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Trago dentro do meu coração,

Como num cofre que se não pode fechar de cheio,

Todos os lugares onde estive,

Todos os portos a que cheguei,

Todas as paisagens que vi através das janelas 

 ou vigias,

Ou de tombadilhos, sonhando,

E tudo isso, que é tanto, é pouco para o que eu quero.

Álvaro de Campos

Quando, em 1952, J. R. R. Tolkien entregou o extenso manuscrito de The 
Lord of the Rings [O Senhor dos Anéis] à editora George Allen & Unwin, nin-
guém podia prever o sucesso que a obra teria, não só no futuro próximo, como 
ao longo das últimas décadas1. A posição da editora foi extremamente caute-
losa na tentativa de minimizar os prejuízos que todos temiam. O Senhor dos 
Anéis era uma obra difícil de integrar em qualquer dos géneros literários em 
voga na época, e a reacção do público uma incógnita. Contra todas as expecta-
tivas, o extenso “romance” tornou-se numa obra pioneira da literatura fantás-
tica contemporânea. Tolkien não tinha inventado um novo subgénero literário, 
mas contribuiu de forma decisiva para a emancipação de um tipo de fantástico 
que, em manifestações pontuais desde o princípio do século XX, unia de forma  

INTRODUÇÃO1



14

A  S I M B Ó L I C A  D O  E S P A Ç O  E M  O  S E N H O R  D O S  A N É I S

imaginativa elementos e técnicas dispersas por vários géneros e subgéneros 
literários. Lorde Dunsany, E. R. Eddison, Mervyn Peake2 foram alguns dos au-
tores que criaram obras com características semelhantes à de Tolkien, mas que 
não conseguiram impor as suas narrativas com o mesmo sucesso3.

É inegável que, a partir da publicação de O Senhor dos Anéis, quase to-
das as grandes editoras britânicas e norte-americanas abriram colecções de 
literatura fantástica, reeditaram obras que tinham caído no esquecimento, e 
incentivaram o aparecimento de novos autores. Alguns ficaram demasiado de-
pendentes do sucesso de Tolkien, o que deu origem a uma horda de seguidores 
de qualidade inferior, por vezes mesmo duvidosa. Outros, porém, conseguiram 
inovar e enriquecer o género fantástico, e o subgénero da fantasia, com obras 
verdadeiramente originais. Michael Moorcock, Ursula K. Le Guin, Stephen 
Donaldson, Terry Pratchett ou Philip Pullman são apenas alguns dos muitos 
autores que podem ser citados pela sua contribuição para o desenvolvimento e 
prestígio do fantástico na segunda metade do século XX.

Ignorada durante muito tempo pelas comunidades científicas internacio-
nais, apesar da popularidade que gozava entre a juventude universitária, a li-
teratura fantástica recebeu, nas últimas décadas, o interesse crescente de in-
vestigadores e críticos literários. A multiplicação de associações, encontros, 
colóquios e congressos, a par de uma crescente produção teórica e científica, 
dão prova da vitalidade desta área da crítica literária. Mesmo em Portugal, 
apesar do atraso evidente relativamente a outros países ocidentais, surgiram 
nos últimos anos algumas manifestações que têm promovido o debate e a di-
vulgação do fantástico4. Refiro-me, por exemplo, ao colóquio organizado pelo 
ACARTE, em 1987, intitulado “O Fantástico na Arte Contemporânea”, aos 
colóquios “Mundos Alternativos na Literatura” (1992), “Encontros sobre a 
Metamorfose” (1995) e “O Enigma” (1999), da responsabilidade da Fundação 
de Fronteira e Alorna, aos “Encontros sobre Ficção Científica e Literatura 
Fantástica” realizados anual mente desde 1996 em Cascais pela Simetria e 
ao “Fórum Fantástico”, evento promovido nos últimos anos pela Épica, 
Associação Portuguesa do Fantástico nas Artes (com organização de Rogério 
Ribeiro e Safaa Dib).

Os debates científicos têm girado, em grande parte, em torno de duas ques-
tões fundamentais: a busca de um enquadramento teórico que permita abran-



15

M A R I A  D O  R O S Á R I O  M O N T E I R O

ger um vasto corpus literário e, no domínio do estudo e da crítica de obras 
específicas, a necessidade de apresentar análises que dêem conta da complexi-
dade que caracteriza as grandes narrativas fantásticas. Produzidas por espíri-
tos extremamente imaginativos, as narrativas fantásticas são um jogo em que 
o autor “manipula” as noções consensuais de realidade, a cosmovisão vigente e 
a forma como os leitores se relacionam consigo próprios e como o mundo que 
os rodeia, construindo mundos ficcionais que ignoram as regras da mimese e 
as teorias do mundo real como mundo único. Neste jogo todos os “ingredien-
tes” são legítimos: o humor, a ironia, a crítica social, a filosofia, a ética, a ciên-
cia, o sobrenatural, etc. Tudo isto é trabalhado pela imaginação e pela consci-
ência de modo a criar mundos ficcionais que abalem as certezas apriorísticas 
do leitor relativamente à vida e ao mundo que habita, permitindo-lhe rever e/
ou alargar a sua visão do mundo e de si mesmo.

As regras do fantástico são, sobretudo, as da imaginação e, por isso mesmo, 
tornam-se difíceis de definir. Procurando derrubar barreiras e preconceitos de 
natureza diversa, o fantástico muda frequentemente de forma, de tema e de 
processos retóricos. Porém, o objectivo mantém-se: criar mundos, colocando- 
-os no centro da narrativa. Fruto da imaginação, o fantástico desafia o racio-
nalismo ocidental usando, muitas vezes, as mesmas “armas” que a literatura de 
tipo realista. Criado durante o período romântico, o género fantástico tem-se 
adaptado sucessivamente às transformações sociais, políticas e de mentalida-
de, encontrando sempre formas diferentes de questionar o homem e as suas 
concepções, o que deu origem ao aparecimento (e morte) de vários subgéneros 
ao longo dos tempos. Tolkien, com a sua obra, revigorou um desses subgéne-
ros, tendo contribuído para o desenvolvimento temático e estilístico-formal da 
fantasia (fantasy). Recuperando alguns dos temas preferidos dos escritores ro-
mânticos, como o interesse pela cultura medieval com a sua cosmovisão espe-
cífica, os autores de fantasias têm-se revelado verdadeiros demiurgos de mun-
dos estranhos, espaços novos, possíveis e verosímeis, que o leitor reconhece 
como simultaneamente familiares e estranhos, reais e imaginários, e aos quais 
reage de forma emocional, intuitiva e lógica, por via da identificação com as 
personagens principais. Viajando na companhia dos heróis ficcionais, o leitor 
aprende com eles a conhecer um mundo que funciona segundo regras e leis que 
podem ser familiares ou estranhas.
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Uma característica comum a este tipo de romances centra-se no carácter 
eminentemente simbólico do espaço ficcional e da acção narrativa. É minha 
convicção que este tipo de narrativas só pode ser interpretado de forma mais 
abrangente se se der especial atenção aos símbolos que integram e estruturam 
as obras. Apresentando uma forte componente onírica, as fantasias fazem tam-
bém uso frequente de mitos e lendas antigas que são recuperados e recriados, 
adquirindo novos significados e sugerindo outras interpretações, de acordo 
com o espírito da sociedade e da época.

O tema deste estudo prende-se precisamente com a questão da simbólica do 
espaço nos mundos ficcionais da fantasia, tendo por base uma obra paradig-
mática deste subgénero literário: O Senhor dos Anéis de Tolkien. Desenvolvido 
ao longo de mais de uma década de trabalho criativo, o espaço ficcional de O 
Senhor dos Anéis é profundamente simbólico, com as suas raízes nas mitolo-
gias ocidentais, o que permitiu a criação de um mundo complexo mas profun-
damente coerente dentro das regras que o autor definiu.

Antes de iniciar a análise de O Senhor dos Anéis, vale a pena enquadrar 
teoricamente a narrativa. Os estudos realizados anteriormente em Portugal 
sobre o fantástico, nomeadamente os de Leonor Machado de Sousa e Filipe 
Furtado, centram-se no fantástico do final do século XIX, princípios do século 
XX, seguindo, aliás, as tendências da crítica e investigação universitária euro-
peia entre a década de sessenta e princípios da década de oitenta.5 O subgénero 
da fantasia só mais recentemente começou a ser investigado, principalmente 
por estudiosos ingleses e norte-americanos, datando os primeiros grandes es-
tudos da segunda metade da década de oitenta. Há, portanto, um vazio teórico 
em Portugal sobre a fantasia, apesar de as obras que se encontram disponíveis 
no mercado despertarem o interesse de vastos sectores do público consumidor 
e de ser crescente, na última década, a edição portuguesa deste tipo de litera-
tura, produzida principalmente por escritores jovens cuja imaginação foi ali-
mentada pela fantasy anglo-saxónica, muitas vezes lida na língua original. Os 
capítulos que apresento sobre o género fantástico e seus subgéneros são uma 
forma de tentar colmatar, de certo modo, esta lacuna teórica, e apresentar aos 
leitores interessados neste tipo de ficção ferramentas teóricas desenvolvidas 
pela crítica literária contemporânea.
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notas

1. J. R. R. Tolkien, The Lord of the Rings, 3 vols. (Londres: Allen & Unwin, 1954-55). 

Todas as citações usadas nesta edição são retiradas das seguintes edições: J. R. R. Tolkien, 
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 Literature by its very nature is committed to  

questioning yesterday’s assumptions and today’s  

commonplaces.

Robert Martin Adams

Quando se menciona a expressão “literatura fantástica” várias reacções 
surgem de imediato. Para uns ela significa um género literário menor, marginal, 
uma literatura de mera fruição que se lê, despreocupadamente, durante as fé-
rias, ou ainda algo que é próprio para crianças ou jovens. Outros, quando con-
frontados com obras fantásticas de autores consagrados da chamada mains-
tream literature, isto é, da principal corrente literária aceite pelo público e por 
críticos como sendo “a grande literatura”, consideram-nas meros devaneios 
do “génio”, episódios sem significado de maior, ou resultados de uma moda, 
efémera como todas. Há, também, os que lêem quase exclusivamente obras 
fantásticas, enaltecendo as suas qualidades com o mesmo vigor com que ou-
tros as desprezam. Referindo ainda casos extremos de aceitação e de recusa da 
qualidade literária de obras pertencentes ao género fantástico, lembro aqueles 
que, extrapolando para além de limites admissíveis, defendem que toda a lite-
ratura é fantástica. Outros, colocando-se no extremo oposto, afirmam que tal 
género literário não existe, porque o fantástico não é sequer uma categoria do 
pensamento1.

A LITERATURA
FANTÁSTICA

2
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Estas posições antagónicas, ditadas muitas vezes pela emoção, estão na ori-
gem de certas afirmações pseudocientíficas claramente levianas produzidas em 
relação a este género literário. Para alguns críticos esta forma de expressão 
artística pertence à literatura popular, marginal à mainstream literature, tra-
dicionalmente definida como mimético-realista. Por isso, o fantástico é fre-
quentemente considerado indigno de um estudo profundo, crítico e rigoroso. 
Rosemary Jackson, na obra Fantasy: The Literature of Subversion, refere-se 
a este comportamento da crítica literária e afirma que “Ao longo da sua ‘his-
tória’ o fantástico tem sido ignorado e fechado à chave, enterrado como algo 
inadmissível e vergonhoso. [...] sistematicamente rejeitado pelos críticos como 
tratando-se de uma cedência à loucura, à irracionalidade ou ao narcisismo, [o 
fantástico] tem sido contraposto às práticas mais humanas e civilizadas da li-
teratura realista”2.

No entanto, convém salientar que a noção de marginalidade que referi 
como sendo imposta do exterior é, também, intrínseca ao próprio género fan-
tástico. Isto é, o termo “marginal” deve ser entendido como possuindo dois 
sentidos. Enquanto imposta pela crítica, esta palavra tem um sentido frequen-
temente negativo; mas, quando sugerida pelos textos fantásticos, ela aparece 
desde o primeiro momento, isto é, desde que o género se autonomiza no perío-
do romântico. Os fantasistas (para usar um neologismo já instituído na crítica 
anglo-americana e francófona)3 criam deliberadamente “uma realidade que [o 
pensamento científico e tecnológico] compreende ser impossível”4. O escritor 
de obras fantásticas cria mundos que se baseiam na aceitação e no desenvol-
vimento do elemento estranho (impossível ou sobrenatural) e por isso opostos 
à Weltanschauung moderna que se baseia na norma e na uniformidade, na 
explicação lógico-racional que exclui, ignora e desacredita tudo o que não se 
enquadre na noção consensual de realidade. Deste modo, a marginalidade in-
trínseca do texto fantástico vem da contestação deliberada das noções de real. 
Ao negar a viabilidade da visão racionalista como a única possível, os fanta-
sistas recusam a pobreza de todo o sistema que, incapaz de ir para além dos 
limites auto-impostos, se torna, muitas vezes, cego ao que é evidente. A todo o 
momento a noção consensual de realidade é confrontada com o desconhecido 
e a diferença e, no entanto, dificilmente o homem ocidental abandona a visão 
redutora em que assenta o seu conceito de real. Para Jean-Baptiste Baronian 
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o fantástico pode ser um meio de alterar esta situação, na medida em que se 
revela como “uma fascinante escola do olhar” pois “mostra o que a percepção 
imediata do homem e do mundo é incapaz de mostrar. [...] O fantástico é, por 
excelência, a literatura do homem imaginativo” e “torna possível o distancia-
mento da vida de todos os dias”5.

A marginalidade do fantástico, conscientemente assumida pelos autores, 
encerra, portanto, uma função pedagógica, mais ou menos velada, consoante 
as épocas e os condicionalismos socioculturais. Contudo, é de salientar que a 
contestação da qualidade literária das obras fantásticas e o desinteresse ma-
nifestado por alguns meios intelectuais mais conservadores resulta não tanto 
da estranheza que caracteriza essas obras, como do apego a valores e ideias 
entendidas como perenes, porque assentes em princípios lógico-científicos6. 
Sem contestar a validade, utilidade e necessidade do pensamento racionalista, 
responsável pela evolução da sociedade e cultura ocidentais, não posso deixar 
de chamar a atenção para a “inércia intelectual” que naturalmente se instala 
no espírito, quando sistematicamente se recusa a diferença. É esta resistência, 
mais ou menos passiva, à mudança que leva à eleição de um tipo preferencial 
de expressão literária que, de uma forma ou outra, espelha uma visão única do 
homem e do mundo – a visão do homem civilizado (sinónimo de ocidentaliza-
do), defensor do humanismo racionalista, conquistador do mundo. Baronian 
caracteriza esta concepção da literatura do seguinte modo:

... é como se o fantástico fosse fantástico, como se o fantástico fosse um acto 
de excepção, como se a vocação da literatura – da pretensa grande literatura – 
consistisse na representação das coisas tal como elas são, tal como elas surgem 
aos sentidos, e não tal como poderiam ser imaginadas [...]. É como se, definitiva-
mente, fosse perigoso – logo inútil, segundo alguns – imaginar o imaginável, con-
ceber a existência para lá do simples e lancinante processo de dialéctica existen-
cial que consiste em falar, seguindo a trajectória imutável que vai do nascimento 
à morte, do devir do homem e da sociedade, em reflectir e fabular acerca dos seus 
hábitos e costumes, através dos sentimentos, das acções ditas naturais, como as 
paixões, o amor, a amizade, o dinheiro, o trabalho, o poder, a guerra, o conheci-
mento científico, etc.7
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É evidente que a literatura e a arte são mais do que a repetição de esquemas 
e formas canonizadas. Enquanto as actividades do homem podem ser analisa-
das dentro de padrões limitados e limitadores de funcionamento, a sua vida 
intelectual inclui uma componente que não conhece limites e que, de facto, 
gera o movimento evolutivo do indivíduo e da sociedade. Os gregos chama-
ram-lhe “inspiração”, os românticos defenderam o termo “imaginação”. Para 
Carl Gustav Jung a imaginação tem como fonte a fantasia8. É a fantasia que 
introduz o elemento estranho, impossível e/ou sobrenatural nos raciocínios 
logicamente orientados, criando mundos possíveis9. É a fantasia que indicia a 
diferença, que sugere a alternativa. E, o que é mais importante, esta faculdade, 
fonte da imaginação, está presente, como demonstrarei adiante, não só nos 
sonhos, nos devaneios ou nos delírios, mas também na actividade humana em 
geral, na ciência como na arte. Como afirma Northrop Frye, “a imaginação 
está presente em todas as áreas da actividade humana, mas com particular des-
taque nas artes, no amor e na religião”10.

É a imaginação do artista que desencadeia o processo criativo de que resul-
ta, na literatura, o desenvolvimento de um mundo ficcional com características 
naturalistas, realistas, fantásticas, etc. A obra será tanto mais realista quanto 
maior for o controlo racional que o escritor exercer sobre a sua criação, apro-
ximando-a dos padrões consensuais de realidade e, contrariamente, será tanto 
mais fantástica quanto mais próxima da linguagem do inconsciente estiver. Há 
boa e má literatura mimético-realista como há boa e má literatura fantástica, 
boa e má poesia. Contudo, não é aceitável (embora possa ser compreendida e 
explicada), a noção de que a qualidade, a importância e a função da literatura 
dependem exclusivamente da sua maior ou menor aproximação aos esquemas 
consensuais de realidade.

Ao longo dos próximos capítulos será analisada a literatura fantástica 
abordando as características do modo e do género fantástico, o hibridismo 
que caracteriza este último. Será ainda dada atenção especial ao subgénero da 
fantasia (fantasy), a que pertence a obra de J. R. R. Tolkien. Uma análise de O 
Senhor dos Anéis obriga à inserção da obra no género literário para que seja 
possível compreender em que medida Tolkien seguiu trilhos antes percorridos 
por outros, mas também ter uma percepção das alterações que ele introduziu 
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no subgénero e que estão na base do evidente interesse de muitos escritores e 
leitores contemporâneos por este tipo de literatura.

2.1. um género literário híbrido

 To construct plausible and moving “other worlds’’ you 

must draw on the only real “other world” we know,  

that of the spirit.

C. S. Lewis

O interesse pela literatura fantástica, em termos teóricos, eclodiu na década de 
70 do século XX ou, mais precisamente, com a publicação da obra de Todorov, 
Introdução à Literatura Fantástica11. Contudo, este não foi o primeiro traba-
lho crítico dedicado à literatura fantástica. Anteriormente, Louis Vax tinha já 
publicado duas obras teóricas, mas que não despertaram tanto interesse como 
a de Todorov12. A partir da publicação de Introdução à Literatura Fantástica 
os críticos e teóricos dividiram-se entre os que tentaram desenvolver a teoria 
estruturalista todoroviana, procurando colmatar as insuficiências apontadas 
desde o cedo à argumentação exposta, e os que, recusando a posição do teó-
rico francês de origem búlgara, procuraram formular outras definições de lite-
ratura fantástica.

Do interesse crescente resultou, nas últimas décadas, um vasto corpus teó-
rico que tentou principalmente definir o que é a literatura fantástica13. Muitas 
teorias trazem propostas interessantes para a análise do fantástico, mas a gran-
de maioria das definições peca por ser pouco abrangente, por ser aplicável 
apenas a corpus restritos14. Rosemary Jackson propõe, para ultrapassar esta 
dificuldade, que se considere o fantástico como um modo literário que assume 
diferentes formas genéricas ao longo do tempo15. Neste sentido, o modo seria 
uma categoria meta-histórica, caracterizada pela sua invariância, que se articu-
laria com o género, esse sim variável porque histórico16.

Enquanto modo, o fantástico caracteriza-se por “delinear o que não é dito 
ou observado na cultura; o que foi silenciado, tornado invisível, escondido 
e considerado ausente”17. Neste sentido, ao enunciar aquilo que, segundo as 
noções consensuais de realidade, é impossível, irreal ou sobrenatural, revela 
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“uma atitude substancialmente invariável do homem”. Ao nível da expressão 
artística, o fantástico tende a compensar (no sentido junguiano do termo) de-
terminados comportamentos socioculturais dominantes. Deste modo, é pos-
sível explicar o aparecimento de elementos fantásticos em obras de épocas, 
línguas, culturas e géneros diferentes, como o faz Dennis Kratz18. Contudo, 
apesar da presença de elementos fantásticos, mesmo quando predominantes, 
em obras como As Metamorfoses de Ovídio, O Burro de Ouro de Apuleio, Sir 
Gawain and the Green Knight, The Tempest e A Midsummer Night’s Dream 
de Shakespeare ou As Viagens de Gulliver de Swift (para referir apenas al-
gumas), não é possível classificar estes textos como pertencendo ao género 
fantástico. Segundo Aguiar e Silva, os géneros literários possuem um código 
específico19. 

Para além da presença do elemento fantástico não há outros factores que 
unam as obras que citei, pelo que estas são correctamente classificadas como 
pertencendo a géneros literários diferentes como o romance, a comédia, ou 
a sátira. Só a partir dos finais do século XVIII, mais concretamente com o 
movimento romântico, é que se pode falar do fantástico como género literá-
rio autónomo. Aliás, foi também com este movimento estético-literário que 
outros géneros se autonomizaram como, por exemplo, o romance, “gran-
de forma literária apta a exprimir os multiformes aspectos do homem e do 
mundo”, que assimilou “sincreticamente diversos géneros literários, desde 
o ensaio e as memórias até à crónica de viagens”, incorporando “múltiplos 
registos literários, revelando-se apto quer para a representação da vida quo-
tidiana, quer para a criação de uma atmosfera poética, quer para a análise de 
uma ideologia”20.

O processo de autonomização do romance como género literário pode ser-
vir de paralelo para a autonomização fantástico. Como o romance, o fantásti-
co desenvolveu vários subgéneros desde os finais do século XVIII até aos nos-
sos dias, formas artísticas diferentes através das quais o fantástico manifesta, 
“no seio da vida quotidiana, sem qualquer convenção prévia, uma impossibili-
dade relativamente à experiência humana”. Há sempre uma relação inevitável 
entre o fantástico e a realidade, uma vez que é com base nas noções consen-
suais da última que se afirma que algo lhe é estranho, logo fora do normal ou 
“impossível”21.
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A relação do real e do fantástico, que é sentida como a de dois elementos 
antagónicos foi, até ao século XVII, vivida como natural. O fantástico, o es-
tranho e a magia fizeram parte da cosmovisão do homem ocidental até à afir-
mação do racionalismo iluminista do século XVIII. O mundo era um lugar 
simultaneamente familiar e misterioso e a cultura e a literatura espelhavam, 
naturalmente, esta dualidade. A presença de elementos fantásticos em obras 
como, por exemplo, O Burro de Ouro, Sir Gawain and the Green Knight, 
ou The Tempest, reflecte, afinal, esta situação cultural. Porém, o caminho da 
evolução ocidental foi o de um crescente racionalismo, e os maiores esforços 
intelectuais estiveram, desde a Antiguidade Clássica, centrados na tentativa 
de descobrir racionalmente o mundo, de formular as leis que o explicavam. O 
século XVIII constitui precisamente um dos marcos fundamentais desse per-
curso do conhecimento. As bases tinham sido lançadas por pensadores do sé-
culo anterior. Descartes, no seu Discurso do Método22, tinha feito depender a 
descoberta da verdade do uso do raciocínio lógico, instituindo um processo 
de investigação intelectual que ficaria conhecido como cepticismo cartesiano. 
Francis Bacon23 lançou os fundamentos do raciocínio indutivo e do método 
experimental, renovando as bases da investigação científica. Isaac Newton24 

defendeu que o universo e a natureza se regem por leis matemáticas univer-
sais. E, para referir apenas mais um dos grandes pensadores do século XVII 
que influenciaram os Iluministas, Locke lançou, nos seus Treatises on Civil 
Government25 (1690), as bases de um novo contrato social, ao estabelecer a 
existência de obrigações não só para os governados, como também para os go-
vernantes. Na área da teoria do conhecimento Locke defendeu o princípio da 
tábua rasa (Ensaio sobre o Entendimento Humano, também de 1690) de que 
se podia inferir a igualdade potencial de todos os homens à nascença, sendo as 
desigualdades o resultado de condições exteriores ao indivíduo26.

Foram estes alguns dos grandes princípios que os filósofos das Luzes her-
daram e desenvolveram. A fé na capacidade racional do homem manifestada 
pela intelectualidade do século XVIII levou-a a acreditar que a luz da razão 
iluminaria definitivamente as trevas que ainda escondiam as leis do mundo. O 
homem “iluminado” não podia aceitar passivamente a existência de mistérios 
que a razão não pudesse explicar de forma clara, objectiva e definitiva. O ra-
cionalismo iluminista proponha, assim, a conquista e domínio do mundo pela 
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humanidade através da descoberta, que se queria definitiva, das leis naturais. 
O mistério e a magia resultariam de meras superstições dos indivíduos incultos 
que urgia educar.

Apesar da heterogeneidade que caracterizou o Século da Luzes, das dife-
renças de pensamento, por vezes profundas, entre os filósofos Iluministas, es-
tavam todos unidos “na procura de uma explicação racional do mundo e da 
existência e do lugar do homem na sociedade”. Animava-os a convicção de 
que “o entendimento humano é capaz, pelo seu próprio poder, e sem recorrer 
à ajuda sobrenatural, de compreender o sistema do mundo” e assumiam-se 
como didactas que tinham por missão levar as Luzes a todos os homens, numa 
luta contra a superstição. O lema kantiano Sapere aude define claramente o 
espírito que animava os intelectuais deste período27.

A fé no poder da razão que caracterizou o século XVIII levou a que a cultu-
ra iluminista tentasse excluir tudo o que fosse fantástico da existência civiliza-
da28. Com esta evolução perdeu-se muito do encanto e mistério que permeava 
a vida das sociedades ocidentais o que levou, segundo Karl Kroeber, os român-
ticos à reacção29. Peter Blau e Marshall Meyer, num estudo sobre a burocracia 
na sociedade moderna, salientam que, para além da perda do encanto e misté-
rio, a racionalização da vida nas sociedades ocidentais teve ainda como con-
sequência uma alteração profunda na forma como o homem moderno pensa 
a sua existência: 

Muito da magia e mistério que antes impregnava a vida humana, e lhe conferia 
algum encantamento, desapareceu do mundo moderno. Este é, em grande parte, o 
preço que se paga pela racionalização. Antigamente a natureza encontrava-se reple-
ta de mistérios e os maiores esforços intelectuais do indivíduo estavam orientados 
para a descoberta do derradeiro significado da existência. Hoje em dia, a natureza 
esconde-nos menos segredos. A evolução científica, contudo, não só tornou possível 
a explicação de muitos fenómenos naturais, como canalizou o pensamento huma-
no. O homem moderno está menos preocupado [...] com valores fundamentais e 
significados simbólicos, com aqueles aspectos da vida mental que não estão sujeitos 
à investigação científica, como sejam a verdade religiosa ou a criação artística30.
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FiGUra 1 

A Luz da Razão (gravura de Charles Nicolas Cochin, 1770)
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A orientação do pensamento para uma forma única de racionalismo não 
só é empobrecedora como perigosa, porque ameaça padronizar o homem, pri-
vando-o do confronto sempre enriquecedor com a diferença. É reagindo contra 
este domínio que artistas românticos irão propor a recuperação do equilíbrio 
perdido, reintroduzindo a magia e a diferença, pelo menos nos universos fic-
cionais, recusando, como afirma Charles Elkins, a racionalização e desencanto 
da vida quotidiana que são, no fundo, a essência da cultura burguesa moder-
na31. O protesto dos românticos é dirigido contra a sociedade racionalista, 
contra o espírito voltairiano que fez do combate à superstição uma das suas 
bandeiras, propondo-se bani-la do universo humano. Em suma, os românticos 
lutam contra o indivíduo que é incapaz de conceber a dúvida e a incerteza32. 
A sua reacção é, como salientam Wimsatt e Brooks, uma reacção tardia que 
se afirma a partir dos finais do século XVIII na Alemanha e em Inglaterra. Só 
depois o movimento se estende a outras culturas europeias, atingindo o seu 
momento de maior expressão nas primeiras décadas do século XIX.

No domínio do fantástico, o processo de desenvolvimento do género acom-
panha de perto a evolução do próprio movimento que lhe deu origem, surgin-
do primeiro em Inglaterra e na Alemanha, para se impor definitivamente, nas 
primeiras décadas do século XIX, também na cultura francesa. Porém, ao con-
trário do movimento que o criou, o fantástico continua presente na literatu-
ra ocidental manifestando, naturalmente, características diferentes. É possível 
distinguir vários momentos, subgéneros e características epocais e nacionais 
que tornam problemática a procura de uma definição abrangente, assim como 
a elaboração de uma exposição que dê conta das múltiplas variantes do géne-
ro. Finné expõe claramente este problema quando afirma que “como todos os 
géneros literários, o fantástico não é estático”33.

As dezenas de estudos, teses e ensaios consagrados, no século XX, ao fan-
tástico, sobretudo desde a década de 60, dão naturalmente razão a Finné. 
Investigadores e críticos de várias nacionalidades têm-se interessado pela pro-
blemática deste género, mas foram sobretudo a crítica francesa e anglo-ameri-
cana que mais textos teóricos produziram, reflectindo, aliás, o próprio desen-
volvimento do género. Num ponto quase todos os críticos estão de acordo: 
o género surgiu com os românticos. Os teóricos franceses apontam Cazotte 
como o “verdadeiro iniciador do conto fantástico moderno” com a obra O 
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Diabo Enamorado (1772)34. Mas Cazotte, educado no espírito das Luzes, es-
creveu uma obra em que o fantástico está apenas a dar os primeiros passos35. 
Apesar disso, são já evidentes nesse conto algumas das principais caracterís-
ticas que serão centrais no fantástico continental do século XIX, como sejam 
a oscilação da narrativa entre o natural e o sobrenatural e a ambiguidade da 
visão fantástica. Foram, contudo, quatro os escritores que criaram a estrutura 
de base do género: Coleridge com os poemas The Rime of the Ancient Mariner 
(1798), Christabel e Kubla Khan (1816)36; Keats com La Belle Dame Sans 
Merci (1819)37; E. T. A. Hoffmann em contos como Der Sandmann (1816) 
ou Die Bergwerke zu Falun (1818)38, entre outros, e Tieck com a novela Der 
Runenberg (1804)39. Estas obras determinaram o enquadramento no qual se 
desenvolveria o género na cultura europeia.

Apesar das diferenças que caracterizaram o movimento romântico (expres-
sas nas orientações, por vezes profundamente divergentes, que os artistas de-
ram às suas obras), o género fantástico apresentou, pelo menos numa primeira 
fase, uma característica comum em todas as obras: o impossível ou o sobre-
natural tornaram-se nos elementos nucleares do universo ficcional criado nos 
contos, novelas e baladas, questionando directa ou indirectamente não só as 
noções consensuais de realidade, como os próprios fundamentos filosóficos e 
científicos do racionalismo iluminista. Tendo estes princípios em mente penso 
que a melhor definição apresentada até hoje para este recente género literário 
(e que subscrevo inteiramente) é a que Colin Manlove propõe na obra Modern 
Fantasy: Five Studies: “[O fantástico consiste] numa ficção que suscita admi-
ração e que contém um princípio substancial e irredutível de mundos, seres ou 
objectos sobrenaturais ou impossíveis com os quais as personagens mortais da 
história, ou os leitores, conseguem alcançar um certo grau de familiaridade”40.

Esta definição, que mereceu um acolhimento favorável, foi ignorada pe la 
crítica francófona, ainda muito dependente da análise estruturalista de Todo-
rov41. Manlove propõe uma definição suficientemente abrangente para permi-
tir a inclusão das variantes que este tipo de literatura apresenta, não só a nível 
epocal como nacional, fazendo sobressair o que de facto é constante nas obras 
fantásticas: o confronto pendular entre o possível e o real em que o elemento 
nuclear é, não a realidade consensual, mas o seu oposto, desenvolvendo um 
tropo oximorónico, uma possibilidade impossível42. 
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A definição de Manlove, ao viabilizar a inclusão das muitas variantes do 
género fantástico desde o período romântico até aos nossos dias, evita que se 
caia no erro frequentemente apontado a Todorov de considerar o fantástico 
como um género morto. De facto, segundo este, “o fantástico é a hesitação ex-
perimentada por uma criatura, que não conhece senão as leis naturais, perante 
um acontecimento com aparência de sobrenatural”, e acrescenta adiante: 

O fantástico [...] dura só o tempo de uma hesitação: hesitação comum ao leitor 
e à personagem, que devem decidir se aquilo que percepcionam pertence ou não à 
“realidade” tal como ela existe para a opinião comum. No fim da história o leitor, 
se não a personagem, toma uma decisão, opta por uma outra solução, e é assim que 
sai do fantástico. [...] O fantástico vive pois cercado de perigos e pode desaparecer 
a todo o momento43. 

Já na parte final da obra, Todorov afirma que “a psicanálise substituiu (e 
ao mesmo tempo tornou inútil) a literatura fantástica. Não temos hoje neces-
sidade de recorrer ao diabo para falar de um desejo sexual excessivo, nem aos 
vampiros para designar a atracção exercida pelos cadáveres”44.

Perante estas posições redutoras é-se levado a concluir que, para Todorov, 
o fantástico enquanto género existiu apenas em algumas, poucas, obras do 
século XIX continental, o que é manifestamente pouco para definir um géne-
ro. Entretanto, a maioria das obras classificáveis como fantásticas pertencem, 
para este crítico, não ao fantástico mas a um qualquer género afim, como o 
“estranho” ou o “maravilhoso”, ou o “fantástico-estranho”, ou o “fantásti-
co-maravilhoso”. Esta proliferação de géneros, que Todorov consagra na sua 
obra, serve para tentar abranger o vasto corpus que ficou fora da definição 
demasiado restritiva, mas que o crítico sente como aparentadas com o fantásti-
co45. A visão e a formação estruturalistas não lhe permitem tomar outra posi-
ção que não seja a irradiação imediata da diferença para outros campos de que 
não se ocupa em profundidade, o que se evita a reelaboração da teoria, falseia 
as bases em que a questão foi inicialmente colocada, restringindo o corpus a 
um conjunto não representativo do género. Há ainda a considerar a afirmação 
francamente contestável de que a psicanálise substituiu o fantástico. Nenhuma 
teoria psicanalítica explica completamente uma obra de arte, nem esta tem 
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por função exclusiva dar resposta a problemas do foro psicológico, quer do 
autor, quer dos leitores. Para além disso, uma teoria de base positivista, como 
é a teoria freudiana, dificilmente explicará e substituirá qualquer género literá-
rio, muito menos um cujo fundamento é precisamente a recusa do racionalis-
mo como visão única do mundo e do homem. Como afirma Kroeber, “Freud 
defende a posição de que, pelo menos idealmente, a fantasia é interpretável 
no sentido em que pode ser racionalmente explicada através da sua tradução 
para a linguagem convencional da ciência”46. Uma obra de arte não pode ser 
explicada definitivamente por qualquer teoria científica, nem mesmo por uma 
teoria psicanalítica. Esta pode, efectivamente, ajudar a elucidar certos aspectos 
da criação artística, contribuindo para uma análise mais vasta, mas terá de se 
ter sempre em conta que o objecto analisado é uma obra de arte. Como refe-
re Kroeber, “para tratar das características mais problemáticas do fantástico 
literário é necessária uma aproximação psicológica diferente [da freudiana], 
um conjunto diferente de hipóteses acerca da actividade psíquica, uma maior 
abertura mental à superstição”47.

Brian Attebery, abordando a problemática da utilização da psicologia na 
análise literária, chama a atenção para o perigo que há em se impor uma teoria 
a uma obra literária, fazendo da primeira uma grelha onde a segunda tem de 
encaixar. “A concepção freudiana da arte, como algo que deve ser analisado 
em profundidade e deixado para trás uma vez descoberto o complexo que a 
obra estava a esconder, pode explicar o processo de ler ou escrever ficção de 
terror, mas é de pouca utilidade para clarificar o fantástico”48. Procurando 
uma teoria mais útil para a análise, Attebery propõe a utilização da teoria jun-
guiana porque é “a escola psicanalítica que melhor espelha a retórica do fan-
tástico [...]. Enquanto Freud investiga as origens, Jung procura os fins: não de 
onde vimos mas no que nos podemos tornar”49.

A utilização da teoria psicanalítica junguiana não deve levar à redução do 
texto literário a um conjunto de princípios teóricos mas, pelo contrário, contri-
buir para o enriquecimento interpretativo do texto, alargando o leque de signi-
ficados possíveis em que a linguagem simbólica é fértil. A posição de Todorov, 
quanto ao uso da teoria psicanalítica, é diametralmente oposta à de Kroeber, 
à de Attebery e à que eu própria defendo. O caminho seguido por Todorov é 
mais prejudicial do que benéfico para a teoria do fantástico, porque tende a 
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reduzir todo um género literário, com as suas múltiplas obras artísticas, a um 
conjunto de manifestações exteriores dos complexos ou dos problemas psico-
lógicos do autor. Por este caminho, o fantástico quase sai do campo da litera-
tura para se tornar num caso patológico50.

Apesar dos defeitos graves da argumentação todoroviana, ela tem inegavel-
mente o mérito de ter trazido para a crítica literária a discussão de um tipo de 
literatura até então sistematicamente ignorado. As premissas estruturalistas em 
que se enquadra o seu pensamento são, contudo, inadequadas para a análise de 
obras que deliberadamente questionam os princípios racionalistas e estrutura-
listas em que o crítico se apoia. Brian Attebery sintetiza, de forma precisa, os 
problemas com que se debatem os críticos que, baseando-se nas teorias estru-
turalista, freudiana e marxista, procuram estudar o fantástico. De entre esses 
problemas salienta o da necessidade de uma delimitação rigorosa do corpus em 
análise, que leva à exclusão de obras que são classificáveis como fantásticas51.

Entre os críticos que analisaram o fantástico, adoptando uma posição pró-
xima do estruturalismo, há a salientar Christine Brooke-Rose que, na obra 
A Rhetoric of the Unreal, utiliza a teoria todoroviana do fantástico sem lhe 
introduzir grandes modificações. Os seus reparos à posição de Todorov re-
sumem-se quase à chamada de atenção pela exclusão da obra de Kafka do 
corpus fantástico52. Isto leva a que as críticas feitas à posição defendida por 
Todorov sejam basicamente as mesmas que se podem apontar a Brooke-Rose.

Quanto à posição assumida por Rosemary Jackson há claramente uma evo-
lução relativamente à teoria de Todorov, introduzindo, a meu ver correctamen-
te, a distinção entre modo e género literário, o que tem como consequência 
imediata a abertura do corpus literário analisado. Jackson baseia-se nas teo-
rias estruturalistas, freudianas e marxistas mais recentes. Os autores em que se 
fundamenta são, por exemplo, Jacques Lacan, Julia Kristeva e Louis Althusser. 
Dentro deste enquadramento teórico, Jackson considera o fantástico como uma 
literatura produzida e determinada pelo contexto social em que surge, numa 
tentativa de “compensar uma falta que resulta de constrangimentos culturais”. 
Nesse sentido o fantástico é “uma literatura [...] que busca o que é sentido 
como ausente e perdido”53, funcionando como um como um tropo oximoróni-
co em que a contradição entre o possível e o impossível é mantida e desenvol-
vida54. Para Jackson, o fantástico tem uma função social a cumprir – provocar 
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a transformação da sociedade por via do efeito consciente ou inconsciente que 
os textos provocam no leitor. É dentro destes parâmetros que a autora constrói 
depois a sua análise do fantástico, conseguindo incluir nela um vasto leque 
de obras abandonadas por Todorov, desenvolvendo uma crítica a vários títu-
los interessante, por vezes mesmo inovadora. Mas, porque Jackson se interessa 
fundamentalmente pelo carácter cultural e socialmente “subversivo” dos textos 
fantásticos, dedica pouca atenção à produção literária de autores como J. R. R. 
Tolkien, C. S. Lewis ou Ursula K. Le Guin. Jackson está consciente deste facto e 
justifica a sua posição defendendo que este tipo de narrativas anula os impulsos 
potencialmente perturbadores e anti-sociais do fantástico55.

Apesar da atenção que Brooke-Rose e Jackson demonstram pelo aspecto 
social do texto literário, estão pouco atentas à própria evolução da sociedade 
como factor condicionador da produção artística. As condições sociais, polí-
ticas, económicas e culturais em que o fantástico surgiu nos finais do século 
XVIII não eram as mesmas em que ele se desenvolveu durante a segunda me-
tade do século XIX e todo o século XX. Inevitavelmente, as preocupações dos 
escritores e a sua Weltanschauung também sofreram alterações, o que, logica-
mente, se reflectiu nas obras produzidas tendo-se registado adaptações quer 
estruturais quer temáticas no código do fantástico. Nada disto pode ser visto 
como um fenómeno estranho, pois regista-se em todos os géneros literários 
vivos56.

Analisando a história do género fantástico, desde os finais do século XVIII 
até aos nossos dias, é possível distinguir a emergência de vários subgéneros 
que, de uma forma ou de outra, alteraram o código do fantástico, quer por 
introduzirem neste elementos de outros géneros próximos, como sejam os do 
romance de terror ou do romance gótico usados por Edgar Allan Poe, por 
exemplo, quer ainda pela utilização de técnicas próprias de outros géneros, 
como as do romance realista ou do conto tradicional. Assim é possível analisar 
a evolução fantástico romântico, que Kroeber focaliza nos poemas citados de 
Coleridge e Keats mas a que se pode juntar os contos de Hoffmann e Tieck. 
Neste período, o fantástico incluía na sua estrutura muitos dos princípios ro-
mânticos da literatura e cultura da época, como sejam a recuperação e reor-
ganização de elementos literários e temáticos medievais, como sucede com a 
utilização da balada por Coleridge e Keats, e do conto popular no caso dos 
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românticos alemães. Há também a recuperação dos temas do sobrenatural e 
da magia, o recurso ao indefinido, ao impossível e ao inumano.

O fantástico romântico transforma-se no século XIX, sobretudo a partir 
da década de trinta, por via da substituição do código de valores romântico 
pelos do realismo, e naturalismo. Surge então um subgénero que introduz, no 
fantástico, técnicas narrativas assimiladas da corrente realista. Para Stephen 
Prickett, o ideal do realismo do século XIX era um ideal de “ordem, coerência 
e limitação”, pelo que o escritor “tentava criar uma ‘selecção exclusiva’ do caos 
aparente dos acontecimentos e impressões que compõem a humanidade”57. O 
fantástico da segunda metade do século XIX não se opunha militantemente ao 
realismo dominante, mas funcionava antes como sombra, usando o real e as 
técnicas realistas para impor depois o fantástico58. É o tipo de fantástico explo-
rado por Mérimée (La Vénus d’Ille, 1837), Gautier (Contes Fantastiques 1831-
1866), Nerval (Aurélia, 1853-54), Dickens (The Signalman, 1866), Henry 
James (The Turn of the Screw, 1898) e tantos outros59. É, em suma, o fantásti-
co estudado por Todorov e que Jacques Finné define como o fantástico canóni-
co, que tem uma finalidade lúdica, isto é, tem por objectivo divertir o leitor60. 
Quanto à estrutura do fantástico canónico, Finné defende que esta consiste na 
introdução de acontecimentos misteriosos em ambientes realistas ou naturalis-
tas, o que perturba o leitor e a personagem com que ele se identifica, impondo-
se a necessidade de uma explicação realista ou sobrenatural61.

Seguindo as definições do género fantástico apresentadas por Finné, há 
ainda a considerar o subgénero neofantástico “que se afasta da gratuidade, 
para o qual o sobrenatural não é um fim em si mesmo, mas um trampolim 
que permite difundir certas ideias, ou realçar, por exemplo, um relativismo 
psicológico ou filosófico. [...] o neofantástico opõe-se ao fantástico canónico 
pela ausência do aparato realista”62.Como exemplo de autores neofantásticos 
Finné apresenta Cazotte e Jorge Luís Borges, defendendo que não há uma se-
paração cronológica entre as várias manifestações do género, mas sim sobre-
posição diacrónica, o que afinal apenas atesta as características que o género 
partilha com o romance. Outro subgénero do fantástico é o que Finné designa 
por “fantástico contemporâneo”, embora eu prefira o nome de fantástico pós-
modernista63. Caracteriza-se por apresentar, relativamente ao fantástico canó-
nico, uma perda dos elementos realistas, pela afirmação quase inicial na nar-
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rativa da existência do elemento sobrenatural e pela utilização preferencial da 
enunciação de terceira pessoa. Como exemplos do fantástico pós-modernista 
posso citar as obras de Italo Calvino, de que saliento a trilogia fantástica Os 
Nossos Antepassados, constituída por O Visconde Cortado ao Meio (1952), O 
Barão Trepador (1957) e O Cavaleiro Inexistente (1959)64; Thomas Pynchon, 
com The Crying of Lot 47 (1966) e Gravity’s Rainbow (1973) e ainda Donald 
Barthelme com The Dead Father (1975)65.

Há ainda um outro subgénero fantástico que foi durante muito tempo ig-
norado pelos críticos continentais, principalmente os de expressão francesa 
como Todorov, Finné ou Baronian, mas que tem grande aceitação na crítica 
anglo-americana. Refiro-me concretamente à fantasy literature. Para Finné e 
Baronian este tipo de literatura não pertence ao género fantástico. Finné justi-
fica a sua posição por as obras explorarem normalmente o afastamento espá-
cio-temporal, localizando a acção, preferencialmente, em lugares imaginários 
com pouca ou nenhuma ligação directa com a realidade66. Para Baronian, tra-
ta-se de uma mistura híbrida de aventuras misteriosas, de fantástico, de epo-
peia e de ciências extravagantes que não se deve confundir com o fantástico67.

