidade – um cachorro, uma máquina – que desempenha ações, 
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e character (personagem, persona) para designar especificamente actors 

antropomórficos (BAL, 1997). Assim, enquanto um ator representa uma posição 

estrutural, um personagem, por sua vez, é uma unidade semântica complexa. A autora 

deixa claro que o personagem não é um ser humano, mas se assemelha a este; são 

“criaturas” fabricadas a partir da fantasia, da memória e da imitação. Para ela, é a 

categoria crucial da narrativa. Para análise das personagens, Bal apresenta 

primeiramente um método de comparação de características, podendo estas ser 

ativamente positivas, ativamente negativas ou nulas em cada personagem.  

 Daí surge uma questão: de onde retiramos as informações sobre esta 

personagem para analisá-las e construir as correspondências? Estas informações 

podem ser colhidas a partir de suas descrições ao longo das narrativas (pela própria 

personagem, por outras personagens, pelo narrador), mas podem também ser 

interpretadas (deduzidas) a partir das ações (e não-ações) da personagem em questão 

(ou suas autoanálises, que podem estar “corretas” ou não). Esse processo leva a dois 

tipos de interpretação sobre a personagem: qualificação explícita e implícita. Além 

disso, as personagens podem ser avaliadas pelo modo como se relacionam e 

coexistem com o espaço na obra e com outros elementos (como tempo e situações que 

são vivenciadas pelas personagens – que a autora denomina eventos – e que são 

marcadas por mudança de estados), além de suas relações com as outras personagens. 

Estas são divididas em grupos por semelhanças. Estes métodos, afirma Bal, podem e 

devem ser utilizados em narrativas visuais e audiovisuais. 

 A partir deste paradigma teórico, pretende-se construir o processo de 

identificação da transtextualidade, em particular, a intertextualidade e a 

hipertextualidade entre a obra-fonte e os filmes que constituem o corpus da pesquisa, 

confirmando, portanto, a hipótese apresentada. 

 Esta dissertação será dividida em cinco capítulos. No primeiro, 

apresentaremos nosso hipotexto - Merlin, como representado na obra A morte de 

Arthur. Analisaremos sua origem, suas características como personagem, sua relação 

com o herói da história, assim como o ciclo do mago proposto por Ware e a relação 

de Merlin com este ciclo. Neste capítulo, construiremos as bases de comparação entre 

o mago arturiano e os demais personagens dos filmes analisados. 

 Nos três capítulos seguintes, analisaremos os personagens que consideramos 

detentoras da função narrativa de Merlin deslocado para os filmes. Após esta análise, 
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compararemos cada uma das personagens a Merlin, e a partir dos níveis de 

semelhança – estrutural, comportamental, simbólica, narrativa – estabeleceremos 

nossa conclusão acerca da hipótese inicial do trabalho: seria possível afirmar ou negar 

se estas personagens podem ser compreendidas como adaptações de Merlin ou não. 

 Finalmente, no Capítulo 5, apresentaremos nossas considerações finais acerca 

do processo de análise e das teorias que as perpassaram este trabalho. 
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1 QUEM É MERLIN? 

 

Merlin é um personagem fundamental nas histórias lendárias do rei Arthur. 

Bruxo, mago, profeta, druida, curandeiro, chefe de guerra, conselheiro amoroso, 

professor, literato, juiz, tem papel importante no desenvolver da trama. Sua influência 

se estende aos campos de batalha, às escolhas amorosas dos cavaleiros, aos 

medicamentos aplicados aos ferimentos, a todo tipo de decisão a ser tomada. Mas sua 

característica talvez mais importante seja a de metamorfosear-se. Até hoje, Merlin 

tem aparecido com diversas facetas, em diversas formas e diversas mídias. 

É possível afirmar que Merlin é o resultado de um amálgama de personagens 

de lendas medievais com diversas fontes e de diversas leituras que existiam na 

Europa, em especial França, Alemanha, País de Gales e Inglaterra, na Idade Média, 

sobre reis e seres mágicos que, depois de algum tempo, acabam se misturando e 

dando origem a lendas e mitos unificados e mais tarde classificados como Lendas ou 

Mitos Arthurianos. Estas contam a história do rei Arthur e de outros reis da mesma 

época ou região, bem como de outros indivíduos igualmente fantásticos, como 

gigantes, bruxas, profetas e magos. 

Em termos literários, podemos identificar as origens de Merlin como a junção 

de três outros personagens: Taliesin, Merlin Selvagem e Merlin Ambrósio. 

Taliesin foi um bardo galês que viveu, supostamente, no século VI. Algumas 

das histórias que narrava estão compiladas no manuscrito Red Book of Hergest e 

foram traduzidas para o inglês por Lady Charlotte Guest, sob o título de Mabinogion, 

em 1849. Dentre os manuscritos há um específico que ficou conhecido 

internacionalmente como A história de Taliesin (Peniarth MS 2, pela catalogação da 

Biblioteca Nacional do País de Gales).  

Segundo a lenda, Ceridwen, a feiticeira, que possuía os dons do encantamento, 

da mágica e da visão do futuro, tinha um filho muito feio, algo impossível de ser 

reparado até mesmo por magia. Para compensar, ela resolve conceder-lhe os dons do 

conhecimento e da sabedoria. Iniciou então o cozimento de uma poção, durante um 

ano e um dia.  Seus dois ajudantes deveriam manter o fogo sempre aceso e mexer a 

mistura incessantemente. Depois de pronta, as três primeiras gotas da poção dariam a 

quem a bebesse grande sabedoria e conhecimento do futuro. Três gotas espirraram nas 

mãos de seu ajudante Gwion Bach, e como a mistura estava muito quente, 
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instintivamente o jovem levou a mão à boca, consumindo as gotas da poção mágica. 

O rapaz foi então perseguido pela feiticeira. Na perseguição, quando estava sendo 

alcançado, Gwion se transformou em lebre, e a feiticeira em galgo. Ele correu até um 

rio próximo e pula, se transformando em peixe. A feiticeira, então, se transformou em 

uma lontra, para persegui-lo.  Gwion, por sua vez, transformou-se em um pássaro, 

mas Ceridwen se tornou um gavião. Prestes a ser alcançado, Gwion avista um celeiro, 

e se transforma em um grão de trigo. A feiticeira se torna, então, um grande galo 

negro, espalha o trigo, encontra Gwion e o devora. 

Depois de um tempo, Ceridwen percebe que está grávida, e tem certeza que a 

criança é o próprio Gwion. Por isso, jura a si mesma que matará o bebê logo após o 

nascimento. No entanto, como se trata de um bebê muito bonito, ela não consegue 

matá-lo; envolve-o em uma manta e o atira ao mar, para que Deus decida seu destino. 

O bebê é encontrado pelo jovem Elphin, e logo canta sua primeira canção. Assim, 

então, começam as aventuras de Taliesin, um misto de bardo, mago e profeta. 

Myrddin Wyllt, ou Merlin Selvagem, suposto rei saxão – ou bardo celta – do 

século VI, teria enlouquecido e abandonado a coroa, para vagar pela floresta. Vivendo 

com animais selvagens, assim adquire seus "poderes sobrenaturais", conforme consta 

no livro de Geoffrey of Monmouth, Vita Merlini (Life of Merlin). Aqui, Monmouth 

descreve Merlin como rei e profeta do sul do País de Gales, já dotado de boa parte das 

capacidades apresentadas pelo Merlin que sobreviveu até os dias de hoje. ele teria 

profetizado a própria morte. 

Merlin Ambrósio é personagem de Historia Brittonum, de Nennius, e 

posteriormente é incorporado também em outro livro de Geoffrey of Monmouth, 

Historia Regum Britanniae (History of the Kings of Britain). 

No livro de Nennius, o rei Vortigern, a mando de seus doze sábios (2000, p. 

17), inicia a construção de um castelo num local específico que seria de bom agouro 

para seu reinado. Mas ao fim de cada dia de trabalho, o que havia sido construído é 

misteriosamente destruído. Ao consultar os sábios sobre os estranhos acontecimentos, 

esses lhe respondem que, para evitar que o fato continuasse se sucedendo, o rei 

Vortigern precisaria encontrar um garoto que tivesse nascido sem pai, para matá-lo e 

espalhar seu sangue no local da futura construção. O rei manda seus homens 

procurarem por todo o reino, e é encontrado um garoto concebido sem que a mãe 

tivesse tido contato sexual com qualquer homem, segundo relato da própria mãe. Os 
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enviados do rei levam a criança à presença do soberano, e, ao saber que o iriam matar 

para salvar o castelo, o garoto discute com Vortingern acerca da competência das 

profecias de seus sábios. Manda, então, o rei cavar o chão, no local da construção. 

Assim fazendo, diz o garoto, acharia um lago e dentro dele um vaso, onde encontraria 

um tecido, envolvendo duas serpentes. Os homens do rei cavaram e encontraram as 

duas serpentes, que lutavam entre si. O garoto, então, revela que se tratava de uma 

metáfora para o reino. As serpentes representavam Vortingern e os invasores 

bárbaros, e que apenas com a ajuda do garoto o rei conseguiria expulsar os inimigos. 

O garoto, em seguida, determina que o rei construísse seis palácios em outro lugar, 

enquanto ele permaneceria ali, fundando e gerenciando a própria cidade, tornando-se 

aliado do rei. O garoto revela seu nome – Ambrose (Embresguletic, em galês) – e 

aconselha o rei sobre os procedimentos corretos em relação a outros assuntos. 

Entretanto, sua participação no livro termina aí. 

Monmouth (1999), por sua vez, conta a história com algumas pequenas 

diferenças, dando ao garoto o nome de Merlin. No lugar de serpentes, dragões são 

encontrados sob o terreno da construção. A profecia que o garoto relata é maior e 

mais complexa do que no livro de Nennius, e Merlin tem participação muito mais 

significativa, uma vez que serve a três diferentes reis, sendo o último deles Uther 

Pendragon, pai do rei Arthur. 

Todos estes livros são compilações, transformações e adaptações de lendas, ou 

seja, traduções de diversos contos medievais em diferentes épocas, e o mais provável 

é que cada um tenha servido como intertexto para o seguinte.  

O mesmo acontece com A Morte de Arthur (Le Morte D'Arthur), de Thomas 

Malory, uma compilação de diversos textos sobre as lendas Arturianas. Como se trata 

de um texto mais longo, mais complexo e de origem posterior, decidimos escolhê-lo 

como texto-fonte para esta dissertação. A escolha baseou-se, ainda, no fato de que o 

livro de Mallory é o mais detalhado ao narrar os feitos do rei Arthur e de seus 

cavaleiros, bem como de seus inimigos, da Inglaterra e de além-mar. 

Na obra, como explica o editor William Caxton, no seu prefácio à edição de 

1485 de Le Morte d’Arthur, estão narradas, a pedido de seus leitores, as aventuras do 

rei Arthur. Portanto, o livro tem início com a aventura do Rei Uther Pendragon, pai de 

Arthur, para encontrar Igraine, a mãe de Arthur, e engravidá-la. Coincidentemente, é 

aí que acaba a participação de Merlin no livro Historia Regum Britanniae, de 
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Geoffrey of Monmouth. Provavelmente por isso, a origem de Merlin não é citada em 

nenhum trecho de Le Morte D’Arthur. E também será a partir daí, desta história 

iniciada pelo meio, que pensaremos o nosso Merlin.  

Afinal, grande parte das histórias sobre o rei Arthur, desde a modernidade até 

a contemporaneidade, deixa de lado o passado do mago para se concentrar na 

personagem principal, o rei. Embora atualmente já existam alguns produtos culturais 

que têm como protagonista o mago (como A história do mago Merlin, de Dorothea e 

Friedrich Schlegel, ou a série televisiva Merlin, do canal estadunidense HBO), sua 

participação, em geral, é secundária, por maior importância que ela apresente. 

 

1.1 O ciclo do herói e o ciclo do mago 

 

Na obra de Joseph Campbell O herói de mil faces, o autor apresenta a 

trajetória dos heróis nos mitos em que eles se encontram. Essa trajetória, que envolve 

três partes principais – a partida, a iniciação e o retorno – foi dividia e organizada por 

Campbell em um ciclo de acontecimentos sucessivos, que se repetem, nesse tipo de 

história. Os passos dos heróis míticos construído neste ciclo são: 

 
 

A Partida 

1. O chamado da aventura (The call to adventure) 
2. A recusa do chamado (Refusal of the call) 
3. O auxílio sobrenatural (Supernatural aid)  
4. A passagem pelo primeiro limiar (The crossing of the first 

threshold) 
5. O ventre da baleia (The belly of the whale) 

  

 

A Iniciação 

1. O caminho de provas (The road of trials) 
2. O encontro com a deusa (The meeting with the goddess) 
3. A mulher como tentação (Woman as the temptress) 
4. A sintonia com o pai (Atonement with the father) 
5. A apoteose (Apotheosis) 
6. A benção última (The ultimate boon) 
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O Retorno 

1. A recusa ao retorno (Refusal of the return) 
2. A fuga mágica (The magic flight) 
3. O resgate com auxílio externo (Rescue from without) 
4. A passagem pelo limiar do retorno (The crossing of the return 

threshold) 
5. Senhor dos dois mundos (Master of the two worlds) 
6. Liberdade para viver (Freedom to live) 
 

 Apesar de cada jornada ser única, todas percorrem caminhos similares. O 

próprio Campbell faz um diagrama, em que demonstra e explica a trajetória, 

visualmente (Fig. 1). 

 

 
Figura 1 

Diagrama de Campbell (autoria própria) 
 

Por outro lado, Stephen Ware, em sua monografia Merlin’s Beard and Odin’s 

Eye - An Analysis of the Wizard Archetype in Literature, Opera, and Cinema, 

defendida na Universidade de Loyola, em Nova Orleans (2008), propõe o que chama 

de Ciclo do Mago.   

De acordo com Ware, o papel do mago é prover e estimular o herói no seu 

percurso de enfrentamento do problema final, o que nos leva a concluir que o ciclo do 
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mago transcorre paralelo ao ciclo do herói, chegando, por vezes, a ocorrer interseções 

dos dois ciclos. O autor estabelece, então, os passos do ciclo do mago: 

 

1. Apresentação do mago (Wizard Introduced Early) 

2. O mago encontra a família do herói (Wizard Meets Hero’s Family) 

3. O mago provê pais adotivos (Wizard Provides Foster Parents) 

4. O retorno do mago (Wizard Returns) 

5. Jornada com o mago (Journey with Wizard) 

5.5 O sacrifício do mago (Sacrifice of Wizard) 

6. O herói acumula força (Hero Gathers Strength) 

7. O herói cumpre sua missão sozinho (Hero Completes Quest Alone) 

8. Mago e herói se reencontram (Wizard and Hero Reunited) 

 

Acreditamos, portanto, que para fazermos uma análise comparativa entre 

Merlin e suas supostas traduções, é interessante levarmos em conta, também, a 

proposta de Stephen Ware que contempla o ciclo do mago. 

De acordo com o autor, as histórias (mitos) que se utilizam deste ciclo 

apresentam seus personagens magos muito cedo na narrativa, para estabelecer a 

ambientação mítica. O mago tem sempre algum tipo de relação anterior com a família 

do herói, para quem encontra pais adotivos, e evita interferir no seu crescimento. 

Assim que o herói alcança a maturidade, o mago retorna para enviá-lo em sua missão, 

acompanhando-o para orientá-lo e proteger. Normalmente, o sacrifício do mago é 

necessário para salvar o herói, e ele sempre retornará de alguma maneira, para ajudar 

o herói em sua conquista ou batalha final. Contudo, no clímax da narrativa, o mago 

não se faz presente. O herói completa sua prova sozinho, sem ajuda, mas no final, os 

dois se reúnem. Abaixo, o gráfico que demonstra como os dois ciclos – do herói e do 

mago – se relacionam (Fig. 2). 
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Figura 2 

Relação entre os dois ciclos, do mago e do herói (retirado do texto de Stephen Ware) 
 

 

1.2 Analisando o ciclo do mago 

Retomemos a proposta de Ware, através do esquema acima, para comentar 

sobre os passos dos dois ciclos e como ambos se relacionam.  

 

1.2.1 Apresentação do mago  

 
Ware defende que a aparição do mago no início da narrativa não apenas serve 

para atestar o caráter mítico da fábula, mas também para desenvolver a trama, 

servindo então como ferramenta narrativa para a evolução da história. Para ele, o 

surgimento do mago no início da história permite estabelecer a ambientação 

apropriada, tanto literária quanto psicológica. Afinal de contas, mesmo quando o 
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mago não é o primeiro ser "estranho" apresentado ao leitor, ele sempre causa espanto 

maior e ajuda a consolidar a sensação de fábula. 