O fantástico não é um género onde cabe todo o tipo de literatura que, de 
forma marginal, usa elementos considerados impossíveis ou sobrenaturais pe-
las noções consensuais de realidade. No entanto, é inegável que, desde a sua 
génese, se está perante um género híbrido que pela natureza da sua essência 
– o não-real, o fantástico, o sobrenatural – não se coaduna com fronteiras rígi-
das68. A fantasia é um subgénero que se fundamenta no fantástico romântico 
de The Rime of the Ancient Mariner e La Belle Dame sans Merci e, nessa me-
dida, é uma produção neo-romântica. É o tipo de fantástico que encontramos, 
por exemplo, nas obras de George MacDonald, E. Nesbit, Lorde Dunsany, 
David Lindsay, Charles Williams, J. R. R. Tolkien, C. S. Lewis ou Ursula K. Le 
Guin, entre muitos outros. O que une obras e autores tão diferentes como os 
que referi é a convicção de que pela imaginação é possível criar mundos alter-
nativos verosímeis, mundos possíveis onde o mito, a lenda, a magia e o estra-
nho se combinem com técnicas narrativas múltiplas que dêem consistência e 
credibilidade às narrativas. Como afirma Kroeber: 
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[a fantasia] procura desenvolver a visão de um mundo no qual seres humanos 
coabitam com seres não-humanos, em vez de extrapolar, como faz a ficção cientí-
fica, os processos contemporâneos de desumanização. Porque o fantasista adquire 
uma certa sensação de partilha da existência com seres diferentes, ele atinge uma 
posição formal análoga à do poeta de Beowulf, que habita num espaço onde es-
tranhas criaturas são naturais, apesar de poderem ser odiosas tanto para o homem 
como para deus69.

O que é verdadeiro e real para estes autores, como para os românticos, 
define-se pelo que o ser humano é capaz de imaginar e pela forma como con-
segue comunicar a realidade ficcional, fazendo os leitores partilharem da mes-
ma visão do mundo. A palavra recupera o poder mágico que lhe atribuíram 
feiticeiros, magos e bardos, o poder de descobrir e de criar. É pela palavra que 
procuram enriquecer a visão unívoca contemporânea de um mundo concebido 
como imutável onde a vida humana se desenvolve segundo uma ordem previ-
sível70. À unicidade da noção de real os fantasistas contrapõem a pluralidade 
do real imaginado71.

A situação cultural que serviu de fundamento ao fantástico romântico – a 
imposição da visão racionalista e iluminista do mundo e do homem – tem 
muitas semelhanças com a realidade cultural do final do século XIX e também 
com a do século XX. A visão positivista, que foi fundamento das principais 
correntes científicas e filosóficas do último século, contribuiu para a impo-
sição da cultura ocidental como dominante, como o modelo para a huma-
nidade, pelo qual se afere o desenvolvimento dos povos. A força com que a 
Weltanschauung ocidental tende a ser imposta é directamente proporcional ao 
desenvolvimento dos media, pelo que o combate à heterogeneidade assume, 
em determinados momentos (principalmente em períodos de crise profunda), 
proporções planetárias. Porque o subgénero da fantasia tenta afirmar o valor 
da diferença, caminhando em sentido inverso às correntes artísticas dominan-
tes até aos anos sessenta, a sua posição na cultura ocidental foi considerada 
marginal pelos defensores da ordem vigente. Agora que fantasia alimenta uma 
parte substancial da produção editorial, enfrenta outros perigos como a for-
malização que analisarei no próximo capítulo.
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2.2. a fantasia

 Creative Fantasy is founded upon the hard recognition 

that things are so in the world as it appears under the 

sun; on recognition of fact, but not slavery to it.

J. R. R. Tolkien

A fantasia, principalmente na sua manifestação anglo-saxónica, resulta, como 
vimos, do desenvolvimento de algumas características do fantástico romântico. 
Poetas ingleses como Coleridge e Keats, por exemplo, partilhavam a sensação de 
possuírem uma tradição literária específica, onde o fantástico ocupava uma posi-
ção de destaque, o que fazia com que obras como A Midsummer Night’s Dream 
ou The Tempest lhes merecessem um acolhimento muito favorável. Na obra de 
Shakespeare os poetas românticos encontravam, em parte, o exemplo e a justifi-
cação para a sua arte72.

O interesse pelas lendas e os mitos esteve sempre presente na tradição lite-
rária inglesa, pelo que a sua utilização pelos artistas românticos não produziu 
a mesma sensação de novidade que se verificou no resto da Europa, sobretudo 
nas regiões culturalmente latinizadas, quando poetas e escritores, no século 
XIX, recuperaram parte do material cultural da Idade Média. 

No entanto, quando Charles Kingsley, George MacDonald ou E. Nesbit 
escreveram The Water-Babies  (1863), Lilith  (1895), Phantastes (1858), ou 
The Enchanted Castle [O Castelo Encantado] (1907), o ambiente cultural que 
os rodeava era extremamente desfavorável a este tipo de narrativas que mis-
turavam o fantástico, o maravilhoso, a lenda e a mitologia cristã73. Apesar de 
a tradição inglesa aceitar a exploração do passado mítico-lendário, esta lite-
ratura era marginal, o interesse que despertava nos críticos nulo. Era a época 
dos grandes romances realistas que levariam, mais tarde, F. R. Leavis a afirmar, 
em The Great Tradition, que os grandes romancistas ingleses são Jane Austen, 
George Eliot, Henry James e Joseph Conrad, os continuadores da tradição 
mimético-realista que “justificadamente mereciam ser lidos e estudados”74.

Esta posição manteve-se até aos anos sessenta do século XX. A partir daí 
verificou-se um interesse crescente pelo fantástico em geral e pelo subgénero 
da fantasia em particular. Editores começaram a criar colecções para este tipo 
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de narrativas, multiplicaram-se os estudos e as universidades, sobretudo as 
americanas, abriram cursos na área do fantástico. Porém, o peso da tradição 
mimético-realista fazia-se ainda sentir, mesmo entre os jovens leitores e estu-
dantes, a ponto de Eric Rabkin afirmar, em 1978, que “antes de entrarem na 
sala de aula os estudantes sabem o seguinte acerca do fantástico: o fantástico é 
para crianças (por isso tem de ser simples); o fantástico é irreal (logo aqui não 
temos que nos preocupar com os problemas da vida); o fantástico é popular 
(portanto não temos de aprender nada com o professor)”75.

Um dos grandes impulsionadores do interesse pela fantasia foi J. R. R. 
Tolkien. Com a obra O Senhor dos Anéis, Tolkien colocou este subgénero lite-
rário num lugar de destaque dentro da produção ficcional contemporânea76. 
Tolkien recupera não só o passado medieval cristão e as lendas antigas (como 
fizeram os românticos), mas vai mais longe, recuperando o passado mítico 
quer dos povos da Europa do Norte, quer dos celtas. Em 1954, nada fazia pre-
ver que uma narrativa que se baseava em textos míticos como o Kalevala ou as 
Eddas se tornasse num sucesso editorial que já dura há cinco décadas. O êxito 
imediato de O Senhor dos Anéis teve tanto de inesperado como de duradou-
ro77. Uma das consequências directas do sucesso foi o aparecimento, a partir 
de meados da década de sessenta, de um grande número de escritores que se 
dedicaram à fantasia. Muitos foram apenas imitadores menores de Tolkien, 
escritores sem a preparação cultural necessária para criarem verdadeira e ino-
vadoramente dentro do subgénero literário. Outros, contudo, beneficiando do 
interesse comercial das editoras pelo fantástico, puderam publicar obras ver-
dadeiramente criativas, explorando outras áreas do fantástico para além das 
desenvolvidas por Tolkien. Escritores como Michael Moorcock, Ursula K. Le 
Guin, Gene Wolfe, Roger Zelazny, entre outros, deram novos mundos à litera-
tura fantástica contemporânea, inovando o género.

Um dos maiores problemas que um autor de literatura fantástica enfrenta 
(particularmente o do subgénero da fantasia) é o da comunicação efectiva da 
visão fantástica, o que faz com que o escritor seja obrigado a atender a um con-
junto de regras estilístico-formais que raramente são alteradas. Para que uma 
visão fantástica possa ser comunicada, e não se reduza à expressão de uma mera 
ilusão ou sonho, é necessário que inclua elementos lógico-racionais que lhe dêem 
coerência interna e contribuam para a sensação de verosimilhança necessária 
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para a participação do leitor nas aventuras narradas. Tendo em mente as regras 
que enquadram o género e evitam que uma obra caia na sucessão demente de 
acontecimentos irracionais, o autor tem ainda que dominar algumas técnicas 
narrativas e estético-literárias que caracterizam o subgénero, e que são:

1. A narrativa na terceira pessoa (preferencial, mas não obrigatória).
2.  A presença de personagens com quem o leitor se identifique, fazendo, 

deste modo, com que ele participe na acção.
3.  A inclusão de momentos de tensão seguidos de momentos de relaxamento.
4.  A utilização de elementos fantásticos, bem como de seres estranhos, mí-

ticos, lendários ou irreais que contribuem para a carga eminentemente 
simbólica da fantasia.

5.  O recurso frequente a descrições pormenorizadas do espaço onde se de-
senrola a acção, para possibilitar uma “visualização” tão completa quan-
to possível do mundo imaginário.

A estas técnicas podem juntar-se outras recolhidas de géneros literários 
afins78. O fantástico em geral, e a fantasia em particular, propõem visões al-
ternativas e múltiplas do mundo e do homem. A carga mítico-simbólica pre-
sente nestas obras tende a apontar para um passado “mágico”, o que não faz, 
necessariamente, com que as fantasias sejam meras nostalgias literárias, re-
accionárias e escapistas. Através da recuperação e reelaboração de elementos 
histórico-culturais de épocas anteriores, juntamente com a activação de estru-
turas mentais específicas, as fantasias propõem o restabelecimento do equilí-
brio psíquico perdido pela sobrevalorização da consciência e dos esquemas 
lógico-racionais que caracterizam a sociedade ocidental desde o século XVIII.

Ao contrário do que às vezes se pensa, a valorização da “visão fantástica” 
não tem por objectivo substituir a componente racional pela irracional. Não 
se pretende dar primazia às estruturas do inconsciente sobre as da consciência, 
nem tão pouco se propõe que, face aos limites evidentes das noções consensu-
ais de realidade, estas sejam substituídas pela pura fantasia. A importância da 
consciência no funcionamento psíquico do homem moderno ocidental é um 
dado concreto inalienável, a causa primeira da sua evolução, e condição basi-
lar da liberdade do indivíduo. As estruturas da consciência são fundamentais 
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para o relacionamento do ser humano com o mundo que o rodeia e com os 
outros. Porém, a consciência não é função única no psiquismo humano, um 
compartimento estanque que permita ignorar tudo o resto. Do mesmo modo 
que o mundo não existe em função de uma espécie, a humanidade não par-
tilha, na sua totalidade, da Weltanschauung ocidental. A realidade impõe, a 
todo o momento, o confronto com a heterogeneidade cultural, social, política, 
económica e religiosa como característica do mundo em que vivemos.

As leis únicas e definitivas que aparentemente satisfaziam os positivistas 
do princípio do século são hoje contestadas pela ciência e pela filosofia. Para 
instituir uma situação de equilíbrio que termine com a crise geral da socieda-
de ocidental, o indivíduo tem de começar por aprender a relacionar-se com o 
“outro” que existe dentro de si, descobrindo as suas potencialidades enquanto 
ser inteligente. Simultaneamente, tem de reavaliar a sua relação com o meio 
ambiente em que se insere, abandonando a posição de conquistador que tem 
assumido nos últimos séculos, substituindo-a pela concepção de elemento in-
tegrante, usando a sua sempre crescente capacidade técnico-científica na busca 
do equilíbrio dos múltiplos micro e macrossistemas que compõem o mundo, 
rico, precisamente, por possuir grande heterogeneidade.

A posição que acabei de enunciar é em grande parte consonante com a de 
Karl Kroeber que, no final do seu livro Romantic Fantasy and Science Fiction, 
afirma:

Hoje em dia, ainda mais do que na época napoleónica, é o fantástico que nos 
permite recuperar mais rapidamente o poder de usar a linguagem de forma criativa; 
reafirmar a capacidade do homem em subjugar a força das criações humanas que 
nos desumanizam, ao aprisionarem-nos dentro de estruturas reificadas que nós pró-
prios criamos. [...] o fantástico é um desenvolvimento do oximoro, porque manifes-
ta o poder humano de conceber o inconcebível, sendo o inconcebível, simplesmente, 
tudo o que é diferente do ser que concebe. Só na medida em que o inconcebível pode 
ser comunicado, tornando-se propriedade comum, pode o potencial humano ser 
verdadeiramente engrandecido79.

As narrativas da fantasia propõem ao leitor um mundo simultaneamente 
real e irreal, um mundo secundário onde o nosso espírito pode entrar e o que 
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aí encontra é verdadeiro, porque está de acordo com as leis desse mundo80. 
Um mundo formado pelo que o homem conhece e o que a imaginação cria, 
numa mistura que “contém muitas coisas para além de elfos e fadas, de anões, 
bruxas, trolls, gigantes ou dragões; contém o mar, o sol, a lua, o céu e a terra e 
todas as coisas que nela existem: árvores e pássaros, água e pedras, pão e vinho 
e nós próprios, homens mortais, quando estamos encantados”81.

O mundo da fantasia tenta ser uma recriação do mundo perdido na vora-
gem racionalista e utilitarista da sociedade moderna. Como salienta Kroeber, 
“o fantasista romântico procura criar algo completamente diferente da reali-
dade consensual em que vive”82. A acusação de escapismo é uma das que mais 
frequentemente é feita à literatura fantástica, e tem levado muitos teóricos do 
género a tentar refutar esta acusação. O próprio Tolkien se viu confrontado 
com este problema, tendo afirmado no artigo “On Fairy Stories” (1939) que a 
fuga que este tipo de narrativas oferece é a do prisioneiro em busca da liber-
dade, e não a do desertor83. De facto, a fantasia assenta no reconhecimento da 
existência de uma realidade consensual ou, parafraseando Tolkien, no reco-
nhecimento de que as coisas são como parecem ser à luz do sol. É sobre essa re-
alidade que os autores pretendem agir, corrigindo comportamentos, sugerindo 
novas formas de ver o mundo e o homem, que não são necessariamente falsas, 
apenas diferentes. Claro que do mesmo modo que há boa e má literatura mi-
mético-realista, boa ou má ficção científica, também as narrativas da fantasia 
podem ter ou não qualidade. De má qualidade será toda a ficção que degenere 
no sentimentalismo chão, na pura evasão ou no mero divertimento, manten-
do a designação de literatura. Do mesmo modo que o romance desenvolveu 
formas populares como o “romance cor-de-rosa” e outras narrativas artistica-
mente menores, também a literatura fantástica viu o seu corpus invadido por 
narrativas escapistas, na verdadeira acepção do termo, narrativas que são o 
desenvolvimento não de um género ou subgénero literário com o seu código 
específico, mas o desenvolvimento de uma fórmula.

As narrativas fantásticas distinguem-se dos sonhos e das fantasias comuns 
por serem uma criação conjunta da consciência e do inconsciente do artista, 
um acto criador portador de significados múltiplos de que resulta uma obra 
que obedece a convenções estético-literárias, visando a comunicabilidade efec-
tiva e que, ao mesmo tempo, possui a originalidade intrínseca e inalienável que 
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torna cada texto literário num texto único, cada leitura numa leitura diferente. 
As produções do inconsciente têm muitas vezes uma função de compensação 
tendente a contrabalançar uma atitude ou comportamento consciente unilate-
ral. Sendo assim, é possível a criação de textos baseados nessas produções do 
inconsciente, visando a obtenção de determinadas reacções ou respostas por 
parte do leitor. É, aliás, uma prática terapêutica muito utilizada pela psicolo-
gia das profundezas. Por outro lado, este tipo de produções é de criação fácil 
e, quando unido a uma fórmula, pode ser sucessivamente explorado, obtendo 
sempre resultados predeterminados, que se querem normalmente imediatos. 
É o que sucede, por exemplo, com a literatura que os americanos designam 
por swords-and-sorcery, afinal um tipo de fantástico formulista que usa um 
esquema ou fórmula sucessivamente reproduzida tendo em vista apenas o di-
vertimento84. Do mesmo modo que o fantástico artístico usa símbolos e mitos, 
também o fantástico formulista recorre a elementos simbólicos com uma clara 
significação cultural e social, organizados de forma previsível e sistemática. 
Um dos atractivos da ficção que assenta numa fórmula “reside no facto de 
poder ser uma espécie de jogo ou passatempo.” De facto, não é a qualidade 
literária de uma história do tipo fórmula que determina o seu sucesso, mas a 
capacidade de tornar o que é previsível em novo e inesperado85.

Deste tipo de produções derivam, por exemplo, os jogos em que o jogador 
desempenha um determinado papel numa aventura fantástica que pode alterar 
a seu belo prazer, e ainda os inúmeros jogos de vídeo e de computador, basea-
dos também nesta fórmula. O sucesso literário de Tolkien foi, em grande parte, 
responsável pelo aparecimento de uma horda de imitadores, e é a muitos deles 
que se deve o grande desenvolvimento que a fantasia formulista registou, a 
partir dos finais dos anos sessenta. Impulsionada e condicionada pelo mercado 
e pela política “economicista” das editoras, esta literatura proliferou um pouco 
por toda a parte. Trata-se, como é fácil de ver, de um produto em que a fórmu-
la se impõe à criatividade, onde as regras não são as da criação artística, mas 
as do divertimento e as do lucro. É, assim, um produto derivado, em si mesmo 
nem bom nem mau, e cujas funções nada têm que ver com as da literatura ou 
da arte em geral.

No artigo “On Stories” C. S. Lewis analisa a situação de leitores para quem 
o interesse por histórias de aventuras se centra na excitação, na emoção que 
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transmitem através de peripécias mais ou menos espectaculares ou fantásti-
cas86. Neste aspecto, os romances fantásticos, mesmo quando não se resumem 
ao desenvolvimento de uma fórmula, oferecem um grande grau de divertimen-
to para quem neles procura as emoções do jogo. Porém, e nisto se distinguem 
da fórmula, oferecem também modos variados de perspectivar o mundo e o 
homem, equacionando de forma diferente os seus problemas, ambições e con-
vicções, ampliando as noções de realidade e tentando restabelecer o equilíbrio 
perdido pela imposição dos esquemas lógico-racionais e utilitaristas de enten-
der o mundo e o indivíduo.

Quando efectivamente concebidos com arte, os mundos da fantasia afir-
mam-se pelo seu mérito literário, sobrevivendo a modas ou a regras comer-
ciais, impondo a sua originalidade. O Senhor dos Anéis é um exemplo claro da 
riqueza simbólica, da complexidade e da originalidade que a literatura fantás-
tica pode possuir. Como dizia Tolkien, desde que escrita com arte, o principal 
mérito da fantasia é exactamente aquele que, enquanto literatura, partilha com 
as outras formas literárias87.

2.2.1. uma fantasia:  o senhor dos anéis

 The use of imaginative fiction is to deepen your unders-

tanding of your world, and your fellow men, and your 

own feelings, and your destiny.

Ursula K. Le Guin
 

O Senhor dos Anéis distingue-se, no panorama actual da fantasia, por ser uma 
narrativa desenvolvida ao longo de vários anos, o que permitiu que a obra 
apresente uma dimensão e complexidade que não é comum encontrar neste 
tipo de romances fantásticos, sobretudo desde que a fantasia se tornou numa 
verdadeira “mina” para editoras que procuram, naturalmente, obter rapida-
mente o retorno dos seus investimentos88.

A obra faz parte de um plano criativo mais vasto, que inclui outras narra-
tivas como O Hobbit e O Silmarillion, normalmente designado por mitolo-
gia e história da Terra Média (Middle-earth)89. Neste caso estamos perante um 
universo imaginário vasto e complexo que contém um mito cosmogónico, “se-
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quências históricas”, narrativas míticas e lendas. Consequentemente, O Senhor 
dos Anéis relaciona-se directa e indirectamente com as outras obras que a an-
tecedem no tempo cronológico da narrativa (como sucede com O Silmarillion 
e O Hobbit), ou mesmo com outras versões dos episódios narrados. Porém, 
apesar destas ligações, O Senhor dos Anéis é uma obra completa em si mesma 
que sugere outras leituras sem carácter compulsório, necessárias apenas para 
os leitores mais atentos ao pormenor e interessados em investigar um universo 
fantástico complexo, rico em simbolismo e profundamente coerente.

Foi como obra completa que a narrativa de Tolkien se impôs ao público a 
partir de 1954-55, tendo uma enorme repercussão em quase todos os países 
onde foi publicada e traduzida, atingindo o estatuto de objecto de culto nos 
campos universitários americanos durante a década de sessenta. Inicialmente 
concebida como continuação de O Hobbit, a narrativa levou cerca de quinze 
anos a ser concluída, período ao longo do qual adquiriu uma dinâmica pró-
pria, tornando-se mais densa, como refere Tolkien, fazendo esquecer a inten-
ção inicial de escrever um conto para crianças90.

O Senhor dos Anéis está, desde a sua génese, estruturado de acordo com as 
regras da fantasia literária. Entre estas, a primeira que requer obediência, é a 
da coerência criativa: é pela imaginação, com base no real conhecido, que se 
podem criar mundos diferentes, não no sentido exclusivamente ético-religioso, 
mas porque livres das visões e concepções redutoras da vida, baseadas nas no-
ções consensuais de realidade. C. S. Lewis, também ele um criador de fantasias 
e autor de textos teóricos sobre este subgénero literário, expressa mesmo a 
convicção de que uma das funções primordiais da arte “é a de apresentar o que 
a perspectiva estreita e desesperadamente prática da vida real exclui”, e acres-
centa: “Para construir outros mundos plausíveis e emocionantes [o autor] tem 
de se basear no único verdadeiro outro mundo que conhece, o do espírito”91.

A Terra Média é uma visão diferente do mundo em que vivemos visto em 
conjunto pela consciência e pela imaginação, lugares onde o ser humano não 
é apenas um (ou o) ser racional com uma história biológica, social, cultural, 
etc., colocado no topo da cadeia dos seres, mas é antes um ser igualmente mui-
to complexo que vive num mundo heterogéneo, de que conhece apenas uma 
parte, e cujo controlo lhe escapa ou recusa. Tal como os românticos, Tolkien 
recorre ao mito e à lenda para construir o seu universo sem, contudo, perder de 
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vista a realidade dos leitores contemporâneos, aqueles para quem, afinal, escre-
ve. É este contacto constante com a realidade que o leva a incluir como heróis 
das aventuras fantásticas indivíduos comuns, com as suas forças e fraquezas e 
com quem os leitores facilmente se identificam92.

John D. Haigh, no artigo intitulado “C. S. Lewis and the Tradition of Vi sio-
nary Romance”, citando Louis MacNeice, apresenta a estrutura do “roman ce 
visionário” de MacDonald e Kingsley como sendo um desenvolvimento mo-
derno do romance medieval93. Analisando esta estrutura pode concluir-se que 
ela é também aplicável à obra de Tolkien, o que não é de estranhar pois os 
autores referidos escreveram obras do mesmo subgénero literário. Trata-se, 
portanto, da identificação da estrutura do próprio subgénero da fantasia que 
incluirá os seguintes elementos: a “criação de um mundo especial”, verdadeiro 
“para a vida interior do homem, mais do que para a sua vida num contexto 
objectivo”; elementos místicos ou espirituais; preocupação com o “problema 
da identificação”; preocupação com o tema, que conduza à elaboração de um 
fio narrativo em que o homem comum é o herói; a afinidade com os sonhos, 
sugerindo a existência de um significado latente; adopção de processos poéti-
cos em vez de documentais; a importância dos elementos formais; uma cos-
movisão específica94. É inegável que esta estrutura inclui alguns dos elementos 
fundamentais que unem as fantasias contemporâneas às concepções dos artis-
tas do princípio do século XIX, quando propunham a recuperação de um pas-
sado anterior à voragem racionalista, de um passado pré-moderno que com-
pensasse o comportamento e a evolução da sociedade ocidental.

Associando o esquema de MacNeice e Haigh às técnicas narrativas e esté-
tico-literárias que caracterizam o subgénero da fantasia (referidas no capítulo 
anterior), é possível construir uma estrutura que una, de forma fluida, o uni-
verso fantástico de Tolkien e, por extensão, a maioria das obras deste subgé-
nero. A análise que se segue tem por objectivo avaliar até que ponto esta nova 
estrutura é aplicável à obra de Tolkien e, simultaneamente, observar quais os 
elementos que ficam de fora e que, por serem importantes, devem também ser 
tomados em consideração. A fim de facilitar o acompanhamento do raciocínio 
proponho uma exposição que siga passo a passo o esquema de MacNeice e 
Haigh, introduzindo os elementos estético-literários e as técnicas narrativas 
próprias do código da fantasia, nos pontos em que eles são mais relevantes.
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Quanto ao primeiro ponto, é fácil comprovar que n’ O Senhor dos Anéis há 
a criação de um mundo diferente e simultaneamente verdadeiro, porque está 
conforme com a realidade interior feita de elementos conscientes e inconscien-
tes, de informações objectivas e de sonhos ou fantasias; uma realidade mais 
rica e complexa do que a objectiva e exterior. Fazem parte desse mundo novo 
criado pelo fantasista não só seres com quem o leitor facilmente se identifica, 
devido ao alto grau de semelhança física e/ou psicológica, mas também seres 
fantásticos, míticos ou lendários, que, por fazerem parte do imaginário colec-
tivo, contribuem para a originalidade da obra, ao mesmo tempo que a aproxi-
mam da herança cultural colectiva.

O elemento místico ou espiritual também está presente. Tolkien era um ca-
tólico convicto que vivia a sua religião pela palavra mítica da Bíblia e que de 
forma indirecta deixou que o elemento espiritual ou místico se integrasse nas 
suas obras narrativas, como sucede principalmente em O Silmarillion95.

O problema da identidade é uma questão central para os fantasistas porque 
é, precisamente, um dos pontos que ligam os elementos imaginativos com a re-
alidade contemporânea. Uma das características da crise de valores do homem 
moderno centra-se na perda de identidade, provocada pela crescente desuma-
nização do ambiente em que o indivíduo se move. Os fantasistas têm uma no-
ção muito clara de que este facto decorre das alterações introduzidas no mun-
do moderno pela predominância dos esquemas lógico-científicos. C. S. Lewis, 
no ensaio “New Learning and New Ignorance” dedicado à literatura inglesa 
do século XVI, defende que:

Ao reduzir a natureza aos seus elementos matemáticos, substituiu-se uma con-
cepção genial ou animista do universo por uma concepção mecânica. O mundo foi 
esvaziado, primeiro dos espíritos que o habitavam, depois das simpatias ou antipa-
tias ocultas e, finalmente, das cores, cheiros e sabores. [...] O homem, com os seus 
novos poderes, tornou-se rico como Midas, mas tudo o que tocou morreu. Este pro-
cesso, evoluindo lentamente, garantiu durante o século seguinte a perda da antiga 
imaginação mítica: o conceito, e mais tarde a abstracção personificada, tomaram o 
seu lugar96. 
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Encontramos uma posição semelhante no artigo “On Fairy-Stories”, quan-
do Tolkien “culpa” os desenvolvimentos produzidos no século XVI e seguintes 
pela vulgarização da ideia de que o mundo era um lugar pequeno onde não 
cabiam, simultaneamente, a realidade e a fantasia, pelo que só a primeira devia 
ter lugar. Mais recentemente, Ursula Le Guin, referindo-se ao pouco interesse 
revelado pelos americanos por obras de ficção em geral e fantásticas em par-
ticular, afirma, no artigo “Why are Americans Afraid of Dragons” (1974), que 
essa atitude resulta directamente, entre outros aspectos, do puritanismo, da 
ética de trabalho e da mentalidade economicista dos americanos97.

Torna-se claro que, para os autores deste tipo de ficção, a questão da iden-
tidade do indivíduo assume um papel de relevo nas suas obras. Por isso, as 
personagens principais das narrativas são frequentemente personificações do 
homem moderno, exteriormente integrado no meio, mas interiormente per-
dido, solitário, angustiado, descrente das suas capacidades e da possibilidade 
de se revelar como um ser único. Os hobbits da Terra Media são um retrato 
do burguês fechado no seu mundo, seguro da realidade empírica que conhece, 
com uma visão extremamente racional da vida e do espaço que habita. É um 
destes seres que é chamado para uma missão heróica, fora dos limites do pe-
queno mundo em que vive. De entre os vários aspectos que ligam os universos 
da fantasia ao mundo concreto, as personagens são claramente um dos mais 
“reais”, espelhando o homem comum com as suas dúvidas e certezas, espe-
ranças e limites, mas também com a capacidade única de se transcender, o que 
permite que o leitor facilmente se identifique com os heróis, mesmo com os que 
são descritos como fisicamente diferentes.

O quarto ponto do esquema proposto por MacNeice e Haigh - o interesse 
por um tema que possibilite o desenvolvimento de uma história em que o ho-
mem comum possa ser o herói – decorre um pouco do ponto anterior. A pre-
ocupação com a situação do indivíduo na sociedade contemporânea faz com 
que a criação das personagens seja orientada em função dele. A atenção dada 
ao indivíduo anónimo, tornando-o no herói preferencial das aventuras fan-
tásticas, é uma prática habitual neste subgénero literário cujos fundamentos 
podem ser encontrados nas várias correntes estético-literárias que (baseando-
se em concepções filosófico-políticas) defendem, desde os finais do século pas-
sado, a existência de uma função social do escritor e da sua obra. Por outro 
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lado, a própria situação de crise leva a que as narrativas fantásticas, que têm 
uma forte componente inconsciente, tendam a desenvolver temas que de al-
guma forma funcionam como compensadores da posição unilateral da cons-
ciência colectiva. Essa compensação vem precisamente dos elementos mítico-
simbólicos que são integrados na narrativa. Como explica Jung, “o processo 
criativo [...] consiste na activação inconsciente de uma imagem arquetípica, e 
na elaboração e transformação dessa imagem na obra acabada. Ao dar-lhe for-
ma, o artista traduz essa imagem para a linguagem do presente, tornando-nos 
possível descobrir o caminho de regresso às fontes mais profundas da vida. 
Nisto consiste a importância social da arte: no trabalho constante de educar o 
espírito da época, evocando as formas em que a época está mais carente. [...] 
Deste modo, tal como a unilateralidade da atitude consciente do indivíduo é 
corrigida por reacções do inconsciente, também a arte representa um processo 
de auto-regulação da vida das nações e das épocas”98. 

A situação do indivíduo contemporâneo caracteriza-se pelo interesse quase 
exclusivo pela consciência, desprezando quase tudo o que com ela não esteja 
directamente relacionado. Consequentemente, os elementos inconscientes são 
muitas vezes ignorados e o mesmo sucede com o que não pode ser sujeito a 
prova objectiva. A vida interior do indivíduo, que devia ser enriquecida pelos 
conteúdos do inconsciente, está balizada pelos valores exclusivos da consciên-
cia. Erich Neumann, um pós-junguiano, resume esta situação:

A desintegração do antigo sistema de valores está em plena actividade. Deus, 
Rei e Pátria tornaram-se valores problemáticos, tal como a Liberdade, a Igualdade, 
a Fraternidade, o amor, o fair play, o progresso da humanidade e o significado da 
existência. Isto não quer dizer que não continuem a influenciar as nossas vidas 
como entidades transpessoais de natureza arquetípica, mas a sua validade, ou pelo 
menos a sua posição, tornou-se precária, as relações entre si questionáveis, e a sua 
antiga organização hierárquica foi destruída.

Deste modo, o indivíduo que carece do suporte de um movimento compen-
satório dentro dele mesmo é excluído do tecido ordenado da civilização. Para 
ele, isto significa a quebra da experiência transpessoal, o encurtar dos horizon-
tes do mundo e a perda de toda a certeza e sentido da existência99.
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É natural que um tipo de literatura profundamente dependente do incons-
ciente, como é a fantasia, tenda a dar voz às formas arquetípicas e simbóli-
cas ignoradas ou silenciadas pela consciência e que, de alguma forma, podem 
contribuir para o equilíbrio psíquico. Os universos e as histórias fantásticas 
provocam uma reacção basicamente emocional nos leitores, actuando sobre as 
estruturas inconscientes silenciadas, motivando-os a participarem em narrati-
vas que recriam mitos ancestrais numa linguagem moderna. Como o desenvol-
vimento da narrativa se faz através do movimento pendular entre momentos 
de tensão e momentos de apaziguamento dá-se um fortalecimento do grau de 
identificação do leitor com as personagens e, consequentemente, um envolvi-
mento constante nas peripécias narradas. Acresce ainda que, a forma como 
herói e as restantes personagens são descritas (independentemente de serem 
mais ou menos “reais”), se aproxima muito das técnicas descritivas utilizadas 
nas narrativas realistas, o que também favorece a identificação do leitor com o 
herói, uma vez que este surge como uma entidade credível.

O realismo da descrição é, inegavelmente, uma das técnicas (herdada do 
movimento realista do final do século XIX) mais trabalhada pelos fantasistas, 
abrangendo não só as personagens mas também o espaço, todo o ambiente 
onde a acção se desenrola. Esta é uma característica que distingue o fantasista 
contemporâneo dos seus antecessores setecentistas e oitocentistas. É, também, 
a forma pela qual os autores tentam impor um mundo diferente, fazendo-o 
escapar, pelo menos por momentos, ao exercício da dúvida, acto exclusiva-
mente consciente. Para descrever um mundo fantástico o escritor tem de uti-
lizar elementos retirados da realidade consensual. Referindo-se à problemáti-
ca da criação de narrativas fantásticas, à necessidade imperiosa do recurso à 
“realidade” para criar o irreal, C. S. Lewis pede ao leitor que tente “imaginar 
uma nova cor primária, um terceiro sexo, uma quarta dimensão, ou mesmo 
um monstro que não reúna pedaços de animais existentes” — o resultado é 
que nada acontece100. A realidade é a matéria bruta que o artista irá lapidar 
para criar o impossível verosímil. Daí a proximidade destas narrativas com 
os sonhos, sugerindo um sentido latente. Parte deste facto decorre da própria 
linguagem simbólica que nunca tem um sentido único. Tolkien reconhecia a 
semelhança que as narrativas tinham com os sonhos, mas defendia também a 
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maior riqueza das primeiras porque resultavam não de um acto involuntário, 
mas de um trabalho árduo e consciente101.

Quando Tolkien refere que a fantasia literária, desde que escrita com arte, 
partilha com as outras formas literárias do mesmo mérito, está implicitamente 
a referir-se à questão da qualidade poética das fantasias, isto é, o recurso ao 
poder conotativo da linguagem que resulta de um trabalho muito cuidado na 
procura dos significados escondidos. Os fantasistas não entendem a linguagem 
como uma estrutura abstracta, um código que apenas se refere a outros códi-
gos, mas antes como um sistema complexo de signos portadores de sentidos 
múltiplos a descobrir e a explorar102. A qualidade conotativa da linguagem 
é claramente preferida à denotativa, porque só através dela se pode inventar 
mundos novos. O poder da palavra, tão importante para os poetas românti-
cos, é também fundamental para os fantasistas, porque é a palavra que dá rea-
lidade a um mundo diferente, a um mundo novo. Como refere Verlyn Flieger:

A língua antiga, descrevendo um mundo perceptivamente mais vivo e imediato 
do que o que conhecemos, era, por natureza, rica no que chamamos figuras de esti-
lo. Por esta designação entendemos tratarem-se de palavras usadas conscientemente 
como metáforas para realçar o significado, mas para os falantes originais esta era 
a única língua disponível. Toda a dicção era poética. Para além disso, [...] uma tal 
língua deve ter sido para os seus falantes, tal como é para nós, o agente e o meio 
de percepção, criando a realidade à medida que a descrevia. E essa realidade deve 
ter sido, pela natureza das palavras usadas, uma realidade diferente da que conhe-
cemos. O desenvolvimento do concreto para o abstracto, “da homogeneidade para 
a dissociação e multiplicidade” afectou não só a língua, mas também a realidade 
pensada e pressentida, afastando a humanidade da participação original nos mun-
dos naturais e sobrenaturais, isolando-nos e aos nossos conceitos do universo vivo, 
corroendo a crença103.

Só uma linguagem poética, que permita uma visão participada do mundo, 
pode possibilitar ao leitor uma perfeita interacção com o universo narrado, 
assim como proporcionou aos primeiros homens a harmonia do sujeito e do 
objecto. Os autores de fantasias literárias têm noção de que a relação do indi-
víduo com o mundo se faz pelas sensações e pela linguagem, dependendo da 



51

M A R I A  D O  R O S Á R I O  M O N T E I R O

qualidade desta a forma como a realidade é apercebida. Por isso, o trabalho 
com a linguagem é fundamental, sendo-lhes impossível transmitir o mundo fic-
cional usando apenas a linguagem denotativa, directa, objectiva. Karl Kroeber 
aborda a questão da dimensão poética como sendo um elemento central para 
a criação do fantástico, uma recuperação necessária do poder mágico da pala-
vra104. Esta posição, que Kroeber defende como sendo a seguida pelos fanta-
sistas românticos, é perfeitamente aplicável a Tolkien que foi, talvez, de entre 
os fantasistas contemporâneos, o que mais intensamente se preocupou com a 
linguagem, tendo mesmo inventado várias línguas, algumas com um apreciável 
grau de complexidade. Como gostava de afirmar, tinha sido para dar vida às 
línguas que inventava que criara a Terra Média105. Grande parte do ambiente 
simultaneamente familiar e estranho, moderno e medieval, que caracteriza O 
Senhor dos Anéis, resulta do trabalho com a sonoridade, a forma e os signi-
ficados das palavras usadas na narração, contribuindo para a construção de 
ambientes contrastantes.

Os elementos formais, referidos por MacNeice e Haigh, têm uma presença 
muito mais marcante na fantasia do que em outras formas contemporâneas 
do género fantástico. O autor está a contar uma história que se desenvolve 
normalmente de forma circular, como sucede nos contos. Quando a narrativa 
começa, ela encerra e anuncia a sua própria conclusão, que deve responder a 
todas as questões quanto ao futuro das personagens106. Ao contrário do que 
acontece com as narrativas realistas, ou mesmo com o fantástico canónico 
ou pós-moderno, a fantasia assenta normalmente numa estrutura estilístico-
formal que, embora possa ser desenvolvida de modo a obter determinados 
efeitos como a surpresa, a emoção, etc., é quase sempre equivalente à estrutura 
dos contos, tal como Propp a concebeu107. As novidades surgem, sobretudo, na 
introdução dos elementos fantásticos, nas descrições muito pormenorizados 
dos ambientes, e na elaboração de personagens complexas que evoluem psi-
cologicamente à medida que a acção se desenrola. Porque a narrativa afirma, 
desde o início, que não é baseada nos valores realistas, que tudo é uma fan-
tasia, o autor pode recorrer à repetição de esquemas, à coincidência, a acções 
providenciais, ou a antecipações oraculares, elementos que não teriam lugar 
numa obra realista, e que servem para tornar mais complexa a narrativa sem 
contudo subverter as regras, sem inovar verdadeiramente no campo formal108.
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Quanto à Weltanschauung que as narrativas da fantasia desenvolvem, este é, 
afinal, um dos grandes objectivos comum a todas as narrativas deste subgénero 
– o desenvolvimento e apresentação de um mundo complexo, fruto da fusão do 
mundo exterior com o mundo interior do indivíduo. O escritor cria um mundo 
que se baseia na realidade consensual, mas que simultaneamente a transcende, 
contribuindo para o enriquecimento da percepção que o leitor tem do mundo 
familiar. Como salientam muitos teóricos do fantástico, não podemos imaginar 
o desconhecido a não ser que seja descrito em função do conhecido109.

Embora o esquema proposto por MacNeice e Haigh aborde aspectos essen-
ciais das narrativas fantástica, não consegue dar inteiramente conta de todos os 
aspectos que compõem as obras da fantasia. A esta proposta de estrutura faltam 
dois elementos que são centrais: o elemento mítico e a demanda. O primeiro ele-
mento decorre directamente do modelo de criação seguido pelos fantasistas, e 
que é o modelo mítico-simbólico. Neste processo criativo o autor activa certas es-
truturas do inconsciente colectivo, como sejam os símbolos e os arquétipos. Estes 
são também os elementos constitutivos dos mitos, formas narrativas primeiras 
através das quais as comunidades explicam os grandes mistérios do mundo e do 
homem, dando-lhe uma ordem compreensível, assimilável, tornando-se também 
formas tradicionais de transmissão de conhecimentos. Segundo Joseph Campbell: 

Os mitos não são exactamente comparáveis ao sonho. A origem é comum – as 
fontes inconscientes da fantasia – e a gramática é a mesma, mas os mitos não são 
criações espontâneas do sono. Pelo contrário, os seus modelos são conscientemen-
te controlados. E têm por função servir como linguagem profundamente pictórica 
para a comunicação do saber tradicional110.

A literatura é uma das formas preferenciais de transmissão e actualização 
dos mitos. Com a desagregação da sociedade moderna e a consequente perda 
dos valores tradicionais, substituídos pelos científico-industriais, o indivíduo 
ocidental deixou de estar ligado à cosmovisão antiga que servia também como 
forma de equilíbrio psíquico, integrando o indivíduo no mundo e na comuni-
dade. É por isso natural que uma literatura que se baseia nos impulsos incons-
cientes, principalmente nos do inconsciente colectivo, reactualize as estruturas 
míticas de que a comunidade sente mais falta111.
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Nas narrativas da fantasia o mito é um dos elementos fundamentais. Pode 
surgir como estrutura única, isto é, uma narrativa pode desenvolver um único 
mito, ou pode surgir numa estrutura complexa em que diversos mitos são in-
terligados, contribuindo para uma maior riqueza simbólica da obra. De qual-
quer forma, os fantasistas têm uma noção muito clara de que este elemento é 
fundamental na sua obra, desempenhando uma função estruturante essencial. 
Por exemplo, Ursula K. Le Guin, conhecedora da psicologia junguiana, iden-
tifica os elementos presentes nos mitos e nas narrativas fantásticas com os 
símbolos e os arquétipos: “As grandes fantasias, mitos e contos são como os 
sonhos: falam do inconsciente para o inconsciente, na linguagem do incons-
ciente – os símbolos e os arquétipos. Embora usem palavras, funcionam como 
a música: provocam um curto-circuito no raciocínio verbal, e vão direitos aos 
pensamentos que jazem demasiado fundo para serem pronunciados”112.

O outro aspecto central das narrativas da fantasia decorre em parte da 
componente mítica: é a demanda a que o herói (à semelhança do herói dos 
mitos e lendas) se entrega, dependendo a sua vida e a dos seus semelhantes 
do bom êxito desse empreendimento. A demanda é a causa primeira que 
motiva o herói a partir em viagem, durante a qual evolui psicologicamen-
te, revelando progressivamente as suas capacidades, realizando as suas po-
tencialidades heróicas. Toda a viagem implica uma transformação interior, 
uma aprendizagem progressiva do mundo e de si mesmo, da qual dependerá, 
eventualmente, o bom êxito da aventura. Só um herói que atinja a maturida-
de psicológica, isto é, que seja capaz de reconhecer os aspectos positivos e ne-
gativos da sua própria personalidade e os integre, ou, usando a terminologia 
junguiana, só um ser “individuado” pode cumprir totalmente a sua função 
social, ao mesmo tempo que se realiza como indivíduo. Joseph Campbell vi-
sualiza o percurso da demanda ou da aventura do herói como um percurso 
circular que traz o herói de volta ao ponto de partida, finda a missão. E resu-
me essa aventura do herói mítico nos seguintes termos:

O herói mítico, partindo da sua cabana ou castelo, é atraído, arrastado ou segue 
voluntariamente para o limiar da aventura. Aí encontra um ser da sombra que guar-
da a passagem. O herói pode derrotar ou convencer esta força, prosseguindo, vivo, 
para o reino das trevas, [...] ou ser chacinado pelo oponente, descendo ao mundo 
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dos mortos [...]. Para lá do limiar, o herói viaja através de um mundo de forças 
não familiares e, contudo, estranhamente íntimas, algumas das quais o ameaçam 
cruelmente [...], enquanto outras lhe oferecem ajudas mágicas [...]. Quando atinge 
o nadir do círculo mitológico, [o herói] submete-se ao supremo ordálio e obtém a 
sua recompensa. O triunfo pode ser representado pela união sexual do herói com 
a deusa-mãe [...], pelo seu reconhecimento pelo pai criador [...], pela divinização 
do herói, ou ainda – se o poder lhe tiver permanecido desfavorável – pelo roubo da 
dádiva que veio para obter; intrinsecamente [o triunfo do herói] é uma expansão da 
consciência e com ela do ser. [...] A última prova é a do regresso. Se os poderes aben-
çoaram o herói, ele prossegue sob a sua protecção [...], se não, foge e é perseguido. 
Ao regressar ao limiar, os poderes transcendentes têm de ser deixados para trás; o 
herói reemerge do reino da morte. A dádiva que traz restaura o mundo113.

Campbell apresenta um esquema da viagem do herói onde salienta os 
principais momentos da evolução do herói mítico na sua aventura, revelan-
do também muitos dos elementos básicos presentes nas demandas represen-
tadas nas narrativas da fantasia. Porém, ao contrário do que pode suceder 
com os mitos, as narrativas fantásticas não são sempre tão lineares. Embora 
não haja normalmente verdadeira inovação formal, é frequente encontrarmos 
narrativas múltiplas, isto é, narrativas em que o percurso do herói principal se 
cruza com o percurso de heróis secundários que, de algum modo, participam 
na demanda com objectivos a jusante dos da personagem principal – é o que 
sucede, por exemplo, em O Senhor dos Anéis, em que participam na viagem 
nove personagens com demandas individuais e colectivas a cumprir mas cujo 
sucesso depende não só da própria personagem, mas também do sucesso da 
demanda do herói principal. Sendo assim, a trama narrativa, embora siga os 
passos principais que Campbell salienta, pode ser, e frequentemente é, muito 
mais complexa. Adiante referirei os aspectos em que, n’ O Senhor dos Anéis, 
o percurso do herói segue o padrão mítico e os momentos em que é delibera-
damente tornado mais complexo, por via do cruzamento de várias demandas. 
No entanto, é de salientar que os fantasistas estão conscientes das implicações 
que a presença do mito tem na sua obra, considerando-o mesmo como funda-
mental, trabalhando-o de forma deliberada, cientes da importância que as nar-
rativas simbólicas têm para o leitor. Esta atitude revela que têm consciência de 
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não serem meros reprodutores de impulsos inconscientes, mas criadores que 
utilizam o mito e as estruturas simbólicas como forma de expressão artística, 
como meio preferencial de comunicar de forma efectiva. C. S Lewis resume 
um pouco o conhecimento que todos partilham (embora o possam expressar 
de formas diferentes) quando, falando sobre a viagem, descreve, no fundo, o 
percurso do herói: 

A viagem tem os seus altos e baixos, lugares agradáveis de repouso desfrutados 
por uma noite e depois abandonados, encontros inesperados, rumores de perigos 
próximos e, acima de tudo, a noção do seu objectivo, primeiro distante e vagamente 
percebido, mas tornando-se mais próximo em cada curva da estrada. [A viagem] 
representa, de forma muito mais verdadeira do que qualquer combate em champ 

clos, a estranheza perene, o espírito de aventura e o sinuoso movimento para diante 
da vida interior114.