 

1.2.2 O mago encontra a família do herói 

 

As histórias possuem uma cadência própria, normalmente seguindo a 

linearidade da sucessão de acontecimentos. Se o mago fosse simplesmente colocado 

em contato direto com o herói não apenas soaria estranho para o leitor, como a 

estratégia acabaria também se mostrando um recurso forçado e desnecessário.  

Normalmente, o contato com a família do herói se dá antes mesmo – em termos 

cronológicos, de acordo com a história – do momento em que somos apresentados a 

ele. Isso acontece, em geral, para manter o suspense acerca desse personagem.  O 

passo tem a função de criar ou estreitar o laço entre o mago e o herói de maneira 

gradual, contínua, sem grandes saltos, mas a informação, em geral, só é apresentada 

depois, para evitar que, no começo da história, se perca o clima de mistério 

proporcionado pelo personagem místico. 

 

1.2.3 O mago provê pais adotivos 

 

Magos são seres ocupados, por natureza. Normalmente, viajam muito, 

procurando acumular ainda mais conhecimento, além do que já possuem, para 

interferir nos assuntos mundanos ou mesmo nos divinos. Portanto, magos não têm 

tempo disponível para criar jovens heróis – talvez sequer tenham essa capacidade, 

dada a sua natureza solitária. De qualquer forma, estar junto ao mago significaria 

também estar mais próximo de possíveis problemas e perigos. E se a grande 

característica encontrada nos magos é a sabedoria, devemos lembrar que os magos 

também sabem quando não interferir. 

Por isso, o mago relega a função de criar e educar o jovem herói a pais 

adotivos. Geralmente de forma incógnita – ou seja, o herói não conhece seu passado 

verdadeiro, pelo menos não totalmente – no sentido de preservar no herói valores que 

o mago acredita serem importantes para seu crescimento, no desenvolvimento de 

características significativas para suas ações futuras, para que ele tenha uma vida mais 

tranquila, ou para que aprenda habilidades específicas. A família, normalmente, é 
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escolhida pelo próprio mago, que leva em consideração os aspectos acima 

mencionados. 

Ao mesmo tempo, essa ausência do mago deixa espaço para que o leitor crie 

identificação com o herói, pois o enfoque da história cairá todo sobre ele. Ware 

também aponta que se o herói fosse criado pelo mago, não teria um lar para voltar, e, 

portanto, o ciclo do herói não se completaria (ou sequer existiria). 

Contudo, o mago não desaparece nesse período. Acompanha o 

desenvolvimento do herói à distância, tornando-se também seu guardião. Ware se 

remete a Freud, para afirmar que a figura paterna é responsável pela quebra do 

conforto da criança ao retirá-la dos braços da mãe, sendo então origem de conflito. 

Apesar de o conflito ser necessário para o crescimento do sujeito, a figura paterna 

tende a ser associada ao antagonista da história, papel que não é normalmente 

ocupado pelo mago.  

Concomitantemente, tal qual um pai, o mago permite que a formação moral, 

ética, psicológica, cultural, física e intelectual seja construída pelo próprio herói, 

como resultado de sua reação diante do mundo, ao contrário de uma imposição do 

mago. 

 

1.2.4 O retorno do mago 

 

Se o mago sabe a hora de se ausentar, sabe também quando retornar. Em 

algum momento, a educação do jovem herói será concluída, os tempos se tornarão 

mais difíceis antes do esperado e ele vai precisar ser resgatado, tornando urgente a 

necessidade da presença do mago para retirar o herói de casa. 

De toda forma, é aí que surge o Chamado para aventura (“The Call to 

Adventure”), o primeiro passo do ciclo do herói proposto por Campbell. O mago é o 

responsável por este chamado, isto é, por tirar o herói da "normalidade" e colocá-lo 

para enfrentar desafios, para encontrar seu destino. Seu tempo de preparação 

terminou. Agora é hora de agir. 

Normalmente, este é um dia especial para o herói – seu aniversário, seu 

casamento, o dia em que vence seu primeiro desafio – e representa a mudança entre a 

infância (adolescência) e a fase adulta. É o momento em que o herói toma 

conhecimento de sua missão (ou parte dela). Aqui, Ware aponta que tanto podemos 
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analisar o relacionamento do herói com o mago sob a perspectiva de que este foi em 

busca do herói, como podemos perceber que, devido ao seu destino e sua importância 

para o mundo, o herói invocou o mago para o ajudar. 

Neste passo, há também outro acontecimento importante: o mago faz com que 

o herói tenha acesso a algum tipo de talismã, normalmente uma arma – um símbolo 

fálico, novamente representando a entrada no mundo adulto – embora possa ser outro 

tipo de objeto, às vezes, nem tão importante, à primeira vista. Vale esclarecer que este 

objeto chega às mãos do herói pelo mago, mas não vem do mago.  É um presente de 

uma terceira pessoa. O mago é apenas a via de acesso para o objeto. O talismã é quase 

uma herança, ou seja, é algo que é do herói por direito adquirido ou conquistado. 

Ware indica que isso é importante, pois o mago pode manter consigo seus próprios 

talismãs, e assim, continuar com seus poderes intactos. Além disso, podemos inferir 

que fica demonstrada a razão de os magos não serem os heróis: o artefato necessário 

para realizar as tarefas e sobrepujar os desafios não pertence a eles. 

 

1.2.5 A jornada com o mago 

 

Depois de se apresentar como professor, o mago agora é também companheiro 

de viagem do herói, acompanhando-o sem, no entanto, deixar de lado a tarefa de 

ensiná-lo ao longo da jornada. A viagem é, além de obrigatória para que o herói 

chegue onde precisa, necessária também para a transmissão de conhecimento do 

mago para o herói. Na presença do professor, ele tem a oportunidade de aprender 

mais, em diversos aspectos. 

Ware aponta que existem três estágios de aprendizagem que o herói deve 

cumprir. O primeiro é aprender diretamente com seu mentor, o que acontece no passo 

anterior, quando o mago retorna como tutor do herói. O segundo estágio é este, em 

que o herói realiza pequenas tarefas sob a supervisão do mago. Com o mestre ao seu 

lado, ele pode enfrentar situações impossíveis de serem enfrentadas sozinho. Isso vai 

preparando o herói para a sua aventura solitária, quando o mago não estiver mais 

presente. 
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1.2.5.5 O sacrifício do mago 

 

A presença do mago é muito reconfortante para o herói, pois ele é não apenas 

seu professor, mas também protetor. Não há realmente muito com o que se preocupar, 

quando o mago está ao seu lado. Contudo, para salvar o herói (e seu grupo), há 

momentos em que o perigo é tão grande, que o mago deve atraí-lo para si, permitindo 

que o herói escape, para realizar sua tarefa. 

Como o herói ainda não está pronto para realizar a missão a que foi destinado, 

o mago se sacrifica para salvá-lo, e o herói reconhece o sacrifício, tendo consciência 

de que a separação é prematura. Ao mesmo tempo, o herói aprende uma lição 

importante: não poderá depender ou contar para sempre de/com ninguém. 

Outro fator relevante nesse passo é a aceitação, por parte do mago, de sua 

própria morte. Todos morrem em um momento ou outro, e ter sabedoria é também 

saber que isso acontecerá a si mesmo. Isso não significa que o mago goste da ideia de 

morrer, mas que ele encara a morte de forma diferente das outras pessoas. 

Normalmente, este é um momento aterrorizante da história, pois lembra (aos 

personagens e aos leitores) da fragilidade da vida e da constante presença da morte, 

que sobrepuja o mais poderoso dos homens, seja ele mago ou herói. 

Para Ware este passo é o passo “cinco e meio”, porque, apesar de ser bastante 

comum, não é encontrado em todas as histórias. 

 

1.2.6 O herói acumula força 

 

O herói já não é mais o jovem inocente do início da aventura. Cresceu, 

amadureceu, aprendeu e sofreu perdas significativas. Agora, com o mago ausente, 

está sozinho, ou pelo menos mais desprotegido. Os desafios se acumulam, e a tarefa 

final se mostra cada vez mais pesada e difícil de realizar. O ânimo do herói está cada 

vez mais baixo, e ele sabe que tudo, ou quase tudo, depende dele agora. 

Por isso, o mago aparece mais uma vez para encorajar o herói, que já possui as 

ferramentas e as capacidades que lhe permitirão vencer seu desafio, faltando-lhe 

apenas confiança. O mago aparece para ajudá-lo a juntar forças para o feito final. E 

isto é concretizado por meio de uma lembrança, de palavras de estímulo, ou por meio 
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de alguma coisa que mostre ao herói que ele tem capacidade de prosseguir. 

Finalmente, o herói percebe que seu treinamento está completo. 

 
1.2.7 O herói cumpre sozinho a sua missão  

 
No momento em que o herói completa a sua tarefa, o mago não está presente. 

A ação final tem que vir do herói, do contrário não haverá vitória, como já 

esclarecemos anteriormente. Em termos narrativos, se o mago está presente neste 

momento ou resolve o problema, ofusca o herói, que demonstra fraqueza por não ser 

capaz de realizar a tarefa final. Como o treinamento está completo, prescinde a 

presença do mago. Agora é dever do herói resolver a questão. 

Trata-se da terceira etapa de aprendizagem do herói – que já é um homem 

completo, maduro, mestre do seu caminho, com capacidades que lhe permitem 

caminhar com as próprias pernas. 

 
1.2.8 Mago e herói se reencontram 

 
O último passo do ciclo do mago é o reencontro com o herói, agora já homem, 

maduro e independente. Contudo, o reencontro não é, necessariamente, feliz. Se o 

herói conseguiu resolver sua tarefa a contento, o reencontro será positivo. Caso o 

herói falhe em sua missão, ele falhou também em adquirir o conhecimento que o 

mago tentou lhe passar, fazendo com que o reencontro seja negativo. 

Seja como for, este passo corresponde ao fechamento de um ciclo. A história 

começa, para o ciclo do herói, com a necessidade de partida, trazida pelo mago. 

Agora chega o momento da volta para casa, o retorno – e lá está o mago, presente.  

Neste encontro, existe um certo nível de igualdade entre mestre e discípulo. Se antes o 

mago era inquestionavelmente superior ao herói, agora os dois podem se olhar do 

mesmo plano, e juntos, olhar o passado – as dificuldades, os aprendizados – e os dias 

que virão. 

Se o último passo do ciclo do herói é a apoteose, ou seja, a transformação em 

deus (mesmo que seja em sentido simbólico), o herói se transforma também, de 

alguma forma, em mago – em alguns casos literalmente, em outros metaforicamente. 

Afinal, a habilidade de fazer mágicas e encantamentos no mago é apenas secundária – 
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sua capacidade primordial para a história é a sabedoria, algo que o herói também 

alcançou. 

Chegam ao fim os ciclos do mago e do herói. 

 

1.3 Merlin e o ciclo do mago em A Morte d'Arthur 

 
Na obra de Thomas Mallory, Merlin é apresentado da seguinte maneira. 

Uther Pendragon, rei de toda a Inglaterra, caíra doente de amores por Igraine, 

esposa do Duque da Cornuália, com quem estava em guerra. Sir Ulfius, vendo o rei 

nesta situação, sugere que Merlin seja chamado, para ajudá-lo. Uther prontamente 

concorda com seu cavaleiro, que sai em busca do sábio. 

Sir Ulfius encontra Merlin, sem o saber, já que o mago estava disfarçado de 

mendigo. Merlin interpela o cavaleiro, perguntando por quem procurava. O cavaleiro, 

pensando se tratar de um aldeão qualquer, responde que aquilo não era de seu 

interesse. Merlin então se revela, dizendo que sabe que está sendo procurado, e que se 

coloca à disposição do rei Uther, contanto que ele, em troca, cumpra os desejos do 

mago. Merlin pede, então, como recompensa, o filho que nascerá do primeiro 

encontro amoroso entre Igraine e Uther, e o rei concorda. 

Observa-se que Merlin já aparece na história como alguém capaz de se passar 

por outra pessoa e com capacidades especiais. Ao mesmo tempo, sabendo da 

importância de Arthur para o futuro da Inglaterra, pede a posse do menino para que 

ele pudesse crescer e ser educado em um ambiente distante dos problemas do reino, já 

prevendo a queda de Uther em pouco tempo e o caos que se formaria, logo depois, 

pelo vácuo de poder na Inglaterra. Merlin entrega Arthur a Sir Ector, com o 

consentimento do rei, mas adverte que o garoto deve ser criado sem saber de sua 

ascendência real. 

Aqui, já é possível delinear três passos do ciclo do mago que se passam em 

apenas quatro páginas. O primeiro passo do ciclo do mago, proposto por Ware – o 

mago é apresentado logo no começo da história, e suas capacidades diferenciadas são 

logo evidenciadas. O segundo passo está representado pelo contato de Merlin com a 

família do herói, nesse caso tanto a família verdadeira, quanto a família adotiva – 

Merlin ajuda o rei na sua primeira "aventura" do livro, e não o abandona mais, desde 

então. Neste mesmo contato, Merlin já arquiteta o que seria o terceiro passo: acorda 



29	
	

com o rei que seu filho lhe será entregue. Quando Arthur nasce, Merlin o entrega a Sir 

Ector, completando o terceiro passo do ciclo do mago. 

Mais tarde, quando chega a hora apropriada e o país se encontrava em 

necessidade de um homem que pudesse uni-lo contra os invasores, Merlin cria um 

estratagema que revela a origem nobre de Arthur. O mago pede ao Arcebispo da 

Cantuária que reúna os nobres para um evento milagroso no Natal. Durante a missa, 

aparece uma espada fincada numa bigorna, com os seguintes dizeres escritos em ouro: 

"Aquele que retirar a espada desta bigorna é o rei por direito de toda a Inglaterra". 

Muitos nobres tentam, mas não conseguem retirá-la. Durante alguns dias, a espada 

permaneceu ali, protegida. 

No torneio do Ano Novo, o filho de Ector, Sir Kay, esquece sua espada. 

Arthur, sendo seu escudeiro, vai buscá-la, mas não encontrando ninguém em casa e 

disposto a não voltar de mãos vazias, foi à igreja, retirou a espada da bigorna 

(desprotegida, pois todos estavam assistindo aos combates) e a levou para o local do 

torneio. Quando Arthur a entregou a Sir Kay, este a mostrou a Sir Ector, que 

perguntou sobre como a espada havia ido parar ali. Sir Kay contou que Arthur lhe 

entregara a espada, e Arthur confirmou. Foram os três para a igreja, onde Arthur 

colocou de novo a espada na bigorna. Sir Kay e Sir Ector tentaram retirá-la, mas não 

conseguiram. Arthur retira então a espada, e os dois homens se ajoelham perante ele. 

Sir Ector conta, então, a Arthur sobre sua origem nobre. Arthur é consagrado rei da 

Inglaterra, tal como Merlin planejara. 

Observamos, aqui, o passo quatro do ciclo do mago e ao mesmo tempo o 

primeiro passo do ciclo do herói. A volta de Merlin, para legitimar Arthur como rei e 

tirá-lo de sua vida como escudeiro desconhecido de Sir Kay, primeiro contato do 

mago com o rapaz – quando Merlin passa a ser professor, protetor e conselheiro de 

Arthur – e o início das aventuras de Arthur como rei da Inglaterra. Vale lembrar que, 

como observou Ware, o mago volta (entra em contato com o herói) num dia muito 

especial: no dia de sua coroação, quando ele passa de mero escudeiro desconhecido a 

soberano de seu país. Nesse momento, Arthur toma conhecimento de sua missão: unir 

a Inglaterra e expulsar os invasores. 

Merlin, como indica Ware no passo quatro, foi o responsável por Arthur 

conseguir seu talismã – a espada que o tornou rei. Aqui, o herói é agraciado com seu 

primeiro talismã, a espada da pedra. Mais tarde, Arthur consegue acesso a outra 
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espada, Excalibur, com propriedades mágicas que lhe auxiliam em suas batalhas, 

além da Távola Redonda, que une os cavaleiros em Camelot, propiciando o equilíbrio 

e supremacia do reino perante os outros. 

Inicia-se então o passo cinco. Os dois, Merlin e Arthur, trabalham juntos para 

a unificação do país, onde Arthur é sempre ativo, lutador, e Merlin ocupa o papel de 

estrategista, de tutor e também de protetor de Arthur. Merlin auxilia o novo rei a 

consolidar a Inglaterra como reino e estado soberano, trazendo para perto guerreiros e 

nobres valorosos, e ajudando-o a derrotar invasores, usurpadores e demais inimigos. 

Em diversas ocasiões, Merlin intervém diretamente, evitando a morte de Arthur e 

alguns outros companheiros. 