A viagem em que o herói se vê envolvido durante a demanda tem, para as 
narrativas da fantasia, uma importância capital. Funciona como suporte da 
acção e, simultaneamente, serve para o autor apresentar o universo fantástico 
onde a aventura decorre. Seguindo o herói na sua viagem, o leitor entra num 
mundo ficcional povoado por seres fantásticos, míticos ou lendários, atraves-
sa rios de cores estranhas, escala montanhas e vulcões, vagueia por labirintos 
escuros, atravessa florestas edénicas ou primordiais, desce aos infernos ou mer-
gulha nas águas do esquecimento. Acompanhando o herói, o leitor descobre 
um universo fantástico que lhe é estranho, mas que devido à riqueza simbólica 
que encerra e à forma poética e minuciosa como é descrito acaba por se tornar, 
de certo modo, familiar. O artifício literário da viagem cumpre, assim, duas 
funções: suporta a acção e a descrição espacial.

O criação do espaço ficcional requer, da parte do escritor, um trabalho atu-
rado para que o universo fantástico apresente uma solidez criativa que enri-
queça simbolicamente toda a acção e, por extensão, as personagens. Na fan-
tasia, o espaço serve muitas vezes de elemento catalisador. Nele se reflectem, 
frequentemente, filosofias e preocupações actuais. Por exemplo, quase todas as 
fantasias contemporâneas descrevem ecossistemas mais ou menos complexos 
em que a regra base é a da interdependência de todos os elementos. Na cria-
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ção e desenvolvimento desses ecossistemas ficcionais, os autores assumem, por 
vezes de forma muito clara (como sucede com Tolkien), posições ecologistas 
hoje presentes no espírito de muitos leitores. Por outro lado, porque o espaço 
ficcional integra elementos míticos e lendários, ou mesmo elementos tirados de 
obras literárias do passado, assume e espelha uma carga cultural que o enri-
quece em termos interpretativos.

O objectivo deste capítulo era o de demonstrar como o universo fantástico 
criado por Tolkien se enquadra formal e tematicamente na estrutura do subgéne-
ro da fantasia; e que a fantasia se enquadra na tradição literária ocidental, sendo 
um subgénero literário rico em termos imagéticos e culturais. Apesar da tendência 
natural para a fruição, as fantasias, quando escritas com arte, oferecem mundos 
ficcionais tão complexos que dificilmente se esgotam numa única análise.

O Senhor dos Anéis é um exemplo paradigmático da riqueza artística e da 
complexidade literária que obras deste subgénero literário podem apresentar. 
São muitos os aspectos que nele merecem análise. A problemática do espaço 
é, em termos simbólicos, um dos aspectos mais interessantes. Ao analisar-se 
o espaço, pode fazer-se, simultaneamente, a análise integrada da acção e das 
personagens, uma vez que a interdependência destes elementos é muito gran-
de. Tendo tudo isto em conta, será sobre a simbólica do espaço em O Senhor 
dos Anéis que incidirá a análise apresentada nos próximos capítulos. Muitos 
aspectos ficarão por comentar, uma vez que a obra não se esgota nesta proble-
mática. Mas é necessário delimitar o campo de análise. Tentarei que o comen-
tário seja tão abrangente quanto possível, mas sempre dentro da perspectiva 
da simbólica do espaço115.
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 Imaginer un cosmos c’est le destin le plus  

naturel de la rêverie.

Gaston Bachelard

Uma das tarefas mais complexas que o autor de narrativas fantásticas 
enfrenta durante o acto criativo consiste na construção do mundo ficcional.  
Neste devem coexistir elementos possíveis e impossíveis, reais e irreais. Simul-
taneamente, o mundo fantástico deve possuir um nível de coerência interna e 
de verosimilhança que mantenham o leitor interessado até ao final da narrativa. 
Enquanto o criador do fantástico canónico apresenta ao leitor um mundo fic-
cional que este reconhece como semelhante ao da realidade quotidiana, o autor 
de fantasias tem de fazer com que o leitor aceite como verosímil um mundo que, 
segundo os padrões consensuais de realidade, é manifestamente impossível. O 
objectivo é convencer o leitor da possibilidade do impossível e enriquecer a sua 
Weltanschauung. Nisto se distingue a fantasia do fantástico canónico, que ape-
nas questiona ou destrói os padrões consensuais de realidade sem propor alter-
nativas. Para a construção do mundo fantástico, o autor é “obrigado” a utilizar 
determinadas fórmulas e técnicas realistas, que permitam dar credibilidade ao 
mundo descrito, como sejam a utilização de personagens psicologicamente fi-
dedignas e a objectividade da descrição. Não é possível fugir ao uso de técnicas 
realistas, porque são estas que permitem convencer o leitor1.

A SIMBÓLICA 
DO ESPAÇO EM 
“O SENHOR 
DOS ANÉIS”

3
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Na construção do mundo fantástico, o autor utiliza também frequente-
mente o maravilhoso. Faz uso da magia e de postulados irracionais que, à 
semelhança do que sucede nos contos de fadas e nos contos tradicionais, são 
aceites pelo leitor. Contudo, apesar desta aproximação entre o fantástico e o 
maravilhoso, há um aspecto importante que permite distinguir os dois géne-
ros. Nos contos de fadas não há uma verdadeira identificação do leitor com as 
personagens, uma vez que a relação assenta numa convenção2. Nas narrativas 
fantásticas (independentemente do subgénero a que pertencem) há sempre a 
preocupação de apresentar personagens com quem o leitor se identifique, para 
que, por via dessa identificação, participe na narrativa. Sem a relação leitor/
herói o fantástico não se pode impor. Por exemplo, se o leitor de uma narrati-
va do fantástico canónico não se reconhecer na personagem principal, ou não 
a considerar fidedigna, não sentirá o choque que a intromissão do fantástico 
no quadro da vida quotidiana provoca, e que é o objectivo final deste tipo de 
narrativas. Do mesmo modo, se o leitor de uma fantasia não se identificar com 
o herói, ou com o narrador, não poderá participar efectivamente nas aventu-
ras fantásticas narradas, não beneficiando quer do enriquecimento psicológico 
que o confronto com o “outro” pode proporcionar, quer do alargamento da 
sua Weltanschauung. Enquanto o conto de fadas assenta numa convenção, as 
narrativas fantásticas assentam, entre outros aspectos, na identificação leitor/
personagem, através da qual o leitor se projecta na acção, tornando-se parte 
integrante da narrativa3. Este tipo de identificação irá facilitar a entrada do lei-
tor no mundo fantástico, levando-o a “esquecer” alguns dos pressupostos em 
que funda a sua noção de realidade.

Na fantasia, o carácter impossível do mundo ficcional é afirmado, geral-
mente, desde o início da narrativa. Mesmo quando tal não sucede, o autor 
raramente adia a afirmação da irrealidade do mundo ficcional para além dos 
primeiros capítulos. Por exemplo, O Senhor dos Anéis inicia-se com a apresen-
tação de um prólogo que pretende explicar, de forma aparentemente objectiva, 
a natureza da narrativa:

Este livro relaciona-se muito com hobbits, e o leitor pode encontrar nas suas pági-
nas muito do carácter e um pouco da história desses seres. [...] Os Hobbits são um povo 
discreto, mas muito antigo; que já foi mais numeroso do que é hoje. [...] Já nos tempos 
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antigos eram, por norma, desconfiados da “Gente Grande”, como nos chamam, e agora 
evitam-nos com pavor e estão a tornar-se difíceis de encontrar. [...] (SA, I, 15) 

———
This book is largely concerned with Hobbits, and from its pages a reader may dis-

cover much of their character and a little of their history. [...] Hobbits are an unobtru-
sive but very ancient people, more numerous formerly than they are today [...]. Even 
in ancient days, they were, as a rule, shy of ‘the Big Folk’, as they call us, and now they 
avoid us with dismay and are becoming hard to find. (LR, I, 17)

Só os leitores mais ingénuos duvidarão dos seus conhecimentos e coloca-
rão, por momentos, a hipótese de o narrador estar a falar de seres que existam 
no mundo real. Os leitores mais cépticos optarão, provavelmente, por uma po-
sição de expectativa. Um pouco mais adiante no prólogo surge uma descrição 
mais pormenorizada dos Hobbits:

...E que são criaturas pequenas, mais pequenas do que os Anões: isto é, menos 
robustas e vigorosas, mesmo quando não são, realmente, muito mais baixas. A sua 
altura é variável e oscila entre 0,60 m e 1,20 m pelas nossas medidas. [...] Vestiam-
se de cores vivas, com grande preferência pelo amarelo e pelo verde, mas raramente 
usavam sapatos, pois os seus pés tinham rijas solas coriáceas e apresentavam-se en-
voltos em cabelo basto e encaracolado, muito semelhante ao da cabeça, que era em 
geral castanho. [...] Regra geral, o seu rosto era mais bonacheirão do que bonito: 
largo, de olhos brilhantes, faces vermelhas e boca sempre pronta a rir, a comer e a 
beber. E riam, comiam e bebiam com frequência e vontade, pois gostavam de grace-
jos simples e de seis refeições por dia [...] Eram hospitaleiros e ficavam encantados 
com festas e presentes, que davam liberalmente e liberalmente aceitavam. (SA, I, 16)

——— 
...they are a little people, smaller than Dwarves: less stout and stocky, that is, 

even when they are not actually much shorter. Their height is variable, ranging be-
tween two and four feet of our measure. [...] They dressed in bright colours, being 
notably fond of yellow and green; but they seldom wore shoes, since their feet 
had tough leathery soles, and were clad in a thick curling hair, much like the hair 
of their heads, which was commonly brown. [...] Their faces were as a rule good 
natured rather than beautiful, broad, bright eyed, red cheeked, with mouths apt to 
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laughter, and to eating and drinking. And laugh they did and eat, and drink, often 
and heartily, being fond of simple jests at all times, and of six meals a day [...]. They 
were hospitable and delighted in parties, and in presents, which they gave away 
freely and eagerly accepted. [...] It is plain indeed that in spite of later estrangement 
Hobbits are relatives of ours. (LR, I, 18)

Os hobbits são, em grande parte, crianças que vivem num mundo utópi-
co, mas são também muito parecidos com os adultos da sociedade ocidental4. 
Após a apresentação da história política, social e linguística dos hobbits, feita 
no prólogo, o leitor está consciente de que a narrativa comporta uma compo-
nente fantástica e, se se propõe continuar a leitura das mil e quinhentas pá-
ginas, tem de aceitar, ou fingir que aceita, a componente irracional5. O herói, 
Frodo, assume, ao longo da narrativa, a função de mostrar que os hobbits são, 
afinal, mais complexos e mais humanos do que o prólogo deixa antever. São 
uma raça profundamente desconfiada de tudo o que não está conforme às suas 
noções consensuais de realidade. A única realidade que lhes interessa é a que 
encontram na vida quotidiana, rotineira e segura do Shire. O mundo exterior, 
o espaço para além das fronteiras definidas nos mapas, é uma enorme mancha 
branca que não lhes interessa e que receiam instintivamente (LR, I, 67). Os 
hobbits possuem uma mentalidade burguesa, profundamente racional, assente 
em preconceitos e hábitos que assumem como naturais.

É principalmente através dos olhos espantados e incrédulos dos hobbits 
que o leitor toma contacto com o mundo fantástico da Terra Média. O co-
nhecimento que leitor e personagens fazem desse mundo é praticamente si-
multâneo, de modo que as reacções perante o impossível e o irracional que as 
personagens manifestam, ecoam muitas vezes as que o próprio leitor sente du-
rante a leitura, o que fortalece a ideia de que essas personagens são dignas de 
fé6. Através da identificação com os hobbits que viajam pela Terra Média, por 
um mundo que desconhecem, o leitor acaba por aceitar as regras desse mundo 
fantástico, ao mesmo tempo e da mesma forma que os heróis da narrativa. Este 
factor de quase simultaneidade do confronto com o fantástico experimentado 
por leitor e personagens é um elemento essencial para o total envolvimento 
do primeiro na narrativa, sem o qual os objectivos da literatura fantástica não 
podem ser alcançados7. 
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A integração do leitor no mundo da fantasia é, também, facilitada pela 
existência de uma certa coerência e consistência que caracterizam esses mun-
dos. Isto é, o mundo fantástico não se apresenta como um mundo caótico. Não 
é o mundo desordenado dos sonhos e dos devaneios, mas um cosmos criado, 
ordenado, com regras próprias e longamente trabalhado quer ao nível da lin-
guagem, quer ao nível da imagética. Com base na realidade conhecida, o escri-
tor cria e ordena o mundo onde o leitor encontra os elementos essenciais com 
os quais está familiarizado: pedras, montanhas, rios, cavernas, florestas, etc. As 
árvores podem ser escarlates e ter troncos macios, os rios podem ser castanhos, 
os lagos podem ser habitados por monstros, as montanhas podem ter formas 
estranhas, contudo, o leitor poderá sempre “visualizar” – com maior ou me-
nor dificuldade consoante a sua própria imaginação e a qualidade poética da 
escrita – estas “irrealidades” porque são variações de realidades concretas: as 
árvores, os rios, os lagos da experiência humana a que a arte do autor deu no-
vos adjectivos e propriedades.

Tolkien foi um dos autores que mais pormenorizadamente dissertou so-
bre a problemática da criação de mundos fantásticos. No artigo “On Fairy-
Stories” afirma a necessidade de o mundo ficcional possuir leis que lhe dêem 
uma certa ordem e consistência: 

[O escritor] cria um Mundo Secundário no qual a nossa mente pode penetrar. 
Dentro dele, o que [o escritor] narra é “verdadeiro”: está de acordo com as leis des-
se mundo. Por isso [o leitor] acredita enquanto permanece, por assim dizer, dentro 
desse mundo. No momento em que a descrença surge, o feitiço quebra-se; a magia, 
ou antes a arte, falhou. Então [o leitor] está de novo no Mundo Primário, observan-
do, do exterior, o pequeno e abortado Mundo Secundário8. 

É a arte do escritor que confere ao mundo fantástico a consistência e a ve-
rosimilhança necessárias para que o leitor se possa integrar nesse mundo, pelo 
menos durante o tempo que dura a leitura: 

Criar um Mundo Secundário no qual o sol verde seja credível [...] requererá, 
provavelmente, trabalho e concentração intelectual, bem como exigirá uma capaci-
dade específica, uma espécie de arte élfica. Pouco são os que tentam tais empreendi-
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mentos. Mas quando o fazem com êxito, estamos perante uma proeza rara da Arte, 
da arte narrativa na sua primeira e mais potente forma9. 

Para que o mundo fantástico possua consistência e verosimilhança o autor 
tem de recriar os elementos do mundo real, dando-lhe novas propriedades, no-
vas formas, eventualmente novos nomes. As raízes do mundo fantástico têm de 
estar inevitavelmente mergulhadas no mundo real10. 

A posição de Tolkien (e de outros autores de narrativas fantásticas) tem 
muitas semelhanças com a posição defendida por Gaston Bachelard quando, 
falando do devaneio poético, afirma que “há momentos na vida do poeta em 
que o devaneio assimila o próprio real” em que “o mundo real é absorvido 
pelo mundo imaginário”11. Através desta assimilação o fantasista realiza um 
dos seus objectivos estético-literários – recuperar uma Weltanschauung em 
que os objectos e os seres sejam aceites na sua especificidade, independente-
mente de um possível valor de troca ou de posse12.

As possibilidades de construção do mundo fantástico são limitadas prin-
cipalmente pela imaginação do autor. Porém, na escolha e transformação dos 
elementos do mundo real intervém um conjunto complexo de factores indi-
viduais como a formação cultural, os princípios estéticos, filosóficos, políti-
cos, éticos, etc. Tudo isto contribui para que cada universo fantástico, quando 
efectivamente escrito com arte (não se limitando ao desenvolvimento de uma 
fórmula), seja único. Apesar da especificidade própria de cada universo fantás-
tico, é possível distinguir um conjunto de técnicas a que a construção desses 
universos obedece. Isto permite agrupá-los dentro de determinadas categorias 
gerais. Kenneth Zahorski e Robert Boyer, no artigo “The Secondary Worlds of 
High Fantasy”, realizaram um interessante levantamento das diversas catego-
rias de mundos fantásticos com base nas diferentes técnicas de construção dos 
mundos ficcionais13. Um dos méritos deste trabalho, na minha opinião, reside 
numa conceptualização suficientemente lata para abranger de forma pertinen-
te, um grande número de obras, entre as quais se inclui a de Tolkien. 
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TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO DOS  
MUNDOS FANTÁSTICOS

1) Mundos Fantásticos remotos    –  Mundos fantásticos indefinidos quan-
to à sua relação com o mundo real.

       –  Mundos fantásticos descritos como 
sen do o mundo real num passado  
lon gínquo.

      –  Mundos fantásticos descritos como 
sendo o mundo real num futuro  
longínquo.

      – Mundos fantásticos pseudomedievais.

2) Mundos Fantástico e real Justapostos – com portais convencionais.
      –  com portadores mágicos ou  

sobrenaturais.
     –  com mundos de sombras platónicas.
     –  com portais científicos ou pseudo- 

-científicos.

3) Mundos dentro de Mundos  – Bosque encantado.
     – Jardim mágico ou sobrenatural.
     –  Mundo real com mundo(s) feérico(s) 

ainda remanescente(s).

Zahorski e Boyer começam por distinguir três grandes categorias de mun-
dos fantásticos, tendo por base o modo como esses mundos se relacionam 
com a “realidade”: mundos remotos relativamente ao mundo real, mundos 
justapostos a que se tem acesso através de portais mágicos e, por fim, mundos 
fantásticos criados dentro do mundo real14. 

Ao longo do artigo os autores definem e subdividem estas categorias e re-
ferem um grande número de obras fantásticas para as exemplificarem. Se se 
aplicar este esquema a O Senhor dos Anéis chega-se facilmente à conclusão de 
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que são utilizados, ao longo da obra, mais do que uma técnica de construção, 
o que contribui para uma maior complexidade da estrutura ficcional. Isto é, 
embora seja possível detectar uma técnica como sendo o ponto de partida da 
construção do mundo fantástico, dentro da narrativa são utilizadas outras téc-
nicas que contribuem para a criação de pequenos espaços fantásticos incluídos 
no cosmos ficcional mais vasto. 

A primeira categoria – mundos fantásticos remotos – inclui obras que se 
caracterizam por introduzirem o leitor directamente no mundo fantástico, sem 
que seja estabelecida qualquer relação com o mundo real em que o leitor se 
movimenta15. Dentro desta categoria os autores distinguem quatro subcate-
gorias: a primeira inclui os mundos fantásticos que, apesar de terem algumas 
semelhanças com o mundo real, são definidos de forma vaga quanto à sua ge-
ografia e cronologia, impedindo, deste modo, uma identificação positiva entre 
os dois mundos16.

A segunda subcategoria inclui os mundos ficcionais que são descritos como 
sendo o mundo real num passado longínquo, frequentemente mítico, ou len-
dário17. É possível encontrar neste tipo de obras a utilização de elementos te-
máticos retirados das mitologias ocidentais, revelando os autores contempo-
râneos uma maior tendência para a utilização das mitologias nórdica, celta e 
clássica. Em minha opinião, O Senhor dos Anéis pertence a esta subcategoria, 
apesar de não ser possível encontrar no texto referências explícitas que per-
mitam identificar, sem qualquer dúvida, a Terra Média com o mundo real, 
ou mais concretamente com a Europa Ocidental, mesmo num passado lon-
gínquo. Contudo, há na obra uma série de indícios astronómicos, geográficos 
e culturais que fundamentam esta posição. Por exemplo, nos céus da Terra 
Média podem ser vistas algumas das constelações observáveis no firmamento 
real (embora sejam apresentadas com outras designações). Em O Silmarillion, 
o autor narra a criação de novas estrelas pela deusa Varda, que as colocou no 
céu para atenuar a escuridão em que se encontrava mergulhada a Terra Média. 
Foram seis as estrelas criadas por Varda nesta ocasião: Carnil (que era uma 
estrela vermelha), Luinil (que tinha uma luminosidade azul), Nénar, Lumbar, 
Alcarinquë “a Gloriosa” e Elemmírë (S, 55; OS, 52)18. Para além da criação 
destas estrelas, Varda agrupou ainda estrelas já existentes em seis novas cons-
telações: Telumendil e Anarríma (S, 55; OS, 52)19, Wilwarin (que corresponde 
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possivelmente à constelação Cassiopeia) (S, 426; OS, 343)20, Soronúmë (pro-
vavelmente a constelação Águia) (S, OS, 339)21, Menelmacar (Oríon) (S, 409; 
OS, 333)22 e Valacirca (Ursa Maior) (S, 424; OS, 342)23.

Só as duas últimas constelações são mencionadas em O Senhor dos Anéis, 
mas este facto é significativo porque possibilita identificar o espaço onde de-
corre a acção como sendo o hemisfério norte. Quando Frodo se encontra com 
os elfos, ainda dentro das fronteiras do Shire, são visíveis no céu a conste-
lação Remmirath (Plêiades)24, a estrela Borgil (Betelgueze ou Aldebaran)25 e 
Oríon26. Mais tarde, já na estalagem de Bree, Frodo aproxima-se da janela 
para observar a noite e vê a Ursa Maior brilhando sobre Bree Hill, a grande 
colina a norte da povoação (SA. I, 209)27 [LR, I, 117].

Quanto aos indícios geográficos que permitem identificar a Terra Média com 
o mundo real, situam-se mais ao nível dos pequenos espaços do que dos conti-
nentes. Considero um trabalho inútil tentar identificar “a compasso” as regiões 
da Terra Média com as do continente europeu, como faz, de certo modo, Ruth 
Noel28. Isso é um trabalho posterior à leitura que, quando muito, confirmará 
uma impressão deixada pelo texto, mas olhando apenas para o mapa da Terra 
Média dificilmente se consegue descobrir uma relação evidente com a realidade 
geográfica da Europa. No entanto, ao ler o texto, o leitor encontra uma série de 
pormenores que fortalecem a sensação de que aquele mundo ficcional é, em par-
te, o mundo real. Por exemplo, as estações do ano são absolutamente idênticas 
às do hemisfério norte, as florestas que cobrem certas regiões da Terra Média são 
florestas de carvalhos, castanheiros ou faias, mas não faltam também os salguei-
ros perto dos rios, ou o azevinho. Há ainda os prados onde pastam manadas de 
cavalos e as regiões pantanosas infestadas de mosquitos. São estes pormenores, 
frequentemente introduzidos na narrativa, que convencem o leitor de que está 
em regiões, apesar de tudo, bastante familiares.

Através das diversas sociedades representadas em O Senhor dos Anéis – as 
sociedades dos homens, dos hobbits, dos elfos e dos anões – Tolkien consegue 
transmitir ao leitor uma sensação de familiaridade, pois, em todas estão repre-
sentados aspectos próprios das sociedades humanas. Os hobbits apresentam 
muitas características pequeno-burguesas, os elfos cultivam o amor às artes, vi-
vendo na busca eterna da beleza e da harmonia, nos anões predomina o orgu-
lho e o apego a valores como o da independência. As comunidades humanas 
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retratam as sociedades ocidentais medievais, com hierarquias rígidas e regras de 
conduta baseadas nos códigos de cavalaria. Contudo, são evidentes, nas socie-
dades da Terra Média, os sinais de uma certa decadência moral e ética que mina 
as principais estruturas de poder e, consequentemente, as sociedades em geral29.

As ficções que representam o mundo real num futuro longínquo aproximam 
o fantástico de um género que lhe está próximo: a ficção científica. Não é, por 
isso, uma técnica aplicável a O Senhor dos Anéis30. Já a técnica de recriar o pas-
sado medieval é claramente visível nas sociedades humanas (e, em parte também 
nas élficas) da Terra Média. Tolkien era um especialista da Idade Média, um pro-
fundo conhecedor não só da literatura como da cultura medieval. Beowulf, o seu 
texto preferido, serviu de modelo para as sociedades humanas, profundamente 
hierarquizadas, particularmente para a dos Cavaleiros de Rohan31.

A técnica de criação de mundos fantásticos justapostos ao mundo real pos-
sibilita que o autor e o leitor estabeleçam comparações directas entre os dois 
mundos. Por exemplo, C. S. Lewis utiliza esta técnica em The Chronicles of 
Narnia e em duas das obras de The Cosmic Trilogy: Out of the Silent Planet 
e Perelandra em que o herói é transportado para um outro planeta32. É pelas 
descrições e análises que a personagem principal estabelece entre o que vê no 
mundo novo e o que conhece do mundo real, que o leitor toma contacto com 
as diferenças que caracterizam aqueles lugares fantásticos. A técnica de jus-
tapor dois mundos obriga à utilização de portais ou de transportadores que 
permitam a passagem de um mundo para outro. De entre as várias formas de 
ligação entre os mundos distinguem-se três categorias que são utilizadas, en-
tre outros autores, por C. S. Lewis33. Os portais convencionais incluem uma 
grande variedade de passagens como, por exemplo, a toca do coelho em Alice’s 
Adventures in Wonderland (1865) [Alice no País das Maravilhas] e o espelho 
em Through the Looking-Glass (1872) [Alice do Outro lado do Espelho]34. 
Em As Crónicas de Nárnia, C. S. Lewis utiliza, também, a técnica dos mundos 
justapostos e aí recorre a portais convencionais como o roupeiro em The Lion, 
the Witch and the Wardrobe [O Leão, a Bruxa e o Guarda-fatos], o quadro em 
The Voyage of the Dawn Treader [A Viagem do Caminheiro da Alvorada] ou 
os lagos em The Magician’s Nephew [O Sobrinho do Mágico]35.

Zahorski e Boyer distinguem ainda os portadores mágicos ou sobrenaturais 
que, tal como os portais, permitem a passagem para o mundo fantástico. Esta 
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categoria inclui, por exemplo, os anéis mágicos em O Sobrinho do Mágico36. 
Mas, em minha opinião, a melhor criação de Lewis em termos de portadores 
mágicos ou sobrenaturais é a “nave” em que o herói, Ransom, é transportado 
para Perelandra. Uma nave de material desconhecido, impulsionada exclusi-
vamente pela força de uma entidade sobrenatural, o Oyarsa de Malacandra37.

Ainda entre os vários portais há a considerar os portais científicos ou pseu-
docientíficos que resultam da utilização de elementos próprios da ficção cien-
tífica, como as naves espaciais, para transportar as personagens de um mundo 
para outro. Verifica-se, nestes casos, a aproximação do fantástico a um género 
literário próximo, como é a ficção científica. Porém, essa aproximação é mais 
ilusória do que real. Depois de se chegar ao mundo fantástico o “aparato cien-
tífico” é substituído pelos elementos mágicos ou sobrenaturais38. Por exemplo, 
David Lindsay utiliza, em A Voyage to Arcturus, uma cápsula para levar o 
herói, Maskull, da Terra para Tormance, um planeta fantástico onde as nossas 
noções de realidade são constantemente abaladas. Lindsay descreve a nave 
como sendo um torpedo de cristal39.

A última categoria de portais é a que utiliza a técnica de criar mundos 
dentro de outros mundos. Nesta podem ser usados vários cenários específicos, 
entre os mais frequentes o bosque encantado, o jardim mágico ou sobrenatu-
ral e o mundo real com mundos feéricos ainda remanescentes. Nesta categoria 
não há portais ou portadores mágicos que permitam o acesso de um mundo 
para outro, havendo sim fronteiras físicas que delimitam cada um dos espaços. 
Tolkien utiliza a técnica de criar mundos dentro de mundos, seja para desen-
volver espaços diferentes dentro do mundo fantástico, seja no sentido mais 
geral para criar espaços fantásticos dentro de um mundo descrito como real. 
Por exemplo, em O Senhor dos Anéis, a técnica do mundo dentro de outro 
mundo, cria espaços fantásticos dentro do próprio universo da Terra Média. 
Encontramos na narrativa, por exemplo, três bosques (ou florestas) encanta-
dos. O primeiro que é descrito é a “Velha Floresta”, uma floresta primordial 
de cujo centro emana uma força negativa que controla todo o espaço, atraindo 
e dominando quem se propõe atravessar aquele lugar. A floresta encontra-se 
nas fronteiras do Shire, está delimitada por uma extensa cerca com um único 
acesso – um túnel subterrâneo construído pelos hobbits.
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Mas a floresta é estranha. Tudo nela está muito mais vivo, muito mais cons-
ciente: do que se passa, por assim dizer, do que as coisas do Shire. E as árvores não 
gostam de desconhecidos. Observam-nos. Geralmente, limitam-se a observar--nos, 
enquanto a luz do dia dura, e pouco fazem. De vez em quando, as mais antagónicas 
podem deixar cair um ramo, ou estender uma raiz, ou prender-nos com um sarmen-
to comprido. Mas à noite as coisas podem ser mais alarmantes, ou pelo menos foi o 
que me disseram. [...] Dizem que as árvores se mexem, realmente, e são capazes de 
cercar desconhecidos e não os deixar passar. (SA, I, 136)

———
The Forest is queer. Everything in it is very much more alive, more aware of 

what is going on, so to speak, than things are in the Shire. And the trees do not like 
strangers. They watch you. They are usually content merely to watch you, as long 
as daylight last, and don't do much. [...] But at night things can be most alarming, 
or so I am told. [...] They do say the trees do actually move, and can surround 
strangers and hem them in. (LR, I, 153-54)

O segundo bosque encantado, descrito em O Senhor dos Anéis, tem um 
carácter claramente edénico. É a floresta élfica de Lothlórien criada pela prin-
cesa Galadriel. Aqui o tempo corre mais lento, as árvores têm uma folhagem 
dourada e prateada. Os viajantes que são aceites encontram conselho para 
resolver os seus problemas e recuperam as forças. No centro da floresta está 
Caras Galadhon, uma cidade construída nas árvores, residência dos senhores 
de Lothlórien, Galadriel e Celeborn. As fronteiras exteriores de Lothlórien são 
vigiadas por elfos que impedem a progressão dos inimigos. A cidade, por sua 
vez, é circular com portões que abrem para sul. Toda a cidade está protegida 
por um fosso (SA, I, 382-418) [LR, I, 432-91].

A terceira floresta encantada é outra floresta primordial – Fangorn. É um 
lugar assustador habitado por espíritos estranhos. Aqui se refugiam os últimos 
guardiães das florestas, os gigantescos ents como Barba de Árvore,

... uma grande figura com ares de homem e, ao mesmo tempo, de troIl, com 
4,20 m de altura, pelo menos, muito robusta; de cabeça alta e praticamente sem 
pescoço. Tornava-se difícil dizer se a cobria uma fazenda semelhante a cortiça verde 
e cinzenta ou se essa era mesmo a sua “pele”. De qualquer modo, os braços, a curta 
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distância do tronco, não estavam enrugados, e sim cobertos por uma pele castanha 
e lisa. Os grandes pés tinham sete dedos cada um. A parte inferior do rosto com-
prido apresentava uma ondulante barba grisalha, basta, quase ramosa nas raízes, 
fina e musguenta nas pontas. [...] uns olhos profundos que os observavam, lenta e 
solenemente, mas de modo muito penetrante. Eram castanhos, injectados de uma 
luz verde.” (SA, II, 71)   

———
... a large man like, almost Troll like, figure, at least fourteen foot high, very sturdy, 

with a tall head, and hardly any neck. Whether it was clad in stuff like green and grey 
bark, or whether that was its hide, was difficult to say. At any rate the arms, at a short 
distance from the trunk, were not wrinkled, but covered with a brown smooth skin. 
The large feet had seven toes each. The lower part of the long face was covered with 
a sweeping grey beard, bushy, almost twiggy at the roots, thin and mossy at the ends. 
[...] [The eyes] were brown, shot with a green light. (LR, II, 77)

Criados por Yavanna, a deusa da vegetação, os Ents foram concebidos como 
“pastores da vegetação” para que “pudessem falar em nome de todas as coisas 
que têm raízes e punir aqueles que as prejudicassem. [...] serão reverenciados e 
a sua cólera justa será temida.” (S, 52-53; OS, 49-50). Com a evolução da Terra 
Média, as florestas que os ents protegiam tornaram-se cada vez mais pequenas e 
o número de guardiães foi, por sua vez, diminuindo. Em O Senhor dos Anéis são 
uma espécie em decadência, venerada pelos elfos, temida pela maioria dos habi-
tantes da Terra Média.

Tolkien criou ainda outros mundos dentro da Terra Média, desenvolvendo 
o carácter ambivalente que um mundo feérico pode ter. Isto é, nem todos os 
mundos são necessariamente belos, acolhedores, em suma, positivos. Há tam-
bém mundos habitados por seres hostis, mundos de onde emana uma força 
negativa. Na Terra Média existem os dois tipos de mundos. Um mundo es-
sencialmente positivo é, naturalmente, aquele onde os deuses e os outros seres 
imortais, como os Maiar (deuses menores) e a maioria dos elfos estabeleceram 
os seus domínios – as Terras Imperecíveis. Este paraíso, situado inicialmente 
no continente de Aman, é protegido a norte, leste e sul pelas montanhas Pelóri 
e a oeste pelo mar Ekkaia. Valinor é o lugar onde se concretizam os ideais de 
perfeição, beleza, paz e harmonia. Durante milénios o paraíso fez parte inte-
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grante do mundo criado. Porém, no final da Segunda Era, e por intervenção 
divina, a Terra foi tornada esférica e os domínios dos deuses foram colocados 
fora dos círculos do mundo. A partir desse momento apenas os barcos dos el-
fos podiam chegar às Terras Imperecíveis, navegando por um caminho mágico. 
Até ao final da Terceira Era, os contactos entre o paraíso celeste e a Terra con-
tinuaram possíveis, embora limitados. Se o paraíso era ainda uma realidade 
para a maior parte dos elfos, para os outros seres era sobretudo um mito.

Em contraste com este mundo idílico está Mordor, o domínio das trevas. 
Fechado ao exterior por dois conjuntos montanhosos, as montanhas da cinza a 
norte e as montanhas sombrias a sul e oeste, este lugar é desértico e escuro. No 
centro de Mordor está o vulcão Orodruin que espalha as suas cinzas e fumo 
por toda a região. A sul ficam as planícies de Nurn, uma vasta região agrícola 
atravessada por quatro rios que desaguam num mar interior. Aqui trabalham 
os escravos de Sauron, para abastecer de alimentos os exércitos do Senhor das 
Trevas. Mordor é, em todos os aspectos, a antítese das Terras Imperecíveis.

Ficou demonstrado que, na criação de espaços fantásticos, os autores uti-
lizam um conjunto de técnicas que têm por objectivo organizar e estruturar a 
narrativa, possibilitando dissolver as barreiras do tempo, juntando o passado 
e o presente, a fantasia e a realidade40. Se a técnica de construção do mundo 
ficcional varia de obra para obra, há, contudo, uma característica que todos os 
universos da fantasia partilham – tanto a acção narrada, como o cenário onde 
decorre, possuem, de forma intrínseca, uma carga simbólica que aprofunda e 
amplia o significado da obra literária. O leitor de uma obra deste género não se 
limita a seguir o herói numa simples sucessão de aventuras num ambiente estra-
nho, mas, por via dos símbolos presentes na obra, mergulha no mundo desco-
nhecido do inconsciente colectivo, donde emergirá com uma visão renovada da 
vida e da realidade. Os vários cenários que citei possuem um significado simbó-
lico que não referi propositadamente. Esse será o objecto de análise dos próxi-
mos capítulos onde, através da interpretação de símbolos como a montanha, o 
rio, a ilha, a floresta, etc., estudarei o espaço fantástico. O símbolo não tem um 
significado unívoco. O símbolo actualiza-se em cada texto de modo que o seu 
significado varia de obra para obra. Cada universo fantástico é formal e simbo-
licamente um universo diferente. O Senhor dos Anéis é, em termos simbólicos, 
uma narrativa riquíssima e complexa. Segue-se uma análise mais aprofundada 
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dos símbolos fundamentais em O Senhor dos Anéis, explorando e definindo os 
vários sentidos que estes podem ter em geral e nesta narrativa em particular.
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ras de Taran, um jovem que se vê envolvido nas lutas entre o bem e o mal em Prydain, um 
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lidade.
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A criação de Varda é narrada da seguinte forma: 

“Então, Varda saiu do conselho, olhou do alto de Taniquetil e viu a escuridão da Terra 

Média sob as inúmeras estrelas, ténues e distantes. Depois iniciou um grande labor, o 

maior de todos os trabalhos dos Valar desde a sua vinda para Varda. Tirou os orvalhos 

de prata das tinas de telperion e com eles fez novas e mais brilhantes estrelas para a vin-

da dos primogénitos [...] Nesse tempo fez Carnil e Luinil, Nénar e Lumbar, Alcarinquë 

e Elemmíre, e muitas outras das antigas estrelas reuniu e colocou como sinais nos céus 
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de Arda: Wilwarin, Telumendil, Soronúmë e Anarríma; e Menelmacar, com o seu cinto 

reluzente, que prevê a última batalha que se travará no fim dos tempos. E alto, no Norte, 

como um desafio a Melkor, colocou a coroa de sete poderosas estrelas, Valacirca, a Foice 

dos Valar e sinal de condenação.” (OS, 52)  
———
“Then Varda went forth from the Council, and she looked out from the height of 

Taniquetil, and beheld the darkness of Middle-earth beneath the innumerable stars, faint 

and far. Then she began a great labour, greatest of all the works of the Valar since their 

coming into Arda. She took the silver dews from the vats of Telperion, and therewith she 

made new stars and brighter against the coming of the First-born […]. Carnil and Luinil, 

Nénar and Lumbar, Alcarinquë and Elemmírë she wrought in that time, and many oth-

er of the ancient stars she gathered together and set as signs in the heavens of Arda: 

Wilwarin, Telumendil, Soronúmë and Anarríma; and Menelmacar [swordsman of the 

Sky] with his shinning belt, that forebodes the Last Battle that shall be at the end of days. 

And high in the north as a challenge to Melkor she set the crown of seven mighty stars to 

swing, Valacirca, the Sickle of the Valar and the sign of doom.” (S, 55 56)

24. Robert Foster, The Complete Guide to Middle-earth, 328.

25. Robert Foster, The Complete Guide to Middle-earth, 51. Paul Kocher identifica 

Borgil com Marte (Master of Middle-earth, 7). Pessoalmente inclino-me mais para que se 

trate da estrela Aldebarã, uma estrela de primeira grandeza da constelação Touro, que apre-

senta uma cor avermelhada, característica referida no texto de Tolkien.

26. “Muito alto, no Oriente distante, apareceram Remmirath, as Estrelas Reticuladas, 

e, lentamente, acima das névoas, surgiu a rubra Borgil, a cintilar como uma jóia de fogo. 

Nisto, mercê de qualquer mudança dos ventos, as névoas desapareceram como um véu que 

se afastasse, e surgiu, ao subir a orla do mundo, o Espadachim do Céu, Menelvagor, com o 

seu cinto reluzente” (SA. I. 104).

27. Para que não fiquem quaisquer dúvidas na mente do leitor Tolkien apresenta nesta 

página a seguinte nota: “Nome que os Hobbits dão à Ursa Maior”.

28. Ruth Noel, na obra The Mythology of Middle-earth (London: Thames and Hudson, 

1977, 44-45), identifica uma série de lugares ficcionais com certas zonas da Europa 

Ocidental, mas deste trabalho não resulta, em minha opinião, nenhuma indicação essencial 

para a interpretação do texto, não havendo, por isso, um ganho objectivo de informação.

29. Na obra Master of Middle-earth, Paul Kocher defende uma posição semelhante à 

que tenho vindo a apresentar. Diz ele: “A Terra Média é um lugar de muitas maravilhas. 
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Mas estas estão todas cuidadosamente encaixadas num contexto de clima e geografia, céus 

nocturnos familiares, arbustos e árvores conhecidos, animais e pássaros habitando a terra 

durante o dia, homens e criaturas de aparência humana com sociedades não muito diferentes 

das nossas. Consequentemente, o leitor caminha através da paisagem da Terra Média com 

uma segurança propiciada pelo reconhecimento que o persuade a acreditar em tudo o que 

acontece” (Master of Middle-earth, 2).

30. Como exemplos deste tipo de mundos fantásticos é possível citar as obras de Jack 

Vance, The Dying Earth (New York: Hillman, 1950) e The Eyes of the Overworld (New 

York: Ace Books, 1966). Nestas obras a acção decorre na Terra, mas num futuro distante. A 

civilização tal como a conhecemos desapareceu e o mundo é, de novo, governado pela ma-

gia. Não há tradução portuguesa destas obras.

31. Como salientam Zahorski e Boyer, as crenças e costumes descritos nestas obras, em-

bora possam ser historicamente fundamentados, são estranhos à nossa realidade quotidiana, 

pelo que é possível lê-las como pertencendo a um mundo diferente, fantástico, segundo os 

padrões consensuais de realidade. Incluem-se nesta subcategoria a obra de T. H. White, The 

Once and Future King (London: Collins, 1958; ed. portuguesa: O Rei que foi e um dia será, 

trad. Martins Lopes. Mem Martins: Europa-América, 1988), que recria a lenda arturiana. 

Também uma recriação da lenda do rei Artur, The Mists of Avalon (1982, London: Penguin, 

1984; ed. portuguesa: As Brumas de Avalon, trad. Maria Lúcia Garcia. Lisboa: Difel, 1987-

89), de Marion Zimmer Bradley, apresenta a história segundo o ponto de vista das persona-

gens femininas envolvidas, como Igraine, Guinevere, Viviane e Morgan Le Fay. Sobre Tolkien 

e a cultura medieval ver Jane Chance, ed., Tolkien the Medievalist, (Londres e Nova Iorque: 

Routhledge, 2003).

32. C. S. Lewis, The Chronicles of Narnia, illustrated by Pauline Baynes (London: 

Collins, Lions, 1980). Esta colecção inclui as seguintes obras: The Lion, The Witch and 

the Wardrobe (London: Geoffrey Bles, 1950); Prince Caspian (London: Geoffrey Bles, 

1951); The Silver Chair (London: Geoffrey Bles, 1953); The Horse and His Boy (London: 

Geoffrey Bles, 1954); The Voyage of the Dawn Treader (London: Geoffrey Bles, 1955); The 

Magician’s Nephew (London: Geoffrey Bles, 1955); The Last Battle (London: Geoffrey Bles, 

1956). Estas obras estão traduzidas em português: As Crónicas de Nárnia (Lisboa: Gradiva, 

1994; Lisboa: Presença, 2005). Quanto à trilogia de ficção científica as edições portuguesas 

são: Para além do Planeta Silencioso trad. Maria Luísa Gonçalves dos Santos (Mem Martins: 

Europa-América, 1984); Perelandra; Viagem a Vénus, trad. Silva Horta (Mem Martins: 
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Europa-América, 1991); Aquela Força Medonha, trad. Silva Horta (Mem Martins: Europa-

América, 1991).

33. Zahorski e Boyer referem uma quarta forma de justapor os mundos fantásticos e 

real, que consiste na criação de mundos de sombras platónicas em que os mundos criados 

seriam imitações (sombras no sentido platónico do termo) de mundos ideais preexistentes. 

Adoptam estas técnicas autores com Lorde Dunsany e Roger Zelazny. Em The Gods of 

Pegãna (London: Elkin Mathews, 1905) de Lorde Dunsany, o deus Mana-Yood-Sushai cria 

nos seus sonhos deuses, mundos e seres enquanto Skarl toca tambores. Sempre que Skarl 

pára o deus criador acorda e as suas criações desvanecem-se. Mais recentemente, Roger 

Zelazny desenvolveu um universo fantástico – Amber – em que os catorze membros da fa-

mília real possuem o poder de criar mundos-sombra de que a Terra seria um exemplo. Um 

desses príncipes é enviado para o nosso planeta para aí fazer a sua aprendizagem. A esta 

técnica de criação de mundos fantásticos Zelazny associa elementos da lenda arturiana e a 

imagética do Tarot. Roger Zelazny, The Amber Series (New York: Doubleday, 1970-1978; 

Arbour House, 1985-1987). Esta série inclui sete volumes: Nine Princes in Amber (1970); 

The Guns of Avalon (1972); The Sign of the Unicorn (1975; ed. portuguesa: O Sinal do 

Unicórnio, col. Argonauta, 2003), The Hand of Oberon (1976; ed. portuguesa: A Mão de 

Oberon, col. Argonauta, 2004); The Courts of Chaos (1978; ed. portuguesa: As Cortes do 

Caos, col. Argonauta, 2004); Trumps of Doom (1985); Blood of Amber (1986; ed. portu-

guesa: O Sangue de Âmbar, col. Argonauta, 2005); Sign of Chaos (1987). 

34. Lewis Carroll, The Complete Works of Lewis Carroll, introduction by Alexander 

Woolcott, illustrated by John Tenniel (1938; London: Penguin Books, 1982) 9-120, 121-250.

35. C. S. Lewis, The Lion, The Witch and the Wardrobe, 12 e seguintes; The Voyage of 

the Dawn Treader, 9 e seguintes; The Magician’s Nephew, 31 e seguintes.  

36. C. S. Lewis, The Magician’s Nephew, 17 e seguintes. A obra de E. Nesbit, The Story 

of the Amulet (London: Fisher Unwin, 1906) [A História do Amuleto, trad. Maria Helder 

Valério (Lisboa: Presença, 1992)] pode ter servido de inspiração para Lewis criar os anéis 

mágicos. Na obra de Nesbit, o portador mágico consiste num amuleto egípcio que tem ins-

crita uma palavra mágica. Dizendo essa palavra e o destino pretendido, o possuidor do amu-

leto é levado para um espaço e um tempo diferentes.

37. Lewis descreve nestes termos a nave de Ransom: “something white and semi-trans-

parent – rather like ice. A great big thing, very long a kind of box, an open box: and 

of a disquieting shape which I did not immediately recognise. It was big enough to put 

a man into.” (Perelandra, 137-138); “The most noticeable thing in the room was the big 
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white object. [...] It was a large coffin-shaped casket, open. On the floor beside it lay its lid 

[...]. Both were made of the same white material, like ice, but more cloudy and less shin-

ning.” (Perelandra, 140).

38. Zahorski e Boyer, “The Secondary Worlds of High Fantasy”, 69. 

39. “Maskull beheld with awe the torpedo of crystal which was to convey them through 

the whole breadth of visible space. It was forty feet long, eight broad, and eight high; the 

tank containing the Arcturian back-rays was in front, the car behind. The nose of the tor-

pedo was directed towards the south-eastern sky. The whole machine rested upon a flat plat-

form, raised about four feet above the level of the roof, so as to encounter no obstruction on 

starting its flight. Krag flashed the light on to the door of the car, to enable them to enter. [...] 

He threw the torch through the open door, which was then carefully closed, fastened, and 

screwed up.” David Lindsay, A Voyage to Arcturus, with a note by Galad Elflandsson (1920, 

Secaucus, New Jersey: Citadel Press, s.d.; não há tradução portuguesa deste título) 43.  

C. S. Lewis foi um dos autores que mais contribuiu para a popularidade póstuma de David 

Lindsay, reconhecendo, inclusivamente, a influência que este autor inglês exerceu sobre ele. 

Numa carta a Charles A. Brady, datada de Outubro de 1944, Lewis afirma: “O verdadeiro 

pai do meu livro é Voyage to Arcturus de David Lindsay [...]. Foi Lindsay quem primeiro me 

deu a ideia de que o apelo da “cientficação” podia ser combinado com o apelo sobrenatural 

[...] A sua concepção espiritual é detestável, quase diabólica, penso, e o seu estilo é rudimen-

tar; mas ele mostrou-me que pancada podíamos levar ao misturar os dois elementos.” (C. S. 

Lewis, Letters. Edited with a memoir by W. H. Lewis. Revised and enlarged edition. Edited 

by Walter Hooper. 1966. London: Fount Paperbacks, 1988) 375.

40. Zahorski e Boyer, “The Secondary Worlds of High Fantasy”, 80.
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 Once upon a time [...] I had a mind to make a body of 

more or less connected legend, ranging from the large  

and cosmogonic, to the level of romantic fairy-story [...] 

which I could dedicate simply: to England.

J. R. R. Tolkien

“O Senhor dos Anéis”, inicialmente concebido como continuação de O 
Hobbit, é o resultado de dezassete anos de trabalho criativo, frequentemente 
interrompido por vários motivos, entre os quais as obrigações académicas do 
autor. Ao longo desse tempo, o plano inicial foi sendo sucessivamente am-
pliado, a trama narrativa e simbólica foi-se adensando. Na realidade, Tolkien 
integrou O Senhor dos Anéis num plano criativo mais vasto que iniciara em 
1917. O objectivo era criar um conjunto de narrativas míticas e lendárias que 
correspondesse às concepções estético-literárias do autor, formadas a partir da 
leitura e estudo de diversas mitologias. Por outro lado, a formação como filó-
logo e o interesse pela linguística levaram-no a conceber um plano que incluía 
um conjunto de línguas inventadas, para as quais desenvolveu as respectivas 
evoluções históricas. Essas línguas foram integradas no projecto literário, tor-
nando-se nas línguas que os povos ficcionais das narrativas falavam, nas quais 
compunham os seus poemas e canções.

O ESPAÇO MÍTICO 
FANTÁSTICO DA 
TERRA MÉDIA

4
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Como facilmente se pode perceber, para elaborar um estudo da obra O 
Se nhor dos Anéis, tendo em conta as fontes e o processo de desenvolvimen-
to, torna-se indispensável analisar a vida e obra deste autor em todas as suas 
vertentes: artística, profissional e familiar. Um tal estudo não deve ter por ob-
jectivo explicar a obra ou os acontecimentos nela narrados, mas permitir, por 
exemplo, ver quais os mitos e lendas que influenciaram a imaginação do au-
tor e de que forma ele recriou certas estruturas simbólicas, dando-lhes novos 
significados. Durante dezassete anos Tolkien elaborou, escreveu e reformulou 
a narrativa por diversas vezes. Como afirma numa carta a Milton Waldman, 
provavelmente todas as palavras das mais de seiscentas mil que formam a nar-
rativa O Senhor dos Anéis, foram pensadas e estudadas. A atenção ao por-
menor e a coerência são características do método de trabalho de Tolkien em 
todas as áreas, tanto a nível artístico como científico.

Os capítulos que se seguem têm por objectivo analisar a simbólica do espa-
ço em O Senhor dos Anéis, mas requerem a leitura do apêndice onde se apre-
senta a biobibliografia de Tolkien a fim de que se possa integrar O Senhor dos 
Anéis no conjunto da obra do autor, publicada em vida e postumamente.

4.1. a viagem do anel: os percursos míticos  
e as demandas

Um anel para a todos dominar, um anel para os encontrar,

Um anel para a todos prender e nas trevas os reter 

Na Terra de Mordor onde moram as Sombras.

J. R. R. Tolkien

A demanda de Frodo Baggins começou no ano 3001 da Terceira Era. A sua 
missão heróica tinha por objectivo salvar a Terra Média do domínio de Sauron, 
permitindo a completa realização do plano criador de Ilúvatar. Para tal, Frodo 
tinha de destruir o Anel Um (One Ring). Sem ele, Sauron podia ser dominado 
mas, uma vez de posse do Anel, tornava-se num inimigo virtualmente invencí-
vel. Com Sauron dominando o mundo, através do poder destruidor da sua ma-
gia, todos os seres se tornariam seus escravos, e a última fase revelada do plano 
de Ilúvatar, que previa o domínio do mundo pelos homens, não se realizaria. 
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Por este motivo, a demanda de Frodo é uma demanda mítica em que o hobbit 
se torna no salvador do mundo1.

No tempo zero, no vazio primordial, o demiurgo concebeu um plano que 
incluía a criação dos deuses, depois a da Terra, o domínio do mundo pelos 
Filhos de Ilúvatar (os elfos e os homens) e, finalmente, a união de toda a cria-
ção com o demiurgo. Deste plano, dividido em quatro momentos, Ilúvatar 
revelou aos deuses apenas três. Isto é, os deuses que participaram na criação 
de Arda conheciam a história do mundo até ao momento em que os homens 
se tornariam nos senhores da Terra Média, mas ignoravam a forma como toda 
a criação se reuniria com o demiurgo. Por outro lado, a evolução do mundo 
criado decorreu ao longo de quatro grandes momentos, as Quatro Eras. As 
narrativas da Terra Média registam os acontecimentos ocorridos durante as 
três primeiras eras e introduzem a última, indicando que esta será dominada 
pelos homens, mas deixam a narrativa em aberto.

Durante a Primeira Era, os deuses ordenaram o mundo, acolheram e orienta-
ram os elfos e reconheceram a presença dos homens, tendo com estes uma relação 
mais superficial. Na Segunda Era, os elfos dominaram a Terra Média, tentaram 
recriar nos seus domínios a beleza e o esplendor de Valinor, e produziram grandes 
obras, como, por exemplo, os Anéis do Poder. Foram também importantes no 
desenvolvimento cultural dos homens, orientando, em parte, a sua evolução. A 
Terceira Era caracteriza-se fundamentalmente pela emancipação das várias raças 
que povoavam a Terra Média, seguindo cada uma o seu percurso próprio. Porém, 
há um aspecto comum às diversas culturas neste período. Todas atravessam um 
longo período de decadência, conhecendo momentos de profunda crise social, 
cultural e económica. Os elfos diminuíram em número e a sua influência restrin-
giu-se quase exclusivamente aos seus domínios que, neste período, eram geogra-
ficamente pequenos e bem delimitados. Os Anões, famosos pelas suas grandes 
riquezas e pelo poder que emanava do seu império sob as montanhas (Khazad-
dûm), viviam no exílio, tentando reconstruir o seu mundo, mas sem verdadeiro 
êxito. Os homens, afastados da influência dos elfos, foram incapazes de manter 
o controlo dos seus vastos domínios. A linha real entrou na clandestinidade, en-
quanto os antigos territórios foram destruídos por calamidades sucessivas.

A demanda de Frodo inicia-se no momento em que a crise é mais aguda, 
em que o desastre parece eminente. O insucesso da sua missão podia pôr em 
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causa toda a criação, que caíria sob o domínio absoluto das Trevas, compro-
metendo a plena realização do plano de Ilúvatar, impedindo que toda a criação 
se reunisse com o deus supremo para, em conjunto, entoarem o último tema 
da sinfonia cósmica.

A Terra Média é um mundo fantástico onde o que é estranho e “impossí-
vel” ocupam um lugar de destaque. Contudo, o conjunto das narrativas per-
mite perceber a existência de uma ordem, na qual assenta toda a evolução, 
que se baseia no jogo dos quatro primeiros números inteiros. Desde tempos 
imemoriais, os números foram entendidos como entidades portadoras não só 
de significado quantitativo mas, também, como símbolos. É nesta qualidade 
que eles devem ser entendidos na obra de Tolkien. A combinação sequencial 
dos números surge logo na primeira narrativa do ciclo, no mito cosmogónico, 
e é desenvolvida ao longo de todas as outras narrativas, quer de forma directa 
pela afirmação de que os episódios narrados pertencem a esta ou aquela era, 
quer de forma indirecta pela referência a acontecimentos passados ou futuros2.

O número “um” simboliza tradicionalmente a unidade primordial, entendi-
da como a soma total de todas as possibilidades. Neste sentido, o número pode 
ser entendido como símbolo da diversidade potencial3. Durante a Primeira 
Era, a Terra Média foi ordenada a partir da matéria-prima primordial, inician-
do-se um longo processo de progressiva diferenciação: primeiro os elementos 
foram separados e ordenados, depois a natureza desabrochou em múltiplas 
formas de vida, das mais elementares às mais complexas (em que se incluem os 
“Filhos de Ilúvatar”). Foi, também, nesta fase que se verificaram as primeiras 
manifestações e confrontos de duas forças motrizes essenciais: o Bem e o Mal, 
representados respectivamente pelos Valar e por Melkor, que desde o primeiro 
momento lutaram pelo controlo da criação. Em termos gerais, esta Era é a da 
manifestação de todo o potencial criativo de Ilúvatar.

O número “dois” é um símbolo da dualidade, do conflito que de latente 
se torna manifesto, da oposição que pode ser incompatível e destruidora ou 
complementar e fecunda4. A história da Segunda Era da Terra Média reflecte 
toda a ambivalência do número que a designa. É um período em que os elfos 
(nascidos sob a influência da noite) dominam culturalmente as outras raças, ao 
mesmo tempo que os homens, chegados mais tarde ao mundo criado (nasci-
dos sob a influência do Sol), começam a assumir a sua personalidade, as suas 
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diferenças relativamente aos seus “irmãos”, procurando trilhar o seu próprio 
caminho em busca da emancipação. A instabilidade que caracteriza o número 
dois pode ainda ser observada nas relações que os vários povos estabelecem 
com o Senhor das Trevas, que se caracterizam por sucessivas aproximações 
e afastamentos. Os dois grandes conflitos que marcam este período surgem, 
precisamente, depois de momentos de paz, que escondem conflitos latentes que 
ameaçam explodir a todo o momento. Por exemplo, os elfos foram as gran-
des vítimas das lutas entre o Bem e o Mal que tiveram lugar na Primeira Era. 
Tendo-se mantido fiéis aos deuses, elegeram o Mal (representado pelas figu-
ras de Melkor e depois de Sauron) como inimigos mortais. Porém, durante a 

FiGUra 2 

Númenor (desenho de J.R.R. Tolkien)
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Segunda Era, os elfos artífices de Eregion, na ânsia de criarem obras perfeitas, 
estabelecem um pacto com Sauron e, em conjunto, criam os Anéis do Poder.

Enquanto os elfos preferiram “esquecer” as profundas divergências que os 
opunham ao Senhor das Trevas, este não deixou de lado tudo o que de essen-
cial o distinguia dos seus adversários, apesar de ter assumido uma forma física 
atraente. Por isso, enquanto representava o papel de colaborador, trabalhou 
em segredo na forma de dominar os seus inimigos. Desse trabalho resultou 
a criação do Anel Um, com o qual podia dominar toda a criação. No preciso 
momento em que Sauron concluiu a sua obra secreta, os elfos aperceberam-se 
dos desígnios do seu inimigo e o conflito tornou-se inevitável. O equilíbrio que 
as relações entre os elfos e Sauron indiciavam, era, afinal, um equilíbrio apa-
rente que escondia uma oposição radical de princípios e objectivos.

As relações entre os homens de Númenor e Sauron reflectem a mesma ins-
tabilidade que se verificava nas relações deste com os elfos. A fraqueza dos 
elfos residia na ambição de criar obras perfeitas, de realizar o ideal de beleza 
divina que tinham conhecido em Valinor. Foi essa fraqueza que Sauron explo-
rou quando os tentou dominar. O ponto fraco dos homens era o orgulho. Por 
isso, quando Sauron se declarou “Rei dos Homens” estava deliberadamente 
a convidá-los para o confronto. Os homens de Númenor reagiram, tal como 
Sauron previra, fazendo-o prisioneiro e encarcerando-o em Númenor.

Uma vez na ilha, Sauron começou a envenenar o espírito do rei dos 
Númenóreans, alimentando a sua vaidade e ambição. Conseguiu ser libertado 
e nomeado conselheiro do rei. Lentamente, foi influenciando o rei e muitos dos 
seus súbditos contra os elfos e os deuses, levando-os a cortarem relações com 
os primeiros e a praticarem actos de idolatria contrários aos preceitos divi-
nos. Como mentor do rei, Sauron tornou-se num aliado indispensável para os 
Númenóreans. O objectivo do Senhor das Trevas era a destruição de Valinor. 
Para isso induziu os homens a atacarem os domínios divinos para roubarem 
o dom da imortalidade. Poucos foram os Dúnedain que perceberam os verda-
deiros objectivos de Sauron. A maioria, porém, deixou-se levar pela ambição e 
acabou por ser destruída no afundamento de Númenor.

Mais uma vez o equilíbrio aparente foi destruído devido às diferenças pro-
fundas que, na realidade, existiam entre os homens e o Senhor das Trevas, de 
novo considerado como um inimigo mortal para os Dúnedain. A evolução da 
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Segunda Era está, de facto, dominada pela dualidade e pelos conflitos que a 
própria dicotomia engendra.

Ao número “três” está associada, normalmente, uma carga simbólica mui-
to grande. É um número que aparece frequentemente relacionado com con-
cepções mítico-religiosas das mais variadas origens5. Para a mitologia cristã o 
número três simboliza, frequentemente, a perfeição, a harmonia e o equilíbrio, 
uma vez que três é um “número divino”, expressão da essência tripartida de 
Deus. Porém, os símbolos não têm sempre o mesmo significado, variando de 
obra para obra, de momento para momento. Na obra de Tolkien, apesar das 
convicções religiosas do autor, o número três indicia, de certo modo, a exis-
tência de uma síntese, a resolução dos dualismos e conflitos do período ante-
rior. Contudo, esta síntese é uma síntese imperfeita, incompleta, marcada pela 
decadência e pelo desequilíbrio. Na história da Terra Média, o número três 
simboliza o momento em que se atinge a pluralidade e a plenitude da criação. 
Nesta plenitude falta, contudo, um centro, um ponto de equilíbrio que atraia 
e sustente a criação, dando-lhe um sentido, uma orientação, ligando o mundo 
criado ao criador. Na Terceira Era, os seres da Terra Média vivem irremedia-
velmente afastados dos deuses, cujos domínios foram colocados fora da esfera 
do mundo, tornados praticamente inacessíveis. Os elfos, que haviam domina-
do a criação, fecharam-se nos seus domínios ou regressaram a Valinor, aban-
donando a influência directa sobre os destinos do mundo. Os Anões foram 
expulsos da sua morada ancestral, vivendo para sempre no exílio, alheados do 
mundo exterior. Os homens afirmaram a sua maturidade criando vastos impé-
rios. Contudo, afastados do contacto com os elfos e com o passado colectivo 
que determinara a sua identidade cultural, foram incapazes de manter os seus 
impérios e grande parte das suas referências culturais fundamentais enquanto 
raça. O declínio do seu mundo atingiu um momento crítico. A linha real entrou 
na clandestinidade e o poder era exercido por regentes cada vez mais fracos.

Durante a Terceira Era coabitam na Terra Média seres com idades históri-
cas muito diferentes. Há, por exemplo, seres cuja origem remonta aos tempos 
primordiais (como sucede com Tom Bombadil e com os Ents), raças com uma 
história milenar (como os elfos, os anões e os homens, para além dos seus 
inimigos naturais: os Orcs e outros servos das trevas) e seres que surgem pela 
primeira vez durante esta Era, como os hobbits. Para além destes, merece ainda 
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referência toda uma panóplia de animais fantásticos e míticos que são des-
critos em O Senhor dos Anéis6. Em suma, a criação de Ilúvatar atingiu, neste 
período, toda a sua plenitude, apesar da decadência cultural, política e social 
que domina a vida dos povos. Com o fim desta Era muitos seres desaparece-
ram (como por exemplo os elfos), enquanto outros diminuíram em número, 
tornando-se figuras lendárias, recordadas pelo folclore tradicional.

O equilíbrio que caracteriza a Terceira Era é, portanto, um equilíbrio precá-
rio, o momento de estabilidade aparente que indicia a eminência de um conflito 
dramático de que resultará ou a destruição total ou uma nova ordem. Muitas 
das estruturas sociais e culturais que permanecem nesta fase atingiram já o seu 
limite temporal, pelo que têm de ser substituídas. O mundo dos elfos pertence ao 
passado, esgotou-se. Agora é o momento de preparar o mundo dos homens. Ou 
estes atingem a maturidade necessária para criarem a nova ordem ou o mundo 
perecerá. No conflito que se avizinha, os seres da velha ordem pouco mais po-
dem fazer do que dar apoio moral e recordar os ensinamentos do passado. Os 
homens terão de conquistar o poder e, sobretudo, justificar e provar que são me-
recedores de o deter, que aprenderam com os erros cometidos.

À medida que o leitor se vai familiarizando com a história da Terra Média 
durante a Terceira Era, vai ganhando forma a ideia de que aqueles longos sé-
culos não foram mais do que um período de tréguas não declaradas, um lento 
caminhar em direcção a um conflito inevitável com um desfecho, provavel-
mente, desfavorável. A guerra que pôs fim à Segunda Era não ficou totalmen-
te resolvida, uma vez que o Anel Um não foi destruído. Essa é a demanda de 
Frodo, enquanto a de Aragorn é a de provar que é capaz de liderar os seus súb-
ditos e, ao mesmo tempo, assegurar a paz e a prosperidade do seu vasto reino, 
pondo fim a um longo período de clandestinidade. As demandas de Frodo e de 
Aragorn são diferentes mas, apesar de todo, estão intimamente relacionadas. 
Grande parte do percurso é o mesmo, uma vez que a capital do futuro reino 
de Aragorn faz fronteira com os domínios do Senhor das Trevas (Mordor). Por 
isso, os dois heróis partilham muitas aventuras até que os seus caminhos se se-
parem. Depois de Aragorn provar o seu direito ao trono, tem de aguardar que 
Frodo tenha sucesso. Se tal não acontecer, Aragorn não terá qualquer reino 
para governar, porque o mundo ficará à mercê de Sauron. 
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As demandas de Frodo e de Aragorn são as mais importantes na narrativa 
O Senhor dos Anéis, mas a elas estão associadas outras que partilham grande 
parte do percurso. É o caso dos três hobbits que acompanham Frodo desde o 
Shire: Merry, Pippin e Sam. Os dois primeiros vão em busca da maturidade, 
enquanto Sam, para além da busca da sua própria individuação, tem um papel 
a desempenhar como ajudante de Frodo. Ao hobbits juntam-se em Rivendell 
um anão (Gimli), um elfo (Legolas), e um homem (Boromir). Gimli tem por 
objectivo saber notícias do grupo de anões que tinha regressado a Moria, ape-
sar da presença do Balrog, tentando reabitar a morada ancestral. Legolas tem 
por objectivo ajudar os viajantes, a fim de redimir o seu povo da falta que co-
meteram ao permitir a fuga de Gollum e, ao mesmo tempo, visitar um lugar 
mítico dos elfos, a floresta de Lothlórien. Boromir busca ajuda para interpre-
tar um sonho, do qual parece depender o futuro de Gondor, ameaçado por 
Sauron. A este grupo que se forma em Rivendell junta-se o mago Gandalf. A 
sua missão é a do guia, mas também ele tem uma demanda a cumprir: vencer 
o Balrog de Moria e conquistar o lugar de chefe dos magos. Assim se constitui 
a Irmandade do Anel, que representa todas as raças que se opõem a Sauron. Só 
Frodo e Aragorn (e de certo modo também Sam) enfrentam demandas de cujo 
resultado depende o futuro da colectividade. Nesse sentido, as suas demandas 
têm um carácter mítico – eles são heróis salvadores. Os outros têm demandas 
com um cariz individual, de cujo sucesso pouco mais depende do que o seu fu-
turo pessoal, mas que, de certo modo, funcionam a jusante das duas demandas 
principais.

A viagem do Anel Um inicia-se no Shire, o pequeno território dos hobbits, 
e termina em Mordor, no fogo vulcânico que fundiu o Anel, 4860 anos depois 
da sua criação. Na primeira fase da viagem Frodo é acompanhado apenas por 
Sam, Merry e Pippin. O seu destino é Rivendell, os domínios do elfo Elrond. 
Depois de deixarem as fronteiras do Shire, Frodo e os companheiros são guia-
dos por Aragorn que, com dificuldade, consegue levá-los até ao seu destino. 
A segunda fase da viagem leva Frodo de Rivendell até Mordor, passando pe-
las montanhas labirínticas de Moria, pela floresta edénica de Lothlórien até à 
fronteira de Gondor, no rio Anduin. Aí a Irmandade separa-se. Frodo dirige-se 
com Sam para Mordor (seguidos por Gollum). Na última fase do percurso 
Frodo e Aragorn realizam, em momentos diferentes, as suas descidas aos infer-
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nos: Frodo atravessa Mordor em direcção ao vulcão Orodruin; Aragorn per-
corre o Caminho dos Mortos na montanha de Dunharrow.

Nos próximos capítulos, irei analisar os momentos principais da demanda 
do Anel, fazendo a análise simbólica do espaço em que ela decorre, relacionan-
do-o com as missões de Frodo e Aragorn e com a evolução das personagens.

4.2. era uma vez.. . no shire

 Os Hobbits chamaram-lhe o Shire [...] E aí, nesse apra-

zível canto do mundo, dedicaram-se à bem organizada 

tarefa de viver e preocuparam-se cada vez menos com o 

mundo exterior, onde negras coisas se movimentavam...

J. R. R. Tolkien

A primeira notícia da existência de hobbits na Terra Média data do ano 1050 
da Terceira Era7. Nessa altura, um grupo de hobbits, os Harfoots, abandonou 
as suas terras no vale do rio Anduin e dirigiu-se para Eriador, iniciando a via-
gem para ocidente. Cem anos depois, dois outros grupos de hobbits partiram 
também para ocidente mas, enquanto um (os Fallohides) entrou em Eriador, 
o outro (os Stoors) desviou-se para sul, acabando mais tarde por regressar às 
terras de origem. A entrada dos Stoors no Shire é, por isso, posterior à dos ou-
tros clãs. Aparentemente, os hobbits tinham vivido afastados dos outros povos 
desde tempos imemoriais. Desconhecidos da maioria dos habitantes da Terra 
Média, revelavam algumas semelhanças físicas e psicológicas com os homens. 
Eram um povo tímido, de baixa estatura, de temperamento jovial e despreo-
cupado. Preferiam viver em “tocas” que edificavam sob pequenas elevações, 
mas onde não faltava o conforto próprio de uma casa. Em termos económicos, 
trabalhavam preferencialmente na agricultura ou em pequenas oficinas artesa-
nais, praticando uma economia de subsistência.

Uma vez em Eriador, os hobbits concentraram-se na cidade de Bree, onde 
coabitaram pacificamente com os homens. No século XVII, o rei de Arthedain, 
Argeleb II, concedeu-lhes o território do Shire, compreendido entre o rio 
Baranduin e Far Downs, na condição de se manterem fiéis ao Reino do Norte 
(Arthedain). O Shire era uma terra fértil, há muito tempo abandonada pelos ho-
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mens. Aí, os hobbits estabeleceram-se definitivamente, tendo orientado todas as 
suas energias para o ordenamento racional da terra e do trabalho, alheando-se, 
progressivamente, dos acontecimentos que ocorriam fora das suas fronteiras.

No final da Terceira Era, os hobbits viviam pacífica e despreocupadamente no 
seu território. A realidade do dia-a-dia girava em torno do trabalho do campo ou 
da pequena oficina artesanal, numa rotina que se mantinha inalterada desde a fun-
dação do território. Confinados às suas fronteiras, estes seres desenvolveram uma 
mentalidade extremamente racional, balizada pela realidade palpável. Tudo o que 
estivesse fora do seu campo de visão, ou não pertencesse à rotina quotidiana, era, 
por princípio, uma ilusão ou algo que não merecia a sua atenção.

Por exemplo, os mapas do Shire representavam, exclusivamente, as terras 
que pertenciam ao território, deixando em branco o mundo exterior, uma vez 
que os hobbits não tinham o hábito de sair dos seus domínios. Apesar de parte 
do Shire ser atravessado pela principal estrada de Eriador (que ligava os Portos 

FiGUra 3 

O Shire (desenho de J.R.R. Tolkien)
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Cinzentos (Grey Havens), no extremo ocidental, às terras de Elrond), os hob-
bits não estabeleciam qualquer contacto com os viajantes, fossem eles homens, 
anões ou elfos. Até a povoação de Bree, que fora o seu primeiro lar em Eriador, 
pertencia agora ao mundo exterior, sendo raras a viagens que os hobbits do 
Shire faziam a essa cidade. Defender o status quo era uma preocupação para 
os hobbits e, a pouco e pouco, o racionalismo que os caracterizava tornou-se 
demasiado estreito: o que não viam era como se não existisse, o que não sa-
biam não lhes podia fazer mal. Se, apesar de tudo, fossem confrontados com 
acontecimentos estranhos ou pouco vulgares, o melhor que qualquer hobbit 
podia e devia fazer era ignorar o sucedido, viver como se nada tivesse ocorri-
do. Numa mentalidade deste tipo não há lugar para a imaginação, nem para o 
próprio progresso. No final da Terceira Era, os hobbits eram um povo parado 
no tempo. O seu despertar para o mundo seria tão violento quanto inevitável, 
uma vez que, em termos psicológicos, a letargia não se podia manter.

Nos capítulos iniciais de O Senhor dos Anéis o leitor encontra diversos 
excertos que exemplificam o que afirmei. Por exemplo, no pub de Bywater (À 
Beira-d’Água), The Green Dragon (O Dragão Verde), Sam e um outro hobbit 
discutem os sinais de mudança que começam a perturbar a rotina do Shire. 
Sam, cuja imaginação foi desenvolvida pelo contacto com Bilbo, parece não ter 
dificuldade em aceitar quer as mudanças, quer aquilo que os outros classificam 
de impossível e fantástico. O seu interlocutor, porém, expressa claramente a 
opinião corrente, a “voz colectiva” dos hobbits.

– Ouvem-se estranhas coisas hoje em dia, verdade seja – disse Sam.
– Pois ouvem, quando se dá ouvidos – admitiu Ted. – Mas, se quiser ouvir con-

tos de lareira e histórias infantis, posso ouvi-las em casa.
– Claro que podes, e eu até acho que nalgumas delas há mais verdade do que 

imaginamos – concordou Sam. – Mas quem inventou as histórias? Os dragões, por 
exemplo...

– Não, muito obrigado – interrompeu Ted. – Ouvi falar deles quando era ga-

roto, mas agora não tenho motivo nenhum para acreditar na sua existência. Em À 
Beira-d’Água só há um dragão e é verde! – acrescentou, a brincar, e provocou uma 
gargalhada geral. [...]
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– E ouvi dizer que há elfos a seguir para ocidente. [...] navegam, navegam, nave-
gam pelo mar fora, vão para ocidente e deixam-nos” acrescentou Sam, quase como 
se cantasse, ao mesmo tempo que abanava triste e solenemente a cabeça.

Mas Ted riu-se.
– Bem, isso não é novidade nenhuma, se acreditarmos nas histórias antigas. De 

resto, não vejo em que nos possam interessar, a ti ou a mim. Deixa-os navegar! O que 

te garanto é que não viste nenhum. Nem tu, nem ninguém no Shire. (SA, I, 62-63)8   
———  

“Queer things you do hear these days, to be sure,” said Sam.
“Ah,” said Ted, “you do, if you listen. But I can hear fireside tales and children's 

stories at home, if I want to.” 
“No doubt you can,” retorted Sam, “and I daresay there's more truth in some 

of them than you reckon. Who invented the stories anyway? Take dragons now.”
“No thank 'ee,” said Ted, “I won't. I heard tell of them when I was a youngster, 

but there's no call to believe in them now. There's only one Dragon in Bywater, and 
that's Green,” he said, getting a general laugh. [...]

“And I’ve heard tell that Elves are moving west. [...] They are sailing,[...] they 
are going into the West and leaving us,” said Sam, half chanting the words, shaking 
his head sadly and solemnly. But Ted laughed.

“Well, that isn't anything new, if you believe the old tales. And I don't see what 
it matters to me or you. Let them sail! But I warrant you haven't seen them doing 
it; nor any one else in the Shire.” (LR, I, 69-70)

Ted representa, para os seus semelhantes, a voz do senso comum: o que se 
passa com os outros (no sentido de estrangeiros) não lhe diz respeito; as histó-
rias fantásticas são próprias para crianças, não tendo qualquer interesse para 
os adultos; só o que a maioria vê e ouve pode ser considerado real. O acto de 
fechar do espírito ao exterior, a recusa em viver ou aceitar qualquer mudança 
são características da mentalidade dos hobbits que os levam a comportar-se 
quase como autistas. Porém, no final da Terceira Era, apesar quererem impedir 
o mundo de entrar nas suas fronteiras, os hobbits foram obrigados a encará-lo 
de frente. Esse é, de certo modo, o sentido das palavras do elfo Gildor quando 
alerta Frodo para a realidade da vida: 
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Bilbo Baggins (desenho de J.R.R. Tolkien)
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Não é o vosso próprio Shire, Frodo. Outros aqui moraram antes dos Hobbits, e 
outros aqui morarão de novo quando já não houver Hobbits. O vasto mundo está 

a toda a volta de vocês; podem isolar-se dentro do Shire, mas não poderão manter 

eternamente o mundo do lado de fora. (SA, I, 106)9  
———
“...it is not your own Shire,” said Gildor. “Others dwelt here before hobbits were; 

and others will dwell here again when hobbits are no more. The wide world is all about 
you; you can fence yourselves in, but you cannot for ever fence it out.” (LR, I, 120)

Embora a maioria prefira ignorar o que se passa no mundo que os rodeia, 
há cinco hobbits que se sentem, por motivos diferentes, atraídos pelo desco-
nhecido. São eles: Bilbo Baggins, Frodo Baggins, Samwise Gamgee (mais co-
nhecido por Sam), Meriadoc Brandybuck (Merry) e Peregrin Took (Pippin). 
Estes hobbits são, talvez, os únicos que, desde a constituição do Shire, viajaram 
pelo mundo, relacionando-se com homens, anões e elfos, vivendo aventuras 
fantásticas e perigosas, conhecendo seres que, para o imaginário dos hobbits 
do Shire, pertenciam exclusivamente ao mundo da ficção, como era o caso dos 
dragões, dos trolls e de outros seres das trevas.

O primeiro a partir foi Bilbo Baggins, um hobbit celibatário que o mago 
Gandalf arrastou para fora do Shire, em busca do tesouro dos anões. Durante 
a viagem, Bilbo teve a oportunidade de evoluir, de atingir a maturidade psi-
cológica, tomando contacto com a realidade exterior e com o mundo interior 
que desconhecia. Em termos junguianos, pode dizer-se que Bilbo realizou a 
sua individuação, uma vez que à viagem exterior correspondeu, também, uma 
viagem pelas regiões mais escondidas e assustadoras do espírito. O hobbit que 
deixou o Shire na companhia dos anões e do mago era um hobbit tímido que 
receava qualquer aventura, que se sentia bem no conforto do seu lar e na rotina 
da sua vida de celibatário financeiramente remediado. Até partir com Gandalf, 
a vida de Bilbo parecia estar já definitivamente delineada. Todos esperavam 
que continuasse a tratar da horta e do jardim, como sempre tinha feito, a 
corresponder-se com seus familiares e amigos, e a viver a rotina do Shire até 
ao momento da sua morte, deixando os bens aos familiares mais próximos, os 
Sackville-Baggins. Esta evolução corresponderia à evolução normal no Shire. 
Porém, durante a viagem Bilbo aprendeu a enfrentar os seus próprios medos e 
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a aceitar os seus defeitos, ao mesmo tempo que descobriu a importância da so-
lidariedade, da amizade e da coragem. Quando regressou ao Shire, para além 
das riquezas e do Anel Soberano, Bilbo trazia a vivência de uma experiência 
única que o tinha transformado. O hobbit que regressava com Gandalf era um 
hobbit diferente do que deixara o Shire em segredo, meses antes. Gandalf foi o 
primeiro a notar a mudança: 

Meu caro Bilbo, passa-se qualquer coisa contigo! Não és o hobbit que eras! 
(OH, 255)  

———
“My dear Bilbo! [...] Something is the matter with you! You are not the hobbit 

that you were.” (H, 281)

Os hobbits do Shire depressa se aperceberam que Bilbo não era o mesmo. 
O seu desaparecimento e os mistérios que envolviam a sua viagem eram sufi-
cientes para provocar estranheza. Nenhum hobbit “decente” se devia envolver 
numa aventura fora das fronteiras do Shire, principalmente quando os compa-
nheiros de viagem eram um grupo de anões e um mago. Para além disso, o pos-
terior comportamento de Bilbo não era “normal”: não envelhecia, mantinha 
o hábito de viajar à noite pelos campos e de falar com elfos e anões. Tudo isto 
era muito estranho e incompreensível para os seus conterrâneos10. 

O comportamento imprevisível de Bilbo era mais um factor que contribuía 
para a sua má reputação. O facto de ter adoptado um primo órfão, Frodo, 
tornando-o no seu legítimo herdeiro, gorou as expectativas dos seus familiares 
de receberem os alegados bens fabulosos do celibatário, alterando, ainda, uma 
rotina a que os vizinhos já se tinham habituado. Quando Bilbo decidiu dar 
uma festa de aniversário para comemorar os seus 111 anos e os 33 de Frodo, 
ninguém estranhou muito que quase todo o Shire tivesse sido convidado, uma 
vez que as festas eram um acontecimento a que se dedicavam com enorme 
prazer e a idade dos aniversariantes merecia uma festa a preceito11. Mas o que 
ninguém aceitaria com facilidade era que Bilbo aproveitasse a ocasião para de-
saparecer pela segunda vez. A morte era um acontecimento natural, aceite sem 
reservas. Mas um desaparecimento não era próprio de um hobbit, sobretudo 
se nenhuma explicação racional o justificava. 
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Na realidade, Bilbo começou a sentir a necessidade de partir de novo, de 
viajar e viver novas aventuras, ou, como ele dizia, de rever as montanhas12. 
Durante a primeira viagem, Bilbo tinha alcançado a sua individuação mas, 
depois do regresso ao Shire, ficou de certo modo parado no tempo, tal como o 
próprio território. Como afirma Etienne Perrot, a realização do Eu-Universal 
(a individuação) é um processo e não um acontecimento. É uma circum-am-
bulação espiralada em torno de um centro, em que a luz e a sombra se al-
ternam, sendo toda a nova claridade o resultado de um mergulho nas trevas 
inconscientes13. Nos cinquenta e nove anos que Bilbo permaneceu no Shire, 
depois da caça ao tesouro dos anões, o seu espírito acomodou-se. Foi como 
se o hobbit tivesse adormecido a meio do percurso. Agora, o inconsciente in-
citava-o a prosseguir, despertando-lhe, de novo, o desejo de viajar. O facto de 
Bilbo querer rever as montanhas tem uma explicação. A montanha é o ponto 
de encontro do céu e da terra, a morada dos deuses, lugar por excelência das 
epifanias, e o termo da ascensão humana. Em termos místicos, a aproximação 
do homem a Deus faz-se, por vezes, escalando a montanha ou percorrendo 
as salas do Castelo Interior14. Em termos simbólicos a montanha represen-
ta, frequentemente, o Eu-Universal (no sentido de Selbst, Self), pelo que, num 
processo de individuação, a visão/sonho da montanha é a forma pela qual o 
inconsciente incentiva o indivíduo a iniciar ou prosseguir a sua escalada para 
alcançar o cume (Eu-Universal)15. No caso de Bilbo, o desejo que sentia de 
rever as montanhas significa, precisamente, que o percurso interior foi inter-
rompido e que deve recomeçar a viagem em busca da sua individuação, dando 
seguimento a um processo iniciado muito antes. É isso que Bilbo faz no dia do 
seu 111º aniversário, com a ajuda de Gandalf, desaparecendo durante a festa. 
Ao partir, Bilbo deixa os seus bens a Frodo, incluindo o Anel Um, e dirige-se 
para Rivendell, a morada do elfo Elrond.

Frodo é outro hobbit que foge aos padrões de normalidade vigentes no 
Shire. Os seus pais morreram afogados quando Frodo era ainda uma criança. 
O facto de ter vivido parte da infância em Buckland, e de ser aparentado com 
os Brandybucks não ajudava a que pudesse ter uma boa reputação entre os ou-
tros hobbits. De facto, a família Brandybuck era mal vista no Shire pelo facto de 
viver afastada do resto da comunidade, mantendo-se unida num clã. Para além 
disso, habitava uma região que, oficialmente, não pertencia ao Shire, ficando 
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no extremo oriental do território, entre o rio Baranduin e a Velha Floresta. As 
lendas e histórias que se contavam no Shire sobre esta região lançavam uma 
onda de receio entre os hobbits, pelo que os que habitavam perto da floresta 
eram olhados com desconfiança. Frodo era, portanto, um jovem marcado pela 
diferença social. A isto juntava-se uma série de circunstâncias que, ao longo do 
tempo, contribuiu para que fosse, de certo modo, marginalizado. Para além de 
ser órfão, Frodo tinha algumas características físicas que o distinguiam dos ou-
tros hobbits. Gandalf descreveu-o ao estalageiro de Bree como “um indivíduo 
pequeno, de bochechas coradas [...] mais alto do que alguns [hobbits] e mais 
bonito do que a maioria, e tem uma covinha no queixo: é um tipo esperto, de 
olho vivo” (SA, I, 199; LR, I, 226). A juntar a estas diferenças há, ainda, o tipo 
de experiências que Frodo viveu em Hobbiton. Viajava muitas vezes de noite 
pelo Shire, quer na companhia de Bilbo, quer sozinho. Conhecia a língua dos 
elfos, sabia ler e escrever (o que não era frequente entre os hobbits) e cultivava 
amizades com elfos, anões e jovens hobbits de Buckland. Depois de Bilbo ter 
partido deixando-lhe o Anel Um, Frodo parecia que não envelhecia, mantendo 
a mesma aparência física ao longo de anos. Todos estes factos, associados ao 
seu celibato, contribuíram para que também ganhasse a reputação de excêntri-
co. Depois da partida do velho hobbit para Rivendell, Frodo começou a sentir 
necessidade de viajar, de conhecer novos lugares16.

Toda a história de Frodo até se tornar no Portador do Anel indicia que o 
hobbit tem um destino específico a cumprir, que é um herói com uma demanda 
a realizar. O seu destino, tal como o seu passado, diferenciam-no dos outros. O 
abandono a que foi votado em criança (a orfandade), a educação fora do am-
biente familiar (em casa de Bilbo, em Hobbiton, e não em Brandybuck) e o isola-
mento social são elementos característicos do mito do herói17. Do mesmo modo, 
as visões das montanhas e o desejo de atravessar o rio (que o levaria a entrar na 
floresta) são indicações do inconsciente apontando a direcção a seguir, isto é, a 
do destino a cumprir. Quando as visões apareceram nos seus sonhos, Frodo ain-
da não sabia (isto é, não estava consciente) que a demanda o levaria a escalar o 
Orodruin, que devia salvar o mundo, destruindo o Anel na lava vulcânica, e sal-
var-se a si mesmo, realizando-se como indivíduo. Mas o inconsciente, ao produ-
zir estes sonhos e visões estava a fornecer ao ego as pistas necessárias. É a visão 
das montanhas desconhecidas que primeiro chamam o hobbit para a viagem18. 
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O sonho da montanha pertence à categoria dos sonhos iniciáticos. Segundo 
Etienne Perrot, quando alguém aborda o domínio interior é frequente que um 
sonho lhe apresente imediatamente o objectivo final, do mesmo modo que, no 
início da ascensão, é possível ver o cume da montanha, antes de o perder de 
vista para centrar a atenção nas etapas a percorrer19. No caso de Frodo, o sig-
nificado iniciático do sonho da montanha é reforçado pelo momento em que 
estes sonhos lhe ocorrem: no Outono. Esta estação do ano marca o período 
de transição entre o domínio da luz (Verão) e o domínio das trevas (Inverno). 
Uma viagem pelo inconsciente é uma viagem ao domínio das sombras, do mes-
mo modo que uma viagem ao vulcão Orodruin é uma viagem ao coração de 
Mordor, o domínio do Senhor das Trevas, Sauron. O facto de Frodo sonhar 
com as montanhas quando a noite começa a impor-se à luz reforça o signifi-
cado iniciático do sonho, ao mesmo tempo que indica que a viagem física de 
Frodo terá como objectivo o centro do mundo das trevas, tal como a viagem 
psicológica terá por objectivo o inconsciente, o lugar onde não chega a luz da 
consciência. 

O acto de atravessar o rio (metáfora a que Frodo recorre para se referi à 
viagem) simboliza a entrada num outro estado ou domínio. Para o hobbit, 
este acto assume vários significados. Por um lado, é a entrada no espaço que 
rodeia o Shire, o passar da fronteira para o mundo exterior onde decorrerá a 
demanda, por outro lado, é a entrada nos domínios do inconsciente, no mundo 
desconhecido que há dentro dele. À ideia de atravessar o rio, o ego de Frodo 
responde: “Ainda não.” Isto é, nesta altura, o hobbit ainda não está preparado 
para iniciar voluntariamente a viagem. Bilbo, viajante experiente, foi o primei-
ro a reconhecer esse facto quando diz a Gandalf, antes de abandonar o Shire, 
que Frodo iria com ele “se lhe pedisse [...]. Mas ele ainda está apaixonado pelo 
Shire, pelas florestas, pelos campos e pelos pequenos rios” (SA, I 49; LR, I, 55). 
Quando Frodo começa a sonhar com regiões desconhecidas, quando o seu es-
pírito deixa a contemplação dos pequenos bosques e montes e se vira para as 
florestas e as montanhas desconhecidas, então está pronto para deixar o Shire.

Como salienta Joseph Campbell, o herói pode iniciar a viagem de forma 
voluntária, ou ser levado a partir através da intervenção de um ser benigno ou 
maligno20. Depois de conhecer a verdadeira história do Anel Um e de receber 
algumas indicações sobre a importância capital da sua missão, Frodo aceita 
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voluntariamente deixar o Shire e seguir o seu destino. Dada a importância da 
demanda, quer em termos colectivos (está em jogo o futuro da Terra Média), 
quer em termos individuais (a realização plena de Frodo), a decisão de a acei-
tar devia ser tomada pelo próprio herói e não imposta, directa ou indirecta-
mente, por forças exteriores. Porém, Frodo é um herói moderno, um indivíduo 
que é capaz de sentimentos altruístas, mas que duvida das suas capacidades, 
que ignora o seu poder, incapaz de equacionar a possibilidade de se transcen-
der. Por isso, a demanda é, para ele, um fardo, um sacrifício com um desfecho 
provavelmente infeliz. Na resposta que dá a Gandalf, Frodo aceita a demanda 
mas resume, também, o estado de espírito com que o faz.

– E agora – disse o feiticeiro, virando-se de novo para Frodo – a decisão é tua. [...]
–... espero que o senhor consiga arranjar outro guardião melhor, em breve. 

Entretanto parece que constituo um perigo, um perigo para todos os que vivem 
perto de mim. Não posso conservar o anel e ficar aqui, portanto. Tenho de partir 
de Fundo do Saco, de deixar o Shire e tudo o mais e partir. – Frodo suspirou. – 
Gostaria de salvar o Shire, se pudesse... apesar de ter havido ocasiões em que con-
siderei os seus habitantes indizivelmente estúpidos e enfadonhos e até ter pensado 
que um terramoto ou uma invasão de dragões talvez lhes fizesse bem. Mas já não te-
nho esses sentimentos. Agora acho que, enquanto o Shire existir, seguro e acolhedor, 
as minhas vagueações serão mais suportáveis; saberei que, algures, existe um ponto 
de apoio firme, ainda que os meus pés não possam apoiar-se nele.

“Claro que, às vezes, tenho pensado em partir, mas sempre imaginei isso como uma 
espécie de férias, uma série de aventuras como as de Bilbo, ou melhores ainda, que ter-
minariam em paz. Isto agora, porém, significará um exílio, uma fuga de perigo para 
perigo, de um perigo que nunca deixará de me perseguir, que arrastarei atrás de mim. E 
acho que terei de partir sozinho [...]. No entanto, sinto-me muito pequeno, muito desen-
raizado e... enfim, desesperado. O Inimigo é tão forte e terrível! (SA, I, 82)

  ———  
“And now,” said the wizard, [...] “the decision lies with you.”
“[...] I hope that you may find some other better keeper soon, But in the me-

anwhile it seems that I am a danger, a danger to all that live near me. I cannot keep 
the Ring and stay here. I ought to leave Bag End, leave the Shire, leave everything 
and go away.” He sighed.
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“I should like to save the Shire, if I could – though there have been times when 
I thought the inhabitants too stupid and dull for words, and have felt that an earth-
quake or an invasion of dragons might be good for them. But I don't feel like that 
now. I feel that as long as the Shire lies behind, safe and comfortable, I shall find 
wandering more bearable [...].