Merlin previu diversos acontecimentos, bons e ruins para Arthur e seus 

cavaleiros. Uma das previsões negativas mais importantes foi a de que Arthur seria 

derrotado por uma criança nascida no mês de maio. O rei então mandou que todas as 

crianças nascidas naquele mês fossem enviadas a ele, que as colocou num navio, que 

naufragou. Todas as crianças morreram, com exceção do filho de Arthur, Mordred, 

que, quando adulto, viria ferir gravemente o rei em sua última batalha. 

Durante o passo cinco, observa-se a repetição de algo do passo quatro: Arthur, 

por intermédio de Merlin, consegue dois novos talismãs: a poderosa espada mágica 

Excalibur, que tem o fio que nunca cega e a bainha que impede seu portador de perder 

sangue; e a Távola Redonda, símbolo de união e de força do seu reino, que 

congregava 150 cavaleiros, reunidos por Merlin, a serviço do rei. Nenhum dos 

talismãs foi dado por Merlin, como aponta Ware. O mago foi apenas o facilitador, 

permitindo que Arthur tivesse acesso a eles. 

Merlin teria conseguido que o reinado de Arthur fosse ainda mais longo e mais 

vitorioso do que foi. Contudo, Arthur e seus cavaleiros, por serem homens que por 

muitas vezes agiam desprovidos da razão, dominados por emoções repentinas, 

ímpetos, códigos de honra ou mesmo por falhas de raciocínio, muitas vezes não 

seguiam os conselhos do mago, trazendo para si não apenas problemas, mas também a 

morte prematura, inimigos desnecessários ou castigos divinos. O mesmo aconteceu 

com o mago.  

Merlin, por amor, deixou-se aprisionar por Nimue, caindo numa armadilha 

que ele mesmo previu. Assim termina sua participação nas histórias do Rei Arthur, ou 
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de quaisquer outros reis da Inglaterra. Sua aparição, depois deste ponto, se dá apenas 

através de referência a ações e predições que ele já fizera antes. 

Na lenda em questão, não se constata, portanto, o passo 5.5, pois não existe 

um verdadeiro sacrifício de Merlin. Ele não surge para deter um grande perigo, ou 

ajudar de alguma forma o avanço do herói. Se com a presença do mago, os cavaleiros 

ainda adotavam atitudes que os prejudicavam, agora o cenário tornava-se ainda pior. 

Merlin não estava mais presente para aconselhar Arthur e concluir seu treinamento. 

Embora o rei já caminhasse com as próprias pernas, a ausência de Merlin será 

fundamental para a queda do filho de Uther. Contudo, essa queda já estava 

profetizada por Merlin. Talvez também por isso, por saber que sua presença não 

poderia mudar o rumo dos acontecimentos, Merlin tenha se deixado aprisionar por 

Nimue. 

Outro passo que não está presente na narrativa é o de número seis. Merlin não 

volta de sua captura, para ajudar Arthur, quando ele precisa. Apesar de ter previsto, 

antes de ser capturado, os diversos acontecimentos do futuro, as profecias não ajudam 

o rei Arthur a evitar sua derrota para Mordred. 

O passo sete, nesse caso, é controverso. Qual seria a missão de Arthur? 

Recuperar o Santo Graal? Matar Mordred e sobreviver? Unir toda a Inglaterra sob a 

égide de um só rei? Derrotar os onze reis que se insurgiram contra ele? Expulsar todo 

e qualquer invasor de seu país? Ou seria algo menos objetivo, como renovar o espírito 

de nação na Inglaterra? Criar as bases para o futuro da nação?  Ser a encarnação de 

Jesus Cristo? Se considerarmos o início da narrativa, em que Uther permite que a 

Inglaterra caía em desunião, podemos considerar que a grande missão de Arthur é 

criar novamente uma unidade nacional. 

Apesar de o fim da história ser trágico – Arthur mata o próprio filho em 

batalha, e é, em seguida, mortalmente ferido – podemos considerar que o herói 

lendário e seus cavaleiros conseguiram diversas vitórias importantes durante seu 

reinado – conquistou territórios, formou um grande exército, recolheu diversos 

tesouros, matou ou destronou reis e lordes malévolos.  

Muitos destes feitos foram conquistados em presença de Merlin, mas a 

maioria não. Merlin sai da vida do rei ainda no livro IV, e a morte de Arthur ocorre no 

último livro, o XX. Por mais que existam passagens que se remetam ao passado, a 

maior parte do livro é narrada sem a presença de Merlin. 
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Portanto, neste caso, não nos é possível apresentar um resultado categórico, se 

o herói lendário Arthur completou ou não a sua aventura. 

Finalmente, chegamos ao último passo do ciclo do mago, que seria o seu 

reencontro com o herói. Sabemos que Merlin e Arthur não se reecontram fisicamente 

– Arthur é ferido mortalmente em batalha por seu filho (como profetizado pelo 

mago), devolve a Excalibur para a Dama do Lago, por intermédio de Sir Bedivere, e 

entra numa pequena barca para ser levado para Avilin, curar seus ferimentos, e nunca 

mais é visto. 

Não sabemos, na verdade, se Arthur morre. Apesar das palavras da profecia de 

Merlin terem sido aparentemente claras – "aquele que o destruiria nascerá no primeiro 

dia de maio" (p.73, livro II, Capítulo XXVII) – destruição e morte são coisas 

diferentes. O reinado de Arthur foi destruído, seus cavaleiros dispersos, seu filho 

morto por suas próprias mãos. A previsão do mago não necessariamente implicava 

que o rei iria morrer. 

Mesmo sem a presença física de Merlin, no momento da morte do rei Arthur, 

o leitor é lembrado da profecia do mago – ou seja, ele está presente, mesmo que 

apenas no pensamento do leitor, que rememora o aviso dado. 

Trata-se de um reencontro infeliz. Arthur, apesar de avisado pelo fantasma de 

Sir Gawaine para não lutar naquele dia, acabou indo ao encontro de seu destino. Não 

soube aproveitar os avisos que lhe foram dados; não absorveu a sabedoria necessária 

para a vitória plena. A sombra de Merlin paira sobre Arthur nesse momento. É o fim 

dos dois ciclos. 

 

1.4. Características marcantes de Merlin 

 

Consideramos apropriado, neste momento, desenvolver um breve 

levantamento das características mais importantes de Merlin identificadas ao longo da 

obra escolhida, utilizando-as como ponto de partida para esta dissertação, para em 

seguida utilizá-las como parâmetro comparativo nos capítulos seguintes, quando nos 

deteremos sobre as relações intertextuais entre a obra-fonte e as supostas traduções 

intersemióticas nos filmes escolhidos. 

Vejamos: 
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• Merlin é sábio e dá conselhos para Arthur e seus aliados, com relação a 

assuntos de guerra, ao futuro e às melhores ações. Às vezes, oferece seus 

conselhos até mesmo aos inimigos de Arthur; 

• Merlin vê o futuro ou os possíveis futuros, sabendo o que irá acontecer, a 

depender das ações de cada um. Diversas vezes, ao longo da história, o mago 

profecia ou relata os fatos que acontecerão, os que poderiam ter acontecido 

caso este ou aquele personagem tivesse tomado decisões diferentes das que 

tomou, e ainda os que acontecerão a despeito das decisões tomadas; 

• Merlin se disfarça, se metamorfoseia ou aparece de formas diferentes, quando 

quer que não o vejam ou reconheçam. Aparece como velho, mendigo e criança 

algumas vezes no decorrer da história, ou consegue passar sem ser percebido, 

expandindo esse poder a outros; 

• Merlin é o responsável por Arthur conseguir a sua primeira espada, que lhe dá 

o título de rei da Inglaterra (a espada cravada na pedra), bem como a segunda 

espada, Excalibur, que lhe confere vantagens sobre os outros combatentes (sua 

espada tem aço forte e afiado, e a bainha impede o portador de perder sangue); 

• Merlin é estrategista de batalhas. Por ter uma visão mais global da situação, 

por não estar ligado a elas emocionalmente, e por ter visão do futuro, Merlin 

consegue escolher as melhores estratégias para lidar com cada inimigo; 

• Merlin sabe o que se passa em diferentes lugares do mundo. Muitas vezes, 

durante a história, demonstra ter conhecimento de coisas que estão 

acontecendo, ou acabaram de acontecer, em lugares afastados da Inglaterra ou 

mesmo ao redor do mundo. 

• Merlin sabe a hora de lutar e a hora de parar, evitando ou postergando a morte 

de diversos cavaleiros, incluindo Arthur, aconselhando-os a renderem-se, 

evitarem ou fugirem de uma luta; 

• Merlin tem um mestre, Bleise, habitante de Northumberland, que escrevia as 

batalhas narradas por Merlin, transformando-as em livro; 

• Merlin interfere diretamente na batalha, para evitar a morte de Arthur, duas 

vezes em sequência, ludibriando o adversário do rei; 

• Merlin sabe com antecedência de seu fim trágico, mas não foge dele. Aceita-o, 

e até mesmo nega ajuda para escapar de sua prisão. 
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Estas informações, o ciclo do mago, bem como a trajetória de Merlin durante a 

história serão as bases para o nosso estudo comparativo com os três personagens 

fílmicos Ulrich, Obi-Wan Kenobi e Morpheus. 
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2 ULRICH1 

 

Filme: Dragonslayer 
Ano: 1981 
Duração: 108 minutos 
Cor: Colorido 
Título em português: O matador de dragões 
Coprodução: Paramount Pictures e Walt Disney 
Pictures 
Distribuição no Brasil: Abril Video 
Filmado em: País de Gales, Escócia e estúdios 
Pinewood, Inglaterra 
Indicações: Oscar 1982 (Efeitos Visuais e Trilha 
Sonora Original); prêmio Saturn 1982 (Melhor 
Figurino, Melhor Filme de Fantasia, Efeitos Especiais, 
Melhor Ator Coadjuvante); prêmio Hugo 1982 (Melhor 
Apresentação Dramática) 
Orçamento aproximado: US$ 18.000.000,00 (dezoito 
milhões de dólares) 
Arrecadação aproximada: US$ 30.000.000,00 (trinta 
milhões de dólares) 
Captação: película 35mm 
Aspecto: 2.20 : 1 (cópias em 70mm) e 2.35 : 1 
Classificação Indicativa: 14 anos (PG-13 nos Estados 
Unidos) 
Gênero: Aventura / Fantasia / Comédia 
 
Equipe: 
Direção: Matthew Robbins    
Roteiro: Hal Barwood e Matthew Robbins  
Produção: Hal Barwood 
Produção Executiva: Howard W. Koch 
Trilha Sonora Original: Alex North 
Direção de Fotografia: Derek Vanlint  
Edição: Tony Lawson 
Direção de Arte: Alan Cassie 
Elenco: Peter MacNicol, Caitlin Clarke, Ralph 
Richardson, John Hallam, Peter Eyre, Albert Salmi, 
Sydney Bromley, Chloe Salaman, Emrys James, Roger 
Kemp 

 
 

 

Dando início à nossa trajetória de Merlins não nomeados, analisaremos a 

personagem fílmica Ulrich, em O matador de Dragões (Dragonslayer), de 1981, sob 

a direção de Matthew Robbins. 

																																																								
1	Todas	as	figuras	deste	capítulo	foram	retiradas	do	filme	Dragonslayer.	
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O filme, uma coprodução da Paramount Pictures e da Walt Disney Pictures, 

narra a história de Galen Bradwardyn, aprendiz de feiticeiro, e seu papel na libertação 

do reino de Urland da tirania do dragão Vermithrax Pejorative. 

 

 
Figura 3 

Galen (esquerda) e Ulrich (direita) 
 

Logo na primeira cena, temos contato com os dois personagens. Vemos 

primeiro Ulrich, executando os procedimentos de uma poção mágica. Em plano 

médio, que mostra apenas o suficiente para entendermos a situação em que ele se 

encontra (na sala de preparação mágica) e para que possamos acompanhar suas ações 

(ele está sentado, enquanto manipula os objetos, em frente ao caldeirão). Durante a 

preparação da poção, ele já nos mostra que possui algum poder mágico, pois apaga 

todas as velas do aposento com um movimento das mãos. Ele também já demonstra 

erudição, pois lê num manuscrito as palavras do feitiço numa língua que lembra o 

latim. De qualquer forma, não é possível ter clareza do local, ou seja, ele nos é 

apresentado não completamente, não de corpo inteiro, com objetos entre a câmera e 

sua imagem, impedindo que o possamos ver por completo. O aposento é escuro, e o 

líquido do caldeirão entra em chamas, como aquelas expelidas por um dragão. Ulrich 

olha atentamente para as chamas, quase em transe, como se estivesse lendo algo 

nelas. Em seguida, vemos o herói pela primeira vez, como um garoto assustado que 

não sabe como se comportar com a chegada dos viajantes. Curioso, mas assustado, 

Galen vai chamar Ulrich, e o retira do transe. Assim que o mago desperta, profetiza 
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sua própria morte, e confirma o envolvimento de Galen no processo. Eles conversam, 

dentre outras coisas, sobre magia e os estudos do rapaz. 

Já está construída, na primeira cena, em apenas dez minutos, toda a 

ambientação do filme, além de ser estabelecida a relação entre os dois. Galen é o 

aprendiz de Ulrich – o único. Ulrich é um mago, o último deles ("estão todos mortos. 

Você é o único que restou", diz o chefe da comitiva que vai buscar o mago), com 

alguns poderes já demonstrados (levitação de objetos, controle sobre chamas), e com 

o poder de ver o futuro. Sabe da própria morte e não apenas vai de encontro a ela, 

como a deseja. Preocupa-se com seu aprendiz ("você ainda quer ser mago?", "como 

vão os seus estudos?", "pena eu nunca ter aprendido [a transformar chumbo em ouro], 

você herdaria uma grande fortuna"). Sabe que para causar uma boa impressão, precisa 

ter uma aparência imponente.  

Os visitantes foram buscar a ajuda do mago para destruir o dragão Vermithrax 

Pejorative, conhecido do mago, que faz um comentário onde sugere que existe, nessa 

diegese uma conexão entre a existência dos magos e dos dragões. Fala da idade deste 

dragão, do sofrimento e da dor que o acometem, como se estivesse falando de si 

mesmo. Cumprindo seu destino (e o de Galen), Ulrich aceita o desafio. 

Toda essa cena ocorre na penumbra, e se passa de madrugada. Poucos planos 

muito abertos, em geral planos médios e planos mais fechados, impedem a visão do 

local e das personagens com mais clareza, deixando os espectadores curiosos. O som 

apenas acompanha o que vemos em tela – a crepitação do fogo, os ruídos do ritual e 

os diálogos. Contudo, ainda não sabemos quais são os limites do poder de Ulrich, ou 

se ele seria mesmo capaz de dar cabo do dragão. 

Na cena seguinte, o espectador é confundido. Ulrich é desafiado, aceita o 

desafio e é morto, sem que Galen pudesse interferir. Na verdade, o garoto tenta 

interferir, mas é magicamente preso na sala de objetos do mestre. Seria Ulrich tão 

poderoso, afinal? Por que ele impedira Galen de descer? O mago é queimado, e o 

fogo que o consome muda de cor. Mais um de seus truques? Uma chuva de 

meteoritos acompanha o funeral. Mais um possível sinal de que algo está por vir. 

Ao organizar as coisas do morto, mais um acontecimento mágico: o amuleto 

de Ulrich se reusa a ser guardado. O garoto entende isso como um sinal, e vai atrás 

dos viajantes, levando Hodge (o único serviçal do castelo) e as cinzas de Ulrich 

consigo. Assim, no lugar do mago, segue o garoto – obviamente despreparado para a 
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tarefa. Embora ele também possua algum nível de poder – ao menos, consegue levitar 

coisas – sua atitude não parece ser de alguém que tenha a sabedoria – ou maturidade – 

suficiente para enfrentar um dragão. Contudo, ele já se considera como o substituto de 

Ulrich ("agora o mestre sou eu"), e é assim que se apresenta ao grupo que foi buscar 

ajuda do seu mestre. 

O caminho para o reino de Urland é tenso. Podemos ter contato com a 

capacidade divina de Galen – dele próprio ou talvez passada a ele pelo amuleto. Galen 

vê nas águas o assassinato de Hodge, mas não consegue salvá-lo – ao tentar impedir 

sua morte, o amuleto lhe queima a mão. Hodge lhe dá instruções que soam 

enigmáticas – mais um passo no aprendizado. Ele agora está sozinho. 

 

 
Figura 4 
Hodge 

 

Embora saibamos (e o personagem também) que Galen não tem condições de 

destruir o dragão, ele assume a responsabilidade; adota a posição de herói da história, 

percebendo que, com a morte de Ulrich, só ele pode destruir a fera. 

Como chegam ao reino, próximo da toca do dragão, Galen resolve vê-la. Tenta 

usar o amuleto para tapar a entrada da caverna onde a besta se esconde, mas como 

ainda não está preparado para utilizar seus poderes (ou os poderes a que o amuleto lhe 

dá acesso), ele cria uma avalanche, quase se matando e acabando com o grupo. Galem 

ainda não está pronto. 