“Of course, I have sometimes thought of going away, but I imagined that as a 
kind of holiday, a series of adventures like Bilbo's or better, ending in peace. But 
this would mean exile, a flight from danger into danger, drawing it after me. And 
I suppose I must go alone [...]. But I feel very small, and very uprooted, and well – 
desperate. The Enemy is so strong and terrible.” (LR, I, 92-93)

Campbell refere que depois de a viagem ter sido aceite, o herói recebe a 
ajuda de uma figura protectora (por vezes um velho) que lhe fornece as armas 
para enfrentar os perigos iniciais21. Gandalf é o primeiro guia. A arma que dá 
a Frodo é a do conhecimento, revelando-lhe parte dos perigos que ele e o Shire 
enfrentam, indica-lhe o percurso a seguir, auxilia-o na escolha do nome sob o 
qual viajará incógnito e dá-lhe um companheiro de viagem, Sam, o jardineiro. 
Depois disto, Frodo apenas tem de esperar pelo momento da partida.

Samwise Gamgee é o hobbit que Gandalf escolhe para acompanhar Frodo. 
Jardineiro de Bilbo, e depois de Frodo, Sam é, talvez, o único hobbit que con-
seguiu evoluir, mesmo sem deixar o Shire. Com uma personalidade simples, 
Sam aprendeu com Bilbo (e as suas histórias) que a realidade é muito mais 
complexa do que a vida do Shire deixa antever. No seu espírito, Sam viajou 
pelas re giões mais escondidas, fascinantes e aterradoras do mundo e do seu ser. 
Ao contrário de Frodo, o jardineiro já encontrou o equilíbrio psíquico, é uma 
personagem psicologicamente realizada. Essa é a razão por que Gandalf o es-
colheu para acompanhar o Portador do Anel, para o proteger, ajudar e incen-
tivar. Enquanto Frodo, devido à insegurança, adia quase todas as suas decisões 
até ao último minuto, Sam sabe, desde que foi escolhido, que tem uma missão 
a cumprir e, embora ignore os pormenores, entrega-se a essa missão de corpo e 
alma, numa atitude humilde mas determinada:

– Não... abandones [Frodo]! disseram-me eles. Abandoná-lo?!, respondi-lhes. 
Não tenciono abandoná-lo nunca. Irei com ele, nem que a sua ideia seja subir à 
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Lua. E se algum desses Cavaleiros Negros tentar detê-lo, terá de se avir comigo, 
afirmei. (SA, I, 109) 

Leave [Frodo]! [Sam] said. I never mean to. I am going with him, if he climbs 
to the Moon; and if any of those Black Riders try to stop him, they'll have Sam 
Gamgee to reckon with, [he] said. (LR, I, 123)22

– Sentes alguma necessidade de abandonar o Shire... agora que o teu desejo de 
ver os elfos se realizou?

– Sinto, sim senhor. Não sei como explicar o que se passa, mas desde a noite 
passada sinto-me diferente. Tenho a impressão de que, de certo modo, consigo ante-
ver as coisas. Sei que vamos percorrer uma estrada muito longa, para as trevas, mas 
também sei que não posso voltar para trás. O que quero agora não é ver elfos, nem 
dragões, nem montanhas... para falar verdade, nem sei bem o que quero. Mas tenho 
de fazer uma coisa antes do fim, e isso fica em frente e não no Shire. É uma coisa que 
tenho de fazer, se o senhor me compreende. (SA, I, 109-110) 

———
“Do you feel any need to leave the Shire now – now that your wish to see [the 

Elves] has come true already?” [Frodo] asked.
“Yes, sir. I don't know how to say it, but after last night I feel different. I seem 

to see ahead, in a kind of way. I know we are going to take a very long road, into 
darkness; but I know I can't turn back. It isn't to see Elves now, nor dragons, nor 
mountains, that I want   I don't rightly know what I want: but I have something to 
do before the end, and it lies ahead, not in the Shire. I must see it through, sir, if you 
understand me.” (LR, I, 124)

Ao contrário de Frodo, que parte na esperança de, mais cedo ou mais tarde, 
ser libertado do pesado fardo de ser o Portador do Anel, Sam sabe, instintiva-
mente, que tem uma missão a cumprir e que a estrada o levará ao centro da 
escuridão. Sabe, também, que no caminho encontrará inimigos terríveis, mas 
nada abala a sua decisão. Ao longo da viagem, Sam irá dar a Frodo o apoio 
psicológico de que este carece. Quando as trevas ameaçam destruir o Portador 
do Anel, é Sam quem mantém acesa a luz da razão.

Os outros hobbits que viajam pelo mundo exterior, Merry e Pippin, não 
têm a estatura psicológica de Bilbo, Frodo ou mesmo Sam. São jovens dese-
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josos de viver aventuras, mas que não possuem o sentido de responsabilida-
de necessário para perceberem a verdadeira dimensão da demanda em que se 
envolveram. Apesar de corajosos e leais, Merry e Pippin precisam de atingir a 
maturidade, antes de poderem dar qualquer contributo válido para a deman-
da. Elrond tem a clara percepção deste facto, pelo que se manifesta contra a 
inclusão destes hobbits na Irmandade do Anel (SA, I, 318-19; LR, I, 360-361). 
Dos dois, Pippin é, sem dúvida, o mais irresponsável, o mais infantil. As suas 
atitudes irreflectidas trarão alguns dissabores à Irmandade. Porém, nos mo-
mentos finais da viagem, depois do convívio com os ents da Floresta Fangorn, 
Merry e Pippin evoluíram o suficiente para participar de forma decisiva nas 
batalhas finais, quer em Gondor, quer depois no Shire, onde chefiam a revolta 
contra Saruman, libertando o território do domínio do mago caído.

Bilbo e Frodo foram os Portadores do Anel e os que, de certo modo, abri-
ram as fronteiras do Shire ao mundo exterior, permitindo e evolução do terri-
tório, mas nem um nem outro beneficiaram com as transformações que a sua 
terra sofreu. Foram os principais responsáveis pela salvação da Terra Média 
e do Shire, mas ambos acabaram exilados, enquanto Sam, Merry e Pippin se 
tornaram nos verdadeiros impulsionadores da mudança, depois da Guerra 
do Anel. No início da Quarta Era, o Shire já não é um lugar esquecido, mas 
um território importante do novo império dos Dúnedain. Manteve as suas es-
pecificidades ao mesmo tempo que renovou as alianças há muito esquecidas. 
As aventuras e evolução dos cinco hobbits estão directamente relacionadas 
com o Anel Um. É o motivo da demanda de Frodo e, por extensão, dos povos 
da Terra Média no final da Terceira Era. É através de Gandalf, e mais tarde 
de Elrond, que Frodo (e o leitor) fica a conhecer a história do Anel23. Em O 
Hobbit, Bilbo ganha um anel mágico que parece ter como única propriedade 
tornar invisível o seu portador. O anel é descrito como sendo um simples aro 
de ouro sem qualquer jóia ou inscrição. No contexto do conto, o anel torna-
se num símbolo do Eu-Universal, isto é, da totalidade da psique24. O facto de 
Bilbo o ter ganho indica que o hobbit está a evoluir no sentido de atingir a 
realização plena. Quando o anel é transposto para O Senhor dos Anéis o seu 
significado simbólico torna-se mais complexo. Para além de conferir a invisibi-
lidade, o anel impede o envelhecimento do portador. É, ainda, um objecto com 
vontade própria que se manifesta através da alteração da forma, das dimen-
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sões, do peso, da cor e da temperatura. Na realidade, é mais do que um anel 
mágico. É um objecto com uma história milenar que envolve todas as raças da 
Terra Média. O passado confere-lhe um significado simbólico mais amplo. O 
anel foi criado por Sauron para reunir as propriedades de todos os anéis do 
poder que os elfos, em conjunto com o Senhor das Trevas, tinham criado. Isto 
é, o Anel Um representa uma complexio oppositorum, uma união da luz e das 
trevas, do bem e do mal. Não foi criado exclusivamente por Sauron, antes re-
sultou do trabalho conjunto do Príncipe das Trevas e dos elfos. Neste sentido, 
o Anel tornou-se no símbolo de totalidade para a psique colectiva da Terra 
Média. Este aspecto simbólico é reforçado pelo facto de o Anel Um formar 
com os três anéis dos elfos uma quaternidade25.

Analisando a história e natureza do Anel Um, constata-se que existem vá-
rios elementos que permitem definir o Anel como uma manifestação do ar-
quétipo do Eu-Universal. Por exemplo, o anel criado por Sauron estabelece 
com os três anéis do poder dos elfos uma quaternidade do tipo 3+1, em que 
o quarto elemento representa o lado “inferior”, desconhecido, isto é, o in-
consciente. A prova de que os quatro anéis estão indissoluvelmente ligados 
pode ser encontrada no facto de os anéis dos elfos terem mantido, apesar de 
escondidos, as suas propriedades, até ao momento em que o Anel de Sauron 
foi destruído no fogo do vulcão Orodruin. Depois disso, todos os anéis per-
deram os seus poderes (SA, I, 310; III, 376; OS, 359-360; LR, I, 352; III, 376; 
S, 359-360).

Outro aspecto que reforça o valor simbólico desta quaternidade pode 
ser encontrado na natureza e propriedades de cada um dos anéis. O anel de 
Elrond, Vilya (também designado por Anel Azul, do Ar ou da Safira), associa-
va o ouro do aro ao azul da safira e tinha o poder de conferir ao portador o 
conhecimento e a compreensão. Por isso, a casa de Elrond era o lugar onde 
os viajantes procuravam respostas para as dúvidas que os atormentavam. O 
anel de Galadriel, Nenya (também designado por Anel Branco, da Água ou do 
Diamante), associava a cor prateada do aro à limpidez do diamante. Conotado 
simbolicamente com o feminino, este anel conferia à portadora o poder de 
criar. Foi com ele que Galadriel construiu os seus domínios de Lothlórien, um 
paraíso onde os viajantes encontravam a paz e a tranquilidade necessárias 
para recuperarem as forças. O anel de Gandalf, Narya (também designado por 
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Anel do Fogo ou Anel Vermelho), possuía uma pedra rubra. O portador rece-
bia o poder de curar e fortalecer o espírito, despertando desejos adormecidos 
(propriedade tradicionalmente atribuída a pedras como o rubi, a almandite e 
o carbúnculo).

Os anéis dos elfos estão ligados a três dos quatro elementos fundamentais: 
o ar, a água e o fogo. Falta o elemento terra para que a essência da criação es-
teja completa. Esse elemento é trazido precisamente pelo Anel Um, criado por 
Sauron nas entranhas da terra, a Grande Mãe. Para além disso, o Anel é um 
produto do domínio das sombras, Mordor, o que permite conotá-lo com o in-
consciente, com a função inferior a que Aniela Jaffé se refere.

Se o significado do Anel Um se esgotasse nesta ligação com os três anéis dos 
elfos, estava-se perante um símbolo de totalidade que se aplicava apenas a uma 
das raças da Terra Média, os elfos. Porém, o significado simbólico mantém-se 
quando ligamos o Anel Um aos anéis mágicos criados para os homens e os 
anões. Segundo a lenda, Sauron e os elfos criaram sete anéis para os anões e 
nove para os homens. Nestes casos, associando-lhes o Anel Um obtém-se um 
conjunto de 7+1=8 e outro de 9+1=10. No caso dos anéis dos anões, tem de 
se concluir que a situação é idêntica à analisada supra, uma vez que o signi-
ficado simbólico atribuído à quaternidade se aplica também aos múltiplos de 
quatro26. Portanto, também aqui o jogo simbólico dos números aponta para o 
arquétipo do Eu-Universal.

No caso dos anéis dos homens, o número que se obtém é o dez. 
Aparentemente parece não haver relação entre este número e a quaternidade. 
Porém, a realidade é diferente. Dez é o número da tetraktys pitagórica, isto é o 
resultado da soma dos quatro primeiros números inteiros (1+2+3+4=10), que 
simbolizavam para os pitagóricos a perfeição, a totalidade. Nas suas obras, 
Jung associou frequentemente a tetraktys pitagórica ao significado simbólico 
da quaternidade e do número quatro27. Deste modo, também os anéis dos ho-
mens e o de Sauron se tornam num símbolo do Eu-Universal.

Resumindo, ao ser integrado na narrativa de O Senhor dos Anéis, o anel 
mágico de Bilbo adquiriu um significado simbólico mais complexo: de símbolo 
individual, tornou-se num símbolo colectivo dos povos da Terra Média. Tal 
como Bilbo, também estes têm de se confrontar com o lado obscuro, sinistro 
e perigoso do inconsciente colectivo. Só depois de reconhecerem e aceitarem a 
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sua existência como parte integrante da natureza humana (todos os povos da 
Terra Média são expressões do homem) é que puderam aspirar à realização 
plena enquanto indivíduos e povos. Até lá, as manifestações do inconsciente 
manter-se-ão perigosas e ameaçadoras, forçando o conflito. A história do Anel 
e as propriedades que lhe são atribuídas confirmam esta interpretação. Parece 
ter uma vontade própria, levando o portador a comportamentos involuntá-
rios, obedecendo a impulsos irresistíveis. Momentos antes de o deixar a Frodo, 
Bilbo queixava-se de que o anel estava a dominar-lhe o espírito28.

Quando Gandalf esclarece Frodo sobre a história do anel, afirma:

Tem muito mais poder do que eu próprio ousei pensar, ao princípio, tanto po-
der que acabaria por vencer completamente alguém de raça mortal que o possuísse. 
Seria ele que passaria a possuí-lo. [...] E, se utiliza frequentemente o anel para se 
tornar invisível, desaparece: no fim torna-se permanentemente invisível e vive no 
crepúsculo sob o olhar da potência negra que domina os Anéis. [...] Mais cedo ou 
mais tarde [...] a potência negra devorá-lo-á.” (SA, I, 64-65).  

———
“In many ways [...] [the Ring] is far more powerful than I ever dared to think at 

first, so powerful that in the end it would utterly overcome anyone of mortal race 
who possessed it. It would possess him. [...] And if [a mortal] often uses the Ring 
to make him invisible, he fades: he becomes in the end invisible permanently, and 
walks in the twilight under the eye of the dark power that rules the Rings. [...] soo-
ner or later the dark power will devour him.” (LR, I, 72)

Por outras palavras, Gandalf adverte Frodo de que quem tentar dominar o 
inconsciente será por ele dominado, uma vez que o inconsciente não é objecto 
de conquista. O inconsciente é a matriz a partir da qual o ego evoluiu, e com-
porta-se perante este como a Grande Mãe que dá a vida e devora os seus filhos. 
A tentativa de o dominar levaria inevitavelmente à destruição do mais fraco: o 
ego. Esta é ameaça que pende sobre os povos da Terra Média enquanto o Anel 
não for destruído. Por isso, a demanda de Frodo tem por objectivo, como ele 
próprio concluiu, destruir um tesouro, não ganhá-lo.
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4.3. a viagem pelas imediações da estrada

A Estrada avança sempre, sempre, 

A partir da porta onde começou. 

Agora a Estrada chegou muito longe

E tenho de segui-la, se puder, 

De percorrê-la com pés fatigados 

Até se fundir noutro caminho maior, 

Onde se encontram muitos caminhos e missões

E depois, para onde? Não sei dizer. 

J. R. R. Tolkien

Gandalf preparou a viagem de Frodo com cuidado e antecedência. No dia 12 
de Abril revelou-lhe a história do Anel, aconselhou-o a abandonar o Shire sem 
grandes demoras, escolheu o nome sob o qual o hobbit devia viajar incógnito 
(Frodo Underhill – o que sugere já a natureza da sua viagem) e propôs que Sam 
o acompanhasse. Foi também o mago que escolheu o percurso da primeira eta-
pa: do Shire a Bree e daí até Rivendell, seguindo pela Grande Estrada do Leste. 
Apesar de saber qual era o destino final da demanda, Gandalf preferiu dividir a 
viagem por etapas. Deste modo, reduziu a ansiedade do hobbit, desdramatizou 
a situação e deu-lhe tempo para evoluir de forma lenta mas mais segura, uma 
vez que enfrentaria perigos com graus crescentes de dificuldade.

Ao longo da narrativa, Gandalf é o grande guia das forças da Luz no seu 
combate com o Senhor das Trevas. Foi o guia de Frodo na primeira fase da 
viagem, depois o da Irmandade do Anel até à saída de Moria e, por fim, con-
duziu, com Aragorn, o exército de Gondor até às Portas de Mordor. Gandalf 
desempenha, portanto, um papel fundamental em toda a demanda. Em termos 
simbólicos, ele é a actualização ficcional do arquétipo do Velho Sábio que sur-
ge frequentemente nos sonhos, nos mitos e nos contos de fadas. Segundo Jung, 
o Velho Sábio representa, por um lado, o conhecimento, a reflexão, o discer-
nimento, a sabedoria, a esperteza e a intuição, e, por outro lado, qualidades 
morais tais como a boa vontade e a disponibilidade para ajudar, o que torna o 
seu carácter “espiritual” facilmente compreensível29. O Velho Sábio é, muitas 
vezes, a personagem que faz perguntas, levando o herói à auto-reflexão e mo-



118

A  S I M B Ó L I C A  D O  E S P A Ç O  E M  O  S E N H O R  D O S  A N É I S

bilizando as forças morais. Pode, ainda, dar o talismã mágico, ou o poder ines-
perado e improvável que leva ao sucesso. Apesar de incentivar à acção, o Velho 
Sábio pode, também, aconselhar calma e prudência. Sabe qual o caminho que 
leva ao objectivo final e indica-o ao herói. Avisa-o dos perigos que encontrará e 
fornece-lhe os meios para os superar. Por vezes, o Velho Sábio é, também, uma 
personagem muito crítica30.

Analisando a actuação de Gandalf ao longo da narrativa, verifica-se que 
corresponde à descrição que Jung faz do arquétipo do Velho Sábio. Por exem-
plo, em Bag End, quando Bilbo se prepara para deixar o Shire, Gandalf in-
terroga-o, critica o seu comportamento e pressiona-o para que deixe o Anel. 
Nesse diálogo sobressai o espírito crítico e interrogativo do mago, que acaba 
por levar o herói a agir correctamente (SA, I, 48-52; LR, I, 53-58). Mais tarde, 
em Rivendell, Gandalf participa no conselho presidido por Elrond, contribuin-
do com importantes informações que elucidam os presentes sobre a verdadeira 
natureza do Anel e ajudam a tomar a decisão de o destruir (SA, I, 289-294; LR, 
I, 327-33; LR, I, 379-89). Durante a viagem para Moria, Gandalf recorre por 
duas vezes à magia para salvar a Irmandade dos perigos que a ameaçam (SA, 
I, 334, 344-5). Dentro do império labiríntico dos anões, guia os companheiros 
até à saída e usa todos os seus poderes na luta com o Balrog. Durante as suas 
intervenções, Gandalf surge frequentemente como o portador do conhecimen-
to. Esta é a arma que usa mais vezes para guiar as outras personagens.

As indicações que Gandalf deu a Frodo sobre o Anel eram, teoricamente, 
suficientes para alertar o herói para os perigos. Porém, Frodo é um herói in-
génuo e inseguro. O seu desconhecimento do mundo e a insegurança impe-
dem-no de perceber a total dimensão da demanda, bem como dos perigos que 
implica. Frodo tem consciência de que, enquanto portador do Anel, constitui 
uma ameaça para os seus semelhantes, mas a inocência não o deixa ver mais 
longe. O hobbit é um viajante inexperiente que necessita de uma orientação 
quase constante. Porém, como sucede em muitos contos e mitos, o guia não 
está sempre ao lado do herói. A sua ajuda é preciosa mas esporádica. Por isso, 
é frequente que o protagonista se envolva em situações imprevistas e em pe-
rigos que tem de resolver sem a ajuda do guia. É, precisamente, o que sucede 
com Frodo desde que se prepara para deixar o Shire.
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Depois de ter anunciado o regresso à região natal, Buckland, o hobbit parte 
de noite, seguindo pelos campos, tal como Bilbo tinha feito. Acompanham-no 
Sam e Pippin. Devido ao atraso de Gandalf, Frodo sente-se inquieto e despro-
tegido. As mudanças que se tinham vindo a registar no Shire, como o apareci-
mento mais frequente de elfos e de seres estranhos à comunidade de hobbits, 
associados ao enfraquecimento da protecção garantida pelos Caminhantes, 
tornaram o território menos seguro. Por isso, Frodo, Sam e Pippin são surpre-
endidos pelos Cavaleiros Negros que entraram no Shire à procura de Bilbo31. 
Atraídos pelo Anel, os cavaleiros perseguem os três hobbits que são obrigados 
a fugir até Buckland.

Nos contactos com os seres das trevas, Frodo sente, pela primeira vez, a 
influência do Anel32. 

Apoderou-se de Frodo um medo súbito e irracional de ser descoberto, e pensou no 
anel. Quase não ousava respirar, mas o desejo de o tirar da algibeira tornou-se tão for-
te que começou a aproximar a mão, devagarinho. Sentia que lhe bastaria enfiar o anel 
no dedo para ficar em segurança. O conselho de Gandalf pareceu-lhe absurdo. […]

Invadiu-o de novo o desejo de pôr o anel; mas desta vez foi mais forte do que 
antes. Tão forte que, sem praticamente se aperceber do que estava a fazer, a sua mão 
tacteava na algibeira. Mas nesse momento ouviu-se um som que parecia uma mistu-
ra de canto e riso. (SA, I, 96,100)

———
A sudden unreasoning fear of discovery laid hold of Frodo, and he thought of 

his Ring. He hardly dared to breathe, and yet the desire to get it out of his pocket 
became so strong that he began slowly to move his hand. He felt that he had only 
to slip it on, and then he would be safe. The advice of Gandalf seemed absurd. [...]

Once more the desire to slip on the Ring came over Frodo; but this time it was 
stronger than before. So strong that, almost before he realized what he was doing, 
his hand was groping in his pocket. But at that moment there came a sound like 
mingled song and laughter. (LR, I, 109, 113)

O primeiro encontro com os Fantasmas do Anel deu-se de dia, enquanto o 
segundo, mais perigoso, ocorreu durante a noite, o que explica a maior intensi-
dade no desejo de usar o Anel. Frodo foi salvo pelo aparecimento providencial 
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de um grupo de elfos que, com a sua presença, puseram o cavaleiro em fuga. 
Os elfos, enquanto seres da Luz, são opositores naturais dos Fantasmas do 
Anel, seres das Trevas. A canção que entoavam no momento em que se aproxi-
mavam de Frodo é emblemática33. São versos dedicados à deusa Varda, a cria-
dora das estrelas, a primeira luz que os elfos contemplaram quando surgiram 
na Terra Média. Varda era a divindade preferida pelos elfos, de entre todos os 
deuses de Valinor. A luz que Varda representa é a luz da razão. Por isso, sempre 
que os elfos se sentiam ameaçados pelas forças das trevas (por exemplo, antes 
de um combate com os exércitos de Sauron) era a Varda que dirigiam as suas 
preces para que a luz (da razão) vencesse o poder das trevas (do inconsciente).

Enquanto seres da luz, a melhor arma que os elfos usam para vencer as 
trevas é a do conhecimento. Num momento em que já não se envolvem direc-
tamente nos assuntos dos outros povos, os elfos continuam a ser os grandes 
conselheiros e guias. No caso de Frodo, não só o salvam do ataque do fantas-
ma do anel, como substituem, em certa medida, Gandalf. Numa clareira no 
interior de um bosque, iluminada pela luz das estrelas e dos archotes, o elfo 
Gildor desempenha o papel de guia, interrogando Frodo, levando-o à compre-
ensão da sua situação real, aconselhando-o directamente quanto ao caminho a 
seguir e ao modo como deverá conduzir a viagem34. Durante a conversa com 
Gildor, Frodo é aconselhado a levar amigos consigo, o que acabará por suce-
der. O elfo faz, ainda, com que o hobbit compreenda que o maior problema 
que tem de enfrentar é o medo. Através das perguntas e respostas, Gildor vol-
tou a colocar o herói no caminho correcto, depois do primeiro encontro com o 
inimigo. Agora, resta a Frodo iniciar a verdadeira viagem, a que decorrerá fora 
das fronteiras do Shire.

Impossibilitado de seguir o plano inicialmente traçado por Gandalf, Frodo 
e os outros três hobbits optaram por atravessar a Velha Floresta e entrar na 
Estrada perto de Bree. Na véspera da partida, Frodo tem um sonho importante 
em termos simbólicos.

Acabou por mergulhar num sonho vago, no qual lhe parecia estar a olhar, de 
uma janela muito alta, para um mar escuro de árvores emaranhadas. Lá muito em 
baixo, entre as raízes, ouviam-se sons de criaturas a rastejar e a farejar. Tinha a cer-
teza de que encontrariam o rasto, mais cedo ou mais tarde. 
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Depois ouviu um ruído, ao longe. Ao princípio, pensou que se tratava de uma 
grande ventania, a avançar por cima das folhas da floresta; mas depois compreen-
deu que não eram as folhas que produziam o ruído, e sim o mar distante. Acordado 
nunca ouvira o som do mar, mas ele atormentara frequentemente os seus sonhos. 
De súbito, descobriu que estava em terreno descampado. Afinal, não havia árvores 
nenhumas. Encontrava-se numa charneca escura e havia no ar um estranho cheiro a 
sal. Olhou para cima, e viu à sua frente uma alta torre branca, que se erguia sozinha 
num penhasco elevado. Invadiu-o um grande desejo de subir à torre e ver o mar. 
Começou a escalar o penhasco, na direcção da torre, mas, nisto, brilhou uma luz no 
céu e soou um trovão. (SA, I 134)

———
Eventually he fell into a vague dream, in which he seemed to be looking out of 

a high window over a dark sea of tangled trees. Down below among the roots there 
was the sound of creatures crawling and snuffling. He felt sure they would smell 
him out sooner or later.

Then he heard a noise in the distance. At first he thought it was a great wind 
coming over the leaves of the forest. Then he knew that it was not leaves, but the 
sound of the Sea far off; a sound he had never heard in waking life, though it had 
often troubled his dreams. Suddenly he found he was out in the open. There were 
no trees after all. He was on a dark heath, and there was a strange salt smell in the 
air. Looking up he saw before him a white tower, standing alone on a high ridge. A 
great desire came over him to climb the tower and see the Sea. He started to struggle 
up the ridge towards the tower: but suddenly a light came in the sky, and there was 
a noise of thunder. (LR, I, 151)

A primeira parte do sonho pode ter tido como motivo próximo as expe-
riências vividas nos dias anteriores, principalmente pelo comportamento dos 
Nazgûl. Neste sentido, pode ser explicada como uma produção do inconscien-
te individual de Frodo, a região da sua psique que “armazena” as experiências 
vividas pelo indivíduo e que, por qualquer motivo, o impressionaram. Porém, 
quando Frodo se encontra na fronteira de Lothlórien em companhia dos el-
fos de Galadriel, vive uma situação semelhante à descrita nesta parte do sonho. 
Estando a descansar numa plataforma construída na copa de uma árvore, Frodo 
ouve o som de alguém (trata-se de facto de Gollum) que trepa à árvore e fareja 
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o ar ao mesmo tempo (SA, I, 396; LR, I, 448). Apesar de a causa próxima do 
sonho ter sido as experiências do passado recente, há, nesta parte do sonho, uma 
componente premonitória, uma advertência e um alerta lançado pelo incons-
ciente. A segunda parte do sonho, quando o cenário muda da floresta para a 
beira-mar, já não pode ser atribuída ao inconsciente pessoal do hobbit, uma vez 
que o sonho incide sobre uma experiência que Frodo nunca viveu: nunca viu ou 
ouviu o mar, nunca saboreou o gosto salgado da brisa marítima. O aparecimen-
to da torre pode ser explicado pelo facto de os hobbits saberem que, perto das 
suas fronteiras, ficavam as Torres Brancas que assinalavam a proximidade do 
porto de onde os elfos partiam para as Terras Imperecíveis. Contudo, tal como 
todos os outros hobbits, Frodo nunca as tinha visto, não podendo saber por ex-
periência que panorama se avistava daquele lugar.

Em minha opinião, este sonho pertence à categoria de sonhos iniciáticos 
referidos por Etienne Perrot. O inconsciente está a dar uma visão do futuro, do 
destino final de Frodo. Esse não termina no vulcão Orodruin, objectivo da sua 
demanda, nem no Shire, destino provável do hobbit se fosse bem-sucedido. O 
destino Frodo fica para lá do mar, nas Terras Imperecíveis. Porém, antes de ver 
o mar, Frodo tem uma demanda a cumprir, por isso, quando tenta subir à torre 
é impedido pela luz do relâmpago e o ribombar do trovão, que o fazem parar, 
e o sonho termina. Em termos simbólicos, isto significa que Frodo não pode 
contemplar o mar sem primeiro cumprir a sua demanda.

Na manhã seguinte, os quatro hobbits iniciam a viagem. Esta é a primei-
ra quaternidade ao nível das personagens referida em O Senhor dos Anéis. A 
estrutura é idêntica à descrita para os quatro anéis mágicos, isto é, está-se pe-
rante uma quaternidade do tipo 3+1 em que Frodo, o portador do Anel, ocupa 
uma posição excepcional, sendo o núcleo organizador. 

Esta estrutura confirma a natureza e importância da viagem do hobbit — 
ele parte em busca do Eu-Universal, numa missão simultaneamente individual 
(uma vez que o próprio Frodo sentia já a necessidade de evoluir psicologica-
mente antes mesmo de conhecer a natureza do Anel) e colectiva. Porque o hob-
bit ainda não aceitou a missão na sua totalidade, isto é, não sabe que do êxito 
da sua demanda depende o futuro da Terra Média, esta quaternidade tem, 
em termos simbólicos, uma dimensão ainda reduzida à esfera individual. Aqui  
representa apenas o equilíbrio da psique individual. Só depois de Frodo aceitar 
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voluntariamente a demanda, o que sucede em Rivendell, é que se alcança a di-
mensão colectiva, que implicará uma evolução da quaternidade inicial, com a 
constituição da Irmandade do Anel.

A presença do Anel, representado no centro da Figura 5, é o elemento fun-
damental da demanda que Frodo ainda não integrou totalmente. É o núcleo de 
toda a viagem que, uma vez aceite pelo hobbit, permitirá a evolução desta situa-
ção, colocada ainda nos limites da esfera individual, para a dimensão colectiva.

Iniciada a viagem, o primeiro obstáculo que o pequeno grupo tem de trans-
por é a Velha Floresta. Esta, na tradição dos hobbits, é um lugar perigoso e 
hostil35. Mais tarde, Merry especifica melhor a natureza maléfica da floresta, 
associando-a directamente com as árvores e com a noite36.

Um dos aspectos mais interessantes, em termos simbólicos, de O Senhor dos 
Anéis, reside na utilização do significado ambivalente dos símbolos. O símbolo 
da floresta é um dos que é utilizado quer no sentido positivo, quer negativo. A 

FiGUra 5 

A Quatenidade
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Merry Pippin
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floresta pode ser um santuário natural, um lugar onde, através das árvores, a 
terra comunica com o céu37. Para os celtas, as florestas eram lugares de culto, 
ponto de reunião dos druidas. Em O Senhor dos Anéis, a floresta de Lothlórien 
partilha deste significado positivo do símbolo. Mas, a floresta pode ser, tam-
bém, um lugar tenebroso, gerador de angústia e ansiedade. Neste sentido, é, 
muitas vezes, interpretada pela psicologia junguiana como um símbolo do in-
consciente38. Segundo Heinrich Zimmer: 

A floresta mágica é sempre um lugar de aventuras. Ninguém pode entrar nela 
sem se perder. Mas o escolhido, o eleito, que sobrevive aos perigos mortais, renasce e 
quando sai da floresta é um homem transformado. A floresta é sempre um lugar de 
iniciação. Nela as presenças demoníacas, os espíritos ancestrais e as forças da nature-
za revelam-se. [...] encerra [...] os segredos, os medos que ameaçam a vida protegida 
do mundo ordenado do dia-a-dia. No seu abismo aterrador, cheio de estranhas for-
mas e vozes sussurrantes, a floresta encerra o segredo da aventura da alma39.

A Velha Floresta é, em O Senhor dos Anéis, um símbolo do inconsciente. 
Mas é, também, um lugar mágico onde os hobbits fazem a sua primeira ini-
ciação, a que lhes abre as portas do mundo, para lá das fronteiras conhecidas 
e da vida ordenada do Shire. Os diálogos dos hobbits que citei deixam per-
ceber que há uma ligação muito íntima entre a “vontade maléfica” da Velha 
Floresta e a noite. A posterior descrição do percurso através daquele espaço 
densamente arborizado, bem como a crescente sensação de opressão que os 
hobbits sentem, confirmam que o símbolo está a ser utilizado na sua conota-
ção negativa. O silêncio da morte domina a floresta. Nela não há pássaros que 
cantem, ou quaisquer outros animais. Só medo, angústia e escuridão40. A Velha 
Floresta é uma floresta devoradora, aspecto que é confirmado pelo ataque do 
Velho Salgueiro (Old Man Willow). Esta árvore encontra-se no centro do es-
paço arborizado, perto da nascente do rio Withywindle. É ela que comanda e 
desencadeia todas as acções hostis sofridas por quem se aventura no interior 
da floresta41. Referindo-se às árvores da floresta, Jung salienta que “entre as 
muitas árvores – o elemento vivo que constitui a floresta – uma árvore é parti-
cularmente notada pelo seu grande porte. As árvores, como os peixes na água, 
representam os conteúdos vivos do inconsciente. [...] As árvores têm uma iden-
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tidade própria”42. Simbolicamente, o salgueiro é frequentemente interpretado 
como a árvore da imortalidade mas, no seu sentido mais restrito, está ligado 
à morte e à saudade. No caso dos salgueiros da Velha Floresta, o símbolo 
surge no seu aspecto negativo. Nos excertos que referi encontram-se vários 
elementos que reforçam a conotação deste lugar com a morte e com o incons-
ciente ameaçador: o silêncio e a lassitude que caracteriza o lugar, o rio de cor 
castanha, cujas águas opacas sugerem um rio morto, e a presença massiva de 
salgueiros em que predomina o tom amarelo, um tom outonal que anuncia a 
morte próxima. Atraídos pelo salgueiro, os hobbits são incapazes de resistir. 
Demasiado inexperientes, os seus egos são dominado facilmente pelas forças 
inconscientes, aspecto simbolizado pela sonolência que afecta todos os hob-
bits, à excepção de Sam43. Apesar da atitude humilde que o caracteriza, Sam é 
um indivíduo que já atingiu um sólido equilíbrio psíquico, o que lhe permite 
perceber as ameaças do inconsciente. Sem perder o controlo do seu ego, Sam 
consegue vencer combates que outros, teoricamente mais bem preparados, não 
conseguem. De entre todos os hobbits, Sam é o único que percebe que o sal-
gueiro é o causador daquela sonolência. É nessa árvore que se concentra a von-
tade devoradora da floresta.

O pequeno grupo de viajantes inexperientes é incapaz de encontrar o 
seu caminho sozinho. Necessitam de um novo guia que os salve e os ponha 
no bom rumo. Essa função é desempenhada por Tom Bombadil44. Timothy 
O’Neill define Tom Bombadil como o Homem Original, o Anthropos concebi-
do como alfa e ómega do desenvolvimento humano45. Os elfos dizem que ele 
é o ser mais velho da Terra Média, aquele que não tinha progenitor, isto é, não 
fora gerado (SA, I, 306-7; LR, I, 347). O próprio Tom afirma que é o ser mais 
antigo, senhor da floresta e de si mesmo46. Segundo Tom, ele “nasceu” com a 
ordenação da matéria primordial, assistiu à evolução do mundo e dos seres. 
Anterior aos conflitos entre a luz e as trevas, dentro dos seus domínios Tom é 
o senhor absoluto de si mesmo. Nada o pode dominar, nem mesmo o Anel Um 
(SA, I, 162-63; LR, I, 182-183). Em termos simbólicos, o equilíbrio perfeito 
deste Homem Original é mantido pela união indissolúvel entre ele e Goldberry, 
a filha do rio Withywindle, símbolo da anima.

Em O Senhor dos Anéis, Tom desempenha o papel de guia. É ele que ensina 
aos hobbits o caminho correcto para chegarem à estrada, que os adverte dos 
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perigos e os salva do ataque do espírito do dólmen47. Ao insistir para que os 
hobbits seguissem pela relva verde, Tom estava a indicar-lhes o caminho da 
vida, por oposição aos lugares secos e pedregosos, domínios da morte (e do 
inconsciente) representados pelos dólmenes. Tom aconselha-os, ainda, a pas-
sarem o dólmen pelo lado ocidental, isto é, dando a direita ao dólmen, o que 
pode ser explicado pela tradição ocidental que associa a direita à razão e à 
vida e a esquerda à morte e à noite. Apesar de todos os avisos, a inexperiência 
dos viajantes irá guiá-los directamente para o perigo. Liderados por Frodo, 
cegos pelo nevoeiro, os hobbits entraram no dólmen e foram feitos prisio-
neiros. Perante o perigo, Frodo revela-se, pela primeira vez, como um herói, 
conseguindo dominar o terror que o paralisa48. Como sucederá várias vezes ao 
longo da demanda, é a recordação de Bilbo e do Shire que permitem que Frodo 
não se perca na escuridão (inconsciente). O Shire, com a rotina, a tranquili-
dade e as paisagens luminosas (não há lugares perigosos e escuros dentro das 
fronteiras do Shire) serve de alimento ao ego de Frodo. Deste modo, o hobbit 
consegue manter acesa uma luz de esperança que, de certo modo, iluminará 
o seu percurso. Fortalecido pelas recordações, Frodo descobre, pela primeira 
vez, a sua capacidade para o confronto. A coragem que receava não ter, desper-
ta e leva-o a agir, realizando o seu primeiro acto heróico: vencer o espírito do 
dólmen e libertar os companheiros49. Depois do confronto, Frodo é de novo 
ajudado por Tom, que volta a colocar os hobbits no bom caminho. A primeira 
parte da viagem ficou concluída. Foram superados os obstáculos da floresta e 
do dólmen, isto é, os hobbits passaram nas primeiras provas de iniciação. A 
vitória permitiu que renascessem para o mundo, aspecto que é reforçado pela 
nudez dos hobbits, depois de saírem do dólmen50.

Uma vez na estrada, o percurso até Bree decorreu sem qualquer dificul-
dade. Chegados à cidade, os hobbits seguiram o plano previamente traçado 
por Gandalf, hospedando-se n’ O Garrano Empinado [The Prancing Pony]. 
Este pub, dirigido por um indivíduo afável, era o ponto de união entre duas 
culturas: a dos hobbits e a dos homens, permitindo uma coexistência pacífica 
entre as duas raças. Aqui os hobbits encontraram o seu quarto guia, aquele que 
os conduziria a Rivendell. Aragorn é um guia diferente dos anteriores. Tem a 
experiência da vida naquelas paragens, conhece a região, mas não tem a capa-
cidade de prever o perigo, ou de o vencer recorrendo à magia. Aragorn é um 
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homem que busca ainda a sua realização. No momento em que encontra os 
hobbits, está ainda a realizar a sua própria iniciação que, se bem-sucedida, lhe 
permitirá ascender ao trono de Gondor e Arnor. Até lá, o futuro rei viaja des-
pojado de títulos e honras, no mais completo anonimato. Por isso, a protecção 
que pode fornecer aos hobbit é mais limitada do que a dos guias anteriores, 
embora possa ser, em parte, compensada pela sua experiência de Ranger, isto é, 
de cavaleiro que devotou a vida a combater o Inimigo, Sauron.

Devido à geografia da região, a estrada não oferece qualquer protecção 
contra um ataque dos Espectros do Anel. Por isso, Aragorn preferiu conduzir 
os hobbits através dos campos, bosques e pântanos. Apesar de o percurso ser 
mais difícil e demorado, conseguiram chegar ao Cume do Tempo [Weather 
Top] sem que os inimigos os descobrissem. Porém, a opção de acampar ali foi 
quase fatal para Frodo. Cume do Tempo é a colina meridional das Colinas 
do Tempo [Weather Hills]. No topo fora construída, muitos anos antes por 
Elendil, a torre Amon Sûl. Mais tarde, a torre marcou a fronteira dos três rei-
nos em que foi dividido Arnor (Arthedain, Cardolan e Rhudaur). Já na Terceira 
Era, as forças de Angmar, lideradas pelo rei dos Nazgûl, destruíram a torre e 
assassinaram o rei de Arthedain. Quando Frodo e os companheiros chegaram 
ao Cume do Tempo o lugar estava deserto51.

No Cume do Tempo encontram-se associados dois símbolos fundamentais: 
o da montanha e o do círculo centrado. A união destes dois símbolos torna o 
lugar no centro do mundo, aspecto que é confirmado pela antiga geografia po-
lítica: no centro do antigo reino de Arnor, no ponto de confluência das frontei-
ras dos três reinos que se criaram a partir dele. Segundo Mircea Eliade:

 O simbolismo [do centro articula-se] em três conjuntos solidários e comple-
mentares: 1º, no centro do mundo encontra-se a “montanha sagrada”, e é aí que o 
céu e a terra se encontram; 2º, qualquer templo ou palácio e, por extensão, qualquer 
cidade sagrada e qualquer residência real são assimilados a uma “montanha sagra-
da”, sendo assim elevados a “centros”; 3º, por sua vez, sendo o templo ou a cidade 
sagrada o lugar por onde passa o Axis Mundi, são, por esse facto, olhados como o 
ponto de junção do Céu, da Terra e do Inferno52. 

Mais adiante, Eliade acrescenta: 



129

M A R I A  D O  R O S Á R I O  M O N T E I R O

O simbolismo do “centro” abarca noções múltiplas: a de ponto de intersecção 
dos níveis cósmicos (de canal de junção entre o Inferno e a Terra), a de espaço hie-
rofânico e, simultaneamente real, a de espaço “criacional” por excelência, o único 
onde a criação pode começar. Por isso, vemos nas diversas tradições a criação a 
partir de um “centro”, pois que aqui se encontra a fonte de toda a realidade e, por-
tanto, da energia da vida53.

Com a decadência do Reino do Norte, Cume do Tempo perdeu a importân-
cia político-social. O facto de a casa reinante ter entrado na clandestinidade 
levou a que o centro do reino perdesse, também, o seu poder, o que é simbo-
lizado pelas ruínas da torre de Amon Sûl e pelo facto de o centro do círculo 
ser ocupado por um monumento sepulcral. Cume do Tempo e a sua torre são 
símbolos mortos para os habitantes do antigo Reino do Norte, que, sem rei e 
sem reino, vivem numa espécie de limbo, representado pela geografia incarac-
terística que se avista do cume.

No sopé de Cume do Tempo, num pequeno vale escondido na montanha, 
Frodo e os companheiros foram atacados por cinco Nazgûl. Atraídos pelo 
Anel, que pressionava ao mesmo tempo o Portador, os cavaleiros das trevas 
concentraram a sua atenção em Frodo. Este não conseguiu resistir à tentação e 
colocou o Anel no dedo. Deste modo, entrou indefeso nos domínios das trevas. 
Num impulso de coragem, atacou o rei dos Nazgûl, mas falhou e foi ferido. O 
ataque terminou com a mesma rapidez com que começou. A ferida feita pelo 
Rei dos Nazgûl mergulhou o hobbit, progressivamente, na letargia. Amparado 
pelos companheiros e aliviado, parcialmente, pelos tratamentos ministrados 
por Aragorn, o hobbit sobreviveu com dificuldade aos quinze dias de viagem 
desde Cume do Tempo até Rivendell. Para fugirem à estrada, Aragorn guiou os 
companheiros por bosques constituídos maioritariamente por arbustos e árvo-
res anãs secas. A ausência de caminhos tornou a viagem mais lenta, pelo que 
foram necessários seis dias para regressarem à estrada no ponto onde esta atra-
vessava o rio Mitheithel, a primeira fronteira física que isolava os domínios de 
Elrond do resto do mundo. Depois da travessia do rio, os viajantes percorrem 
a região montanhosa de Rhudaur até encontrarem o elfo Glorfindel, um nobre 
da casa de Elrond. Foi ele que os guiou até Rivendell, objectivo final da primei-
ra etapa da demanda de Frodo.
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4.4. a casa da sabedoria

Procura a espada que foi partida: 

Em Imladris se encontra; 

Aí se aceitarão conselhos mais fortes 

Do que os encantamentos de Morgul. 

Aí se mostrará uma prova 

De que o Fim está próximo, 

Pois a Maldição de Isildur despertará 

E o Halfling apresentar-se-á. 

J. R. R. Tolkien

Os domínios de Elrond estavam escondidos num vale secreto das Montanhas 
Nebulosas (Misty Mountains). Aparentemente, o acesso ao vale fazia-se por dois 
caminhos diferentes. Um é o que Gandalf, Bilbo e os anões seguiram anos antes:

Bilbo nunca esqueceria a maneira como deslizaram e escorregaram, no crepús-
culo, pelo íngreme e sinuoso caminho abaixo para o vale secreto de Rivendell. O ar 
tornava-se mais quente à medida que desciam e o cheiro dos pinheiros enchia-os de 
sonolência, de modo que, de vez em quando, o hobbit cabeceava e quase caía, ou 
batia com o nariz no pescoço do pónei. A disposição de todos melhorava à medida 
que desciam. As árvores mudaram para faias e carvalhos e o crepúsculo causou-lhes 
uma agradável sensação de conforto. O último verde quase se desvanecera da erva 
quando finalmente chegaram a uma clareira aberta não muito acima das margens 
do ribeiro. (OH, 51)  

———
Bilbo never forgot the way they slithered and slipped in the dusk down the steep 

zig zag path into the secret valley of Rivendell. The air grew warmer as they got lo-
wer, and the smell of the pine trees made him drowsy, so that every now and again 
he nodded and nearly fell off, or bumped his nose on the pony's neck. Their spirits 
rose as they went down and down. The trees changed to beech and oak, and there 
was a comfortable feeling in the twilight. The last green had almost faded out of 
the grass, when they came at length to an open glade not far above the banks of the 
stream. (H, 55)
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O outro o que Frodo e os companheiros percorreram:

Ao fim da tarde, a Estrada embrenhou-se, de súbito, na sombra negra de pi-
nheiros altos e depois mergulhou numa espécie de desfiladeiro fundo, com paredes 
íngremes e húmidas de pedra vermelha. Os ecos repetiam-se, à medida que eles se 
apressavam, e os caminhantes tinham a sensação de ouvir muitas pegadas a seguir 
às suas próprias. De repente, como se transpusesse uma porta de luz, a Estrada de-
sembocou do escuro túnel. Então, ao fundo de uma ladeira íngreme, viram à sua 
frente uma longa extensão plana e, a seguir, o vau de Rivendell. Do outro lado er-
guia-se um aterro castanho e íngreme, retalhado por um carreiro sinuoso, e depois 
disso as montanhas [altas] subiam, contraforte sobre contraforte, pico sobre pico, 
até se perderem no céu que escurecia. (SA, I, 250)  

———
In the late afternoon they came to a place where the Road went suddenly under 

the dark shadow of tall pine trees, and then plunged into a deep cutting with steep 
moist walls of red stone. Echoes ran along as they hurried forward; and there see-
med to be a sound of many footfalls following their own. All at once, as if through a 
gate of light, the Road ran out again from the end of the tunnel into the open. There 
at the bottom of a sharp incline they saw before them a long flat mile, and beyond 
that the Ford of Rivendell. On the further side was a steep brown bank, threaded by 
a winding path; and behind that the tall mountains climbed, shoulder above shoul-
der, and peak beyond peak, into the fading sky. (LR, I, 283)

Da descrição apresentada em O Hobbit sobressaem dois aspectos: a pre-
sença massiva de pinheiros, cujo odor domina a atmosfera, e a substituição 
destes por carvalhos e faias, à medida que se aproximavam de Rivendell. Bilbo 
estava, sem saber, a entrar nos domínios dos seres imortais. Segundo a tra-
dição, nenhum mortal pode entrar em tais lugares sem passar, primeiro, por 
uma prova que, neste caso, está representada pelo perigo iminente da queda. 
Os pinheiros desempenham uma dupla função: assinalam a natureza do lugar 
(estas árvores estão simbolicamente associadas à imortalidade) e protegem-no, 
uma vez que o cheiro que exalam induz sonolência no viajante, aumentando 
a possibilidade de este cair antes de entrar nos domínios eternos. Uma vez su-
perada a prova, o cenário muda: os pinheiros são substituídos por faias e car-
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valhos54. À alteração física do lugar corresponde uma mudança na disposição 
anímica dos viajantes, que muda também num sentido positivo. Os carvalhos 
têm, neste contexto, dois significados que se completam: por um lado, servem 
para assinalar a chegada ao centro do mundo élfico55; por outro lado, servem 
de símbolo do próprio domínio élfico, enquanto lugar caracterizado pela sabe-
doria e pelo poder.

A descrição apresentada em O Senhor dos Anéis amplia o significado sim-
bólico deste lugar mágico, através da utilização de outros dois símbolos im-
portantes para caracterizar o espaço onde os hobbits irão entrar. São eles o 
túnel e a cor vermelha da rocha. O primeiro é, geralmente, considerado como 
a via de passagem privilegiada para os iniciados. Em A Epopeia de Gilgamesh, 
o herói percorre um escuro e longo túnel entre as montanhas na esperança de 
encontrar o homem eterno, para o interrogar sobre a vida e a morte. À saída 
do túnel, o herói mítico sumério descobre o jardim dos deuses56.

O percurso seguido por Frodo recorda, um pouco, o de Gilgamesh. Também 
ele atravessou a escuridão em direcção aos domínios dos imortais. A travessia 
do túnel foi marcada pela angústia, a inquietação e a dor que o hobbit sentia, 
situação reforçada pela presença dominadora do eco. À saída, Frodo encontrou 
o paraíso luminoso dos elfos. Aí, o herói iria renascer, sendo salvo das trevas 
(representadas pelos Nazgûl e pelos efeitos físicos da ferida) graças ao poder e 
conhecimentos de Elrond. 

O hobbit que se olhou ao espelho, alguns dias depois, era, sem dúvida, um 
hobbit diferente, que mudou interior e exteriormente57. O regresso ao aspec-
to físico da juventude aponta para o renascimento físico do herói, enquanto a 
maior profundidade revelada pelo olhar indicia a obtenção de um nível superior 
de conhecimento que, como salienta Raymond Christinger, é o objectivo das 
provas iniciáticas58. A travessia do túnel foi a última prova da longa série que se 
iniciou com a partida do Shire. Todas tinham por objectivo possibilitar o ama-
durecimento psicológico do herói. Chegado a Rivendell, Frodo obteve, depois da 
morte iniciática, um grau superior de conhecimento que lhe permitiu participar 
nas actividades e nos conselhos dos elfos, bem como aceitar, de forma conscien-
te, a responsabilidade da demanda59. O túnel de acesso a Rivendell cumpriu, no 
caso de Frodo, a função simbólica que lhe é reconhecida nos ritos de iniciação. A 
cor vermelha da rocha indica ao neófito que aquele percurso é o caminho para 
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(um)a (outra) vida, aspecto confirmado posteriormente pela cor verde das novas 
roupas que o hobbit enverga em Rivendell60.

A sequência de acontecimentos que tem lugar em Rivendell, durante os 
meses seguintes, confirma e amplia o significado simbólico do lugar, tal como 
é sugerido pelas fronteiras físicas. A casa de Elrond, erguida num lugar secre-
to, mas simultaneamente aberto àqueles que a procuram, participa do jogo 
simbólico complementar do vale e da montanha. O vale, símbolo de valência 
feminina, é o lugar das transformações e das revelações, aberto ao céu, protegi-
do pelas montanhas e fertilizado pelas águas que escorrem destas61. Rivendell 
é uma mansão e fortaleza élfica, um lugar onde, noutros tempos, Elrond reu-
niu os exércitos dos elfos. Mas, para além disso, este pequeno mundo é, nos 
finais da Terceira Era, o centro da sabedoria, lugar onde o passado milenar 
(sinónimo das forças e elementos do inconsciente colectivo) se associa ao co-
nhecimento dos factos contemporâneos (isto é, a consciência colectiva), permi-
tindo, a quem frequenta aquela casa, obter uma visão completa dos problemas 
e decidir correctamente. Nesta “fortaleza”, como lhe chama Gandalf (SA, I, 
263; LR, I, 296), há sempre algo a descobrir, há sempre solução para qualquer 
problema62. 

Enquanto domínio élfico, Rivendell participa das características paradisía-
cas de Valinor. Mas a característica mais marcante deste lugar tem precisamen-
te a ver com a aquisição e a transmissão de conhecimento. Das poucas salas 
que são descritas em O Senhor dos Anéis, uma ocupa um lugar de destaque. 
É, por assim dizer, o emblema, a marca distintiva de Rivendell, o seu centro: a 
Sala do Fogo63. É o coração de Rivendell, lugar protegido pelo poder do Anel 
do Ar. É aqui que os viajantes procuram respostas para os seus problemas, pre-
ferencialmente através da meditação. O silêncio, a ausência de qualquer mobí-
lia ou artefacto, a penumbra que caracteriza a sala (iluminada apenas pela luz 
da lareira sempre acesa), para além da função que o espaço desempenha (cen-
tro de meditação), são elementos que tornam a Sala do Fogo num símbolo da 
psyche64. Neste sentido, o fogo da lareira simboliza a luz da consciência rode-
ada pela escuridão do inconsciente. Sempre que a primeira consegue penetrar 
na escuridão interior, reconhecer os seus limites, bem como os seus conteúdos 
e integrá-los, essa escuridão é como que atenuada, aspecto simbolizado pela 
penumbra que caracteriza normalmente a sala.
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FiGUra 7 

A Casa da Reunião (gravura de Stephan Michelspacher, 1654)
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Quem aqui entra procura a solução para os problemas através da medi-
tação, isto é, fazendo o seu ego mergulhar nas profundezas escuras do seu 
espírito. Este facto explica a sonolência que, frequentemente, o visitante ex-
perimenta. A presença do fogo aceso, símbolo do ego, desempenha então um 
papel activo no processo de busca do conhecimento, uma vez que irá ajudar o 
visitante a não se perder na escuridão inconsciente. Quando o visitante acorda 
do seu sono/visão, o fogo que arde na sala ajuda-o a integrar a experiência vi-
vida65. É o que sucede, por exemplo, a Frodo que sonha ao som da música de 
Bilbo66. A meditação é um acto eminentemente solitário e silencioso, aspectos 
que caracterizam a Sala do Fogo. No caso dos visitantes de Rivendell, uma 
vez concluída a meditação, o indivíduo deverá estar apto para agir de acordo 
com os conhecimentos obtidos. Há, portanto, um princípio criador, activo, na 
base desta meditação. Esse princípio está simbolizado no fogo sempre aceso 
da lareira, que se torna, deste modo, na imagem do espírito divino, da Chama 
Imperecível que o demiurgo colocou no centro do mundo, origem primordial 
de toda a criação.

Um outro aspecto importante tem a ver com as pessoas que visitam 
Rivendell, e o momento em que o fazem. Isto é, ao longo da narrativa há vá-
rias afirmações que indiciam que a visita a Rivendell obedece a um princípio 
desconhecido, a uma espécie de predestinação. Por exemplo, na abertura do 
Conselho de Elrond, o príncipe dos elfos afirma:

“É acerca [do] destino [do anel] que temos de meditar. Foi para isso que foram 
para aqui convocados. Disse convocados, mas na verdade não fui eu que os chamei, 
estrangeiros de terras distantes. Poderá até parecer que vieram e aqui se encontra-
ram, neste momento, por mero acaso. Mas também não foi isso que aconteceu. 
Pensem antes que estava destinado que nós, os que estamos aqui sentados, nós e 
nenhuns outros, devemos discutir o perigo que o mundo corre” (SA, I, 280).    

———
‘What shall we do with the Ring, the least of rings, the trifle that Sauron fancies? 

That is the doom that we must deem.That is the purpose for which you are called 
hither. Called, I say, though I have not called you to me, strangers from distant lan-
ds. You have come and are here met, in this very nick of time, by chance as it may 
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seem. Yet it is not so. Believe rather that it is so ordered that we, who sit here, and 
none others, must now find counsel for the peril of the world’ (LR, I, 317) 67.

Com as suas palavras, Elrond reconhece a existência de uma força oculta que 
guia os seres em determinados momentos, a qual justificaria a presença daqueles 
visitantes, com a exclusão de qualquer outro. Ou seja, Elrond afirma o princípio 
de predestinação que guiaria o comportamento dos indivíduos, princípio a que 
Gandalf já se tinha referido durante a conversa com Frodo, no Shire. Contudo, 
esta não é a única força que guia os indivíduos. Há uma outra, porventura mais 
importante que a primeira, e que Elrond e Gandalf também reconhecem. À pre-
destinação, segundo a cultura dos povos da Terra Média, sobrepõe-se o direito 
inalienável ao livre arbítrio. Isto é, um indivíduo predestinado para cumprir de-

FiGUra 8 
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terminada missão pode recusá-la e a sua decisão é, teoricamente, definitiva. Esta 
situação torna-se muito clara na própria missão de Frodo. Todos reconhecem 
que o destino do hobbit estava ligado ao do Anel. Foi a ele, e a nenhum outro, 
que foi atribuída a missão de o destruir. Contudo, nem Gandalf, nem Elrond, 
nem qualquer outro ser pode obrigar o hobbit a cumprir o seu destino. Este tem 
de decidir por si mesmo, como o fez no final do Conselho. Elrond deixou claro 
que o hobbit cumpriu em liberdade um direito que lhe assistia68.

Tomada a decisão de levar o Anel até Mordor, restava escolher quem 
acompanharia Frodo na viagem e quando é que esta se iniciaria. Por conselho 
do Elrond, a “companhia do Anel” devia ser composta por nove elementos. 
Apenas Frodo tinha a missão levar o Anel até ao seu destino final, sendo os 
outros elementos livres de seguirem o hobbit até onde a demanda individual 

FiGUra 9 
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de cada um o justificasse. Assim estruturada, a Irmandade corresponde, em 
termos simbólicos, a uma dupla quaternidade centrada, em que Frodo e o Anel 
formam o núcleo organizador.

A constituição da Irmandade é um aspecto de importância central para a de-
manda. A partir do momento em que ficou decidido o futuro do Anel, a deman-
da de Frodo evoluiu do domínio individual para a esfera colectiva. A Irmandade 
reflecte esta evolução na sua estrutura. A quaternidade inicial que partiu do Shire 
já não representa a nova situação, pelo que tem de ser substituída. Analisando, 
sob diferentes perspectivas, o grupo que partiu de Rivendell, conclui-se que a 
Irmandade representa a totalidade, a união de todas as possibilidades. Por exem-
plo, Elrond revela-se intransigente quanto ao número de elementos que devem 
formar a Irmandade. Tem de ser constituída por nove elementos. Ora este núme-
ro (3x3=9) é para a cultura celta (a que predomina na cultura ficcional dos elfos) 
um número central que indica a totalidade. Enquanto tripla tríade (3+3+3=9), o 
nove está ligado à Deusa Mãe, considerada desde o período neolítico como ori-
gem, alimento e destino final (ou nascimento, vida e morte) de toda a criação69. 
Marija Gimbutas resume o significado desta figura nuclear em muitas culturas 
afirmando, como conclusão da sua obra, que a Deusa Mãe era, em todas as suas 
manifestações, o símbolo da unidade de toda a vida na natureza. O seu poder 
estava na água e na pedra, no túmulo e na gruta, nos animais e nos pássaros, nas 
cobras, peixes, montanhas, árvores e flores70.

Na mitologia celta, como em muitas outras, a figura da Deusa Mãe foi sen-
do substituída por outros símbolos, à medida que a cultura evoluiu de uma si-
tuação matriarcal para o domínio patriarcal. Numa adaptação tardia, os celtas 
substituíram o símbolo fundamental (associado ao número três), pelas figuras 
das Deusas Triplas, cujo número simbólico é 9 (3x3=9), que representam o ci-
clo completo da existência71.

A constituição da Irmandade do Anel permite outras interpretações em ter-
mos simbólicos, de acordo com o significado colectivo que esta união expressa. 
Na base da Irmandade está a representação dos quatro Povos Livres: homens, 
elfos, anões e hobbits, guiados por um representante dos deuses: Gandalf. 
Está-se, neste caso, perante uma nova quaternidade centrada, em que o cen-
tro, a quinta-essência, é a actualização da vontade divina. Por outras palavras, 
esta quaternidade representa a totalidade da criação de Ilúvatar, que inclui os 
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Povos Livres e os deuses. A presença do elemento divino liga a vontade dos 
povos à vontade demiúrgica, representando uma união perfeita, um equilíbrio 
supremo entre o criador e a criação72.

Quando a Irmandade deixou Rivendell e se dirigiu para sul, a demanda de 
Frodo entrou na segunda etapa. O objectivo imediato era chegar o mais per-
to possível de Mordor, sem alertar os espiões de Sauron. Aragorn e Gandalf, 
os dois viajantes mais experientes, traçaram o percurso ideal, dentro das cir-
cuns tâncias. O primeiro grande obstáculo a transpor eram as Montanhas 
Nebulosas, sob as quais se encontrava o império perdido dos anões. O percur-
so decorreu sem incidentes até Eregion (ou Hollin). Neste deserto, antes um 
rico domínio élfico onde os anéis do poder foram criados, a Irmandade foi 
surpreendida pelo profundo silêncio em que tudo estava mergulhado (SA, I, 
327-28; LR, I, 370-371). 

Pouco depois, enquanto a maioria dos viajantes descansava, Sam e Aragorn 
quase foram surpreendidos por um enorme bando de corvos que parecia es-
piar as terras que sobrevoava73. Esta experiência vivida pela Irmandade é im-
portante, porque o significado simbólico dos pássaros se interpenetra com o 
do lugar onde os viajantes se encontravam. Estavam a atravessar a região de-
sértica de Hollin, um lugar assim designado devido à grande quantidade de 
azevinho que, em tempos, dominara a flora local. Esta planta, caracterizada 
pela constância da sua cor verde e pelas bagas vermelhas, que se formam no 
Inverno, é frequentemente utilizada como símbolo da imortalidade e do devir 
eterno. Neste sentido, o azevinho torna-se, naturalmente, num símbolo dos 
elfos, antigos senhores de Hollin. Apesar do abandono que caracteriza agora 
aquelas terras, a marca deixada pelos seres imortais permaneceu perene na his-
tória e na natureza. Sauron arrasou com os seus exércitos aquela região, mas o 
símbolo dos elfos perdurou na parca flora que resistiu, e no nome.

O poder dos elfos, simbolizado no azevinho, surge manifesto noutro as-
pecto. É que, apesar de ter destruído Hollin, Sauron não foi capaz de manter 
as terras sob o seu domínio, como sucedeu com as regiões que conquistou aos 
homens de Gondor, por exemplo. Eregion é um lugar desértico que emana uma 
profunda solidão, mas não é um lugar lúgubre e fétido como os que rodeiam 
Mordor. Sauron vigia a região de cima, usando bandos de pássaros não autóc-
tones, o que confirma a ausência de poder efectivo sobre o lugar74.
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FiGUra 10 

As Portas de Moria (desenho de J.R.R. Tolkien)
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Os corvos negros são uma das espécies que estão ao serviço de Sauron. 
Enquanto símbolo, são utilizados em O Senhor dos Anéis na sua conotação 
negativa, como ave do mau agouro75. A sua presença nos céus de Eregion re-
lembra aos viajantes, pela primeira vez desde a partida de Rivendell, que o po-
der de Sauron é quase omnisciente, que a sua sombra se estende sobre grande 
parte da Terra Média. A visão do bando de corvos faz regressar ao plano da 
consciência a noção do perigo, recordando aos viajantes que o sucesso da de-
manda depende, em grande medida, da capacidade de manterem em segredo 
os seus objectivos, atravessando os domínios da Sombra sem que Sauron se 
aperceba. Por outro lado, as aves negras do mau agouro anunciam o fim próxi-
mo da tranquilidade em que tinha decorrido a viagem, antecedendo o confron-
to com forças negativas a cujos poderes a Irmandade não se conseguirá opor. 

O caminho escolhido por Gandalf e Aragorn devia levar os viajantes por 
uma difícil passagem entre as montanhas, através do desfiladeiro de Corno 
Vermelho (Redhorn), que ligava Eregion a Azanulbizar, o vale para onde se 
abriam as Grandes Portas de Moria. As Montanhas Nebulosas tinham sido 
erguidas por Melkor durante a Primeira Era, antes do aparecimento dos el-
fos. A extensa cadeia montanhosa apresentava três grandes picos: Zirak-zigil, 
Barazinbar e Bundushathûr; que constituíam as montanhas de Moria, sob as 
quais os anões tinham edificado o seu império76. Tradicionalmente, os povos 
da Terra Média acreditavam que estas montanhas tinham poderes e vontade 
próprios, manifestando, por vezes, uma hostilidade difícil de vencer. O poder 
de Zirak-zigil, Barazinbar e Bundushathûr é o poder dos elementos primor-
diais, das forças caóticas que Melkor colocou sob o seu domínio, corrompen-
do-as, tornando-as profundamente negativas, hostis à ordem e à própria cria-
ção. Erguidas, primeiro, para proteger os domínios das trevas, as montanhas 
serviram, mais tarde, para atrasar a viagem dos elfos para Valinor. Ao longo 
dos milénios, foram uma força negativa, geradora de destruição, detentoras de 
uma vontade maléfica e de um poder anterior ao do próprio Sauron, como as 
palavras de Aragorn e Gimli deixam perceber77.

Forçados a recuar, os viajantes regressaram ao sopé da montanha. Aí 
Gandalf anunciou que o único caminho que restava era pelo interior de Moria, 
atravessando o império labiríntico. A ideia não foi bem recebida pelos outros 
membros da Irmandade (com excepção de Gimli). Cansados da luta com os 
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elementos hostis, os viajantes decidiram esperar pela luz do dia para partirem. 
A viagem pelo labirinto viria a revelara-se como uma das provas mais difíceis 
que a Irmandade enfrentou, tendo marcado profundamente todos os viajantes. 
Nenhum sabia exactamente os perigos que os esperavam, mas a tradição não 
deixavam antever nada de positivo, impedindo toda a esperança.

4.5. o império labiríntico e a experiência da morte

Nenhuma harpa harpeja, nenhum martelo bate; 

As trevas moram nos salões de Durin; 

A sombra jaz sobre o seu túmulo 

Em Moria, em Khazad-dûm. 

J. R. R. Tolkien

O antigo império dos anões era um lugar temido por todos os povos da Terra 
Média desde que um ser das trevas se tinha apoderado daqueles domínios. A 
proposta de Gandalf de atravessar o lugar maldito só foi bem recebida por 
Gimli, que via nela a possibilidade de cumprir a sua demanda individual: des-
cobrir se um grupo de anões, liderado por Balin, tinha conseguido recuperar 
o domínio da morada ancestral. Todos os outros, porém, receavam tal via-
gem. Mesmo os que pouco sabiam da história de Moria, sentiam um medo 
instintivo que os impediu de anuírem de imediato à ideia. Mas a travessia do 
labirinto era um percurso inevitável. Nessa noite, o acampamento foi ataca-
do, aparentemente, por lobos, seres que desde o momento da ordenação da 
Terra Média foram aliados de Melkor (mais tarde de Sauron) (SA, I, 343-44; 
LR, I, 388-390). A luz do dia provou-lhes que o ataque tinha sido uma ilusão, 
um pesadelo colectivo78. Usado no sentido negativo, o lobo é um símbolo das 
forças ctónicas e infernais79. É precisamente esse o significado simbólico dos 
lobos em O Senhor dos Anéis. O “ataque” ocorreu logo depois de a Irmandade 
ter decidido atravessar o labirinto subterrâneo de Moria, isto é, depois de ter 
aceitado penetrar nas entranhas da terra, descer aos infernos. O pesadelo co-
lectivo que a Companhia experimentou pode ser interpretado como um aviso 
do inconsciente, advertindo para o perigo da etapa seguinte, que podia levar à 
destruição ou, mais correctamente, à morte. 
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Todos tinham consciência da gravidade da situação, embora nenhum co-
nhecesse verdadeiramente o perigo que enfrentaria. Os receios da maioria 
fundamentavam-se nas lendas e histórias antigas, enquanto os de Aragorn e 
Gandalf resultavam de anteriores viagens ao império dos anões, uma experi-
ência traumatizante, segundo o herdeiro de Isildur80. Nos tempos áureos do 
império dos anões, Moria tinha duas entradas: a entrada principal que abria 
para leste, para o vale de Azanulbizar, e as Portas dos Elfos, que ligavam o 
império subterrâneo a Eregion, na região ocidental. Tinha sido através destas 
últimas que anões e elfos artífices estabeleceram os seus contactos comerciais, 
na Segunda Era, tendo o povo de Moria fornecido as matérias-primas que os 
elfos trabalhavam. Quando Sauron atacou Eregion as portas ocidentais foram 
fechadas, assim se mantendo até ao final da Terceira Era. Ainda durante a 
Segunda Era, as escavações em busca do precioso minério de Moria, o mithril, 
tiveram como consequência a libertação do Balrog, o demónio que dizimou 
grande parte do povo de Khazad-dûm, levando ao exílio dos anões81. O labi-
rinto abandonado foi ocupado por orcs que, comandados pelo Balrog, impe-
diram os anões de regressar, espalhando uma onda de terror por toda a região.

O caminho que Gandalf propunha devia levá-los desde as portas ocidentais 
até aos grandes portões a leste, atravessando o coração de Moria — a sala de 
Mazarbul, protegida pelo grande abismo. Apesar de Aragorn já ter entrado 
no labirinto subterrâneo, apenas Gandalf conhecia todo o percurso, estando 
em condições de guiar os viajantes. Para além disso, apenas o mago poderia 
abrir as portas ocidentais, que estavam protegidas por um feitiço, que as man-
tinha encerradas, e eram guardadas por um monstro aquático. Para esta etapa, 
Gandalf era o guia natural e incontestado. Era também aquele sobre quem re-
caía o maior perigo, como o aviso de Aragorn deixa perceber82. Ele tinha cons-
ciência de que a travessia de Moria, essa descida aos infernos, era uma prova 
destinada a uma personagem em particular: Gandalf. O herdeiro de Isildur 
sabia que, mais tarde, teria de realizar a sua descida ao coração da terra para 
poder “renascer” como rei dos homens, do mesmo modo que Frodo tinha de ir 
até ao coração de Mordor para salvar a Terra Média. Mas agora era o momen-
to do triunfo ou da queda de Gandalf, o enviado dos deuses.

Devido à localização e estrutura, Moria é um símbolo complexo que reú-
ne as características do labirinto e da caverna. Apresenta uma carga negativa 
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muito forte por via da presença do Balrog, um maia que, no princípio da or-
denação do mundo, se tornou servo de Melkor. Este ser infernal pode ser com-
parado ao monstro devorador que se alimenta dos neófitos e os vomita depois 
para uma nova vida83. Enquanto Senhor do Labirinto, o Balrog, desempenha 
a função do Minotauro, na medida em que só a sua morte permite a salvação.

O labirinto de Moria pertence à categoria dos labirintos complexos, isto é, 
dos que dificultam a entrada (as portas fechadas por um feitiço e protegidas por 
um monstro) e impedem a saída (a sala do abismo guardada pelo Balrog), para 
além de apresentar uma cadeia de caminhos destinados a confundir o viajante, 
permitindo a passagem apenas aos que possuem a solução, ou conhecem os se-
gredos, isto é, aos que possuem o fio de Ariana. Dada a sua localização sob as 
montanhas e a ligação ao âmago da terra, que se alcança pela queda no abismo, 
o labirinto de Moria torna-se num símbolo da Grande Mãe devoradora, da 
matriz primordial que dá a vida e a morte, assegurando o devir eterno. A tra-
vessia de Moria é um caminho para a morte, ao mesmo tempo que permite aos 
mais aptos renascerem para uma nova vida84. A ligação deste lugar à Grande 
Mãe encontra-se confirmada não só pela natureza da experiência que Gandalf 
vai viver, mas também pela presença do monstro aquático que guarda a entra-
da ocidental do labirinto. Devido à complexidade que o símbolo do labirinto 
apresenta em O Senhor dos Anéis, a sua correcta e completa interpretação só 
é possível se se seguir a sequência narrativa, analisando cada novo elemento e 
ampliando, progressivamente, o significado simbólico deste espaço, mantendo 
em mente as ideias nucleares sobre o labirinto que apresentei acima.

Depois do pesadelo colectivo, a Irmandade retrocedeu e dirigiu-se para as 
portas ocidentais de Moria, guiada por Gandalf e Gimli. O anão conhecia a 
região através dos relatos e das tradições do seu povo, possuindo, por isso, in-
formações preciosas que permitiriam fazer o percurso no menor tempo possí-
vel. Chegados perto de Moria, os viajantes depararam com um extenso lago de 
águas negras que lhes impedia a passagem, obrigando-os a contorná-lo.

Encontraram os degraus de pedra sem dificuldade e Gimli subiu-os rapidamen-
te, seguido por Gandalf e Frodo. Quando chegaram ao cimo, verificaram que não 
podiam avançar mais por esse lado e revelou-se-lhes a razão por que o Regato da 
Porta secara. Atrás deles, o Sol no Poente enchia o frio céu ocidental de ouro cinti-
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lante. À sua frente estendia-se um lago escuro e parado, em cuja superfície carran-
cuda se não reflectiam nem o céu nem o Poente. O Sirannon tinha sido represado e 
enchia o vale todo. Para lá da água ominosa erguiam-se grandes penhascos, cujas 
faces pareciam severas e pálidas à luz evanescente: definitivamente inexpugnáveis. 
Frodo não conseguiu descobrir na pedra carrancuda o mínimo sinal de porta ou 
entrada, sequer uma fissura ou uma fenda. (SA, I, 347-8)

———
They found the stone steps without difficulty, and Gimli sprang swiftly up them, 

followed by Gandalf and Frodo. When they reached the top they saw that they 
could go no further that way, and the reason for the drying up of the Gate-stream 
was revealed. Behind them the sinking Sun filled the cool western sky with glim-
mering gold. Before them stretched a dark still lake. Neither sky nor sunset was 
reflected on its sullen surface. The Sirannon had been dammed and had filled all the 
valley. Beyond the ominous water were reared vast cliffs, their stern faces pallid in 
the fading light: final and impassable. No sign of gate or entrance, not a fissure or 
crack could Frodo see in the frowning stone.

A primeira apresentação das águas que se estendem às portas de Moria deixa 
antever a natureza negativa do lugar. O contraste entre o céu dourado e a escu-
ridão do lago introduz a primeira nota dissonante, que é reforçada pela ausên-
cia de reflexo que caracteriza o “espelho” de água. Isto é, o lago é apresentado 
como um espaço morto, que pertence a uma outra dimensão, desligada daquela 
em que os viajantes ainda se encontravam – a dimensão da vida, simbolizada 
pela luz dourada do céu. Pouco depois, descobriram que o lago era a morada 
do Vigilante, um monstro aquático libertado pelos anões durante as escavações.

A forma de apresentação do novo perigo segue um padrão já anteriormente 
utilizado por Tolkien, que consiste na introdução sincopada de algumas indi-
cações que alertam o leitor para o perigo iminente. Porém, essas indicações, 
apesar da importância crescente, são mantidas em segundo plano, enquanto 
a acção das personagens ocupa todo o primeiro plano. Quando a acção nar-
rada atinge o seu clímax, o perigo sugerido antes por pormenores, “explode” 
subitamente, apanhando o leitor quase de surpresa, mercê do “adormecimen-
to” provocado pela grande ênfase dada à acção principal. Tolkien seguiu este 
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método na travessia da Velha Floresta, no ataque do espírito do dólmen e em 
Cume do Tempo, por exemplo.

No episódio do Vigilante do Lago o processo é facilmente observável. 
Depois de apresentar o cenário, anunciando subtilmente a natureza negativa 
do lago, o leitor acompanha os viajantes no seu caminho pelo terreno aciden-
tado. Durante o trajecto são feitas apenas duas referências ao lago: quando 
atravessam um pequeno braço de água, e quando Sam olha para o lago, depois 
de todos se encontrarem já na outra margem. 

A água era verde e estagnada e estendia-se como um braço viscoso na direcção 
dos montes circundantes. Gimli avançou, destemido, e verificou que, na beira, a 
água era pouco funda: chegava, se tanto, aos tornozelos. Seguiram atrás dele, em 
fila, a escolher o caminho com cuidado, pois debaixo das poças cheias de vegetação 
havia pedras escorregadias e o piso era traiçoeiro. Frodo estremeceu, repugnado, ao 
sentir o contacto da água escura e estagnada com os seus pés. (SA, I, 348)  

———
It was green and stagnant, thrust out like a slimy arm towards the enclosing 

hills. Gimly strode forward undeterred, and found that the water was shallow, no 
more than ankle-deep at the edge. Behind him they walked in file, threading their 
way with care, for under the weedy pools were sliding and greasy stones, and foo-
ting was treacherous. Frodo shuddered with disgust at the touch of the dark uncle-
an water on his feet. (LR, I, 394)

A situação descrita é perfeitamente plausível, apenas a reacção de Frodo 
introduz uma nota de advertência de que nem tudo é assim tão natural. Logo 
depois, Sam observa a ocorrência de uma movimentação estranha nas águas 
antes paradas.

Quando Sam, o último do grupo, conduzia Bill para terreno seco, do lado opos-
to, ouviu-se um ruído suave, uma espécie de silvo seguido por um plop!, como se 
um peixe tivesse perturbado a superfície parada da água. Viraram-se todos rapida-
mente e viram pequenas ondas, orladas de sombra negra: grandes anéis que alarga-
vam para o exterior, de um ponto distante do lago. Ouviu-se uma espécie de borbu-
lhar e, depois, voltou o silêncio. (SA, I, 349)  
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As Sam, the last of the Company, led Bill up on to the dry ground on the far side, 
there came a soft sound: a swish, followed  by a plop, as if a fish had disturbed the 
still surface of the water. Turning quickly they saw ripples, black edged with sha-
dow in the waning light: great rings were widening outwards from a point far out in 
the lake. There was a bubbling noise, and then silence. (LR, I, 394)

Num curto parágrafo, Tolkien sugere a existência de vida naquele lago, 
dá a essa sugestão uma carga negativa através dos adjectivos que usa na des-
crição: estagnada, viscoso, parada. Logo depois transfere a atenção do leitor 
para a acção das personagens, ocupadas em descobrir a forma como poderiam 
entrar em Moria. Ao longo das seis páginas que se seguem, não é feita mais 
nenhuma referência ao lago. Toda a acção se centra nas tentativas de descobrir 
as palavras mágicas que permitiam abrir as portas do império labiríntico. O 
lago surge de novo no primeiro plano no período que antecede imediatamen-
te a abertura das portas85. A movimentação suspeita das águas, seguida pelas 
palavras de Frodo, anunciam a eminência do perigo, mas a atenção do leitor é 
de novo desviada para a acção de Gandalf que, já de noite, consegue abrir as 
portas, proferindo a palavra mágica: Mellon (“Amigo”). Quando todos se pre-
paravam para entrar em Moria, o monstro do lago desferiu o seu ataque, que 
apesar de previsível, não deixou de ser inesperado.

[Gandalf] avançou e apoiou o pé no primeiro degrau. Mas nesse momento 
acon teceram diversas coisas. Frodo sentiu qualquer coisa prender-lhe o tornozelo 
e caiu, a gritar. Bill, o pónei, relinchou de medo, voltou-se e fugiu pela margem do 
lago fora, até se perder na escuridão. [...] Os outros viraram-se, de repente, e viram 
a água do lago a fervilhar, como se uma multidão de serpentes viesse a nadar, do 
extremo sul para ali. 

Rastejara para fora da água um tentáculo comprido e sinuoso, verde-claro, lu-
minoso e húmido. A sua extremidade munida de dedos segurava o pé de Frodo e 
puxava-o para a água. De joelhos, Sam atacava-o com uma faca. 

O tentáculo largou Frodo e Sam puxou-o, a gritar que o ajudassem. Vinte ou-
tros tentáculos começavam a sair, ondulantes, a água escura fervia e sentia-se um 
cheiro pestilencial. […]Sam e Frodo tinham subido alguns degraus, e Gandalf mal 
começara a subir também, quando os tentáculos tacteantes atravessaram, a ser-
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pentear, a estreita faixa de terra e tocaram na rocha da muralha e nas portas. Um 
penetrou mesmo no vão da porta, a brilhar à luz das estrelas. [...] muitos tentácu-
los enrolados agarraram as portas, de ambos os lados, e, com uma força horrível, 
empurraram-nas. As portas bateram, fechadas, com um estrondo ensurdecedor, e 
desapareceu toda a luz. (SA, I, 355-56)

———
[Gandalf] strode forward and set his foot on the lowest step. But at that mo-

ment several things happened. Frodo felt something seize him by the ankle, and he 
fell with a cry. Bill the pony gave a wild neigh of fear, and turned tail and dashed 
away along the lakeside into the darkness. [...] The others swung round and saw 
the waters of the lake seething, as if a host of snakes were swimming up from the 
southern end.

Out from the water a long sinuous tentacle had crawled: it was pale green and 
luminous and wet. Its fingered end had hold of Frodo's foot, and was dragging him 
into the water. Sam on his knees was now slashing at it with a knife.

The arm let go of Frodo, and Sam pulled him away, crying out for help. Twenty 
other arms came rippling out. The dark water boiled, and there was a hideous sten-
ch. [...] Sam and Frodo were only a few steps up, and Gandalf had just begun to 
climb, when the groping tentacles writhed across the narrow shore and fingered the 
cliff-wall and the doors. [...] Many coiling arms seized the doors on either side, and 
with horrible strength, swung them round. With a shattering echo they slammed, 
and all light was lost. (LR, I, 401-2)

A descrição e o comportamento do monstro do lago de águas negras per-
mitem concluir que se está na presença de um ser infernal, de um defensor 
dos domínios da morte. Enquanto guardião das portas de Moria a sua função 
é, por um lado, impedir o acesso ao labirinto e, caso isso não seja possível, 
proibir a saída a quem tenha penetrado nele. Na obra The Masks of God: 
Primitive Mythology, Joseph Campbell cita um mito melanésio da viagem dos 
espíritos para o mundo dos mortos (definido como um labirinto) que ajuda 
a explicar o significado simbólico do lago de águas negras e do Vigilante em 
O Senhor dos Anéis. Segundo o mito, após o falecimento do indivíduo, a sua 
alma é transportada pelo vento sobre as águas da morte até chegar à entrada 
do mundo inferior. Aí encontra uma guardiã sentada à entrada que desenha 
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um labirinto no chão. Quando a alma se aproxima, a guardiã apaga metade 
do desenho do labirinto. O viajante tem, então, de completar correctamente o 
desenho a fim de obter permissão para entrar no mundo dos mortos. Os que 
falham são devorados pela guardiã86.

Comparando este mito com o episódio narrado em O Senhor dos Anéis, as 
semelhanças são muitas e importantes. No mito melanésio a entrada do labi-
rinto (a Terra dos Mortos) fica do outro lado das águas da morte, tal como em 
O Senhor dos Anéis a entrada de Moria fica do outro lado do lago de águas 
negras (águas da morte). À porta da Terra dos Mortos encontra-se uma figu-
ra feminina que se alimenta das almas que não sabem o segredo do labirinto. 
Paralelamente, para entrar em Moria, é necessário saber qual é a palavra má-
gica, sendo possível inferir que o Vigilante se alimentasse dos seres que, chega-
da a noite (a maior movimentação do lago e o ataque dão-se já de noite), não 
conseguissem descobrir o segredo das portas. Mais adiante, fica-se a saber que 
o Vigilante impedia a saída de Moria por aquelas portas, devorando quem o 
tentasse, o que está de acordo a tradição registada em todo o mundo que afir-
ma a impossibilidade de se regressar do mundo dos mortos, a não ser com o 
consentimento dos deuses, normalmente concedido ao herói que supera todas 
as provas (SA, I, 371; LR, I, 419). As semelhanças entre o mito melanésio e o 
episódio narrado por Tolkien permitem confirmar o significado simbólico do 
labirinto de Moria enquanto domínio da morte.

Despojados de quase todos os seus pertences, perdidos na fuga para Moria, 
os viajantes foram guiados por Gandalf que iluminava o caminho com o seu 
bastão mágico. Por outras palavras, era o mago que, no meio da escuridão 
absoluta do inconsciente, mantinha acesa a luz da consciência, impedindo que 
esta fosse irremediavelmente dominada pelas forças destruidoras da morte. 
Referindo-se ao processo iniciático, de que a travessia do labirinto é uma das 
provas, Erich Neumann afirma que: 

Todas as iniciações [...] têm por objectivo proteger o indivíduo do poder aniqui-
lador do túmulo, o Feminino devorador. Quer este Feminino seja representado como 
túmulo ou mundo subterrâneo, como inferno ou Maia, como heimarmene ou destino, 
como monstro ou feiticeira, serpente ou escuridão, isso não é relevante aqui. A Morte 
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é, em todos os casos, extinção do indivíduo e da consciência como luz; sobreviver 
consiste em provar que se pertence não à escuridão mas ao mundo da luz87. 

Durante dois dias os viajantes percorreram corredores escuros. Para trás fi-
cou um percurso difícil e perigoso88. Sensivelmente a meio da travessia encon-
traram a sala de Mazarbul, ou a Câmara dos Registos de Khazad-dûm, o cora-
ção de Moria, onde os antigos anões guardavam os anais com a história do seu 
povo. No presente da narrativa a sala fora transformada em câmara fúnebre, 
onde descansavam os restos mortais de Balin, o último anão que tinha tentado 
repovoar Moria, depois da libertação do Balrog. Toda a estrutura da sala, e a 
função que aparentemente desempenhara, confirmam que fora o coração do 
império: o lugar onde passado e presente se uniam89. Na descrição da Câmara 
dos Registos sobressai a figura geométrica do cubo, o quadrado do quadrado: 
a sala quadrada, com duas portas abrindo, respectivamente, para ocidente e 
oriente, é iluminada por uma janela também quadrada. As paredes recortadas 
por inúmeros vãos (com formas, provavelmente, rectilíneas) guardavam os res-
tos de antigos baús de madeira que, tradicionalmente têm, também uma forma 
quadrilateral. O único elemento dissonante nesta estrutura parece ser a mesa 
oval no centro da sala, o túmulo de Balin. 

O cubo é, normalmente, um símbolo de estabilidade, da perfeição imutá-
vel. Por isso é frequentemente usado como base dos tronos e como primeira 
pedra de uma edificação. Em termos místicos, o cubo é uma imagem da perfei-
ção eterna, de que a Caaba e a Jerusalém Celeste são exemplos90. No caso da 
Câmara dos Registos, o símbolo indicia a ideia de perfeição eterna. A cultura 
dos anões parece marcada pela estabilidade e a imutabilidade das suas tradi-
ções: as suas moradas são as que Aulë destinou para cada um dos sete anões 
iniciais, a língua que falam é a que a divindade lhes deu, que consideram per-
feita, logo, inalterável, etc. Dentro desta perspectiva, a presença do túmulo 
de Balin é, de facto, uma nota dissonante, justificada pela insensatez do anão 
de querer reocupar Moria. Essa tentativa, desenquadrada no tempo, introduz 
um elemento perturbador na estabilidade perfeita daquela sala. Esta ideia é, 
de certo modo, confirmada pelas palavras de Gandalf, ao saber da morte dos 
anões que acompanharam Balin91.
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Quando se preparava para abandonar a sala pela porta ocidental, a 
Irmandade foi surpreendida pelo ataque dos orcs. Em fuga, desceram uma lon-
ga escadaria que os conduziu à sala do abismo, a segunda câmara do labirinto 
para quem entrasse pelas portas orientais, enquanto Gandalf tentava, usando 
a magia, manter fechada a porta da Sala dos Registos. No fim da escadaria, 
Gandalf foi obrigado a descansar. Pela primeira, vez o mago tinha enfrentado 
uma força igual à sua92. Durante os primeiros dias da travessia do labirinto, 
nenhum membro da Irmandade tinha sido alvo de qualquer perigo. O primei-
ro confronto verificou-se na Câmara dos Registos, com o ataque dos orcs que 
visavam Frodo, o Portador do Anel. O hobbit foi salvo pela cota de malha que 
Bilbo lhe tinha oferecido. O segundo confronto era já claramente destinado a 
Gandalf. Era a ameaça que Aragorn temia, a prova suprema que o mago tinha 
de superar, ou morrer. O teste final teve lugar no Primeiro Salão de Moria93. A 
única saída desta sala consistia numa ponte estreita sobre uma fenda na rocha. 
Foi o caminho que a Irmandade seguiu e o local onde Gandalf se confrontou 
com o seu par94.

Em termos simbólicos a ponte, ao ligar duas margens, torna-se num elo 
entre dois domínios opostos: o das trevas e da morte, representado pelos cor-
redores labirínticos de Moria, o da luz e da vida, representado pelo vale de 
Azanulbizar. Não seria natural que os viajantes atravessassem o domínio da 
morte e regressassem à vida, ao mundo exterior, sem terem sido testados, sem 
terem provado o seu valor, confrontando-se com as forças da morte. O ataque 
dos orcs não pode ser considerado como um verdadeiro teste, uma vez que são 
seres estranhos ao labirinto. O seu lugar natural não é aquele. Também vieram 
do mundo exterior a Moria. O verdadeiro senhor daquele lugar é o Balrog que, 
desde o tempo da ordenação do mundo, quando as montanhas foram erguidas 
por Melkor, tinha estado encerrado no abismo insondável da matéria primor-
dial. A natureza divina do Balrog torna-o par de Gandalf. O monstro é o outro 
lado sombrio da natureza divina, com iguais poderes, mas interesses opostos. 
O Balrog é, em O Senhor dos Anéis, o oposto da figura arquetípica do guia, 
desempenhada por Gandalf. Jung, ao analisar a figura do Velho Sábio, aborda 
também o lado negativo deste arquétipo95. Em algumas das suas manifesta-
ções, Gandalf apresenta uma aparência violenta, por vezes mesmo assustado-
ra – como, por exemplo, quando se zanga com Pippin dentro do labirinto, ou 
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quando enfrenta Bilbo no Shire e o convence a deixar o Anel. Tais comporta-
mentos podem, em minha opinião, ser entendidos como vestígios da natureza 
dupla do arquétipo, mas não como verdadeiras manifestações do lado negro 
desta figura. Em nenhum momento da acção Gandalf apresenta tendências 
destruidoras ou ctónicas. Essas encontram-se representadas de forma expressa 
no seu alter-ego: o Balrog. A oposição entre os dois deuses é tão radical que o 
conflito é inevitável e só pode ser resolvido pela morte de ambos e o renasci-
mento do mais forte. A queda dos dois no abismo representa, em termos psica-
nalíticos, a queda no inconsciente, lugar onde a consciência (Gandalf) enfrenta 
as forças destruidoras da Terrível Mãe, representada pelo monstro de fogo96.

Apesar de Frodo e Aragorn realizarem as suas próprias descidas aos infer-
nos, nenhum vai tão longe na sua iniciação quanto Gandalf. Nenhum enfren-
ta um combate singular com as forças destruidoras da morte, com a dimen-
são do que o mago realiza. Enquanto, amedrontados, os restantes membros 
da Irmandade abandonavam Moria e se dirigiam para o paraíso élfico de 
Lothlórien, Gandalf e o Balrog lutavam ferozmente durante dez dias e dez 
noites, até à derrota das forças negativas. A descrição que Tolkien faz deste 
confronto é de uma enorme riqueza simbólica, merecendo uma análise por-
menorizada. É o próprio Gandalf quem, mais tarde, revela os detalhes mais 
importantes da sua luta. Esta começou com a queda no abismo e o mergulho 
nas águas da morte97. Depois, foi a luta nas entranhas da terra, nos túneis da 
matéria primordial. Aqui, nos antigos domínios do Balrog, o monstro meta-
morfoseou-se: o fogo apagou-se e ele transformou-se num animal viscoso, for-
te como uma serpente98.