Diversas desventuras acontecem com o rapaz: é preso, tem o amuleto roubado 

pelo rei, e quase morre, quando a cidade é semi-destruída pela tentativa de 

Vermithrax de fugir da caverna soterrada. 
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Escondido numa casa de aldeões, Galen consegue, por intermédio de seu 

protetor, acesso a uma arma especial: uma lança com fio especial que poderia ajudá-lo 

a matar o dragão. No entanto, ele precisaria da ajuda do amuleto para deixar a arma 

ainda mais forte. Por isso, Galen recupera o amuleto pelas mãos do próprio rei, para 

tentar matar a fera. Com o amuleto em mãos, Galen e o ferreiro reforjam a lança. 

Valerian (o garoto que organizou a comitiva e que é, na verdade, uma garota, que se 

vestia de homem para não participar do sorteio das virgens que serão entregues a 

besta) faz para o rapaz um escudo de escamas de dragão colhidas próximas à toca. 

Poderíamos supor que agora, com seus talismãs em mãos – um amuleto deixado por 

seu mestre, uma lança forjada com o fim de matar o dragão e o escudo feito com 

escamas do próprio monstro – ele seria capaz de destruir a criatura. 

Embora a lança e o escudo tenham impedido que ele morresse – a lança lhe 

permite matar Tyrian, o capanga do rei, e alguns filhotes do dragão, e o escudo lhe 

permite sobreviver aos primeiros ataques da fera – não são eles responsáveis pela 

morte de Vermithrax, mesmo tendo Galen conseguido atacar e ferir o dragão diversas 

vezes com sua lança – que acaba destruída pela fera. 

 

 
Figura 5 

Galen ataca Vermithrax Pejorative com sua lança, sicarius draconum 
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Derrotado, Galen resolve simplesmente desistir. Prestes a abandonar o reino, 

Galen tem uma visão – o lago de fogo, a que Hodge se referira. Na toca, no lago de 

fogo, Galen deposita as cinzas de seu antigo mestre, que ressurge. 

Juntos, arquitetam um plano para destruir definitivamente o dragão. Em uma 

ação conjunta, após Ulrich ferir o dragão com raios, os dois destroem o inimigo: 

Ulrich se deixa ser levado pelo dragão, e Galen destrói o amuleto, explodindo o mago 

e Vermithrax no processo. 

Galen e Valerian partem da vila, estando a moça feliz porque Ulrich e o 

amuleto sumiram do mundo, e Galen não é um feiticeiro na realidade. Galen 

concorda, mas está triste, porque não têm um cavalo. Então, magicamente, um cavalo 

branco surge na pradaria, eles o montam, e os créditos sobem, enquanto vemos o casal 

se distanciar da câmera, cavalgando pelo riacho. 

 

2.1 Considerações sobre Dragonslayer  

 

O filme Dragonslayer possui diversas particularidades interessantes. Primeiro, 

é uma coprodução entre Disney e Paramount, algo incomum mesmo nos dias de hoje. 

São duas empresas diferentes, com enfoques distintos que se reuniram para fazer este 

filme que, para a época, foi caro e difícil – tanto pelo uso dos efeitos especiais (feitos 

pela Industrial Light and Magic, mesma empresa responsável pelos efeitos especiais 

de Star Wars), pelo uso da técnica de Stop Motion (animação na qual objetos 

inanimados parecem se mover), quanto pela complexidade de construção e uso da 

marionete do dragão. 

Além disso, o filme, mesmo direcionado ao público infanto-juvenil, apresenta 

violência explícita – morte por fogo, decepamento de cadáveres, morte por punhalada 

– e nudez parcial masculina e feminina. Se compararmos com os filmes da Disney de 

hoje ou mesmo da época, veremos que tais escolhas fogem completamente da 

proposta cinematográfica da empresa. 

Outra particularidade a ser observada é que a película foi inteiramente filmada 

no Reino Unido, fora dos estúdios da companhia, com atores britânicos. 

Provavelmente, como acontece com grande parte dos filmes e seriados que recriam 

realidades com cavaleiros, reis e outras particularidades comuns à Idade Média, a 

opção possibilita, seja pelo sotaque ou pelas paisagens, o estado de “suspensão da 
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descrença” – já que os Estados Unidos ainda não haviam sido conquistados na Idade 

Média pelos europeus. 

O filme, além de narrar diretamente a história de Galen, traz outras questões, 

como por exemplo, a chegada do Cristianismo nas comunidades feudais e, 

consequentemente, o fim do paganismo. Tanto Vermithrax Pejorative quanto Ulrich 

eram os últimos representantes deste mundo perdido, estranho e esquecido – o mundo 

da magia. Para poder destruir o último dragão, foi preciso destruir o último mago. O 

próprio Ulrich diz que "se não fossem os magos, não haveria dragões". É o fim de 

uma era e o início de outra. Mesmo Galen, um aprendiz de feiticeiro, com algumas 

capacidades para tal, perde seus poderes, principalmente, com a destruição do 

amuleto.  

É interessante lembrar que as Lendas Arturianas também tratam desse tema. 

Embora Arthur seja acompanhado por Merlin durante longo período da vida – sua 

concepção, no ventre da mãe, foi arquitetada pelo mago – o mago sai de cena, e o 

Cristianismo e seus símbolos vão ocupando o espaço vago deixado pelo paganismo, 

com suas crenças antigas e misticismos. O próprio Arthur seria um escolhido de Deus 

– algo que Casiodorus Rex, rei de Urland, tenta forjar no final do filme, ao 

simbolicamente matar o dragão e ser então nomeado "Matador de Dragões", com a 

benção de Deus, tendo os fiéis por testemunha. 

 

2.2 Ulrich e o ciclo do mago 

 

 
Figura 6 
Ulrich 
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A partir do filme e de sua narrativa, faremos uma análise do personagem 

Ulrich, tomando por base o Ciclo do Mago proposto por Stephen Ware, bem como 

sua relação com o herói do filme, Galen. 

O primeiro passo do ciclo é a apresentação do mago antes do herói, criando a 

atmosfera da narrativa e o gancho para a aventura. No filme, a cena de abertura é 

justamente uma montagem paralela entre a aproximação da comitiva de Urland à 

morada de Ulrich, e a execução de um feitiço. Temos, portanto, uma narrativa 

fantástica. 

Se o primeiro passo da jornada é dado logo na primeira cena do filme, o 

segundo e o terceiro passos não estão presentes nesta narrativa. O espectador não 

trava conhecimento com a história pregressa de Galen, o que configuraria o segundo 

passo. Nosso contato com o personagem se estabelece no mesmo momento do nosso 

contato com o mago, já sendo ele estudante de magia, na morada de Ulrich. Ou seja, 

não só não sabemos se o mago tem contato com a família do aprendiz, como também 

não sabemos se ele proveu o jovem com uma família adotiva (Passo 3 do Ciclo), pois 

o fato não é sequer mencionado ao longo do filme. O contato com Galen, quando se 

apresenta, já se dá no nível do Passo 4, ainda que parcialmente, pois o mago "retorna" 

para buscar o jovem para ser seu aluno. O chamado da aventura vem antes para o 

mago – a comitiva de Urland o convoca para destruir o dragão e, ao menos para o 

expectador, Galen seria deixado para trás, em Cragganmore. Para Galen, o chamado 

da aventura se dá a partir do momento da morte do mago. A ausência de Ulrich, para 

matar o dragão, obriga Galen a assumir seu lugar – sua motivação também vem do 

fato de ele não ter mais o que fazer na morada do mago, sem seu mestre para ensiná-

lo. Como Ware propõe, o dia do chamado para aventura é especial para o herói – 

trata-se do dia em que ele perde seu mentor. A morte é aqui o fator de 

amadurecimento obrigatório para Galen. O herói assume sua busca – matar o dragão e 

libertar o povo de Urland. Neste momento, Ulrich entrega a Galen, mesmo sem estar 

presente, seu talismã, o objeto sem o qual será impossível cumprir com o objetivo 

final. Nesse caso específico, o talismã é o amuleto que o mago utilizava. Diferente do 

que propõe Ware em seu ciclo, o talismã é dado, diretamente, pelo mago. No caso do 

filme, não existe o problema da perda do objeto de poder, já que o mago o doa a seu 

aprendiz, pois está morto, e não precisará mais dele. Quando o mago retorna para 
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destruir o dragão, o amuleto se mostra indispensável para a realização da tarefa final, 

assim como foi necessário para manter Galen vivo e lhe ajudar a seguir o caminho até 

o fim da jornada. 

O passo seguinte, o cinco, é a jornada do herói com o mago. No caso, este está 

morto, embora suas cinzas acompanhem o herói durante a viagem. Entretanto, o 

objetivo da viagem no ciclo é a transmissão de conhecimento e sabedoria do mago 

para o herói, no pouco tempo que resta de aprendizado antes que o herói tenha que 

encarar seu desafio final. Em Dragonslayer, Galen não é um mago de verdade. 

Contudo, através do amuleto – o talismã do herói – Ulrich interfere na sua vida: 

orquestra, através do amuleto, a visão que o rapaz tem, no lago, da morte de Hodge. 

Galen não estava procurando a experiência da visão, nem procurava usar magia – a 

visão veio até ele, enquanto o amuleto brilhava. Se Galen não tivesse esta visão, não 

teria encontrado Hodge morto, e não receberia dele as cinzas de Ulrich, nem a 

informação valiosa de que elas deveriam ser depositadas no lago de fogo. Algo 

parecido acontece outras vezes. A impossibilidade de Galen em bloquear a saída do 

dragão da caverna, ou de fazer um truque simples como fazer levitar a mesa no 

castelo de Casiodorus Rex, sem conseguir controlar o poder do amuleto, pode ser 

interpretada como mais uma intervenção de Ulrich, visando o aprendizado – a magia 

não está aí para ser usada levianamente. Muito do que Merlin fazia, nas Lendas 

Arturianas, era independente de Magia, exigindo conhecimento e raciocínio. O 

mesmo vale para Ulrich e é de se esperar que ele quisesse que Galen procedesse da 

mesma maneira. Na verdade, todo o período entre a morte e o reaparecimento de 

Ulrich corresponde a um tempo de grande aprendizado para Galen. 

No próximo passo – o sacrifício do mago – observamos uma duplicação do 

que é proposto por Ware: o mago se sacrifica duas vezes. Embora Ulrich não 

estivesse em condições de fazer a viagem até Urland, só ele poderia destruir o dragão. 

Ao mesmo tempo, se fosse, não haveria motivo para Galen o acompanhar. Portanto, 

com sua morte, o mago resolve alguns problemas: consegue encontrar um meio de ser 

transportado, inserir Galen na aventura, e evitar que Tyrian atrapalhe a intervenção do 

grupo no destino do reino. Com sua morte, Tyrian fica mais aliviado. Afinal, o 

"verdadeiro" mago se foi. Mesmo depois que descobre que Galen continua vivo, não 

o leva muito a sério, por ser apenas um mero aprendiz. Portanto, não havia 

alternativa. Ulrich precisava morrer. 
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Sua primeira morte gera estranhamento por diversos motivos. Primeiro, 

porque ocorre logo no começo do filme, e o espectador não está preparado para uma 

perda tão prematura, numa situação aparentemente tranquila – afinal, como o grupo 

de viajantes sequer tinha começado a viagem de volta, o início da aventura ainda não 

estava configurado. Segundo, porque deixa “órfão” nosso herói ainda muito imaturo e 

despreparado para cumprir a tarefa. Terceiro, porque, à primeira vista, a morte do 

mago aparentemente é sem sentido – ele aparenta estar meio louco. Só com o avançar 

da história podemos perceber que tudo fazia parte de um plano. 

Contudo, Ulrich é explícito: 
 

- Há uma grande tarefa esperando para ser feita. Fui 
testemunha de um acontecimento. Um acontecimento que 
lhe diz respeito. 
- A mim? 
- Sim. A minha própria morte. 

 

O mago já sabia que precisaria morrer (mais de uma vez), para poder executar 

a tarefa. E ele não teme a morte – aceita-a como parte de um ciclo natural da vida. 

De qualquer forma, o verdadeiro sacrifício do mago se dá na batalha final 

contra Vermithrax, onde ele é destruído – junto com seu amuleto – para que o dragão 

possa ser morto. Aí temos o verdadeiro sacrifício do mago. Sozinho, Galen não 

destruiria o dragão, mas sem o garoto para levar as cinzas, ressuscitar Ulrich e 

destruir o amuleto, o mago também não conseguiria realizar o feito. 

O próximo passo, aquele em que o herói junta forças, é significativo no filme. 

Primeiro, Galen usa de magia para selar a entrada da caverna. Embora consiga 

realizar o intento, não mata o dragão. Depois, é preso, consegue fugir, perde o 

amuleto, recupera-o, é presenteado com falsos talismãs – a lança reforjada e o escudo 

de escamas – que aparentemente serão suficientes para que ele realize sua tarefa final. 

Traça um plano razoável e consegue até mesmo ferir gravemente o dragão, mas não o 

liquida, e por sorte sai vivo do encontro. 

Galen não tem mais esperanças. Já fez o que podia. Como não há mais nada 

que possa fazer, Valerian e ele resolvem simplesmente abandonar o reino. 

Nesse momento, Ulrich intervém, mais uma vez, lembrando a Galen do que 

Hodge havia dito – o lago de fogo. Galen desiste da fuga e parte para a alcova da 

besta, ressuscitando o mago. O aprendiz está, novamente, cheio de esperança. 
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Porém, diferente do que Ware propõe, o herói não realiza a tarefa final 

sozinho. Sem Ulrich, Galen não conseguiria matar o dragão. A morte do monstro 

torna-se possível com o sacrifício do mago. Evidentemente, a destruição do amuleto 

vem das mãos de Galen, e talvez Ulrich não fosse capaz de concretizá-la. Como 

provavelmente não poderia se destruir, talvez fosse incapaz de destruir a fera. O papel 

de Galen, portanto, é importante para o desfecho. Contudo, ele não conclui sua tarefa 

"original", de matar o dragão, sozinho. Aqui, é interessante pensarmos sobre a tarefa 

de Galen. Talvez sua tarefa não fosse meramente matar o dragão, mas ajudar o mundo 

a fazer a transição entre a era do misticismo, da magia, do paganismo, para a era do 

cristianismo, do monoteísmo, do homem. Assim, auxiliando Ulrich a destruir o 

dragão e a si próprio, Galen estaria cumprindo a sua verdadeira tarefa – abrir caminho 

para o novo mundo.  

Nesta perspectiva, sua importância muda significativamente: ele passa de 

mago incompetente e jovem irresponsável, à única pessoa capaz de executar esta 

tarefa. Sob esta perspectiva, o herói realiza sua tarefa, sozinho. Transportou o mago, 

trouxe-o de volta à vida para possibilitar a transição entre as duas eras, e soube 

esperar o momento certo para destruir o amuleto – coisa que Valerian não teria 

conseguido, por exemplo. 

O passo oito não ocorre no filme, isto é, não há reunião física entre o herói e o 

mago. Não porque o herói não conseguiu cumprir sua tarefa, mas porque a cumpriu a 

contento. Terminada a era do misticismo, Ulrich tinha que desaparecer. Não havia 

mais espaço para ele no mundo, a não ser nas memórias dos que o conheceram. 

Mesmo assim, Galen é o único que nutre algum sentimento positivo com relação ao 

mago, e Valerian se mostra feliz com sua morte. Contudo, o cavalo branco que 

aparece no final do filme nos parece um indício de uma última ajuda do mago ao 

rapaz, embora, mesmo se for o caso, essa ação não configure um reencontro. 

Não existe, tampouco, o último passo do ciclo do herói. Galen não alcança a 

apoteose, não se transforma num deus (ou semi-deus), nem em personagem realmente 

importante. Seu nome não será lembrado, seus poderes e capacidades praticamente 

sumiram – ele não é mais nem mesmo um aprendiz de mago, e não adquiriu nenhuma 

sabedoria superior. Contudo, o filme não deixa claro o que lhe acontece depois. O 

"alívio cômico" da cena final – quando ele deseja ter um cavalo e seu desejo é 

atendido – deixa em aberto se a aparição do animal é apenas uma última intervenção 
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de Ulrich, se é apenas coincidência, ou se o garoto ainda tem, apesar de tudo, alguns 

poderes. 

Formulamos, então, a seguinte pergunta: Ulrich satisfaz os requisitos para ser 

considerado um mago no sentido proposto no Ciclo de Ware? 