Há dois elementos fundamentais na descrição de Gandalf: o balrog/serpen-
te e o lugar onde decorre a acção. Apesar da complexidade do símbolo da ser-
pente, neste contexto, a transformação do Balrog aponta para a ligação entre 
a Grande Mãe e a serpente que Anne Baring e Jules Cashford descrevem na 
sua obra. Segundo as autoras, a serpente surgiu como representação da Deusa 
Mãe durante o período Neolítico, sendo então desenhada como uma serpente 
que se enrolava em torno do útero e do falo, simbolizando o princípio rege-
nerador. À medida que o aspecto masculino da deusa se foi diferenciando, a 
serpente tornou-se no falo fertilizador, imagem do deus que era filho e consor-
te da Deusa Mãe, e que a ela regressava na morte para um novo nascimento, 
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cumprindo um ciclo sem fim99. Em termos simbólicos a serpente representa, 
em O Senhor dos Anéis, o princípio gerador-destruidor da Grande Mãe, inter-
pretação que é reforçada pelo facto de a acção decorrer no “útero primordial”, 
“debaixo da terra viva onde o tempo não é contado”, ou seja, num lugar ante-
rior à ordenação da matéria.

Uma vez que o Balrog não conseguiu vencer o seu oponente no seu próprio 
território, restava-lhe fugir, num esforço final para evitar a destruição. A fuga aca-
bou por ser, não só a admissão da derrota, como também a condição necessária 
que permitiria ao herói renascer. Por isso, os oponentes percorreram, nesta fase do 
conflito, um caminho ascensional espiralado, sempre em direcção à luz100.

Uma vez longe dos seus domínios naturais, o Balrog recuperou o aspecto 
físico anterior. Porém, a batalha decisiva estava antecipadamente ganha por 
Gandalf, uma vez que agora todo o cenário era contrário aos poderes da escu-
ridão. No pico da montanha, iluminado pelo Sol, Gandalf provou a superiori-
dade das forças diurnas sobre as forças das trevas. O enviado dos deuses viveu 
a experiência do herói solar, que é, em termos psicanalíticos, a vitória da cons-
ciência sobre as forças destruidoras e primitivas do inconsciente colectivo101. 
Terminado o combate Gandalf renasceu física e psicologicamente, aspecto que 
é confirmado pela nudez do seu corpo deitado na neve. O herói foi enviado de 
novo ao mundo para uma nova vida, tendo sido despojado de tudo o que o 
ligava à realidade anterior ao combate102.

O Gandalf renascido trajava de branco, assumindo a condição de chefe dos 
Istari, substituindo nesse posto o mago caído, Saruman. As novas vestes confir-
mam o renascimento numa forma superior de existência. Em termos psicológi-
cos, a transformação é observável, também, através da capacidade que o mago 
agora revela para ouvir os sons da vida e do eterno devir. O Gandalf que saiu 
de Moria transportado pelo rei dos ares, a águia Gwaihir, era um novo ser com 
uma missão a cumprir. Apenas por conveniência, continuou a usar o nome de 
Gandalf, mas esse já não era o seu verdadeiro nome, aquele que correspondia 
efectivamente à sua nova natureza103.

Antes da morte iniciática, Gandalf tinha tido várias missões, entre as 
quais se incluíram a descoberta do Anel Um, o acompanhamento e protecção 
dos hobbits (em especial de Bilbo e Frodo), a organização da expedição da 
Irmandade e a sua condução até Moria. Agora o mago já não tem a missão de 
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guiar Frodo ou Aragorn, ou qualquer outro membro da Irmandade. O seu ob-
jectivo consiste na união de todos os esforços necessários para ajudar os Povos 
Livres a resistirem a Sauron, até à destruição do Anel. Mais do que um guia, 
Gandalf é agora um estratego. Por isso, o seu reaparecimento deu-se depois 
de a Irmandade se ter separado em três grupos, com outros tantos percursos.

Moria marcou um ponto de viragem no trajecto e na estrutura da 
Irmandade. A travessia do labirinto, e a perda do guia, deixou os restantes 
viajantes desorientados. Embora a experiência não fosse dirigida em particu-
lar a nenhum deles, todos foram por ela afectados. Para recuperarem física e 
psicologicamente, precisavam de tempo e de um ambiente propício, longe das 
ameaças dos orcs e das recordações dolorosas. Por isso, Aragorn, o novo guia, 
conduziu os companheiros para o paraíso élfico de Galadriel, a fim de desfru-
tarem do merecido “descanso do guerreiro”.

4.6. o paraíso élfico

Em Dwimordene, em Lórien, 

Raro caminharam pés de Homens, 

Poucos olhos mortais viram a luz 

Que sempre lá brilha, eterna e forte. 

Galadriel! Galadriel! 

Límpida é a água do teu poço; 

Branca é a estrela da tua branca mão; 

Impolutas, puras, são folha e terra 

Em Dwimordene, em Lórien, 

Mais puras do que pensamentos de Homens Mortais. 

J. R. R. Tolkien

Depois da experiência traumatizante da travessia de Moria, a Irmandade diri-
giu-se para o mais belo lugar da Terra Média: Lothlórien, os domínios élficos 
que mais se assemelhavam às paisagens de Valinor. Enquanto Rivendell era 
o “santuário da sabedoria”, os domínios de Galadriel eram o paraíso recria-
do104. Lórien é, na geografia de O Senhor dos Anéis, o domínio mais oriental 
dos elfos de Valinor, isto é, dos que habitaram em tempos os domínios dos 
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deuses e viram a luz das Duas Árvores. A vegetação de Lórien, tal como a 
do Paraíso, era alimentada pelas águas de um rio, o Silverlode, afluente do 
Anduin. Em Lórien os elfos encontravam todo o alimento de que necessitavam 
e as árvores, tal como as do Paraíso, era “agradáveis à vista” com os seus tons 
dourados e prateados, lembrando as Duas Árvores de Valinor. Em mais ne-
nhum outro lugar era possível encontrar vegetação idêntica à de Lórien.

Para além das influências judaico-cristãs, perceptíveis na descrição do para-
íso élfico, é possível encontrar ainda outras. Shippey, por exemplo, faz referên-
cia às semelhanças entre Lórien e Pearl105. Em minha opinião, é clara, também, 
a influência das lendas e mitologia celtas que definem o “outro mundo” de for-
ma ambivalente106. Lórien é, mesmo para os elfos da Terra Média, um outro 
mundo, um síd, caracterizado não só pela imortalidade dos seus habitantes, 
mas ainda por ser um lugar belo onde o tempo flui mais lentamente. Apresenta 
ainda outras características que aproximam este paraíso das concepções cél-
ticas, tais como a predominância do elemento feminino, a extrema beleza da 
rainha ou senhora que preside àquela sociedade de seres eternos, a alegria, a 
paz e a música que caracterizam o ambiente. Para além disso, Lórien é um lu-
gar poderoso, o que lhe concede um certo valor ambivalente que se reflecte nas 
diferentes opiniões que os humanos têm daquele espaço107.

Por vezes o “outro mundo” celta é descrito como uma extensão do mundo 
“real”, noutras ocasiões como um lugar debaixo do mar, ou como uma ilha 
misteriosa, uma “ilha afortunada” (ideia que surge também na cultura grega). 
No caso dos paraísos descritos por Tolkien, Valinor e Lothlórien, o autor uti-
liza duas destas concepções célticas, apresentando dois lugares edénicos com 
geografias diferentes: Valinor corresponderia a uma “ilha afortunada” à qual 
se chegava através de um caminho secreto, percorrido por um barco mágico; 
enquanto Lórien seria um outro mundo dentro do mundo fantástico, a cujo 
centro se chegava após a transposição de uma dupla fronteira física: os rios 
Silverlode e o Nimrodel.

Quando atravessaram os dois cursos de água, os fugitivos de Moria vi-
veram experiências diferentes, complementares, que ajudam a definir o lugar 
onde quase todos iam entrar pela primeira vez. O primeiro rio que a Irmandade 
tem de atravessar é o Nimrodel, um afluente do Silverlode. As águas deste 
rio, cantadas pelos elfos, possuíam a propriedade de curar as feridas e eli-
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minar o cansaço. Eram águas retemperadoras para o corpo e a mente, gera-
doras de vida108. Dirigiram-se depois para o coração de Lórien, a cidade de 
Caras Galadhon, guiados por guardas elfos que protegiam o território. Os seus 
postos de vigia situavam-se entre as duas fronteiras naturais, os dois rios que 
atravessavam Lórien. Enquanto Nimrodel apresentava propriedades exclusi-
vamente positivas, o Silverlode surge com uma conotação oposta. Logo à saí-
da de Moria, Gimli tinha advertido os companheiros para que não bebessem 
daquela água (SA, I, 384; LR, I, 434). Mais tarde, os guias élficos tiveram o 
cuidado de não tocar na água do rio, realizando a sua travessia através de uma 
ponte suspensa, improvisada com cordas (SA, I, 397-8; LR, I, 449). A água, 
que nem os elfos imortais tocam, é a água gelada da morte, a fronteira física 
que deterá qualquer ser indigno de entrar no paraíso. 

Para lá do rio encontra-se o mundo secreto dos elfos, onde a entrada tem 
de ser sancionada pela senhora do domínio edénico, Galadriel. Por isso, os 
guias vendaram os olhos, primeiro do anão, depois a todos os membros da 
irmandade. Os viajantes caminharam cegos para o centro de poder de Lórien, 
cumprindo uma prova iniciática que, em termos simbólicos, tem por objectivo 
fazê-los nascer num mundo que desconhecem totalmente. Quando as vendas 
lhes foram tiradas foi com a admiração e surpresa de um recém-nascido que a 
maioria dos viajantes observou as mais belas árvores da Terra Média.

Quando chegou a sua vez de o desvendarem, Frodo olhou para cima e conteve a 
respiração. Encontravam-se num espaço descampado. À direita erguia-se uma gran-
de colina coberta de erva tão verde como a Primavera nos Tempos Antigos. Nela, 
como uma coroa dupla, cresciam dois círculos de árvores: as exteriores tinham 
troncos de uma brancura de neve e, embora sem folhas, eram belas na sua nudez 
elegante; as interiores eram mallors de grande porte, ainda vestidas de ouro pálido. 
Muito alto, no meio dos ramos de uma árvore imponente que ficava no centro de 
todas as outras, brilhava um talan branco. Na base das árvores, e por toda a parte 
nas encostas verdes, a erva estava salpicada de pequenas flores douradas com a for-
ma de estrelas. Entre elas, como que a acenar nos caules esguios, havia outras flores 
brancas e do mais pálido dos verdes: brilhavam como névoa no meio da tonalidade 
rica da erva. Cobria tudo um céu azul e o sol da tarde banhava o monte e projectava 
longas sombras verdes debaixo das árvores. (SA, I, 401-2)  
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When his eyes were in turn uncovered, Frodo looked up and caught his breath. 
They were standing in an open space. To the left stood a great mound, covered with 
a sward of grass as green as Spring-time in the Elder Days. Upon it, as a double cro-
wn, grew two circles of trees: the outer had bark of snowy white, and were leafless 
but beautiful in their shapely nakedness; the inner were mallorn-trees of great hei-
ght, still arrayed in pale gold. High amid the branches of a towering tree that stood 
in the centre of all there gleamed a white talan. At the feet of the trees, and all about 
the green hillsides the grass was studded with small golden flowers shaped like stars. 
Among them, nodding on slender stalks, were other flowers, white and palest green: 
they glimmered as a mist amid the rich hue of the grass. Over all the sky was blue, 
and the sun of the afternoon glowed upon yhe hill and cast long green shadows be-
neath the trees. (LR, I, 454)

O primeiro sinal da ambivalência que caracteriza o lugar surgiu na frontei-
ra física de Lórien, com os dois rios apresentando valores simbólicos comple-
mentares. Depois, as árvores do paraíso que reforçaram a noção de dualidade 
através da alternância entre as cores dourada e prateada que as distinguiam, a 
cor do sol e da lua, do dia e da noite. O jogo de ambivalências está patente em 
toda a geografia do lugar, mas tem um dos seus pontos mais altos no antigo 
coração de Lórien. Aí, através dos olhos de Frodo, o leitor tem a possibilidade 
de comparar os dois mundos, o paraíso e o mundo “real”, que surgem como 
opostos aparentemente irredutíveis. O domínio da princesa Galadriel é o espa-
ço da eternidade, da luz e da beleza, enquanto o mundo exterior é o lugar da 
efemeridade, da sombra e da fealdade109.

Lothlórien fora criado e mantido pelo poder da princesa Galadriel. O modelo 
que serviu de inspiração para a sua criação foi a beleza celestial de Valinor, que 
Galadriel conheceu bem, pois foi a sua morada, juntamente com todos os elfos 
Noldor, até ao roubo das Silmarilli por Melkor. Pelos olhos de Frodo, o leitor des-
cobre que o equilíbrio dos opostos se mantém mesmo ao nível dos pormenores.

Frodo ficou algum tempo de pé, absorto e maravilhado. Parecia-lhe que entrara 
por uma janela alta, que dava para um mundo desaparecido, um mundo envolto 
numa luz para a qual a sua língua não tinha nome. Tudo quanto via tinha uma con-
figuração harmoniosa, mas as formas pareciam simultaneamente definidas, como se 
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tivessem sido concebidas e desenhadas no momento em que lhe tinham tirado a ven-

da, e antigas, como se existissem e durassem desde sempre Só viu cores que conhecia 

– dourado, branco, azul e verde –, mas tão frescas e vivas como se tivesse tido conhe-

cimento delas pela primeira vez naquele momento e lhes houvesse dado nomes novos 

e maravilhosos. Ali, no Inverno, nenhum coração sentia a nostalgia do Verão ou da 
Primavera. Não se via qualquer mácula, doença ou deformidade fosse no que fosse 
que na terra crescia. Na terra de Lórien não havia mácula alguma. (SA, I, 402) 

———
Frodo stood a while still lost in wonder. It seemed to him that he had stepped 

through a high window that looked on a vanished world. A light was upon it for 
which his language had no name. All that he saw was shapely, but the shapes see-

med at once clear cut, as if they had been first conceived and drawn at the uncove-

ring of his eyes, and ancient as if they had endured forever. He saw no colour but 

those he knew, gold and white and blue and green, but they were fresh and poig-

nant, as if he had at that moment first perceived them and made for them names 

new and wonderful. In winter here no heart could mourn for summer or for spring. 
No blemish or sickness or deformity could be seen in anything that grew upon the 
earth. On the land of Lórien there was no stain. (LR, I, 455) 110

Depois de deixar o antigo centro de Lórien, Cerin Amroth, a Irmandade 
dirigiu-se para a cidade de Caras Galadhon, onde Galadriel tinha a sua resi-
dência, lugar de onde emanava todo o poder que mantinha o paraíso dos elfos 
escondido das forças das trevas. A cidade era protegida por uma alta muralha 
circular com uma única entrada virada para sudoeste à qual se chegava após 
a travessia de uma ponte branca. A geografia da cidade (circular) e o facto 
de a ligação ao exterior se fazer por um único caminho suspenso, sugerem a 
ideia da cidade perfeita, celestial mas acessível. A entrada nestes domínios re-
presenta a passagem para um grau superior da existência o que é confirmado 
pelo facto de toda a vida dos elfos de Lórien se fazer nas copas das árvores, 
que se erguiam dentro do perímetro da muralha. O palácio de Galadriel es-
tava construído precisamente no cimo da árvore mallorn mais alta de Caras 
Galadhon111. Para entrar na residência real, os visitantes subiram uma longa 
escadaria. A cor que predominava neste lugar era o branco, a cor da pureza 
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Andrógino Coroado
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e da união perfeita dos opostos. No sopé da colina central, onde se erguia o 
mallorn real, ficava o jardim de Galadriel, com a sua fonte de águas cristalinas.

Lórien, a floresta liberta da cadeia temporal à qual toda a vida terrena está 
sujeita, era obra do poder de um ser andrógino – a dama Galadriel, a portado-
ra do Anel da Água. Este paraíso manter-se-ia enquanto o Anel Um não fosse 
destruído. Depois, a beleza de Lórien diluir-se-ia, partilhando do mesmo desti-
no de todos os outros domínios élficos. Sendo o equilíbrio dos opostos a carac-
terística fundamental de Lórien, é natural que o trono seja ocupado pela figura 
do andrógino coroado, de que Galadriel e Celeborn são, afinal, o símbolo112. 

O andrógino representa a unidade fundamental onde se fundem os opostos, 
quer em potência, quer como integração final, podendo, por isso, ser um símbolo 
tanto da unidade primordial, como da realização final. Nesse sentido, o símbolo 
do andrógino é por vezes associado ao do ovo cósmico, de que a oval é a repre-
sentação gráfica por excelência. A natureza andrógina de Galadriel e Celeborn 
surge confirmada no texto de Tolkien pela forma oval da sala do trono onde os 
viajantes são introduzidos, bem como pela descrição física do par real113. Neste 
a complementaridade tem, contudo, uma característica peculiar – ao contrário 
do que sucede nos textos tradicionais, aqui o tom dourado (o cabelo cor de 
ouro-escuro) está associado à figura feminina, indicando-a como sendo ela o 
princípio criador, enquanto tradicionalmente o ouro está ligado ao simbolismo 
do sol, evocando “fecundidade-riqueza-dominação, centro de calor-amor-dom, 
fogo de luz-conhecimento-irradiação”114; por sua vez, a prata (“Celeborn pare-
cia prata”) está tradicionalmente associada ao elemento feminino: “por oposi-
ção ao ouro, que é o princípio activo, masculino, solar, diurno, ígneo, a prata é o 
princípio passivo, feminino, lunar, aquoso, frio”115. Esta alteração não é inocen-
te, no caso de Tolkien, profundo conhecedor de diversas mitologias ocidentais. 
Ela é feita para, por um lado, reforçar a ideia de complementaridade absoluta e 
íntima, mas também para reforçar a figura de Galadriel. 

O universo da Terra Média é predominantemente masculino, aspecto que 
já foi realçado por vários críticos. Quando surgem, as mulheres têm o papel 
tradicional de megeras (Lobélia Baggins), amantes, mães e esposas (Arwen e 
Rose). Ficam na retaguarda, apoiando (ou criticando), mas não tomam par-
te activa nos acontecimentos decisivos. Há apenas três excepções: Galadriel, 
Éowyn e Shelob. Desta última falaremos adiante, quanto a Éowyn ela encai-
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xa no papel da guerreira que se disfarça de homem para participar no mun-
do masculino, impulsionada pela paixão por Aragorn – os paradigmas, que 
Tolkien tão bem conhecia, são as amazonas e Joana D’Arc. Porque está traves-
tida, não chega a poder ser definida como personagem feminina, até porque 
a sua masculinidade é transitória e, no final, Éowyn entrará na categoria das 
esposas/mães, apaixonando-se por Faramir. Galadriel é a única personagem 
feminina complexa que Tolkien nos apresenta, a única que tem profundidade 
psicológica, aquela a quem o autor dedica mais atenção, dando-lhe um papel 
decisivo na salvação da Terra Média, fazendo aquilo que é da sua natureza: di-
fundir o conhecimento que ilumina as trevas da ignorância, a arma mais pode-
rosa que qualquer herói pode possuir. Para Galadriel, Tolkien reserva o papel 
supremo, complexo mas positivo.

Apesar da existência do par andrógino, é Galadriel o centro de poder ac-
tivo, na manutenção do paraíso e na luta contra a Sombra, uma vez que é ela 
que possui o Anel da Água. Galadriel é a senhora do conhecimento passado e 
futuro, a “dama do espelho de água” no qual observa os acontecimentos do 
mundo exterior, bem como os desígnios quer de Sauron, quer das forças da luz. 
Na função de rainha do “outro mundo”, Galadriel assemelha-se às rainhas do 
síd celta. O seu papel activo, bem como a sua ligação à água (origem da vida) 
e ao conhecimento, permitem relacionar Galadriel com a figura da Deusa Mãe, 
numa fase anterior à diferenciação sexual, isto é, na fase andrógina. A proxi-
midade simbólica de Galadriel com a Grande Mãe é confirmada pelo compor-
tamento da Dama de Lórien relativamente ao Anel Um. Quando Frodo lhe 
oferece o Anel, Galadriel recusa, mas revela toda a ambivalência que possui, 
em potência, como Senhora da Vida e da Morte.

Não nego que o meu coração desejou muito pedir o que me oferece. Há muitos 
anos que medito no que poderia fazer se o Grande Anel me viesse parar às mãos, e 
agora veja: está ao meu alcance! [...] agora, finalmente, Frodo dar-me-á o anel livre-
mente! No lugar do Senhor das Trevas colocará uma rainha. E eu não serei tenebro-

sa, mas sim bela e terrível como a Manhã e a Noite! Bela como o Mar, o Sol e a Neve 

da Montanha! Terrível como a Tempestade e o Raio! Mais forte do que os alicerces 

da Terra! Amar-me-ão e desesperarão todos! 
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Levantou a mão, e do anel que usava saiu uma grande luz que só a iluminou a 
ela e deixou tudo o mais nas trevas. Ficou diante de Frodo, parecendo agora imen-

suravelmente alta e insuportavelmente bela, terrível e digna de adoração. Depois 
baixou a mão, a luz desvaneceu-se e ela riu-se de novo… e mirrou: voltou a ser uma 
elfa esbelta, simplesmente vestida de branco e cuja voz meiga era suave e triste. (SA, 
I, 419)  

———   
I do not deny that my heart has greatly desired to ask what you offer. For many 

long years I had pondered what I might do, should the Great Ring come into my 
hands [...]. And now at last it comes. You will give me the Ring freely! In place of 

the Dark Lord you will set up a Queen. And I shall not be dark, but beautiful and 

terrible as the Morning and the Night! Fair as the Sea and the Sun and the Snow 

upon the Mountain! Dreadful as the Storm and the Lightning! Stronger than the 

foundations of the earth. All shall love me and despair! 
She lifted up her hand and from the ring that she wore there issued a great light 

that illuminated her alone and left all else dark. She stood before Frodo seeming 

now tall beyond measurement, and beautiful beyond enduring, terrible and worshi-

pful. Then she let her hand fall, and the light faded, and suddenly she laughed again, 
and lo! she was shrunken: a slender elf woman, clad in simple white, whose gentle 
voice was soft and sad. (LR, I, 474 75)116

A Deusa Mãe presidia a toda a vida, reinando sobre a natureza. A rela-
ção simbólica que é possível estabelecer entre Galadriel e a Deusa Mãe surge 
confirmada pela comparação que a dama estabelece entre ela enquanto porta-
dora do Anel Um e elementos da natureza particularmente significativos pela 
sua relação simbólica com o poder: o dia, a noite, o mar, o sol, a montanha, 
a tempestade e o relâmpago. Os termos de comparação que Galadriel utiliza 
são precisamente aqueles que, na cultura celta primitiva, eram adorados como 
entidades portadoras de personalidade, e por isso objecto de veneração117. 

O discurso de Galadriel revela a ligação que a personagem, e os elfos em 
geral, tinham, no mundo ficcional de Tolkien, com a cultura celta. Um outro 
episódio que confirma esta união ocorre imediatamente antes de Frodo ofe-
recer o Anel Um à Senhora de Lórien. Conhecedora da missão e dos desejos 
íntimos dos vários membros da Irmandade, Galadriel proporciona a cada um 
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a recuperação física e anímica de que carece. Frodo e Sam são os que recebem 
mais atenções, e o únicos convidados a observar o “Espelho de Galadriel”, 
uma bacia que, uma vez cheia com a água que corria na fonte situada perto da 
residência real, permitia a observação de imagens fugazes, distantes no espaço 
e/ou no tempo. O simbolismo geral da fonte está normalmente associado ao 
do jardim do Éden. Nesse contexto, é designada como fonte da vida, da imor-
talidade, da juventude e do conhecimento. A fonte de onde brota a água para 
o Espelho de Galadriel é a fonte do conhecimento que orienta quem o con-
templa. O facto de o espelho de água reflectir imagens diferentes consoante o 
indivíduo que o observa, torna-o num espelho da alma, revelando ao iniciado 
o passado, o presente e o futuro. A localização do Espelho é importante para a 
interpretação da sua função simbólica118.

A localização do Espelho – dentro de uma profunda depressão no terreno, 
no centro de um espaço murado mas aberto ao céu – indica que ali se unem 
as forças celestes e terrenas numa coincidentia oppositorum. O equilíbrio ma-
nifesto dos elementos feminino e masculino, que a geografia do lugar revela, 
reforça o significado profundo das imagens que se sucedem no Espelho, refle-
xos da voz conjunta da consciência (quando o espelho mostra o que Galadriel 
ordena) e do inconsciente (quando o Espelho age livremente)119. Neste centro 
de poder, o visitante é convidado a observar o passado, o presente e o futuro, 
bem como a enfrentar os seus medos mais secretos e os seus desejos mais pro-
fundos.

Frodo observou uma sucessão de imagens, algumas que lhe pareceram fa-
miliares, outras totalmente desconhecidas. Quando o hobbit pensava que o 
espelho já não tinha mais nada para lhe mostrar, surgiu, de repente, uma ima-
gem do presente — Sauron que procurava o Anel Um. A visão deixou Frodo 
aterrorizado, pois pertencia ao presente que tinha de enfrentar. Enquanto não 
concluísse a sua missão, o hobbit não podia perceber o verdadeiro significado 
das outras imagens que o espelho mostrara, como a visão do mar e dos dois 
barcos. A ignorância relativamente a alguns dos mais importantes episódios 
históricos impediu-o de relacionar a imagem do mar enfurecido e do barco 
quase despedaçado com o momento do afundamento da ilha de Númenor e 
a salvação dos Fiéis120. Por outro lado, o futuro escondia-se ainda por detrás 
do presente. Por isso, a última sequência de imagens antes do aparecimento de 
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Sauron — a da batalha e do pequeno barco a zarpar — não tinham qualquer 
significado para o pequeno hobbit. Porém, eram o prenúncio da destruição de 
Mordor e da partida dos elfos, de Frodo e de Bilbo para as Terras Imperecíveis.

Galadriel tinha, aparentemente, um objectivo concreto quando decidiu 
mostrar o Espelho a Sam e Frodo. Conhecedora de muitos segredos, sabia que 
os dois hobbits tinham uma missão a cumprir, para a qual necessitavam de 
toda a ajuda que conseguissem encontrar, de toda a força interior que pudes-
sem reunir. As visões do Espelho produziram um efeito prático essencial para 
o possível sucesso da demanda: fortaleceram nos dois hobbits o desejo de leva-
rem a sua missão até ao fim.

Na véspera da partida de Lórien, Galadriel ofereceu a cada viajante um ob-
jecto como prenda de despedida: Boromir recebeu um cinto de ouro; a Merry e 
Pippin, a Dama ofereceu dois cintos de prata com um fecho de ouro imitando 
uma flor. Legolas recebeu um arco (e respectivas flechas) igual aos usados pelos 
elfos de Lórien, que eram os mais resistentes e certeiros de quantos se fabrica-
vam na Terra Média. Ao anão, Gimli, Galadriel ofereceu “a jóia” que daí em 
diante ele mais estimaria: uma madeixa do longo cabelo dourado da Dama de 
Lórien. Sam, o jardineiro, recebeu uma pequena caixa contendo terra do po-
mar de Galadriel, a que ela juntou um pouco da sua magia para que, quando o 
hobbit a misturasse com a terra do Shire, pudesse recriar um pouco da beleza 
de Lórien.

Uma vez que conhecia parte do destino de cada viajante, a Senhora dos el-
fos sabia que as provas de maior dificuldade estavam reservadas para Aragorn 
e Frodo. Por isso, ofereceu-lhes objectos que pudessem ser úteis nas suas de-
mandas. O futuro rei recebeu uma bainha mágica para a espada Andúril, que 
tinha a propriedade de a tornar inquebrável, mesmo em caso de derrota. Para 
o Portador do Anel, Galadriel preparou um pequeno frasco que continha água 
da “fonte do conhecimento”, onde brilhava a luz de Eärendil. No recipiente 
de vidro, a princesa encerrara a luz da consciência, a única que poderia salvar 
Frodo no confronto com a Sombra. Em vésperas da dissolução da Irmandade, 
Galadriel é o último guia vivo que dará a Frodo o objecto mágico de que ele 
mais carece para vencer as duras provas121. Torna-se assim no equivalente fe-
minino, de Gandalf.
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Com o fim da festa oferecida pelo par real, aproximava-se o momento da 
partida da Irmandade para a última e mais importante etapa da demanda. O 
objectivo era descer o rio Anduin até onde fosse possível navegar e alcançar 
depois Mordor. Com a partida do paraíso aproximava-se, também, o momen-
to em que a Irmandade se iria separar, permitindo a cada um seguir a sua 
demanda individual. Recuperados física e psicologicamente, os oito viajantes 
embarcaram nas canoas dos elfos, protegidos pelas capas “mágicas” que os 
tornavam praticamente invisíveis, e iniciaram a viagem para as trevas.

4.7. as descidas aos infernos

 A Montanha foi ficando cada vez mais perto, até que, se 

levantavam a cabeça pesada, ela lhes enchia todo o campo 

visual, alta e enorme à sua frente, uma imensa massa de 

cinza, escórias e pedra queimada, a partir da qual se erguia 

e penetrava nas nuvens um cone de vertentes quase a pique.

J. R. R. Tolkien

À medida que desciam o rio, Minas Tirith e Mordor aproximavam-se no hori-
zonte. A paisagem que os rodeava tornava-se cada vez mais inóspita, revelan-
do os efeitos devastadores das forças da Sombra. Os sinais de vida, sobretudo 
na margem esquerda, eram quase inexistentes. A pouca vegetação que conse-
guia sobreviver era rasteira e raquítica, predominando as zonas pantanosas. 
Na margem direita, a paisagem era mais agradável, com grandes planícies ver-
dejantes. Era o território de Rohan, o país dos melhores cavaleiros e criadores 
de cavalos da Terra Média.

Chegados à fronteira de Gondor, Aragorn, incapaz de tomar uma decisão, 
colocou o destino da Irmandade nas mãos de Frodo, que pediu algum tempo 
para pensar. Sozinho, o hobbit dirigiu-se para Amon Hen, a colina na margem 
direita do Anduin, também conhecida pela designação de Colina da Visão. 
Pouco antes de alcançar o cume, Frodo sentou-se no chão empedrado a recor-
dar a longa caminhada desde o Shire. Aí foi surpreendido por Boromir. Cego 
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pela ânsia de salvar Gondor, o cavaleiro tentou apoderar-se do Anel Soberano. 
Para evitar o confronto, Frodo colocou o anel no dedo e fugiu até ao cimo da 
colina, enquanto Boromir, recomposto da loucura momentânea que o domi-
nou, se arrependia do seu acto.

No cume de Amon Hen, Frodo encontrou o Trono da Visão. Construído 
muitos anos antes para os reis de Gondor, este lugar tinha a particularidade de 
permitir a visão completa de todo o território. A descrição do trono e a geogra-
fia do lugar conferem a Amon Hen as características de centro do mundo122. 
Sentados no trono de pedra, os descendentes dos reis de Númenor podiam 
observar todos os movimentos, toda a vida que se desenrolava dentro dos seus 
vastos domínios que, nos tempos aéreos de Elendil, iam desde Gondor ao lon-
gínquo norte. Quando se sentou no trono dos antigos reis, Frodo estava ainda 
sob o efeito do Anel. Contudo, diante dos seus olhos passaram imagens silen-
ciosas de guerra e destruição123. Olhando para sul, Frodo observou a região 
onde os poderes da luz e da sombra concentravam as suas forças: Minas Tirith 
e Barad-dûr. O que o hobbit viu, na realidade, era a ameaça do fim próximo da 
cidade dos homens, impotente para deter sozinha as forças das Trevas124. Pela 
primeira vez, Frodo observou o imenso poder da Sombra e quase se deixou 
sucumbir. Perdido na contemplação de Barad-dûr, o hobbit foi atacado por 
Sauron que tentou dominar o seu espírito. A forma como Tolkien descreve este 
episódio mostra que Frodo enfrentava a luta interior mais violenta e perigosa 
desde que saíra do Shire.

E, de súbito, sentiu o Olho. Havia na Torre Negra um olho que nunca dormia 
– um olho que, sabia-o, tomara conhecimento do seu olhar. Possuía uma vontade 
férrea, feroz, e saltou a bem dizer para ele. Frodo sentiu-o quase como um dedo, 
a procurá-lo. [...] Ouviu a sua voz gritar: Nunca, nunca! Ou seria, antes, Na ver-

dade aqui estou, venho para ti? Não sabia. Depois, como um relâmpago, vindo de 
qualquer outro ponto de força, formou-se na sua mente outro pensamento: Tira-o! 

Tira-o! Tira-o, idiota! Tira o anel! 
As duas forças lutavam dentro dele. Durante um momento, perfeitamente equi-

librado entre as duas pontas aguçadas, debateu-se, atormentado. De súbito, porém, 
teve de novo consciência de si mesmo, de Frodo, que não era nem a Voz nem o 
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FiGUra 12 

A Sombra (miniatura persa)
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Olho, que tinha a liberdade de escolher – e com um derradeiro instante para exercer 
essa liberdade. (SA, I, 459)  

———
And suddenly [Frodo] felt the Eye. There was an eye in the Dark Tower that 

did not sleep. He knew that it had become aware of his gaze. [...] He heard himself 
crying out: Never, never! Or was it: Verily I come, I come to you? He could not tell. 
Then as a flash from some other point of power there came to his mind another 
thought. Take it off! Take it off! Fool, take it off! Take off the Ring! The two po-
wers strove in him. For a moment, perfectly balanced between their piercing points, 
he writhed, tormented. Suddenly he was aware of himself again. Frodo, neither the 
Voice not the Eye: free to choose and with one remaining instant to do so. He took 
the Ring off his finger. (LR, I, 521)

Depois do confronto directo com a Sombra, Frodo decidiu abandonar 
a Irmandade e seguir sozinho para Mordor, a fim de concluir a demanda. 
Porém, Sam adivinhou o pensamento do jovem hobbit e, provando mais uma 
vez a sua profunda fidelidade, não o deixou partir sem ele. Durante a luta com 
Sauron, Frodo decidiu-se a favor da “voz da consciência”, do mesmo modo 
que, meses antes, Sam tinha decidido obedecer à “voz interior” que lhe apon-
tava Mordor como destino. A decisão dos dois hobbits teve como consequên-
cia a fragmentação da Irmandade. Enquanto os dois atravessavam o rio de 
canoa em direcção à margem esquerda, os companheiros foram atacados por 
orcs que raptaram Merry e Pippin. Boromir redimiu-se do seu comportamen-
to em Amon Hen, morrendo heroicamente na luta com os inimigos. Depois 
do enterro do companheiro, Aragorn seguiu o rasto dos orcs, na tentativa de 
salvar os dois jovens. O futuro rei compreendeu que Frodo tinha tomado uma 
decisão: a demanda de Mordor era do hobbit, a de Aragorn teria lugar em 
Gondor.

A separação da Irmandade impõe ao autor um grande controlo da narra-
tiva, de modo a evitar que se torne confusa para o leitor. No sopé de Amon 
Hen iniciam-se três percursos diferentes: o de Frodo e Sam, de Merry e Pippin, 
e o de Aragorn, Legolas e Gimli. Com grande mestria Tolkien consegue narrar 
os encontros e desencontros das oito personagens ao longo de trinta e quatro 
capítulos, sem que o leitor perca a noção do encadeamento cronológico que 



169

M A R I A  D O  R O S Á R I O  M O N T E I R O

os une numa teia. Nesses capítulos, o reaparecimento de Gandalf, a iniciação 
do rei de Gondor e o percurso de Frodo e Sam através de Mordor são os gran-
des pólos aglutinadores. O “renascimento” de Gandalf, embora justificado em 
termos simbólicos, é também uma necessidade formal. Com Aragorn e Frodo 
envolvidos nas suas demandas, faltava um elemento que guiasse os restantes 
viajantes e que controlasse os acontecimentos. A conquista de Gondor era o 
grande objectivo de Sauron, pelo que tinha de ser organizada a sua defesa. 
Esta passava pela reunião de aliados das mais diversas origens. Era ainda pre-
ciso afastar Saruman do caminho, de modo que apenas um Istari assumisse de 
modo efectivo a função que inicialmente lhe estava confiada: ajudar os Povos 
Livres nas lutas contra Sauron125.

Por todos estes motivos, o reaparecimento de Gandalf era necessário. Só ele 
podia desafiar Saruman, cumprindo o destino do Portador do Terceiro Anel do 
Poder. Foi a sua influência que permitiu convencer o rei de Rohan a aliar-se a 
Gondor. Mais tarde, já em Minas Tirith, foi Gandalf quem orientou a defesa da 
cidade até à chegada dos reforços e de Aragorn. Em última análise, foi o rea-
parecimento de Gandalf que viabilizou a demanda de Aragorn. A presença do 
mago permitiu que o futuro rei se afastasse dos problemas imediatos e seguisse 
a sua demanda que, embora tivesse Minas Tirith por destino, incluía uma pro-
va iniciática que só o verdadeiro rei podia cumprir (SA, III, cap. II; LR, III, 48).

Aragorn cavalgava na companhia do rei Théoden quando um grupo de 
trinta Caminhantes do Norte se lhe juntou, trazendo notícias de Rivendell. Da 
Casa da Sabedoria vinha o conselho sobre o caminho que o futuro rei devia 
seguir: Os dias são curtos. Se tens pressa, lembra-te do caminho dos Mortos 
(SA, III, 47; LR, III, 51). Um dos cavaleiros trazia, também, uma mensagem e 
uma prenda de Arwen para Aragorn. Depois de ouvir as palavras da princesa, 
o futuro rei decidiu guardar a prenda para mais tarde (SA, III, 48; LR, III, 52). 
Seguindo o conselho de Elrond, Aragorn revelou a Sauron, através do palantír 
de Orthanc, que era o herdeiro de Isildur e o portador da espada que fora re-
forjada. Com este acto, Aragorn tinha por objectivo lançar a dúvida na mente 
do inimigo, levando-o a precipitar-se na execução dos seus planos para domi-
nar o mundo, cometendo com isso algum erro de que os Povos Livres se pudes-
sem aproveitar. Depois, restava a Aragorn partir para o Caminho dos Mortos, 
descer ao limbo e obrigar os cavaleiros fantasmas a cumprirem a promessa 
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quebrada a Isildur. Os antigos reis das montanhas tinha prometido ajudar 
Gondor na luta contra Sauron. Porém, quando Isildur os chamou para cumpri-
rem a promessa, recusaram, tendo sido amaldiçoados pelo rei de Gondor126.

Depois da morte do último rei de Fornost e da queda do Reino do Norte, 
uma vidente proferiu uma profecia que relacionava os cavaleiros fantasmas 
com o herdeiro do trono de Isildur e a ameaça de Sauron. Era essa profecia que 
Aragorn tinha de cumprir, percorrendo o Caminho dos Mortos, chamando-os 
a cumprir a promessa quebrada, lutando contra Sauron.

Sobre a terra cai comprida a sombra 
Que para ocidente estende asas de trevas. 
A Torre treme; do túmulo dos reis acerca-se 
o momento final. Os Mortos acordam, 
Pois é chegada a hora dos perjuros: 
Na Pedra de Erech se erguerão de novo 
E ouvirão uma trompa ecoar nos montes. 
De quem será a trompa? Quem chamará 
Do crepúsculo cinzento as pessoas esquecidas? 
o herdeiro daquele a quem o juramento prestaram. 
Do Norte virá, impelido pela necessidade: 
Transporá a Porta dos Caminhos dos Mortos. (SA, III, 54-5)
———
Over the land there lies a long shadow,
westward reaching wings of darkness.
The Tower trembles; to the tombs of kings
doom approaches. The Dead awaken;
for the hour is come for the oathbreakers;
at the Stone of Erech they shall stand again
and hear there a horn in the hills ringing.
Whose shall the horn be? Who shall call them
from the grey twilight, the forgotten people?
The heir of him to whom the oath they swore.
From the North shall he come, need shall drive him:
he shall pass the Door to the Paths of the Dead. (LR, III, 58-59)
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Aragorn era o herdeiro de Isildur, vinha do longínquo norte e era a ne-
cessidade de encontrar reforços para a luta com Sauron que o levava até aos 
Caminhos dos Mortos. Estavam, portanto, criadas as condições para que a 
profecia se cumprisse. Acompanhado por Legolas, Gimli e os Caminhantes o 
futuro rei dirigiu-se para o lugar da iniciação. Tinha de descer aos infernos, en-
trar no limbo e chamar os fantasmas a cumprirem a sua promessa em troca do 
descanso eterno. Por outras palavras, Aragorn tinha de morrer para o mundo, 
o Caminhante do Norte devia dar lugar ao rei de Gondor.

O Caminho dos Mortos era um labirinto subterrâneo, sob as montanhas 
de Ered Nimrais. A entrada fazia-se pela Porta dos Mortos, acima da fortaleza 
de Dunharrow, e a saída encontrava-se perto da nascente do rio Morthond, em 
Erech, lugar onde Isildur tinha mandado colocar uma pedra redonda e preta 
que assinalava o lugar onde os Cavaleiros das Montanhas tinham celebrado a 
aliança com Gondor – a pedra de Erech. A entrada do labirinto estava assina-
lada por uma estreita estrada ladeada por grandes blocos de pedra semelhantes 
a menires, identificando o espaço com o percurso fúnebre. À medida que se 
aproximavam do labirinto, a escuridão adensava-se, as pedras eram substituí-
das por árvores e o medo crescia no coração dos cavaleiros127.

Tal como o labirinto de Moria, também este estava protegido, não com 
monstros, mas por um medo instintivo e paralisante. A pedra que os cavaleiros 
tinham de contornar para entrar no labirinto assinalava a fronteira entre os 
dois mundos. Contornada a pedra, Aragorn e os seus companheiros entraram 
nos domínios da morte, da noite e da escuridão absoluta. Em termos psicanalí-
ticos, o Caminho dos Mortos representa o âmago do inconsciente e o percurso 
que os cavaleiros realizaram corresponde à descida às regiões mais escondidas 
da psique. Numa viagem destas é imperioso que o caminhante não perca a luz 
da consciência, representada neste episódio pelas tochas que Aragorn fez acen-
der. Devido à natureza do lugar, essas luzes não tinham o poder de iluminar, 
de afastar as trevas, mas serviam de guia, de ponto de referência que o viajante 
não devia perder de vista (SA, III, 61; LR, III, 65). Desde que entraram no labi-
rinto, Aragorn assumiu, pela primeira vez, o comportamento de um verdadeiro 
chefe. Agora não tinha dúvidas, como em Amon Hen, nem revelava qualquer 
fraqueza. A sua coragem e determinação, bem como o cumprimento estrito 
da sua missão, foram os factores fundamentais que permitiram o sucesso da 
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travessia. Aragorn tinha um objectivo muito claro quando entrou no Caminho 
dos Mortos. Não podia deixar que a sua atenção fosse desviada para qualquer 
outra demanda, sob pena de perder de vista o objectivo que guiava os seus 
passos para a saída, ficando retido no labirinto para sempre. Por isso, perto do 
cadáver de um cavaleiro morto, Aragorn recusou desviar a sua atenção e fez o 
seu chamamento, desafiando os espíritos128.

Como sucede em muitos mitos, a entrada no mundo dos mortos só é per-
mitida ao herói na condição de ele guiar a sua missão dentro de determinadas 
regras ou condições que, se não forem cumpridas, determinam o falhanço da 
demanda. Na escuridão do labirinto, o brilho momentâneo da armadura do 
cavaleiro morto perto da porta foi o único facto que despertou a atenção dos 
caminhantes. Ele era a prova que as forças da morte tinham preparado. Se 
Aragorn deixasse que a curiosidade o desviasse do seu caminho, estaria perdi-
do para sempre, tal como aquele cavaleiro que tinha morrido agarrado a uma 
porta que não podia abrir. Depois de Aragorn desafiar os espíritos, a compa-
nhia chegou à saída do labirinto e dirigiu-se para a pedra de Erech, seguida 
pelos fantasmas. Nos lugares por onde passavam, as pessoas refugiavam-se 
em casa, aterrorizadas pelo exército de espíritos que seguia os Caminhantes, 
chefiados por Aragorn. Neste momento, Aragorn era o rei. Junto à pedra negra 
e esférica de Erech, símbolo do Eu-Universal, assumiu o seu verdadeiro nome, 
Elessar, e os seus deveres como soberano129.

A partir deste momento, o percurso de Aragorn é o do rei que regressa vito-
rioso. O combate com as Trevas, de que o desafio a Sauron através do palantír 
fora a primeira etapa, tinha sido vencido e os opostos estavam sob o seu do-
mínio. O poder que Aragorn evidenciou em seguida tinha origem no equilíbrio 
interior que, como ser individuado, agora possuía. Por isso, a batalha de Minas 
Tirith só foi definitivamente ganha quando o rei chegou com o seu exército de 
Caminhantes e Fantasmas, possibilitando a derrota do poderoso exército de 
Sauron na batalha de Pelennor.

A concepção de realeza que Tolkien apresenta em O Senhor dos Anéis ba-
seia-se nas concepções medievais de monarquia, segundo as quais o rei é não 
só o chefe militar, mas também o garante da estabilidade e prosperidade do rei-
no. Um rei doente ou deformado só podia trazer desgraça e infelicidade ao seu 
povo. O verdadeiro rei tinha de provar que era capaz de proteger os seus súb-
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ditos e, simultaneamente, de “curar” as chagas físicas e psicológicas que im-
pediam a felicidade e prosperidade colectivas. Depois da batalha de Pelennor, 
Aragorn tinha mais um desafio a vencer; cumprir a profecia de Ioreth, uma 
mulher de Gondor: “Assim falou Ioreth, mulher sábia de Gondor: As mãos do 
rei são mãos que saram, e assim será conhecido o verdadeiro rei” (SA, III, 147; 
LR, III, 69). Nas enfermarias de Minas Tirith, Aragorn provou o seu verdadei-
ro poder. Ele, que meses antes apenas conseguira aliviar ligeiramente o sofri-
mento de Frodo, era agora capaz de sarar todas as feridas, mesmo as infligidas 
pelo Senhor dos Nazgûl. O percurso de Aragorn está praticamente concluído, 
e com ele a sua contribuição para a salvação da Terra Média. Tudo dependia 
agora de Frodo e foi com esta convicção que Aragorn e Gandalf conduziram 
as suas tropas até às portas de Mordor, numa tentativa de afastar a atenção de 
Sauron do que se preparava no centro do seu domínio.