Observamos que o primeiro passo, e um dos mais importantes, isto é, fixar a 

atmosfera da história, é cumprido. Apesar dos passos que envolvem o herói e sua 

família não serem mostrados no filme, o papel de professor de Ulrich em relação a 

Galen apresenta-se bastante claro. O jovem vive em Cragganmore especificamente 

para ser aprendiz do feiticeiro. Não sabemos como chegou lá, ou como conheceu o 

mago. Pode ter sido por acaso, por vontade da família, pela falta de uma família. Não 

temos como saber e, para a história, não faz diferença. O mago cumpre seu papel de 

professor – e, melhor ainda, não completa o ciclo de estudos que possibilitaria o herói 

ficar "pronto" para a aventura antes de partir para ela. Talvez, por essa razão, fique a 

dúvida ao final do filme, se o garoto ainda tem poderes, quando do aparecimento do 

cavalo. 

Ulrich morre – seguindo o seu "destino" – e retorna, no momento em que o 

aprendiz não tinha mais esperanças, forçando o seu aprendizado prático. E se 

sacrifica, em prol do fim maior – ajudar a concretização da demanda do herói, que, 

embora não a realize sozinho, sem ele a tarefa não poderia ter sido levada a cabo. 

Quanto à reunião dos dois, podemos considerar que a aparição do cavalo 

branco seja um indício de reencontro entre eles, porque Galen ainda mantém algum 

dos seus poderes, ou porque o aparecimento do cavalo expresse uma última 

intervenção de Ulrich na vida de Galen (como um presente de despedida). Pode ser 

ainda que seja uma paródia final do filme, mas que leva o espectador a pensar no 

mago e a imaginar que Galen faz o mesmo. 

Embora Ulrich não cumpra todos os passos do Ciclo, parece-nos que os que 

são cumpridos são suficientes para que possamos considerá-lo um Mago, 

representante deste arquétipo na história analisada. 

 

2.3 Ulrich e Merlin 

 
Aqui, faremos uma comparação entre as ações de Merlin e de Ulrich no 

decorrer de suas respectivas histórias. 



47	
	

 
• Ambos são sábios. Contudo, Merlin age muito mais através de conselhos do 

que Ulrich. Enquanto o primeiro ensina e discute tática, estratégia e política, o 

segundo age diretamente ou, no máximo, dá comandos bem objetivos. 

• Ambos têm conhecimento do futuro, e agem sobre tal fundamento. A 

diferença é que Merlin está sempre se remetendo aos acontecimentos futuros, 

explicando aos outros como suas ações influirão no decorrer da história e 

como eles poderiam ter evitado este ou aquele desfecho, enquanto Ulrich sabe 

do desfecho, mas revela apenas uma pequena parte do futuro para Galen, e 

para mais ninguém, como se tornasse conhecido apenas o estritamente 

necessário para o cumprimento da tarefa final. 

• Merlin tem a capacidade de se mostrar de diversas maneiras (jovem, velho) ou 

até mesmo de não ser visto. Se Ulrich posui tal capacidade, esta não é 

apresentada no filme. 

• Ulrich passa o talismã para Galen quase diretamente, enquanto Merlin apenas 

conduz Arthur à situação em que ele pode conseguir seu(s) próprio(s) 

talismã(s). 

• Ulrich não se mostra grande conhecedor de batalhas ou combates, enquanto 

Merlin se mostra um grande estrategista. 

• Ulrich demonstra ter grande conhecimento sobre os acontecimentos de 

Urland, inclusive sobre a chegada da comitiva. Da mesma forma, Merlin, nas 

Lendas Arthurianas, demonstra ter conhecimento de acontecimentos em 

lugares distantes. 

• Ulrich não tem nenhum mestre, nem ligação com qualquer outro mago, pois, 

como já indicamos, ele é o último deles. Merlin tem um mestre e não é o único 

ser com poderes no seu universo ficcional. Se Blaise escrevia as aventuras de 

Merlin, Ulrich não tem ninguém que registre seus feitos e mantenha a 

memória dos seus atos, metaforicamente e numa forma de representação, isso 

é feito através do cinema. Podemos supor que Ulrich teve alguém que lhe 

ensinasse, mas não há menções sobre ele no filme. 

• Ulrich nunca interferiu diretamente para salvar a vida de Galen, enquanto 

Merlin o fez ao menos duas vezes com relação a Arthur. 

• Ambos os magos sabem do seu destino trágico, e não fogem dele. 
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• Ambos são velhos. Por mais que Merlin se mostre diversas vezes de outras 

formas (criança, jovem), os dois magos têm idade avançada. Contudo, Ulrich 

apresenta sinais da velhice como dificuldades de locomoção, menor força 

física, cabelos brancos, e merlina possui apenas a aparência da velhice. 

• Merlin se apaixonou ao menos uma vez, e essa paixão foi o motivo de sua 

desgraça. Quanto a Ulrich, não temos conhecimento de sua vida pregressa, 

mas até onde nos é informado, ele é recluso e, se teve alguma paixão, deixou-a 

no passado e não estava, ao menos nos seus últimos dias, consumido por ela. 

 

Observamos que, embora os magos tenham alguns modos de agir em comum, 

procedem de forma bastante diferente. Merlin é muito mais participativo e, ao mesmo 

tempo, distribuidor de responsabilidades. Aconselha, mas não obriga que sigam o que 

ele sugere. Ao mesmo tempo, quando a situação se torna muito crítica e perigosa para 

o herói, ele não hesita em interceder diretamente. Ulrich, ao contrário, não revela seus 

pensamentos nem compartilha ideias. Ordena ("cale-se", "destrua o amuleto no 

momento certo") e espera ser obedecido sem questionamento. Tampouco intercede 

diretamente para proteger Galen. Se é possível perceber sua presença durante o filme 

em passagens de uso de magia através do amuleto, estas nunca ocorrem quando o 

rapaz se encontra em situação de risco de morte. Galen poderia ter morrido ao 

enfrentar o dragão com a lança reforjada e o escudo de escamas, mas Ulrich não 

interferiu, como também não interviu no embate entre Galen e Tyrian. É possível que 

ele não tenha interferido porque já conhecia o desfecho das ações do rapaz, mas isso é 

apenas inferência. 

Ulrich age, normalmente, se afastando do mundo e interferindo o mínimo 

possível. Merlin age de forma contrária, interferindo ao máximo – mesmo que não 

seja diretamente. 

Portanto, apesar de encontrarmos em Ulrich diversas características de Merlin, 

sejam físicas, intelectuais ou comportamentais, podemos perceber também diversas 

diferenças entre os dois. Semelhanças são necessárias, já que os dois representam o 

mesmo papel arquetípico nas narrativas. 

Portanto, embora Ulrich apresente muitas características de Merlin – não só 

porque o último é um dos pilares do arquétipo de Mago, mas também porque é um 

dos primeiros na história da literatura, e influenciou os que o sucederam – e seja, em 
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certos momentos, uma personagem que remete ao mago Arthuriano, devemos 

concluir que Ulrich não é Merlin. Ulrich ocupa a mesma função (Mago) na narrativa, 

mas a exerce de forma diferente, e possui muitas características diferentes de 

personalidade, quando comparado às de Merlin, para que possamos considerá-lo 

como o próprio, apenas atualizado e reconfigurado para outra mídia. 
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3 OBI-WAN KENOBI2 

 

Filme: Star Wars 
Ano: 1977 
Duração: 121 minutos 
Cor: Colorido 
Título em português: Guerra nas Estrelas 
Coprodução: Lucasfilm e Twentieth Century Fox 
Film Corporation 
Distribuição no Brasil: Abril Video 
Filmado em: Guatemala, Tunísia, Estados 
Unidos, estúdios Elstree e Shepperton, Inglaterra 
Indicações: Oscar 1978 (Direção, Filme, Roteiro, 
Ator Coadjuvante); prêmio Saturn 1978 (Ator, 
Atriz, Ator Coadjuvante), Golden Globe 1978 
(Direção, Filme, Ator Coadjuvante) 
Prêmios: Oscar 1978 (Direção de Arte, Figurino, 
Efeitos Especiais, Montagem, Trilha Sonora 
Original, Som); prêmio Saturn 1978 (Direção, 
Roteiro, Filme de Ficção Científica, Figurino, 
Maquiagem, Trilha Sonora, Efeitos Especiais, 
Ator Coadjuvante, Montagem, Direção de Arte, 
Set, Som, Direção de Fotografia); Golden Globe 
1978 (Trilha Sonora Original) 
Orçamento aproximado: US$ 11.000.000,00 
(onze milhões de dólares) 
Arrecadação aproximada: US$ 1.050.000.000,00 
(um bilhão e cinquenta milhões de dólares) 
Captação: película 35mm 
Aspecto: 2.20 : 1 (cópias em 70mm) e 2.35 : 1 
Classificação Indicativa: Livre (PG nos Estados 
Unidos) 
Gênero: Ficção Científica / Ação / Aventura / 
Fantasia 
 
Equipe: 
Direção e Roteiro: George Lucas 
Produção: Gary Kurtz 
Produção Executiva: George Lucas 
Trilha Sonora Original: John Williams 
Direção de Fotografia: Gilbert Taylor 
Edição: Richard Chew 
Direção de Arte: Leslie Dilley, Norman Reynolds 
Elenco: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie 
Fisher, Alec Guinness, Peter Cushing 
 

 
 

																																																								
2	Todas	as	figuras	deste	capítulo	foram	retiradas	do	filme	Star	Wars.	
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Star wars conta a história de Luke Skywalker, um jovem de Tatooine (um planeta 

esquecido), última esperança da Aliança Rebelde contra o Império Galáctico, bem 

como sua evolução como último Jedi do Universo. 

 

 
Figura 7 

Obi-wan Kenobi (esquerda) e Luke Skywalker (direita) 
 

O filme inicia com uma legenda: "Há muito tempo, numa galáxia muito, muito 

distante" (a long time ago, in a galaxy far, far away), quase como um conto de fadas. 

Depois, um texto explicativo da diegese fílmica e, em sequência, vemos em tela uma 

perseguição e uma batalha espacial entre naves, imagens que criam, imediatamente, 

um dos climas da história – ficção científica. Contudo, numa das primeiras falas do 

filme, C3PO – um robô – se refere a uma princesa ("não há escapatória para a 

princesa dessa vez"). E aos 8 minutos, Darth Vader, o vilão do filme, se refere à sua 

prisioneira como Alteza. As informações associadas à legenda inicial impedem o 

espectador de dissociar o filme de um conto de fadas. 

Aos 17 minutos, somos apresentados ao herói da história, Luke Skywalker. 

Primeiro em plano aberto e depois em plano médio, escolhas que configuram sua 

importância. Na mesma cena, aprendemos que ele vive com os tios e não tem 

autonomia sobre a própria vida, como um jovem qualquer. Para ajudarem na fazenda, 
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o tio de Luke compra dois robôs e estes serão os primeiros responsáveis por seu 

ingresso num mundo de magia e aventura. 

Ao buscar um dos robôs, que foge atrás de um aliado dos rebeldes, Luke encontra 

Obi-Wan Kenobi, que ocorre somente aos 30 minutos da história, quando o vemos 

trajando um manto. Ele é sozinho, velho – a imagem do típico eremita – e aparece 

espantando os homens-da-areia e trazendo Luke de volta a consciência. No começo, 

ainda não sabemos da importância da personagem para o filme, contudo, o fato de ser 

apresentado em primeiro plano e com muitas falas é indicativo de sua relevância.  

 

 
Figura 8 

Os andróides C3PO (esquerda) e R2D2 (direita) 
 

Ele é um velho conhecido, que lhe conta sobre seu passado e sobre a Força. Pela 

primeira vez, temos contato direto com a magia no filme, embora apenas através de 

um diálogo e não de uma demonstração. Nesta mesma cena, Obi-wan passa para Luke 

o sabre-de-luz de seu pai – seu talismã. Além disso, o mago lhe ensina a ter contato 

com a Força, e o jovem começa, então, a aprender a controlar esta energia cósmica. 

Obi-wan tem acesso à mensagem deixada pela princesa Leia, armazenada no 

androide R2D2. Ela pede ajuda para combater o Império Galáctico. Obi-wan convida 

Luke para se juntar a ele e aos rebeldes, mas Luke declina. Indo pra casa, eles 

encontram o transporte dos jawas; estão todos mortos. Eles percebem que os atacantes 

são a Tropa Imperial, e que eles provavelmente estavam atrás dos androides. Luke 
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corre para casa e ao chegar encontra tudo destruído, e seus tios mortos. Luke decide, 

então, embarcar na jornada com Obi-wan. 

Este é o chamado da aventura para o nosso herói. A partir daqui começa sua 

jornada, e ele não tem outra opção a não ser seguir com o eremita para Alderaan. 

Embora Luke e Obi-wan tenham conversado sobre a Força, a primeira 

demonstração de capacidades sobre-humanas vem exatamente de seu inimigo, Darth 

Vader. Assim, além do oponente ter maior capacidade tecnológica e numérica, 

demonstra também ter alta capacidade de magia. Na cena seguinte, também vemos 

Obi-wan utilizar a Força, embora de forma muito mais sutil do que Vader – 

estabelecendo a grande diferenciação entre o bem e o mal. 

Luke e o velho Jedi seguem para Alderaan. No caminho, o jovem treina o uso da 

Força, e vai aprendendo suas nuances. No entanto, acabam capturados e, para 

fugirem, é preciso que Obi-wan atraia para si a atenção de Darth Vader. Ele se deixa 

matar, para que o grupo fuja em segurança. Luke agora está sozinho, sem mestre e 

sem família. 

O grupo se junta aos rebeldes e precisa destruir a Estrela da Morte. Diversos caças 

estelares vão de encontro à estação espacial, para tentar um feito quase impossível: 

acertar um tiro num pequeno exaustor, única maneira de destruir a base. 

Muitos pilotos se preparam para executar a difícil tarefa. Luke ouve a voz de Obi-

wan, incentivando-o a confiar na Força, fato que deixa o garoto confuso. 

Após algumas tentativas de outros, chega a vez de Luke arriscar um tiro no 

exaustor. Perseguido de perto pelo próprio Darth Vader, Luke se prepara para atacar. 

Nesse momento de grande dificuldade, onde as chances de sucesso são irrisórias, Obi-

wan se comunica novamente com o garoto, e o ajuda a se conectar com a Força. Só 

assim Skywalker seria capaz de acertar um tiro tão difícil. Luke se concentra, e com a 

ajuda final de Obi-wan, executa um tiro certeiro que destrói a estação e dá uma 

vitória, ao menos momentânea, para os rebeldes. 

No final, uma grande cerimônia onde todos comemoram a destruição da Estrela da 

Morte e também a vinda para o lado rebelde deste novo grupo. São todos heróis. 
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3.1 Considerações sobre Star Wars 

 
Star wars é um marco na história do cinema de ficção científica. Foi o primeiro 

filme do gênero a alcançar tamanho sucesso dentro e fora dos Estados Unidos, além 

de ter inaugurado, em larga escala, a estratégia de marketing de venda de produtos, 

em especial brinquedos, associados a um filme. O filme fez tanto sucesso que o 

sistema de antimísseis atômicos, proposto por Ronald Reagan em 1983 (Strategic 

Defense Initiative), para proteger os Estados Unidos de possíveis ataques nucleares da 

União Soviética, era apelidado de Star Wars. Se o filme custou aproximadamente 11 

milhões de dólares, já teve arrecadação de mais de um bilhão. 

Além disso, sua mitologia trouxe para o cinema algo inovador, isto é, a mistura de 

dois gêneros – fantasia e ficção científica – unindo magia e cavaleiros, a naves e 

lasers. Se na literatura os dois já se misturavam, em especial no "cyberpunk", isso 

ainda não havia acontecido na indústria cinematográfica de forma tão contundente. 

Os efeitos especiais também foram muito avançados para a época, mesmo quase 

dez anos depois de 2001: uma odisseia no espaço, de Kubrick, outro marco da ficção 

científica nos cinemas. Vale lembrar que a mesma empresa (Industrial Light and 

Magic) responsável pelos efeitos de Star wars executou, em 1981, os efeitos de 

Dragonslayer. 

 

 
Figura 9 

Darth Vader (centro) e Princesa Léia (direita) 
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O filme segue a narrativa clássica das histórias de herói: o jovem, imaturo e 

inseguro, é levado a uma aventura por um chamado externo, cresce, amadurece, e 

destrói o perigo que assola seu mundo. É uma típica história de luta do bem contra o 

mal, onde o bem é representado pelos Jedis e o mal pelo Império Galáctico, na pessoa 

de Darth Vader. 

É interessante notar que, assim como acontece com Dragonslayer, em Star wars 

há violência, mesmo sendo um filme direcionado para um público mais jovem. Obi-

Wan arranca o braço de um bandido e a câmera mostra em close-up o membro 

decepado; Han Solo mata a sangue frio diversas pessoas (o caçador de recompensas 

no bar, diversos soldados imperiais no destróier). Mesmo Luke e a princesa Léia 

matam – primeiro os soldados nos diversos tiroteios, e depois na explosão da Estrela 

da Morte. Se compararmos com os filmes atuais, que se destinam à mesma faixa 

etária, não encontraremos, nos grandes estúdios, esse tipo de ação. 

Contudo, em termos de narrativa, o filme é bastante raso e não oferece muitos 

subtextos. Não há grandes questionamentos, críticas ou grandes questões morais 

apresentadas, e não há tampouco relação direta que se possa fazer com o mundo real, 

a não ser, é claro, o status de “salvador” atribuído a Luke. Em outros filmes da 

franquia, podemos até mesmo construir intertextos com certas personagens e Jesus 

Cristo, como é o caso de Anakin (que depois se tornaria Darth Vader), personagem 

concebido sem pai. Em Star wars, no entanto, não há espaço para maiores reflexões 

intertextuais. O bem vence o mal e temos um final feliz. 
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3.2 Obi-Wan Kenobi e ciclo do mago 

 

 
 

Figura 10 
Obi-wan Kenobi 

 

A partir do filme e sua narrativa, faremos uma análise do personagem Obi-Wan 

Kenobi, inserindo-o no Ciclo do Mago proposto por Stephen Ware. 

Aqui, o ciclo se inicia com sua apresentação ao espectador. Em Star wars, apesar 

de Obi-Wan ter sido mencionado antes do aparecimento do herói – assistimos ao fim 

da gravação da mensagem de Léia para ele, em que a moça suplica: “Ajude-me Obi-

Wan Kenobi. Você é minha única esperança” – não podemos considerar que ele tenha 

sido apresentado nesta cena. Ou seja, sua apresentação tem lugar depois da 

apresentação do herói. O que ocorre – e o espectador descobre isso mais tarde – é que 

Obi-Wan já tinha contato com a família de Luke num período que precede este 

apresentado em tela. 

Ou seja, o passo dois está cumprido. Sabemos que o mago entra em contato com a 

família do herói. Se pensarmos na trilogia (ou mesmo na hexalogia), sabemos que 

Obi-Wan foi o responsável por levar Luke para ser criado por Beru e Owen. Contudo, 

neste filme, tal fato não é revelado. O que se configura é que o Jedi já possuía contato 

com a família do garoto. 
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O passo três do ciclo – o mago provê o herói com uma família adotiva – não fica 

claro em Star wars. Nos Episódios 3 e 5, observa-se que Obi-Wan é o responsável por 

Luke ser criado por Beru e Owen, mas neste filme a informação fica apenas implícita. 

O que sabemos é que Luke é criado por seus tios, porque seu pai foi morto na guerra – 

nada é dito a respeito da mãe ou sobre como ele foi levado até seus tios. Mas a partir 

das informações passadas por Obi-Wan, quando conta que Owen mentira sobre o 

passado do garoto, bem como quando ele fala sobre o pai de Luke, pode-se inferir que 

o ex-general foi o responsável por cuidar do garoto, e acompanhar seu crescimento à 

distância. 

O quarto passo – o retorno do mago – se refere à volta para tirar o herói de seus 

pais adotivos e levá-lo para a aventura. No caso de Obi-Wan, é Luke quem vai ao seu 

encontro. Contudo, no decorrer do filme, sabemos que ele conhece o passado do 

garoto, e sabemos que ele tem algum vislumbre do futuro, ou seja, podemos inferir 

dois pontos importantes: que ele estava tomando conta do rapaz à distância, e que 

estava esperando o momento certo para aparecer ativamente na vida do garoto – o 

momento da aventura. E é neste ponto que se configura o "chamado". Obi-Wan 

insiste que Luke siga com ele na batalha contra o Império, e mesmo com a primeira 

negativa do rapaz, após a morte de seus tios, Luke o acompanha. Neste passo, Obi-

Wan entrega a Luke seus dois talismãs: o sabre-de-luz de seu pai, e mais importante 

ainda, a Força. Embora o garoto ainda precise entender como acessá-la e utilizá-la, é 

aí que se dá o primeiro contato com ela. Ambos são presentes do pai de Luke, sendo 

Obi-Wan apenas o intermediário. 

O quinto passo é a jornada do herói com o mago. Neste filme, a identificação é 

fácil: os dois vão a Mos Eisley e seguem para Alderaan, indo parar na Estrela da 

Morte. No caminho, Obi-Wan ensina a Luke a acessar a Força. O período é muito 

curto, mas serve para que o garoto consiga iniciar seu desenvolvimento, para depois 

aprimorá-lo sozinho. Obi-Wan o ensina sobre a Força, como usar um sabre de luz e 

como usar seu instinto. 

O passo seguinte é o sacrifício do mago. Obi-Wan sabe que se não impedir Darth 

Vader, Luke não conseguirá fugir da nave e não conseguirá cumprir seu destino. 

Assim, atrai o cavaleiro do mal para si, morrendo no processo, e permitindo que o 

grupo dos heróis fuja, para poder cumprir sua missão – levar os mapas roubados aos 

rebeldes, para que eles possam destruir a Estrela da Morte. Luke ainda não está pronto 
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para enfrentar Darth Vader diretamente – de fato, só estará no Episódio 6. Assim, com 

seu sacrifício, Obi-wan garante que Luke siga adiante. Interessante notar que o Mago 

já sabia do seu destino, se não antes, desde o momento em que foram aprisionados na 

Estrela da Morte – e aceita o fato como mais um caminho natural. Afinal, a morte é a 

sequência natural da vida. 

Os passos 6 e 7 se mesclam em Star wars. O passo seis refere-se à volta do mago 

para auxiliar o herói num momento de dificuldade extrema, e o passo 7 trata da 

realização da tarefa pelo herói, sozinho. Na batalha contra a Estrela da Morte, Obi-

wan se comunica com Luke, para estimular sua autoconfiança e acreditar na Força, e 

assim conseguir completar a difícil tarefa de dar o tiro certeiro responsável pela 

destruição da estação espacial. Sem a ajuda de Obi-wan, Luke utilizaria a mira 

computadorizada da nave e, provavelmente, erraria o tiro, condenando os rebeldes a 

uma derrota massiva. Ao ouvir as palavras de Obi-wan, ele consegue completar sua 

tarefa, sozinho, utilizando suas capacidades, embora com o incentivo necessário de 

seu mestre. 

O passo 8 – mago e herói se reencontram – não é cumprido no filme. Apenas nos 

Episódios 5 e 6 Luke se reencontra com seus falecidos mestres (Obi-Wan e Yoda). 

Nesse primeiro episódio, depois da destruição da Estrela da Morte, Luke não tem 

mais contato com Kenobi. Não há sequer menção a ele na cerimônia de condecoração 

de Luke, Chewbacca e Han Solo. Sabemos que, na memória de Luke, Obi-Wan estará 

sempre presente, mas isso não é suficiente para que consideremos o passo 8 como 

tendo sido alcançado no filme. 

É válido então nos indagarmos, se é possível considerar que Obi-Wan Kenobi 

preenche os requisitos para ser considerado um mago a partir do Ciclo proposto por 

Ware. 

Embora o primeiro passo não tenha sido cumprido na íntegra, é notório que a 

aparição e o uso dos poderes de Obi-wan, ainda no começo do filme, conferem uma 

atmosfera fantástica à narrativa, bem como desvelam, aos poucos, a natureza 

mística/mágica da personagem. 

O passo dois é parcialmente cumprido – sabemos que Obi-Wan teve contato 

anterior com a família do herói, embora só tomemos conhecimento do fato, após a 

apresentação da personagem. De qualquer forma, essa etapa está cumprida.  
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O passo 3 é, no mínimo, duvidoso. Tudo o que sabemos e que podemos afirmar é 

que Obi-Wan já sabia da existência de Luke, estava nas proximidades dele, mas se 

mantinha distante. Sabemos também, pelo mago e por uma mentira do tio do garoto, 

que Obi-wan conhecia o pai de Luke. Embora seja possível pensar que Obi-Wan foi 

responsável de alguma forma por entregar o jovem aos cuidados de Beru e Oewn, não 

existe no filme nada que confirme o fato.  

O quarto passo não é cumprido da forma que se esperaria tradicionalmente. Obi-

Wan convida Luke para segui-lo na batalha contra o Império Galáctico, mas tem o 

convite recusado, e o Jedi não insiste. Só quando Luke percebe que foi afetado 

diretamente pelas ações do Império, e que não teria um lar para onde voltar, é que 

resolve seguir com Obi-Wan. 

No momento em que Obi-Wan faz o convite, entrega a Luke seu talismã – a 

espada de luz que pertencera a seu pai. O convite também é feito numa data especial 

na vida do herói – no dia em que fica órfão novamente. Luke está, portanto, diante de 

sua única herança. Contudo, este talismã não o ajuda a derrotar o império. Com o fim 

do filme podemos perceber que a verdadeira herança que Luke recebera fora a Força, 

que nele age de forma muito intensa, e que lhe havia sido transmitida por seu pai. Só 

através dela é que ele é capaz de acertar o tiro que destruiria a Estrela da Morte. 

Os três próximos passos são cumpridos em sua totalidade. Obi-Wan passa parte de 

seu conhecimento para o garoto, permitindo que ele evolua, mas não tem tempo de 

transmitir conhecimento suficiente para que ele não precise mais do mago durante a 

história. Depois, se sacrifica em prol do grupo, permitindo que o herói escape, e 

retorna, para prestar o último auxilio ao jovem, permitindo que ele complete sua 

missão. 

Apenas o passo 8 – mago e herói se reencontram – não é cumprido neste filme, 

em sua totalidade. 

Assim, como aconteceu com Ulrich, embora Obi-Wan não cumpra todos os 

passos do Ciclo do Mago, acreditamos poder inserir sua trajetória no Ciclo, por 

representar quase todos os aspectos deste arquétipo. 
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3.3 Obi-Wan e Merlin 

 

Aqui, faremos uma comparação entre as ações de Merlin e de Obi-Wan no 

decorrer de suas respectivas histórias. 

 
• Ambos são sábios, e agem a partir de conselhos e pequenas intervenções 

diretas. Obi-Wan e Merlin aconselham seus discípulos no seu modo de viver, 

de lutar e de se relacionar com suas capacidades e com os outros. 

• Ambos têm conhecimento do futuro, e agem de acordo com tal conhecimento. 

Contudo, Merlin se remete constantemente ao futuro e às consequências das 

ações daqueles ao redor de Arthur (e deste inclusive); Obi-wan é menos 

explícito neste aspecto – embora fale do futuro, não é tão assertivo, e o faz 

com frequência muito menor. Além disso, ele se comunica sobre o futuro 

apenas com Luke. 

• Merlin tem a capacidade de se mostrar de diversas maneiras (jovem, velho) ou 

até mesmo de não ser visto. Obi-wan não consegue se metamorfosear em 

outras aparências que não a de um homem de idade avançada, mas consegue 

fazer-se irreconhecível – ou passar despercebido – para as "mentes mais 

fracas", graças ao uso da Força. Ele também conseguiu afastar os homens-da-

areia, embora provavelmente não por sua aparência, mas por algum truque 

mental. 

• Obi-wan entrega diretamente os dois talismãs (o sabre-de-luz e o contato com 

a Força) a Luke – ambos vindos de seu pai. Merlin dá acesso a Arthur a três 

talismãs. Primeiro a espada, que o transforma em rei da Inglaterra, fazendo-o 

tomar posse de uma de suas heranças – sua linhagem nobre – através de um 

estratagema. Depois, consegue-lhe a Távola Redonda, e, através de indicações 

de Merlin, Arthur obtém a Excalibur. Ou seja, os dois magos ajudam os heróis 

de suas histórias a terem acesso a seus talismãs, mas estes cheguem de forma 

indireta – não eram objetos pertencentes aos magos. 

• Obi-wan, assim como Merlin, esteve presente em muitas batalhas, tendo 

conduzido exércitos e lutado diretamente com o inimigo. Os dois têm grande 

conhecimento marcial e estratégico. 
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• Enquanto Merlin tem conhecimento de acontecimentos em diversos lugares – 

próximos e distantes do reino de Arthur – Obi-wan  não possui tal capacidade. 

O máximo que consegue alcançar é sentir um pouco do futuro de Luke e um 

grande abalo na Força, quando Alderaan é destruído. 

• Obi-wan não tem mais contato com nenhum Jedi, e, portanto, não tem mais 

um mestre vivo. Merlin, por sua vez, não apenas possui, como ainda tem 

contato com Blaise. Embora existam outros dois Jedis vivos (Darth Vader e 

Palpatine), apenas o ex-discípulo de Obi-Wan é apresentado no primeiro filme 

como tal. De qualquer forma, pode-se inferir que Obi-wan passou por algum 

aprendizado e, portanto, teve também um mestre. 

• Obi-wan age diretamente, mais de uma vez, para evitar a morte ou captura de 

Luke, assim como Merlin o faz com Arthur. Ambos usam os poderes que têm 

à sua disposição, seja violência, seja convencimento, ou mesmo magia. 

• Ambos os magos sabem do seu destino trágico, e não fogem dele. 

• Ambos são velhos. Por mais que Merlin se mostre diversas vezes de outras 

formas (criança, jovem, etc.), os dois magos têm idade avançada. Nenhum dos 

dois, no entanto, apresenta os graves problemas da velhice (incapacidade de 

locomoção, incapacidade de batalha, dificuldades de memória e raciocínio, 

saúde frágil). 

• Merlin se apaixonou ao menos uma vez, e essa paixão foi o motivo de sua 

desgraça. Não temos nenhum conhecimento relativo à vida amorosa e 

conjugal de Obi-wan. Nos filmes posteriores, somos informados que os Jedis 

devem deixar de lado a vida mundana, em especial os ódios e paixões, para 

poderem abraçar totalmente sua comunhão com a Força. A morte de Obi-wan 

vem de um sacrifício para salvar Luke e permitir que ele cumpra sua missão. 

Merlin nunca se sacrificou por Arthur. 

• Enquanto os esforços de Merlin para aconselhar Arthur foram infrutíferos 

(Arthur acaba derrotado por Mordred e some), os conselhos de Obi-wan são 

seguidos por Luke, permitindo que ele destrua a Estrela da Morte. 

• Os dois magos são pró-ativos, e estão sempre buscando maneiras de melhorar 

a situação do mundo em geral e do herói em termos específicos. Não temem 

encarar inimigos diretamente, não economizam energia para viajar ou para 

executar tarefas, e, ao mesmo tempo, sabem dosar os momentos de agir com 
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atenção, discernindo entre a hora de atacar, a hora de passar despercebido ou 

mesmo a hora de bater em retirada, para retornar numa ocasião mais oportuna. 

• Ambos se encarregam da segurança do herói durante sua jornada, ao máximo 

de suas capacidades. Embora Merlin passe muito mais tempo em companhia 

de Arthur, do que Obi-wan de Luke, a preocupação de ambos com seus 

pupilos é equiparável, existindo inclusive uma relação de amizade e carinho, 

além da relação de professor-aluno. Os heróis não são apenas vetores da 

realização de uma tarefa importante para os magos. São também pessoas 

queridas – são sua família. 

 

Portanto, embora Merlin não se sacrifique por Arthur – nunca foi necessário seu 

sacrifício, porque ele sempre conseguiu evitar sua derrota sem ter que se expor à 

morte, exceto na realização da última tarefa (em que o mago nunca está presente de 

fato) – e embora seja difícil definir se Arthur realizou ou não sua tarefa a contento, 

podemos afirmar que as duas personagens – Obi-wan e Merlin – seguem os mesmos 

passos de maneiras muito semelhantes, se relacionam com o heróis de suas histórias 

de maneira muito semelhante, e agem em termos gerais de maneiras bastante 

semelhantes. Em outras palavras: acreditamos poder considerar Obi-wan como 

reconfiguração de Merlin para outra realidade, outro tempo e outra mídia – sendo sua 

tradução intersemiótica. 
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4 MORPHEUS3 

 
Filme: The Matrix 
Ano: 1999 
Duração: 136 minutos 
Cor: Colorido 
Título em português: Matrix 
Coprodução: Warner Bros. Pictures, Village 
Roadshow Pictures 
Distribuição no Brasil: Warner Bros. 
Filmado em: Austrália e Estados Unidos 
Nomeações: Saturn 2000 (Ator, Atriz, Ator 
Coadjuvante, Roteiro, Efeitos Especiais, 
Maquiagem, Figurino), Bafta 2000 
(Fotografia, Montagem, Desenho de 
Produção) 
Prêmios: Oscar 2000 (Edição de Som, Efeitos 
Especiais, Som, Montagem); Saturn 2000 
(Direção, Filme de Ficção Científica); Bafta 
2000 (Efeitos Especiais, Som) 
Orçamento aproximado: US$ 63.000.000,00 
(sessenta e três milhões de dólares) 
Arrecadação aproximada: US$ 
456.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta e 
seis milhões de dólares) 
Captação: película 35mm 
Aspecto: 2.35 : 1 
Classificação Indicativa: Livre (PG nos 
Estados Unidos) 
Gênero: Ficção Científica / Ação / Aventura 
 
Equipe: 
Direção e Roteiro: Andrew Wachowski e 
Laurence Wachowski 
Produção: Dan Cracchiolo e Joel Silver 
Produção Executiva: Bruce Berman e Andrew 
Mason 
Trilha Sonora Original: Don Davis 
Direção de Fotografia: Bill Pope 
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Figura 11 

Morpheus (centro) e Neo (no reflexo dos óculos) 
 

The Matrix conta a história de Thomas Anderson (Neo), um programador e 

hacker solitário, em busca de um significado para sua vida, e o único com poder de 

salvar a humanidade do império das máquinas.  

Se o clima e o gênero do filme são apresentados logo na primeira cena – 

ficção científica com ação – já temos aí também de início uma situação de 

estranhamento. Embora o mundo apresentado seja semelhante ao nosso, trata-se, 

visivelmente, de um mundo onde coisas extraordinárias são possíveis. 

O herói – Neo – nos é apresentado na segunda cena. Planos próximos mostram 

quem ele é e como vive – no computador, sozinho. Seu trabalho também transmite a 

mesma sensação – ele não tem amigos ou família, vive de forma relativamente 

separada do resto do mundo, ao menos do convívio social físico. 

As primeiras cenas do filme são para nos explicar quem é o herói, como é o 

mundo em que vive e mostrar que ele está envolvido em algo de proporções enormes, 

sem que tenha consciência disso (nem o espectador). 

O primeiro contato com o que poderíamos, à primeira vista, considerar 

sobrenatural, se dá através de uma personagem que não é o mago, nem o herói, mas 

uma personagem secundária relevante e pelos antagonistas, isto é, os agentes, que são 

a mão da Matrix na área onde os heróis atuam. E mesmo quando temos os dois 

primeiros contatos com o mago (Morpheus), esse se dá através de um telefonema. 
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Não o vemos, não sabemos onde ele está. Apenas ouvimos sua voz. Contudo, ele já se 

mostra, a parti daí, como dotado de um grande conhecimento do mundo. Para um 

espectador atento, no segundo telefonema Morpheus diz para Neo que "ele é o 

escolhido", atestando sua importância para a história. 

Quando encontramos Morpheus pela primeira vez, o fazemos junto com Neo. 

A situação é cercada de mistério e expectativa, construídos desde o início do filme – 

Neo busca Morpheus há algum tempo, e ele parece ser alguém importante em algum 

grupo de resistência. Tais observações são possíveis a um espectador atento. 

Noite chuvosa, relâmpagos e trovões, sala escura. Todos os clichês são 

empregados para tornar o encontro ainda mais tenso e misterioso. Morpheus tem seus 

olhos cobertos por um par de óculos escuros espelhados que, além de impedir que o 

vejamos melhor, nos mostra, todo o tempo, o outro, pelo reflexo. Sua fala lenta e por 

vezes enigmática aumenta o clima de mistério. 

A partir daí, Neo se torna um aprendiz de Morpheus e sabe do seu destino – ou 

ao menos sabe que Morpheus acredita que ele seja o Escolhido. Neo aprende diversas 

artes marciais, uso de armas, computação, informática, e tudo o que é necessário para 

que um membro da Resistência possa sobreviver e auxiliar os outros no processo de 

derrubada da Matrix. 

Quando Neo já está razoavelmente treinado, porém ainda não muito 

acostumado com sua nova vida, Morpheus decide levá-lo para conhecer a Oráculo, 

para que ela possa saber se ele é mesmo o Escolhido. Ela diz que não, e que ele terá 

que escolher entre salvar a própria vida e a vida de Morpheus. 

Na volta, ambos são emboscados e Morpheus, para salvar Neo, enfrenta os 

agentes e é capturado. O mago se sacrifica pelo herói, que por pouco não morre nas 

mãos do traidor que planejou a ação com os inimigos. 

O treinamento de Neo não está completo. Ele ainda não se sente capaz (e não 

é, de fato) de alterar a realidade e enfrentar os Agentes como Morpheus lhe disse que 

poderia. Contudo, o herói se encontra perante um dilema: deve matar Morpheus ou 

resgatá-lo das mãos da Matrix, para preservar a última cidade humana, Zion. Embora 

não acredite que seja o Escolhido, Neo acha que pode salvar o mago. Junto com 

Trinity, consegue seu intento e se preparam para sair da Matrix. 

Durante o resgate, Neo demonstra habilidades que nunca havia demonstrado, e 

sequer sabia que possuía. Com isso, vai ganhando mais e mais autoconfiança. 
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Na volta, são atacados por um agente, ficando Neo preso na Matrix (ao menos 

temporariamente). Ele tem a opção de fugir do agente, mas prefere enfrentá-lo, 

demonstrando que sua autoconfiança chega a um nível razoável. Contudo, a luta é 

feroz, e ele escapa por pouco. Além disso, os Agentes não morrem, e a vitória de Neo, 

nesse caso, mostra-se apenas temporária. Assim, ele precisa fugir, de qualquer forma, 

buscar outro telefone, para que possa sair da Matrix. No caminho, é perseguido por 

agentes, que o cercam e o matam. 

 

 
Figura 12 

Trinity 
 

Aparentemente, Neo está morto. Seus sinais vitais se extinguiram, mas Trinity 

conversa com ele, e o beija. Tal qual nos contos de fada, ele se recupera (ou renasce) 

e o faz já consciente de sua natureza de Escolhido. Enfrenta um dos agentes e o 

destrói, saindo da Matrix a tempo de evitar a emissão de pulsos eletromagnéticos que 

inutilizariam as Sentinelas que estão atacando a nave, mas que desligariam a cadeira 

que o mantinha vivo. Neo agora consegue alterar a "realidade" da Matrix, ainda que 

pontualmente. Se sua missão não está totalmente cumprida, já está iniciada. É um 

caminho sem volta. Neo ultrapassa seu mestre e se transforma em salvador da 

humanidade. 
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4.1 Considerações sobre The Matrix 

 
The Matrix também foi um marco da ficção científica no cinema. Além dos 

efeitos especiais, que foram imitados em comerciais, filmes e desenhos animados 

posteriores, o filme trouxe para debates diversos temas antes relegados à filosofia e à 

ciência, como os conceitos de realidade, inteligência, humanidade e a relação entre 

homens e máquinas – algo bastante comum na literatura, mas pouco usual no cinema 

desse gênero. 

Diferente dos outros dois filmes apresentados nesta dissertação, The Matrix 

não foi feito visando o público infantil, mas o público juvenil e jovem adulto. Há mais 

violência, linguagem verbal para adultos e cenas pontuais de morte.  

Embora siga uma narrativa linear, o filme possui diversas camadas de leitura e 

interpretação, e coloca o homem como seu próprio algoz ao criar os entes 

responsáveis por sua escravidão. Sua mescla mitológica (cristianismo, budismo, 

mitologia antiga e até mesmo a fantasia dos contos de fadas), teórica (computação, 

filosofia, sociologia) e de gênero (ação, ficção científica, aventura e cyberpunk) 

também ajudam o filme a ser interpretados sob múltiplos olhares. Podemos mesmo 

comparar o papel de Neo com o das entidades salvadoras da humanidade que 

aparecem em diversas religiões, como Sidarta Gautama, Jesus Cristo, Krishna, Mitra. 

Há, neste filme, diversos intertextos com outras formas artísticas, mitologias e 

outros filmes. Além do proposto nessa dissertação, o filme faz alusão direta a "O 

mágico de Oz" (na fala de Cypher: "It means buckle your seat belt, Dorothy, because 

Kansas is going bye-bye"); a "Alice no país das Maravilhas" (na fala de Morpheus: 

"follow the white rabbit"); a "Vingador do Futuro" (a pílula vermelha lhe retira da 

realidade em que você está); diversos filmes de artes marciais chineses (a cena em 

que Morpheus testa o aprendizado de Neo, no programa de simulação de combate); a 

Nabucodonosor II, rei da Babilônia, no nome da nave do grupo; à inscrição no pórtico 

do oráculo de Delfos "Nosce te ipsum" (forma em latim da frase "conhece-te a ti 

mesmo"), também estampada na soleira da porta da Oráculo; ao livro "Simulacros e 

simulação", de Jean Baudrillard, onde Neo esconde o seu contrabando; à mitologia 

grega e à religião hindu no nome das personagens principais Morpheus e Trinity; ao 

computador com inteligência própria Hal 9000 de "2001 – uma odisseia no espaço" , 
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através das sentinelas que atacam a nave; a diversas revistas em quadrinhos, nas 

escolhas de enquadramentos; aos filmes do gênero Noir, pelas cenas quase em preto e 

branco com alto contraste entre claro e escuro. 

 

 
Figura 13 

Neo 
 

O filme fez tanto sucesso que foram produzidas duas sequências, diversos 

jogos eletrônicos, revistas em quadrinhos e curtas-metragens expandindo seu universo 

diegético. Muitos livros foram escritos discutindo os conceitos filosóficos/ideológicos 

apresentados, e citações são recorrentes em outras mídias. 

É interessante notar que no mesmo ano foram lançados por Hollywood outros 

dois filmes de ficção científica – "13º andar", de Josef Rusnak e "eXistenZ", de David 

Cronenberg – que abordam conceitos de realidade virtual em diversos níveis, em que 

o personagem principal tenta fugir do mundo irreal, onde se encontra preso. 

Importante apontar que os filmes não foram, até onde se sabe, influenciados por The 

Matrix, porque não haveria tempo hábil, nesse caso, de um filme ter sido feito após o 

lançamento de The Matrix para ser lançado no mesmo ano. Seria interessante, em 

outro momento, tentar estudar e entender esse fenômeno – o interesse repentino de 

Hollywood pela realidade virtual e pelo quesitonamento do que podemos definir 

como realidade. 
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4.2  Morpheus e o ciclo do mago 

 

 
 

Figura 14 
Morpheus 

 

A partir do filme e de sua narrativa, faremos uma análise da personagem 

Morpheus, pautada no Ciclo do Mago proposto por Stephen Ware. 

A primeira menção a Morpheus no filme ocorre logo na primeira cena. 

Trinity, após se livrar do grupo de policiais no quarto 303, fala com ele ao celular, e é 

guiada para o telefone mais próximo. Em sequência, Neo dorme, e o nome Morpheus 

aparece em algumas buscas na tela do computador do herói. Entretanto, este tipo de 

informação não é suficiente para nos apresentar à personagem. Na cena seguinte, 

Morpheus é citado novamente por Trinity, no seu encontro com Neo na boate. Apesar 

de a menção explícita à personagem tornar Morpheus mais palpável – embora ainda 

mais misterioso – já temos alguma informação mais concreta: ele existe, Neo está à 

sua procura, e aparentemente ele também está à procura de Neo. Finalmente, na 

quarta cena do filme, Neo entra em contato “direto” com o “mago” por telefone – 

Morpheus o guia para fugir dos agentes, no seu local de trabalho. 

Isso tudo é suficiente para criar uma aura de mistério envolvendo Morpheus. 

Contudo, essa aura já foi inaugurada na primeira cena, onde Trinity demonstra suas 

habilidades especiais ao combater o grupo de policiais no hotel, fugir dos agentes e se 

transportar através do telefone. 
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Se o primeiro passo do Ciclo do Mago é sua introdução no começo da história, 

antes mesmo do herói – para dar o caráter mítico da fábula e para o desenvolvimento 

da trama – esse passo é claramente cumprido, embora o "caráter mítico" não se 

restrinja apenas ao mago, envolvendo também outras personagens. De qualquer 

forma, a tensão em torno de Morpheus cresce até que ele apareça no filme e entre 

diretamente em contato com Neo, o que acontece apenas aos 26 minutos do filme. 

O segundo passo do ciclo seria o encontro do mago com a família do herói, 

com o intuito de possibilitar que o encontro do herói com o mago não se efetive de 

forma forçada na história. De forma literal, no filme isto nunca aconteceu. Não há 

qualquer menção à família de Neo, ou algum contato prévio entre ele e Morpheus. 

Vale lembrar que, em termos pragmáticos, a família de Neo não existe, já que ele foi 

"cultivado". Contudo, como o próprio Morpheus diz no filme, ele passa boa parte de 

sua vida buscando Neo – não Thomas Anderson especificamente, mas o homem que é 

o "escolhido" e que salvaria a humanidade. Como Morpheus e os outros encontram 

Neo, não sabemos. Contudo, a busca por Neo é justificada na trama, e o encontro 

entre ele e Morpheus é dado de forma natural. Assim, embora não exista o contato de 

Morpheus com a família ou o passado do herói, existe um motivo real para que eles se 

encontrem. Contudo, o passo dois não pode ser considerado como dado. 

O passo três do ciclo refere-se à família adotiva do herói, arranjada pelo mago. 

Ao retirar Neo da Matrix, Morpheus lhe concede, além de uma nova vida, uma nova 

família – a tripulação da Nebuchadnezzar. Embora Morpheus esteja sempre próximo 

e quase sempre presente, a educação de Neo para este novo mundo passa muito pela 

tripulação. Quem treina Neo é Tank, com programas feitos por Mouse; quem o 

alimenta é Dozer; Cypher o ensina a olhar e entender a Matrix, e Trinity o ensina a 

confiar em Morpheus, que, evidentemente, está na mesma nave e participa de diversos 

processos na formação de Neo – lutando com ele, estando com ele no programa de 

saltos, ensinando sobre a Matrix – mas não induz comportamentos sobre o Escolhido, 

e não está o tempo todo presente, permitindo e estimulando que os outros membros da 

tripulação participem do processo de educação do herói. Esta "família" é escolhida 

diretamente por Morpheus, pois como capitão da nave, foi ele quem montou sua 

tripulação. Então, embora o tempo seja curto e a situação longe da ideal, Morpheus 

foi responsável por conseguir uma família adotiva para o herói – mesmo que ele 
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esteja mais presente do que o habitual. Configura-se, portanto, o terceiro passo do 

ciclo. 

O quarto passo do Ciclo do Mago é o seu retorno para a vida do herói – o 

"chamado para aventura". É esse o primeiro passo do ciclo do herói, e algo que 

acontece logo no início do filme. Este chamado se inicia logo na segunda cena, 

quando Trinity invade o computador de Neo e ele a encontra na boate, e se completa 

com sua expulsão da Matrix, e chegada à nave Nebuchadnezzar. Ware postula que, 

em geral, o dia do chamado para aventura é uma data especial na vida do herói – seu 

aniversário, ou o dia em que ele passaria (a partir de algum ritual típico de sua 

cultura) da adolescência para a idade adulta, seu casamento, enfim, algum dia não 

ordinário em sua vida. Não parece ser este o caso neste filme. O dia em que Trinity 

entra em contato com Neo e o encontra na boate não é um dia especial – seria um 

domingo (ou feriado) qualquer. O mesmo acontece com o dia em que ele é 

interrogado pelos agentes (no dia seguinte ao encontro com Trinity) e com o dia em 

que ele finalmente deixa a Matrix. 

No caso de Morpheus, este não é o "retorno" à vida de Neo, mas o seu 

primeiro contato direto. Embora Morpheus já tivesse descoberto Neo, eles ainda não 

haviam se conhecido. Mas de resto, o passo ocorre de acordo com o proposto nos dois 

ciclos, configurado na retirada de Neo da sua normalidade. Falta, contudo, o talismã, 

que deveria ser entregue ao herói, que lhe permitirá vencer a batalha final. Embora 

Morpheus não entregue nada a Neo – no máximo, tenha lhe dado acesso à "verdade" – 

Morpheus lhe garante acesso a Trinity. 

Trinity tem papel fundamental na vida de Neo – e no destino da humanidade – 

porque é ela que permite que Neo se consagre vencedor no final. Sem o beijo de 

Trinity, Neo não "ressuscitaria" e, portanto, não venceria o agente Smith, nem 

“despertaria” para seu estado de “escolhido”. Além disso, Trinity é tripulante da nave 

de Morpheus, que a encontrou, escolheu, treinou e manteve próxima a Neo. O filme 

não deixa claro, mas é bem provável que o capitão soubesse das previsões da Oráculo 

para Trinity. Assim, se Morpheus não entregou objeto algum para que Neo realizasse 

sua tarefa final, deu-lhe acesso a Trinity – que acaba sendo o talismã do herói. 

Configura-se, assim, o quarto passo do Ciclo do Mago. 

No passo cinco, a "jornada com o mago", Ware postula que o mago se 

transforma em companheiro de viagem do herói. Em The Matrix, isto é o que 
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acontece entre Morpheus e Neo por um curto período de tempo. Desde o momento da 

sua retirada da Matrix, até o momento da captura de Morpheus pelos agentes, os dois 

estão juntos, na mesma Nave. Morpheus é responsável direto pela recuperação de 

Neo, e também um dos responsáveis diretos por seu treinamento. 

Assim, Morpheus tem tempo para passar conhecimento a Neo, e embora não 

viajem (mesmo estando numa nave), o resultado é o mesmo – a passagem de 

conhecimento e o desenvolvimento de um relacionamento entre o mago e seu pupilo. 

Temos então cumprido o quinto passo. 

O passo seguinte, o 5.5, é o sacrifício do mago, que no caso de Morpheus, se 

dá quando todos estão tentando voltar à Matrix, depois de Neo consultar a Oráculo, e 

são emboscados pelos agentes. Para salvar o Escolhido, Morpheus entra em combate 

direto com um agente e acaba capturado. Morpheus chama a atenção dos agentes para 

si, possibilitando assim a fuga do grupo, em especial de Neo. Afinal, ele ainda não 

está pronto para enfrentar os agentes, e é fundamental que fique em segurança até que 

esteja em condições de realizar sua tarefa final. 

Morpheus escolheu entregar-se para salvar Neo, e nesse momento, ele aceita a 

própria morte para o bem final. Neo tem plena consciência de que ainda não está 

pronto para realizar a tarefa final (neste ponto do filme ele sequer acredita que seja o 

Escolhido), e sem Morpheus, esta tarefa parece muito mais difícil. Comprovado está o 

passo 5.5, que configura o sacrifício do mago. 

O próximo passo é o passo seis, quando o herói reúne forças para a tarefa 

final. Neo está praticamente sozinho. Do grupo original, sobraram Tank, Trinity e ele 

próprio. Morpheus está capturado e prestes a ser morto pelo próprio grupo para salvar 

Zion. Eles não tem força ou capacidade para atacar os agentes e salvar Morpheus – ao  

menos, é o que pensam. Quando o grupo está prestes a desconectar Morpheus da 

Matrix, Neo se lembra das palavras da Oráculo – ele teria que escolher entre a própria 

vida e a de Morpheus. Então, reavalia a situação e decide que deve tentar resgatar o 

líder do grupo. Reúne forças e, com a ajuda de Trinity, sai para resgatar o mago. É a 

necessidade de salvar seu mentor que lhe dá confiança e força para que possa realizar 

o que ninguém jamais fez: enfrentar os agentes diretamente. No processo, Neo 

adquire confiança em si mesmo. Era o estímulo que faltava para que se colocasse à 

prova. Assim, Trinity e Neo resgatam Morpheus, completando o passo seis. 
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Vejamos agora como se dá o passo sete no filme. Na fuga para o mundo real, 

Neo fica para trás, preso na Matrix. Ele está sozinho, frente a frente com um agente. 

Em vez de fugir, resolve enfrentá-lo – algo que já havia ensaiado fazer no resgate de 

Morpheus. Durante algum tempo, Neo enfrenta o agente quase de igual para igual. 

Por fim, prestes a morrer, é bem sucedido numa manobra e foge. Os três agentes o 

perseguem, e quando ele está prestes a chegar ao telefone, que lhe proporcionaria sua 

fuga para o mundo real, é encurralado e morto. Trinitiy o ressuscita (seu talismã), e a 

partir daí Neo entra num novo contato com a realidade da Matrix, derrotando os 

Agentes e cumprindo assim a sua tarefa. Neo faz isso sozinho – sem a ajuda de 

Morpheus – apenas com a ajuda de seu talismã – Trinity. Agora, não mais precisa de 

Morpheus, ou de Trinty, ou de quem quer que seja – ele é o mestre do seu caminho. 

Seu aprendizado está completo. O sétimo passo também. 

Após sua vitória, Neo se reencontra com os membros da tripulação que 

sobreviveram – entre eles Morpheus. Contudo, não há volta para casa, a não ser que 

consideremos a nave a nova casa de Neo – o novo lar do herói, junto com a 

tripulação. Há aqui então o último passo do ciclo do mago, em que mago e herói se 

reencontram, e o ciclo se fecha. Configura-se a apoteose do herói. 

Com isso, embora nem todos os passos estejam presentes como 

tradicionalmente se espera, podemos concluir que Morpheus é um mago, no sentido 

proposto por Ware, e em relação a Neo, que é o herói desta história. Cabe, agora, 

saber se Morpheus pode ser compreendido como releitura de Merlin em termos 

narrativos. 

 

4.3 Morpheus e Merlin 

 
Aqui faremos uma comparação entre as ações de Merlin e de Morpheus no 

decorrer de suas respectivas histórias. 

 
• Ambos são sábios, e agem a partir de conselhos e pequenas intervenções 

diretas. Contudo, Morpheus é menos direto ao influenciar o modo de viver de 

seu discípulo, enquanto Merlin é mais direto. 

• Ambos têm conhecimento do futuro, e agem de acordo com essa capacidade. 

Morpheus sabe que um dia encontrará o Escolhido, e sabe, após ter retirado 

Neo da Matrix, que ele salvará a humanidade. Contudo, Merlin se remete 
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constantemente ao futuro e às consequências das suas próprias ações e dos que 

estão ao redor de Arthur. Morpheus não se remete ao futuro em nenhum 

momento do filme, a não ser no que se refere a Neo ser o “escolhido”. 

• Merlin tem a capacidade de se mostrar de diversas maneiras (jovem, velho) ou 

até mesmo de não ser visto. Morpheus não tem nenhuma capacidade 

semelhante. 

• Merlin entrega dois talismãs diretamente a Arthur, enquanto que o talismã que 

Morpheus "entrega" a Neo (Trinity) assume caráter metafórico. 

• Morpheus luta diretamente na linha de frente das batalhas, assim como Merlin. 

Os dois têm grande conhecimento bélico, e bastante experiência no assunto. 

• Merlin e Morpheus (este último quando na nave, "supervisionando" a Matrix) 

têm conhecimento de acontecimentos em diversos lugares – próximos e 

distantes. 

• Não sabemos se Morpheus possui um mestre, embora seja provável que sim, 

já que todos os retirados da Matrix passam por treinamento. Merlin possui um 

e ainda tem contato com ele (Blaise).  

• Morpheus e Merlin agem diretamente (em batalha, inclusive) para proteger 

seus discípulos. 

• Só Merlin tinha noção do seu destino trágico. No caso de Morpheus, não fica 

claro para o espectador se ele sabia que teria que se entregar para os agentes 

para salvar Neo – é possível que a Oráculo lhe tenha dito que algo parecido 

fosse acontecer, mas isso não pode ser confirmado no filme. Mesmo assim, 

nenhum dos dois foge a seu destino trágico – Morpheus sabe que, ao chamar a 

atenção dos agentes para si, será capturado e provavelmente morto. 

• Merlin é velho, mas Morpheus não. Embora não possa mais ser considerado 

jovem, Morpheus está longe da velhice. 

• Merlin se apaixonou ao menos uma vez, e essa paixão foi motivo de sua 

desgraça. Já quanto a Morpheus, não temos conhecimento de envolvimento 

amoroso em sua vida. 

• Morpheus se "sacrificou" para salvar Neo, enquanto Merlin, embora tenha se 

colocado em perigo algumas vezes, nunca se sacrificou para salvar Arthur. 
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• O reencontro final entre Morpheus e Neo é feliz – Neo cumpriu sua tarefa, 

enquanto Merlin não reencontra Arthur, e não podemos afirmar se ele cumpriu 

sua tarefa ou não. 

 

Os dois, Merlin e Morpheus, buscam um mundo melhor. No caso de Merlin, a 

busca é pautada num mundo governado pelo rei mais justo. No caso de Morpheus, a 

busca se relaciona a um mundo onde os seres humanos estejam livres da escravidão 

imposta pelas máquinas. Ambos agem diretamente, enfrentando inimigos e buscando 

trazer essa melhoria à realidade. Ambos pensam estrategicamente, sabem esperar o 

momento de agir, e não temem o inimigo, apenas tentam conhecê-lo e agir de acordo. 

Os dois cuidam diretamente de seus respectivos heróis em suas histórias, 

dentro do que lhes permitem suas capacidades, e ambos constroem uma relação 

afetiva com seus discípulos. Eles são sua família, nos dois casos. 

Embora Merlin não tenha se sacrificado por Arthur – talvez uma das maiores 

diferenças observadas entre as histórias – esse sacrifício não se mostrou necessário, 

porque o mago estava presente em quase todos os momentos de perigo real – exceto 

na batalha contra Mordred. Não estamos dizendo que Merlin não fosse capaz ou não 

quisesse se sacrificar por Arthur – a história sugere o contrário – mas enquanto o 

mago não cumpriu seu destino, não foi necessário, e quando chegou a hora de sua 

captura – seu destino – já não havia mais como ele oferecer seu sacrifício. Mesmo o 

sacrifício de Morpheus não chegou a ser um sacrifício no sentido denotativo da 

palavra, afinal ele foi resgatado (por Neo) e continuou vivo. 

Apesar de haver algumas diferenças razoáveis na história e em alguns passos 

contemplados no Ciclo do Mago desenhado por Ware, podemos considerar que os 

intuitos das duas personagens, seus modos de agir e mesmo seus modos de 

relacionamento com os heróis são muito parecidos. Assim, consideramos que 

Morpheus é uma transposição de Merlin – um Melin não nomeado – podendo ser 

considerado sua tradução intersemiótica. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Nesta dissertação, fizemos um trajeto de busca. Primeiro, buscamos as origens de 

Merlin. Suas origens históricas, as origens de suas lendas, e suas origens na literatura. 

Depois, buscamos entender quem era Merlin - seu papel na sua narrativa escrita 

primeira (a compilação de Sir Thomas Malory), suas características como 

personagem. Analisamos este arquétipo e, a partir da dissertação Merlin's Beard and 

Odin's Eye: a Jungian Exploration of the Wizard Archetype in Literature, Opera, and 

Cinema, de Stephen Ware, comparamos Merlin ao arquétipo de mago proposto pelo 

americano, analisando sua relação com Arthur, tomando por base a relação do mago 

arquetípico com o herói arquetípico de Joseph Campbell. E a partir daí, apresentamos 

as relações entre Merlin e outros personagens da cultura contemporânea, buscando 

identificar nelas a tradução dessa personagem. 

Não é surpresa que encontremos, em filmes de aventura, diversas relações com os 

romances de cavalaria. Afinal, ambos tratam de jornadas heróicas, de tarefas a serem 

cumpridas, de processos de amadurecimento de personagens, de conquistas, de 

embates, e de heróis. Portanto, é relativamente comum que encontremos, em filmes 

de aventura, relações intertextuais com as Lendas Arturianas, por exemplo. Como já 

discutido por diversos autores, todo texto dialoga intertextualmente com algum outro 

texto, e por sua vez, algum texto criado no futuro fará alguma referência a este 

anterior. 

Portanto, apresentar traços de intertextualidade com outros textos não é suficiente 

para que consideremos um texto como tradução de outro. Se a adaptação apresenta, 

necessariamente, uma relação intertextual, o inverso não é verdadeiro. É possível – 

aliás, é absolutamente comum – que um texto faça referências a outro(s) texto(s) sem 

ser – ou tentar ser – sua adaptação. 

No caso de uma adaptação, temos a questão da transformação, da reconfiguração 

do que é traduzido. Os estudos de tradução apontam, como mencionamos na 

introdução desta dissertação, que traduzir implica, necessariamente, transformar o 

texto-fonte. Portanto, ao consumirmos um produto cultural na condição de adaptação, 

não podemos procurar nele uma cópia da anterioridade, principalmente quando 

tratamos de uma tradução intersemiótica, que envolve mudança de meio e, portanto, 

mudança de modo – se num livro temos palavras escritas, numa revista em 
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quadrinhos temos palavras e imagens, numa música temos sons. Parece-nos mais 

produtivo que neste novo texto procuremos as diferenças, as transformações 

propostas, os modos como os aspectos do texto-fonte foram representados, e seus 

diálogos com outros textos, expandindo ambos. 

Se adaptar Merlin para outra mídia já impõe necessariamente uma mudança de 

paradigma de pensamento com relação à personagem, reconfigurá-lo em outra época 

e outro ambiente cultural aumenta de forma significativa a intensidade dessa 

mudança. Não só o novo autor possui um pensamento necessariamente diferente do 

autor do texto-fonte sobre o mundo – por mais que tente emular os ideais culturais do 

local e do tempo do seu antecessor – mas, no caso das adaptações apresentadas nesta 

dissertação, o próprio texto que será produzido representa tempos e espaços 

diferentes. 

Vale lembrar que o objetivo desta dissertação é identificar Merlin não-nomeado, 

ou seja, a adaptação que procuramos não apresenta o personagem como tal. Teria sido 

muito mais simples apontarmos uma adaptação auto-intitulada, em especial nos casos 

em que ela pretendesse se manter próxima ao contexto da obra-fonte em termos de 

tempo, modo narrativo, enfoque. O desafio, no nosso caso, foi encontrar os aspectos 

das novas personagens que corroborariam com a nossa hipótese, e que pudessem 

demonstrar que, mesmo existindo em contextos diferentes e se apresentando como 

entidades autônomas, são reconfigurações de Merlin. 

Nossas hipóteses de Merlin não-nomeado envolveram três personagens do cinema 

contemporâneo. Trata-se de três personagens em contextos muito diferentes entre si. 

O primeira, Ulrich, que provavelmente possui a maior proximidade com o contexto de 

narrativa apresentada nas Lendas Arthurianas – Medievo, com feudos, reinos, plebe, 

cavaleiros, com a presença de criaturas fantásticas e místicas – que o reconhecem 

como mago; o segundo, Obi-wan Kenobi, que faz parte de um contexto dotado de 

certas semelhanças com o contexto de Merlin – cavaleiros, princesas, reinos – mas 

que, ao mesmo tempo, está inserido num universo completamente diferente, habitado 

por robôs, naves espaciais, espadas laser, universo esse que não o denomina como 

mago; e o terceiro, Morpheus, que faz parte de uma construção ficcional 

absolutamente distante da de Artur, onde a magia não se faz presente e a tecnologia 

comanda a existência dos seres humanos, física e psicológica, real e virtual, e que 

apresenta um mundo totalmente pessimista, sombrio. 
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Cada uma das produções fílmicas possui, à sua maneira, diferentes níveis de 

afastamento de Merlin. Assim como as traduções são diferentes entre si, as 

personagens são diferentes entre si, e dialogam com Merlin de forma diferente. 

Mesmo assim, de acordo com nossa proposta, se elas são traduções intersemióticas de 

Merlin, devem apresentar traços em comum com o personagem, e portanto, traços 

comuns entre si. Para fazermos esta análise comparativa, nos utilizamos 

primeiramente do arquétipo do mago proposto por Ware, construindo uma 

comparação entre Merlin e cada uma das novas personagens, fazendo relações entre 

sua construção psicológica, seus atos apresentados nos textos, sua relação como herói 

de sua história, seu modo de ver o mundo, sua função narrativa e suas capacidades 

místicas. 

No decorrer, foi possível perceber que uma das personagens – a que, à primeira 

vista, mais se assemelha a Merlin – não pode ser considerada como tradução do mago 

arthuriano, embora diversos traços característicos de Merlin possam ser encontrados 

em Ulrich. Depois, utilizando os mesmos processos comparativos, notamos que Obi-

wan Kenobi e Morpheus podem ser considerados traduções intersemióticas do 

conselheiro de Arthur, por mais distantes que se apresentem do universo do mago. 

Evidentemente, não se trata do próprio Merlin, mas de outros Merlins transformados 

como traduções, em outras configurações do arquétipo e da personagem. 

Com esse processo, pretendemos aumentar as teias de intertextualidade que se 

conectam ao mito do Rei Arthur e, a partir deste, se interconectam. Quando temos 

oportunidade de reconhecer conexões entre textos, temos oportunidade de torná-lo 

mais rico, estabelecendo mais níveis de leitura e interpretação. Afinal, a profundidade 

de um texto também pode ser definida por sua relação com outros textos. Novos 

significados, novas leituras se tornam, então, possíveis, a partir destas novas análises, 

destes novos pontos de vista apresentados. Assim, ampliamos a riqueza de todos, 

desde Merlin até os seus duplos, os seus outros. 

Merlin vive. Como ocorre no texto-fonte, ele se apresenta de diversas maneiras. 

Obi-wan Kenobi, Morpheus, Dumbledore, Timothy Hunter, Gandalf, Taliesin, e 

mesmo Merlin, de outras formas. E a(s) história(s) continua(m). 
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