Enquanto a demanda de Aragorn decorria, Frodo e Sam dirigiram-se para 
Mordor, seguidos por Gollum que parecia confirmar as palavras proféticas de 
Gandalf, proferidas antes de a viagem começar, no Shire: 

Não tenho muita esperança de que Gollum possa ser curado antes de morrer, 
mas, no entanto, essa possibilidade existe. E ele está ligado ao destino do anel. O 
coração diz-me que ainda tem de representar um papel qualquer, para bem ou para 
mal, antes do fim. (SA, I, 79)  

———
I have not much hope that Gollum can be cured before he dies, but there is a 

chance of it. And he his bound up with the fate of the Ring. My heart tells me that 
he has some part to play yet, for good or ill, before the end... (LR, I, 89)

Atraído pelo Anel, Gollum tornou-se menos cauteloso, desde que iniciara 
a perseguição na fronteira de Lórien, e acabou por ser feito prisioneiro por 
Frodo e Sam. O velho hobbit era um ser dominado pelo inconsciente, uma 
característica que o Anel reforçou, tornando-o num ser associal, fechado em 
si mesmo130. Gollum criou um mundo pequeno e escuro só para si. Recusou 
a realidade exterior e desenvolveu um comportamento autista. A descrição 
de Gandalf permite ver a progressiva diminuição do campo de interesses de 
Gollum através da enunciação de ângulos de visão sucessivamente mais curtos: 
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o cume das montanhas, as copas das árvores, as flores. Em compensação, o seu 
interesse virou-se, progressivamente, para o interior da terra. A personalidade 
de Sméagol/Gollum revela a presença de um ego que se abandonou, progres-
sivamente, ao fascínio do inconsciente até à total dissolução. Quando Frodo e 
Sam o fazem prisioneiro, o discurso do velho hobbit revela a existência de uma 
dupla personalidade, facto que se torna claro no seu monólogo. Os olhos, es-
pelho da alma, revelam também a personalidade dual de Sméagol/Gollum131.

Lembrando-se das palavras do mago, Frodo poupou a vida a Gollum e fê-
lo jurar que o ajudaria a chegar até Mordor, uma vez que o velho hobbit já 
conhecia o caminho. À medida que se aproximavam dos domínios da Sombra, 
o cenário tornou-se cada vez mais sombrio e inóspito. A destruição e a morte 
eram as características mais marcantes da geografia do lugar. De uma forma 
também progressiva, Frodo começou a ser afectado psicologicamente com a 
aproximação a Mordor. A pouco e pouco a determinação que tinha eviden-
ciado ao afastar-se da Irmandade começou a abandoná-lo. As recordações do 
passado, que tantas vezes lhe deram ânimo, estavam perdidas, deixando um 
grande vazio no seu espírito. O hobbit caminhava vergado pelo peso da res-
ponsabilidade que não podia partilhar132. A fraqueza do Portador do Anel 
contrasta com a força interior de Sam que constantemente o anima, incentiva 
e tenta trazer à vida. Ao esquecimento Sam contrapõe a recordação, à fraqueza 
física e psíquica a força e a fé inabalável. Os acessos de fraqueza de Frodo são 
sucessivamente superados com o recurso a vagas recordações ou pormenores 
sugeridos por Sam ou pela própria paisagem. Um exemplo desta situação é a 
visão da estátua mutilada do rei, no cruzamento das quatro estradas133.

Em termos simbólicos, a encruzilhada pode ser o lugar perigoso onde se 
preparam emboscadas, ou onde se enfrentam as forças infernais. Nestes casos 
o símbolo é usado na sua conotação negativa. Porém, a encruzilhada é um lu-
gar onde o bom e o mau caminho, a felicidade e a infelicidade se unem num 
ponto central. É por isso um centro de poder, de conotação ambivalente, que 
convida à meditação. A escolha do caminho a seguir representa o fim de uma 
vida e o início de outra, pelo que a decisão é irreversível. Nesta fase da deman-
da, Frodo já não é o herói que hesita sobre o caminho a seguir, pois sabe exac-
tamente qual é a estrada que escolherá: a que conduz a Mordor. As dúvidas 
que o assaltam centram-se na sua capacidade de cumprir a missão. Por isso, a 
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encruzilhada serve para ele de lugar de reflexão. A geografia deste espaço assu-
me um papel importante no reforço da disposição anímica do herói: 

Por fim chegaram às árvores e verificaram que elas formavam um grande círculo 
descoberto, exposto no meio ao céu escuro, e que os espaços entre os imensos tron-
cos eram como os grandes arcos escuros de um palácio em ruínas. No centro exacto 
do círculo encontravam-se quatro caminhos. (SA, II, 339)  

———
At length they reached the trees, and found that they stood in a great roofless 

ring, open in the middle to the sombre sky; and the spaces between their immense 
boles were like the great dark arches of some ruined hall. In the very centre four 
ways met. (LR, II, 398)

A forma geométrica do lugar corresponde a uma cruz com um círculo cen-
tral. Estes símbolos (o círculo e a cruz) estão frequentemente associados ao 
arquétipo do Eu-Universal, constituindo-se como veículos preferenciais da 
sua manifestação. Deste modo, a sequência simbólica do cruzamento centra-
do e da figura do rei coroado colocado perto do caminho para ocidente (para 
Gondor) tornam-se numa mensagem que a natureza pretende transmitir ao he-
rói. É como se aquele lugar, semidestruído pelas forças de Mordor, convidasse 
Frodo à reflexão e contemplação da força da vida, capaz de vencer a morte.

Frodo e Sam chegaram à encruzilhada no dia 10 de Março, um dia depois 
de Aragorn ter atravessado os Caminhos dos Mortos. A vitória do herdeiro de 
Isildur surge representada na cabeça “coroada de ouro e prata” e, apesar de 
Frodo desconhecer objectivamente a natureza da demanda de Aragorn, a visão 
da estátua tem o efeito de fortalecer a sua debilitada confiança. Quando Frodo 
vira definitivamente as costas ao ocidente para se dirigir para Mordor, a sua 
determinação é inabalável. Com este passo Frodo entrou num outro mundo, o 
mundo das trevas, para realizar a sua demanda. Agora, mais do que nunca, o 
hobbit não pode retroceder. A fuga é impossível.

Os dois hobbits que acompanham Frodo até Mordor representam, de cer-
to modo, os dois pólos da possível evolução de Frodo. Se realizar a demanda, 
pode tornar-se num ser individuado como Sam, seguro de si mesmo, capaz de 
enfrentar todos os perigos, com uma atitude humilde e uma fé inabalável. Se 
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falhar, Frodo pode tornar-se num outro Gollum, um ser dominado pelas for-
ças negativas do inconsciente, à mercê de impulso incontroláveis. Há ainda 
uma terceira hipótese — Frodo pode falhar na sua missão, mas esta realiza-se 
apesar dele. Nesse caso, o hobbit perde definitivamente a possibilidade de se 
transformar, de renascer para uma outra vida, permanecendo basicamente o 
mesmo ser inseguro, marcado física e psicologicamente pelo erro, preso a uma 
realidade temporal que deixa de existir com a destruição do Anel.

Enquanto Sam auxilia Frodo, Gollum cumpre o papel de Sombra do hob-
bit. Durante os processos de individuação, a Sombra é um dos primeiros obstá-
culos que o ego tem de superar. Nesse processo, a Sombra evita, geralmente, o 
confronto directo com a consciência, criando dificuldades que levem à submis-
são do ego. Por detrás da Sombra está, muitas vezes, o arquétipo da Anima, a 
personificação das tendências femininas do inconsciente, sendo a sua integra-
ção inevitável antes de o ego se poder confrontar com as forças inconscientes. 
Como salienta Timothy O’Neill, a Anima é a grande organizadora dos confli-
tos e a sua não integração impede a individuação134.

Gollum é o guia de Frodo e Sam nesta fase do percurso. Conhece a região, 
foi prisioneiro de Sauron e conseguiu sobreviver. Porque tem o objectivo de se 
apoderar do Anel, o velho hobbit tem de evitar que Frodo seja capturado pelas 
forças da Sombra. Por isso os conduz até às Portas de Mordor, evitando os pe-
rigos, e esperando uma oportunidade para realizar o seu objectivo. Contudo, as 
portas estão fechadas e Gollum descobre um meio de se livrar dos hobbits sem 
correr riscos: levando-os até à entrada secreta guardada pela aranha gigante 
Shelob. A relação de Sauron com Shelob é a reconstituição, num grau inferior, 
da relação entre Melkor e Ungoliant. Timothy135. O’Neill interpreta a figura de 
Shelob como a anima da Terra Média, mas na sua representação exclusivamen-
te negativa136. Transpondo o conflito da Terra Média para o nível da psyche co-
lectiva, é possível fazer a seguinte leitura: Shelob (a Anima) é usada por Sauron 
(a Sombra) para proteger Mordor (o Inconsciente) dos Homens (o Ego).

Analisando a entrada em Mordor, quanto ao significado que tem para as 
personagens individuais, é-se levado a concluir que Frodo enfrenta aqui a sua 
segunda prova iniciática. A primeira foi a luta nas Colinas do Tempo, com o 
Senhor dos Nazgûl em que Frodo foi vencido, tendo a derrota deixado marcas 
físicas indeléveis. Na segunda prova, Frodo tinha de entrar no reino da morte 
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FiGUra 13 

O Caos (gravura de Bernard Picart, 1731)
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(Mordor), depois de derrotar o monstro da caverna. Shelob cumpre, portanto, 
um papel semelhante ao do monstro do lago de Moria, impedindo a entrada 
no outro mundo aos que não estão devidamente preparados. Mais uma vez, 
Frodo falhou uma prova iniciática, sendo vencido e marcado pela aranha. A sal-
vação foi trazida por Sam que, empunhando a espada numa mão e o frasco de 
Galadriel na outra, matou Shelob, usando a força que a aranha colocou no seu 
próprio ataque. Usando o Anel Um, Sam libertou Frodo dos orcs que o tinham 
encontrado inanimado, e os dois encaminharam-se para o vulcão Orodruin.

O momento da destruição do Anel aproximava-se. Frodo enfrentava a sua 
derradeira e mais importante prova, pelo significado individual e colectivo que 
tinha. Mas, mais uma vez, o hobbit falhou. No último instante, quando todas 
as dificuldades pareciam ter sido superadas, Frodo reclamou o Anel para si, 
e recusou destruí-lo. Com este acto, este pecado de hybris, o hobbit cedeu ao 
poder das Trevas e comprometeu definitivamente o seu futuro. Porém, a solu-
ção foi trazida pelo ser menos capacitado para actos sublimes: Sméagol. Ao 
ver Frodo com o Anel, Gollum arrancou-o da mão do hobbit com uma denta-
da mas, na sua alegria bestial, caiu dentro do vulcão levando o Anel consigo. 
Este acto permitiu a salvação da Terra Média. Os domínios da Sombra foram 
destruídos por um violento holocausto e Sauron desapareceu para sempre. A 
partir desse momento a Terra Média estava em condições de iniciar uma nova 
Era, de renascer do Caos.

Analisando todo o percurso de Frodo, tem de concluir-se que o hobbit viajou 
de fracasso em fracasso até ao erro fatal. Nos vários momentos em que teve a 
vitória nas mãos, Frodo falhou. Um ser que não tinha superado nenhuma das 
provas que lhe estavam destinadas, não podia cumprir a demanda com êxito. 
De certo modo, a Terra Média foi salva apesar de Frodo. As vitórias dos outros 
elementos da Irmandade, e o “acaso”, permitiram que o plano do demiurgo se 
realizasse. Os povos da Terra Média tinham conquistado o direito a terem um 
futuro no mundo que emergiu das cinzas de Mordor. Gondor tinha um novo rei 
e uma nova rainha. A união de Aragorn e Arwen (de um rei humano com uma 
princesa élfica) era uma união perfeita que simbolizava o equilíbrio e a harmonia 
entre os Filhos de Ilúvatar. Em termos colectivos, a perfeição do par real só po-
dia gerar um período de paz e prosperidade para todos os seres da Terra Média 
que fossem seus súbditos. Era também a recriação de mais um par andrógino, 
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como outros que, em momentos decisivos, marcaram a evolução dos Filhos de 
Ilúvatar: refiro-me concretamente ao par Beren-Luthien, e Eärendil-Elwing (os 
progenitores de Elrond e Elros – fundadores de Númenor e Rivendell)137.

Fora desta nova ordem estavam, porém, os elfos e dois hobbits. Os primei-
ros estavam excluídos, porque o seu tempo na Terra Média tinha terminado, 
de acordo com o plano de Ilúvatar. Os homens tinham atingido a maioridade, 
através do confronto com Sauron, pondo fim a uma falta que os primogénitos 
tinham cometido ao criarem, com a colaboração do Inimigo, os anéis do poder. 
Os dois hobbits partiam porque o seu tempo também tinha passado. O mun-
do a que pertenciam já não existia. Bilbo tinha descoberto o Anel, mas devido 
à idade avançada não pode participar na demanda e ganhar o direito a viver 
no novo mundo. Frodo tinha sido o Portador, mas o facto de ter falhado em 
todos os momentos decisivos, fez com que continuasse agarrado a uma reali-
dade que já não existia. Frodo não resistiu à tentação das Trevas porque, na 
realidade, nunca acreditou verdadeiramente na sua capacidade de se transcen-
der. A demanda foi sempre, para ele, uma missão assumida por um imperativo 
abstracto, nunca verdadeiramente interiorizado. Restava-lhe o direito amargo 
de viver eternamente no paraíso, com o remorso e as marcas indeléveis do erro. 
É com esta nota nostálgica que termina a longa viagem que hobbits e leitores 
fizeram pela geografia da Terra Média. Ao regressar ao mundo da dúvida, da 
realidade concreta, o leitor traz dentro de si a recordação de um espaço fantás-
tico onde valores como a honra, a amizade, a honestidade, etc., se encontram 
lado a lado com a mentira, a inimizade, a ganância, etc., e onde grandes e pe-
quenas vitórias têm sempre um certo sabor amargo, porque para as alcançar 
foi necessário abdicar de algo que se apreciava: um amigo, um familiar, um 
mundo, uma forma de vida, etc..

notas

1. Só um outro herói realizou um feito de grandeza semelhante, ao longo de toda a 

história da Terra Média. Foi Eärendil, o marinheiro que, na Primeira Era, navegou até aos 

domínios dos deuses e apelou à intervenção destes nas lutas contra Melkor (OS, 246-282; 

S, 296-307). Por outro lado, só um outro homem, Beren, conseguiu entrar nos domínios das 

Trevas e sobreviver (OS, 162-189; S, 194-225).
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2. O Mito da Criação, ou mito cosmogónico, pode ser lido em The Silmarillion, 

“Ainulindalë”, pp. 15-24 (O Silmarillion pp. 20-36).

3. Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicionário dos Símbolos, Mitos, Sonhos, Costumes, 

Gestos, Formas, Figuras, Cores, Números, trad. Cristina Rodriguez e Artur Guerra (Lisboa: 

Teorema, 1994) 668. J. C. Cooper, An Illustrated Encyclopaedia of Traditional Symbols, 

(London: Thames and Hudson, 1978) 113. Udo Becker, The Element Encyclopedia of 

Symbols, trans. Lance W. Garner (1992; Shaftesbury: Element, 1996) 222.

4. Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicionário dos Símbolos, 270-71.

5. Para ter uma ideia das inúmeras referências mítico-religiosas associadas ao número 

três nas mais diferentes culturas, basta consultar qualquer dicionário de símbolos. Apesar 

das ligeiras variações de interpretação que se encontram nessas obras, fácil é concluir que 

este número joga um papel fundamental em muitas culturas, desde tempos imemoriais.

6. Para dar alguns exemplos de animais fantásticos que vivem na Terra Média durante a 

Terceira Era posso referir: os “Olifantes” ou “Mûmakil”, uma espécie de antepassados dos 

elefantes (LR, II, 335-36; III, 322-29), os monstros alados que os Nazgûl usavam para se 

deslocarem pelo ar, animais aparentados com os pterossauros, com cabeça de pássaro, pes-

coço de serpente e asas de morcego (LR, III, 135-136; David Day, Tolkien; The Illustrated 

Encyclopaedia (London: Mitchell Beazley, 1991) 231-232); o “Kraken”, uma espécie de pol-

vo gigante que foi libertado pelos anões de Moria juntamente com o Balrog e que se tornou 

no Guarda da Porta Ocidental (Tolkien; The Illustrated Encyclopaedia, 206); e a aranha 

gigante Shelob, que desempenha um papel importante durante a Guerra do Anel. Há ainda 

referências a seres míticos e lendários como os dragões, de que Smaug é um bom exemplo, 

os trolls e os goblins (segundo David Day, os orcs são os antepassados dos goblins [p. 203]).

7. Os hobbits dividiam-se, inicialmente, em três grupos ou clãs: os Harfoots, os Fallohides 

e os Stoors. Os membros de cada clã apresentavam características físicas e psicológicas que 

permitiam distingui-los. Por exemplo, os Harfoots eram mais morenos e mais pequenos, 

não tinham barba e preferiam habitar nas encostas dos montes; os Stoors eram mais fortes, 

tinham mãos e pés mais largos e preferiam viver nas planícies, perto de rios; os Fallohides, 

por seu lado, eram mais altos e mais magros, tinham a pele mais clara e habitavam preferen-

cialmente nas florestas. (LR, Ι, 20; SA, I, 17-18).

8. Itálico meu.

9. Itálico meu.
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10. “He’s often away from home. And look at the outlandish folk that visit him: dwarves 

coming at night, and that old wandering conjuror, Gandalf, and all. [...] Bag End’s a queer 

place, and its folk are queerer.” (LR, Ι, 43) 

[“Ele sai frequentemente de casa. E reparem na gente estranha que o visita: anões que 

chegam de noite, e aquele velho mágico vagabundo, o Gandalf, e todos os outros... Podes 

dizer o que te apetecer [...] mas o Fundo do Saco é um sítio esquisito e a sua gente ainda o é 

mais.” (SA, I, 39)].

11. Entre os hobbit a idade de 33 anos assinalava a entrada na maioridade.

12. “I feel I need a holiday, a very long holiday [...]. Probably a permanent holiday [...]. I 

need a change, or something. [...] I want to see mountains again, Gandalf – mountains; and 

then find somewhere where I can rest.” (LR, Ι, 54). 

[“Sinto necessidade de umas férias, de umas férias muito grandes [...] Provavelmente 

serão umas férias permanentes, pois não espero regressar. [...] Preciso de uma mudança [...] 

Quero voltar a ver montanhas, Gandalf... montanhas! E depois encontrar um sítio qualquer 

onde possa descansar.” (SA, I, 48)]. Em itálico no original.

13. Etienne Perrot, C. G. Jung et la Voie des Profondeurs (Paris: La Fontaine de Pierre, 

1980), 351.

14. S. João da Cruz descreve a aproximação mística a Deus como a subida do Monte 

Carmelo, Santa Teresa de Ávila usa como metáfora para a experiência mística o percurso 

pelas salas da Morada da Alma ou Castelo Interior. O cume da montanha e o centro do cas-

telo têm, neste caso, um significado simbólico equivalente: os castelos são construídos nor-

malmente no cimo de montanhas e, por sua vez, as montanhas são muitas vezes concebidas 

como o centro do mundo.

15. Jung associa a imagem da montanha com o Eu-Universal: “A montanha é o objectivo 

da peregrinação e ascensão, por isso tem frequentemente o significado psicológico do Eu-

Universal (self)”. (The Archetypes and the Collective Unconscious, 219).

16. “For some years he was quite happy and did not worry much about the future. But 

half unknown to himself the regret that he had not gone with Bilbo was steadily growing. 

He found himself wondering at times, especially in the autumn, about the wild lands, and 

strange visions of mountains that he had never seen came into his dreams. He began to say 

to himself: ‘Perhaps I shall cross the River myself one day.’ To which the other half of his 

mind always replied: ‘Not yet.’ [...] Frodo began to feel restless, and the old paths seemed too 

well-trodden. He looked at maps, and wondered what lay beyond their edges” (LR, Ι, 67).
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[“Durante alguns anos, sentiu-se muito feliz e pouco se preocupou com o futuro. Mas, 

quase sem que se apercebesse, o desgosto de não ter ido com Bilbo crescia firmemente nele. 

Às vezes, sobretudo no Outono, dava consigo a pensar nas terras selvagens e nos seus so-

nhos apareciam visões estranhas de montanhas que nunca vira. Começou a dizer, de si para 

consigo: “Talvez eu próprio atravesse o Rio, um dia.” Ao que a outra metade do seu cérebro 

respondia sempre: “Ainda não.” [...] Frodo começou a sentir-se inquieto e a achar os velhos 

caminhos demasiado batidos. Consultava mapas e ficava a pensar no que existiria para lá 

dos seus limites...” (SA, I, 60)].

17. T. A. Shippey, na obra The Road to Middle-Earth, relaciona o nome de Frodo com 

o do rei escandinavo Fróda e compara a vida e personalidade das duas personagens. Da 

análise que faz torna-se claro que, quando escolheu o nome e delineou a personalidade do 

herói principal de O Senhor dos Anéis, Tolkien se deixou influenciar pela personagem míti-

ca e trágica de Fróda. Por outro lado, não deixa de ser curioso que o nome de Frodo seja o 

único que não se enquadra nas explicações que Tolkien fornece para os nomes dos hobbits, 

no Apêndice F. Por tudo isto é legítimo concluir que o nome da personagem principal de O 

Senhor dos Anéis é mais um elemento que o define como herói, associado ao abandono, à 

marca no queixo e às vicissitudes que rodearam a sua criação. T. A Shippey, The Road to 

Middle-Earth (London: George Allen and Unwin, 1982) 155-158.

18. A visão poderosa de espaços desconhecidos que Frodo experimenta é muito seme-

lhante à que, normalmente, é vivida pelo herói mítico, também ele inicialmente confrontado 

com lugares que nunca viu, mas que o atraem profundamente, levando-o a abandonar o 

meio em que vive. Joseph Campbell descreve deste modo a primeira etapa da viagem míti-

ca: “A primeira etapa da viagem mitológica [...] significa que o destino convocou o herói e 

transferiu o seu centro espiritual de gravidade de dentro do território da sua sociedade para 

uma zona desconhecida. Esta região fatídica de tesouros e perigos pode ser apresentada de 

formas diversas: como uma terra distante, uma floresta, um reino subterrâneo, sob as ondas, 

ou nos céus, uma ilha secreta, o cume sublime de uma montanha, ou um estado de sonho 

profundo; mas é sempre um lugar com estranhos seres fluidos e polimorfos, tormentos ini-

magináveis, actos sobre-humanos e prazer impossível.” Joseph Campbell, The Hero with a 

Thousand Faces, 58.

19. Etienne Perrot, C. G. Jung et la Voie des Profondeurs, 347.

20. Joseph Campbell, The Hero with a Thousand Faces, 58.

21. Joseph Campbell, The Hero with a Thousand Faces, 69.

22. Em itálico no texto.
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23. O anel mágico que Bilbo encontrou durante a viagem narrada em O Hobbit foi o 

elo de ligação que Tolkien escolheu para associar o conto a O Senhor dos Anéis, fazendo da 

segunda narrativa uma continuação da primeira. Ao utilizar de novo o anel e algumas das 

personagens que surgem em O Hobbit, Tolkien deu-lhes mais importância, maior complexi-

dade simbólica e maior profundidade psicológica (no caso das personagens) do que sucedia 

na narrativa inicial. É o caso não só o anel, como de Gandalf, Elrond, Sauron (que surge em 

O Hobbit como o “Necromante”) e Sméagol/Gollum.

24. Segundo Jung, o Eu-Universal aparece nos sonhos, mitos e contos de fadas na figura 

de um rei, herói, profeta, salvador, etc. ou na forma de um símbolo de totalidade como o cír-

culo, o quadrado, a quadratura circuli, a cruz, etc. (Psychological Types, 460).

25. Este aspecto é analisado por Timothy O’Neill, na obra The Individuated Hobbit – 

Jung, Tolkien and the Archetypes of Middle-earth. (1979. London: Thames and Hudson, 

1980) 147-150. Jung e Aniela Jaffé resumem o significado da quaternidade do seguinte 

modo: “A quaternidade é um arquétipo de ocorrência quase universal. Forma a base lógi-

ca de qualquer julgamento completo. [...] Há sempre quatro elementos, quatro qualidades 

primordiais, quatro cores, quatro castelos, quatro caminhos de desenvolvimento espiritual, 

etc.” (Jung, Psychology and Religion: West and East, 167); “A quaternidade, ou quaternion, 

tem frequentemente uma estrutura de 3+1, em que um dos termos que a compõem ocu-

pa uma posição excepcional, ou tem uma natureza diferente da dos outros. [...] Esse é o 

“Quarto”, que somado aos outros três, fazem o “Um”, simbolizando a totalidade. Na psi-

cologia analítica frequentemente a função “inferior” (i.e. a função que não está à disposição 

consciente do sujeito) representa o “Quarto” e a sua integração na consciência é uma das 

maiores tarefas do processo de individuação.” C. G. Jung, Memories, Dreams, Reflections, 

recorded and edited by Aniela Jaffé, trans. from the German by Richard and Clara Winston 

(1963, London: Flamingo, Fontana Paperbacks, 1983) 416.

26. O’Neill, The Individuated Hobbit, 149.

27. Jung, Psychology and Religion, 37, 52, 167; Psychology and Alchemy, 248-150, 169; 

Alchemical Studies, 22, 283.

28. “...it would be a relief in a way not to be bothered with [the Ring] any more. It has 

been so growing on my mind lately. Sometimes I have felt it was like an eye looking at me. 

And I am always wanting to put it on and disappear, don’t you know; or wondering if it is 

safe, and pulling it out to make sure. I tried locking it up, but I found I couldn’t rest without 

it in my pocket. I don’t know why. And I don’t seem able to make up my mind.” (LR, Ι, 57).
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[“No entanto, de certo modo, seria um alívio não me preocupar mais com [o anel]. Tem-

me pesado tanto no espírito, ultimamente... Às vezes até me deu a... impressão de ser como 

um olho, a olhar para mim. E, imagine, estou, sempre com vontade de o pôr no dedo e desa-

parecer... ou a recear que não esteja em segurança e a tirá-lo da algibeira para me certificar. 

Tentei fechá-lo à chave, mas verifiquei que não conseguia descansar sem o ter na algibeira. 

Não sei porquê! Além disso, não sou capaz de me decidir.” (SA, I, 51)].

29. Jung, The Archetypes and the Collective Unconscious, 222.

30. Jung, The Archetypes and the Collective Unconscious, 220-21.

31. Os Cavaleiros Negros ou Espectros do Anel são homens que possuíram um dos nove 

anéis e que foram dominados por Sauron, tornando-se nos seus principais servidores. São a 

prova das palavras de Gandalf sobre os efeitos do Anel: são seres sem forma, que vivem no 

domínio das trevas. Embora possam ser mortos num combate físico, Sauron pode sempre 

despertá-los de novo, enquanto o Anel Um não for destruído.

32. Jung, Alchemical Studies, 194.

33. “Snow-white! Snow-white! O Lady clear!

O Queen beyond the Western Seas!

O Light to us that wonder here

Amid the world of woven trees! (LR, Ι, 114)

[Branca como a neve! Ó clara Senhora!

Ó Rainha d’além dos Mares Ocidentais! 

Ó luz que nos alumias, a nós que erramos

Pelo mundo de árvores entrelaçadas!] (SA, I, 101)

34. “... I warn you that peril is now both before you and behind you, and upon either 

side. [...] But if you demand advice, I will for friendship’s sake give it. I think you should now 

go at once, without delay. [...] I also advise this: do not go alone. Take such friends as are 

trusty and willing. [...] ‘But where shall I find courage?’ asked Frodo. ‘That is what I chiefly 

need. ‘Courage is found in unlikely places,’ said Gildor. ‘Be of good hope!” (LR, Ι, 119-121). 

[“... aviso-te de que o perigo está agora tanto à tua frente como atrás de ti e também de 

ambos os lados. [...] Mas, já que pedes conselho, vou dar-to em nome da amizade. Acho que 

devias partir imediatamente, sem demora. E se Gandalf não aparecer antes de partires, então 

também te aconselho o seguinte: não vás sozinho. Leva contigo amigos de confiança e que 

a tal estejam dispostos.” “[...] – Mas aonde hei-de ir buscar coragem? – insistiu Frodo. – É 

disso que principalmente necessito. – A coragem encontra-se onde menos se espera. Tem es-

perança!” (SA, I, 106-107)].
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35. “... you won’t have any luck in the Old Forest,’ objected Fredegar. ‘No one ever has 

luck in there. You’ll get lost. People don’t go in there. [...] I am more afraid of the Old Forest 

than of anything I know about: the stories about it are a nightmare.” (LR, Ι, 150).

[“Mas na Floresta Velha não terão probabilidade nenhuma! – discordou Fredegar. – 

Ninguém lá teve sorte, nunca. Perder-se-ão. As pessoas não entram lá. [...] – Quanto a mim, 

nada me mete tanto medo como a Floresta Velha. As histórias que tenho ouvido a seu respei-

to são autênticos pesadelos.” (SA, I, 133)].

36. “... the Forest is queer. Everything in it is very much more alive, more aware of what 

is going on, so to speak, than things are in the Shire. And the trees do not like strangers. They 

watch you. They are usually content merely to watch you, as long as daylight lasts, and don’t 

do much. [...] But at night things can be most alarming, or so I am told. I have only once or 

twice been here after dark [...]. I thought all the trees were whispering to each other, pass-

ing news and plots along in an unintelligible language; and the branches swayed and groped 

without any wind.” (LR, Ι, 153-54).

[“... a floresta é estranha. Tudo nela está muito mais vivo, muito mais consciente do que 

se passa, por assim dizer, do que as coisas do Shire. E as árvores não gostam de desconhe-

cidos. Observam-nos. Geralmente, limitam-se a observar-nos, enquanto a luz do dia dura, 

e pouco fazem. [...] Mas à noite as coisas podem ser mais alarmantes, ou pelo menos foi o 

que me disseram. Só aqui estive uma ou duas vezes depois de anoitecer, e mesmo assim não 

me afastei da orla da floresta. Tive a impressão de que todas as árvores estavam a segredar 

umas às outras, a transmitir notícias e intrigas numa linguagem incompreensível. E os ramos 

oscilavam e pareciam tactear, embora não estivesse vento nenhum.”] (SA, I, 136). Em itálico 

no texto.

37. Dicionário dos Símbolos, 330-31.

38. Referindo-se à floresta, diz Jung: “A floresta, negra e impenetrável à vista, como a 

água profunda e o mar, é o depósito do desconhecido e do misterioso. É um sinónimo apro-

priado para o insciente” (Alchemical Studies, 194).

39. Heinrich Zimmer, The King and the Corpse: Tales of the Soul’s Conquest of Evil, ed. 

Joseph Campbell, Bollingen Series XI (1948; New Jersey: Princeton University Press, 1971) 182.

40. “The ground was rising steadily, and as [the hobbits] went forward it seemed that 

the trees became taller, darker, and thicker. There was no sound, except an occasional drip of 

moisture falling through the still leaves. For the moment there was no whispering or move-

ment among the branches; but they all got an uncomfortable feeling that they were being 

watched with disapproval, deepening to dislike and even enmity. The feeling steadily grew, 
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until they found themselves looking up quickly, or glancing back over their shoulders, as if 

they expected a sudden blow. […]. After a while the air began to get hot and stuffy. The trees 

drew close again on either side, and they could no longer see far ahead. Now stronger than 

ever they felt again the ill will of the wood pressing on them. So silent was it that the fall 

of their ponies’ hoofs, rustling on dead leaves and occasionally stumbling on hidden roots, 

seemed to thud in their ears. [...] The air seemed heavy and the making of words wearisome. 

[...] They were depressed. A heavy weight was settling on Frodo’s heart, and he regretted 

now with every step forward that he had ever thought of challenging the menace of the 

trees.” (LR, Ι, 155-57). 

[“O solo subia sempre e, à medida que avançavam, parecia que as árvores se tornavam 

mais altas, mais escuras e mais densas. Não se ouvia qualquer som, a não ser o de uma oca-

sional gota de humidade a cair através das folhas paradas. Por enquanto, também não se 

ouviam murmúrios nem movimentos entre os ramos; mas todos eles tinham a desagradável 

sensação de estarem a ser observados com uma desaprovação que tocava as raias da anti-

patia e até da inimizade. A sensação foi aumentando, e eles começaram a olhar rapidamen-

te para cima, ou para trás, por cima do ombro, como se esperassem uma agressão súbita. 

[...] Passado um bocado, porém, o ar começou a tornar-se quente e sufocante. As árvores 

cerraram-se de novo, de ambos os lados, e eles voltaram a não poder ver muito, em frente. 

Sentiam, mais forte do que nunca, oprimi-los a má vontade da floresta. Estava tão silenciosa, 

que o bater dos cascos dos póneis, que esmagavam folhas mortas e, ocasionalmente, tropeça-

vam em raízes ocultas, parecia ecoar aos ouvidos dos hobbits. [...] O ar parecia muito pesado 

e o pronunciar das palavras cansava. [...] Estavam deprimidos. Instalara-se no coração de 

Frodo um grande peso e, a cada passo que dava, lamentava mais ter-se lembrado de desafiar 

a ameaça das árvores.” (SA, I, 137-139)].

41. “A golden afternoon of late sunshine lay warm and drowsy upon the hidden land 

between. In the midst of it there wound lazily a dark river of brown water, bordered with 

ancient willows, arched over with willows, blocked with fallen willows, and flecked with 

thousands of faded willow-leaves. The air was thick with them, fluttering yellow from the 

branches.” (LR, Ι, 160).

[“Uma tarde dourada, de sol tardio, ganhava, quente e sonolenta, a terra oculta entre os 

dois. No meio, serpenteava indolentemente um rio escuro de água castanha, bordejado por 

velhos salgueiros, com uma abóbada de salgueiros, bloqueado por salgueiros caídos e salpi-

cado por milhares de desbotadas folhas de salgueiros. O próprio ar estava cheio de folhas 
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de salgueiro que caíam, lentas e amarelas, dos ramos, pois soprava no vale uma brisa suave 

que agitava os juncos e fazia estalar os ramos das árvores.” (SA, I, 142)]. Sublinhado meu.

42. Jung, Alchemical Studies, 194.

43. “The hobbits began to feel very hot. [...] Each step forward became more reluctant 

than the last. Sleepiness seemed to be creeping out of the ground and up their legs, and falling 

softly out of the air upon their heads and eyes. [...] Sam sat down and scratched his head, and 

yawned like a cavern. He was worried. [...] he thought this sudden sleepiness uncanny. ‘There’s 

more behind this than sun and warm air,’ he muttered to himself. ‘I don’t like this great big 

tree. I don’t trust it. Hark at it singing about sleep now! This won’t do at all.” (LR, Ι, 161-62).

[“Os hobbits começaram a sentir calor. [...] Cada passo em frente tornou-se mais relu-

tante do que o anterior. Dir-se-ia que a sonolência saía do solo e lhes subia pelas pernas e 

caía suavemente do ar para as suas cabeças e os seus olhos. [...] Sam sentou-se, coçou a cabe-

ça e bocejou como uma caverna. Estava preocupado. A tarde avançava e aquela súbita sono-

lência parecia-lhe estranha. “Há nisto mais qualquer coisa do que sol e ar quente”, pensou. 

“Não gosto desta grande árvore, não confio nela. Logo lhe havia de dar agora para cantar a 

respeito de dormir! Ná, não pode ser!” (SA, I, 144)].

44. “There was another burst of song, and then suddenly, hopping and dancing along 

the path, there appeared above the reeds an old battered hat with a tall crown and a long 

blue feather stuck in the band. With another hop and a bound there came into view a man, 

or so it seemed. At any rate he was too large and heavy for a hobbit if not quite tall enough 

for one of the Big People, though he made noise enough for one, stumping along with great 

yellow boots on his thick legs, and charging through grass and rushes like a cow going down 

to drink. He had a blue coat and a long brown beard; his eyes were blue and bright, and his 

face was red as a ripe apple, but creased into a hundred wrinkles of laughter. In his hands he 

carried on a large leaf as on a tray a small pile of white water-lilies.” (LR, Ι, 165-66).

[“Ouviu-se outro jorro de palavras cantadas e, de repente, a saltar e a dançar pelo car-

reiro, apareceu por cima dos juncos um velho chapéu amachucado, de copa alta e com uma 

comprida pena azul espetada na banda. Mais um salto e um pulo, e surgiu à vista um homem 

– ou assim parecia. De qualquer modo, era demasiado grande e pesado para ser um hobbit, 

embora talvez não fosse suficientemente alto para ser um dos membros da Gente Grande, 

apesar de não lhes ficar a dever nada no barulho que fazia ao avançar de grandes botas ama-

relas a cobrir-lhes as pernas grossas, investindo através da erva e dos juncos como uma vaca 

a descer para a água. Usava casaco azul e tinha longa barba castanha, os seus olhos eram 

azuis e brilhantes e o seu rosto vermelho como uma maçã madura, mas franzido em mil ru-
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gas de riso. Levava nas mãos, numa grande folha, como se fosse uma bandeja, um montinho 

de nenúfares brancos.” (SA, I, 147)].

45. O’Neill, The Individuated Hobbit, 122-23.

46. “Eldest, that’s what I am. [...] Tom was here before the river and the trees; Tom re-

members the first raindrop and the first acorn. He made paths before the Big People, and saw 

the little People arriving. He was here before the Kings and the graves and the Barrow-wights. 

When the Elves passed westward, Tom was here already, before the seas went bent. He knew 

the dark under the stars when it was fearless – before the Dark Lord came from Outside.” 

(LR, Ι, 180-81).

[“O Mais Velho, eis o que sou. […] Tom estava aqui antes do rio e das árvores; Tom 

lembra-se do primeiro pingo de chuva e da primeira glande. Abriu caminho antes da Gente 

Grande e viu chegar a Gente Pequena. Estava aqui antes dos reis, dos túmulos e das criaturas 

das antas. Quando os Elfos passaram para ocidente, Tom já aqui estava, antes de os mares 

serem desviados. Conhecia a escuridão debaixo das estrelas, antes de ela ser destemida... an-

tes de o Senhor das Trevas vir do Exterior.” (SA, I, 160)].

47. “Keep to the green grass. Don’t you go a-meddling with old stone or cold Wights or 

prying in their houses, unless you be strong folk with hearts that never falter!’ He said this 

more than once; and he advised them to pass barrows by on the west-side, if they chanced to 

stray near one. Then he taught them a rhyme to sing, if they should by ill-luck fall into any 

danger or difficulty the next day.” (LR, Ι, 184).

[“– Não saiam da erva verde. Não se vão intrometer com pedra velha e criaturas frias 

nem bisbilhotar nas suas casas, a não ser que sejam gente forte, com corações que nunca 

hesitam! Repetiu a advertência mais de uma vez e aconselhou-os a passarem as antas pelo 

lado ocidental, se por acaso se desencaminhassem perto de alguma. Depois ensinou-lhes uns 

versos que deveriam cantar se, por pouca sorte, se vissem em perigo ou necessidade no dia 

seguinte” (SA, I, 163)].

48. “A Barrow-wight had taken him. [...] But though his fear was so great that it seemed 

to be part of the very darkness that was round him, he found himself as he lay thinking about 

Bilbo Baggins and his stories, of their jogging along together in the lanes of the Shire and 

talking about roads and adventures. There is a seed of courage hidden (often deeply, it is 

true) in the heart of the fattest and most timid hobbit, waiting for some final and desperate 

danger to make it grow.” (LR, Ι, 192).

[“Um espectro das antas apoderara-se dele [...]. Mas, apesar de o seu medo ser tão gran-

de que parecia parte integrante da própria escuridão que o cercava, deu consigo a pensar em 
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Bilbo Baggins e nas suas histórias, nos passeios que davam juntos pelas alamedas do Shire, 

a falar de estradas e aventuras. Há uma semente de coragem oculta (muitas vezes profun-

damente, é verdade) no coração do mais gordo e mais tímido dos hobbits, à espera que um 

perigo derradeiro e desesperado a faça germinar.” (SA, I, 170)]

49. “… the courage that had been awakened in him was now too strong: he could not 

leave his friends so easily. He wavered, groping in his pocket, and then fought with himself 

again; and as he did so the arm crept nearer. Suddenly resolve hardened in him, and he seized 

a short sword that lay beside him, and kneeling he stooped low over the bodies of his com-

panions. With what strength he had he hewed at the crawling arm near the wrist, and the 

hand broke off; but at the same moment the sword splintered up to the hilt.” (LR, Ι, 193-94).

[“Mas a coragem que despertara nele tornara-se muito forte, tão forte que lhe não per-

mitia abandonar os amigos com toda aquela facilidade. Hesitou, a tactear na algibeira, e 

depois lutou de novo contra si mesmo. Entretanto, o braço aproximava-se, sorrateiro. De 

súbito, a decisão fortaleceu-o. Pegou numa espada curta que se encontrava a seu lado, ajoe-

lhou-se e inclinou-se sobre os corpos dos seus companheiros. Com toda a força de que dispu-

nha, atacou com a espada o braço sorrateiro, junto ao pulso, e a mão separou-se. Ao mesmo 

tempo, porém, a espada estilhaçou-se até aos copos.” (SA, I, 171)]

50. “You won’t find your clothes again,’ said Tom, bounding down from the mound, and 

laughing as he danced round them in the sunlight. [...] You’ve found yourselves again, out 

of deep water. Clothes are but little loss, if you escape from drowning. Be glad, my merry 

friends, and let the warm sunlight heat now heart and limb. Cast off these old rags! Run na-

ked on the grass, while Tom goes a-hunting!] (LR, Ι, 196).

[“– Não voltarão a encontrar as suas roupas – disse Tom, ao mesmo tempo que saltava 

da anta e ria e dançava à roda deles, ao sol. [...] Já foi uma sorte encontrarem-se a vocês, 

livres de tão grande perigo. Roupas são coisa insignificante, quando se escapa de morrer 

afogado. Contentem-se, alegres amigos, e deixem que o sol quente lhes aqueça o coração e 

os membros! Deitem fora esses trapos frios! Corram nus na erva, enquanto Tom vai à caça! 

(SA, I, 174)].

51. “On the top they found [...] a wide ring of ancient stonework, now crumbling or cov-

ered with agelong grass. But in the centre a cairn of broken stones had been piled. They were 

blackened as if with fire. [...] Standing upon the rim of the ruined circle, they saw all round 

below them a wide prospect, for the most part of lands empty and featureless, except for 

patches of woodland away to the south, beyond which they caught here and there the glint 

of distant water. Beneath them on this southern side there ran like a ribbon the Old Road, 
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coming out of the West and winding up and down, until it faded behind a ridge of dark land 

to the east.” (LR, Ι, 250-51).

[“Lá no alto encontraram [...] um grande círculo de restos de antigas construções de 

pedra, a desmoronar-se ou cobertos de erva já muito antiga. No centro, porém, erguia-se 

uma construção tumular constituída por pedras partidas e empilhadas, que pareciam ter 

sido enegrecidas pelo fogo. [...] De pé na orla do círculo de ruínas, abarcaram, em baixo uma 

vasta extensão, na sua maioria constituída por terras desertas e sem quaisquer características 

próprias, a não ser algumas manchas florestais, a sul, para lá das quais vislumbravam aqui e 

ali o brilho de água distante. Debaixo deles, desse lado sul, desenrolava-se como uma fita a 

Estrada Velha, que vinha do Oeste e serpenteava, a subir e a descer, até desaparecer atrás de 

uma lomba de terra escura, a leste” (SA, I, 222)].

52. Mircea Eliade, Tratado de História das Religiões, prefácio de George Dumézil, trad. 

Fernando Tomaz e Natália Nunes (1949, Lisboa: Edições Asa, 1992) 464-65.

53. Eliade, Tratado de História das Religiões, 467.

54. Estas duas espécies florestais, as faias e os carvalhos, pertencem à mesma família fito-

lógica, o que permite associá-las no mesmo significado simbólico.

55. Rivendell era, na Terceira Era, um dos poucos domínios élficos que mantinha viva 

a tradição dos elfos de Valinor, sendo, neste sentido, uma extensão dos domínios divinos na 

Terra Média, logo um lugar privilegiado.

56. “Vai, Gilgamesh, eu permito-te que passes através da montanha de Mashu e através 

das altas cordilheiras; que os teus pés te levem são e salvo para casa. A porta da montanha 

está aberta.

Quando Gilgamesh ouviu isto, fez como o Homem-Escorpião dissera, seguiu a estra-

da do Sol até ao Levante, através da montanha. Quando caminhou uma légua a escuridão 

tornou-se espessa em seu redor e não havia luz, não podia ver nada, nem à frente nem atrás 

de si. Passadas duas léguas a escuridão era espessa e não havia luz, não podia ver nada, nem 

à frente nem atrás de si. Passadas três léguas a escuridão era espessa, e não havia luz, não 

podia ver nada, nem à frente nem atrás de si. Passadas quatro léguas a escuridão era espessa 

e não havia luz, não podia ver nada, nem à frente nem atrás de si. Ao fim de cinco léguas a es-

curidão era espessa e não havia luz, não podia ver nada, nem à frente nem atrás de si. Ao fim 

de seis léguas a escuridão era espessa e não havia luz, não podia ver nada, nem à frente nem 

atrás de si. Depois de ter andado sete léguas a escuridão era espessa e não havia luz, não po-

dia ver nada, nem à frente nem atrás de si. Depois de ter andado oito léguas, Gilgamesh deu 

um grande grito porque a escuridão era espessa e não podia ver nada, nem à frente nem atrás 
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de si. Passadas nove léguas sentiu o vento norte no rosto mas a escuridão era espessa e não 

havia luz, não podia ver nada nem à frente nem atrás de si. Passadas dez léguas o fim estava 

próximo. Passadas onze léguas apareceu a madrugada. Ao fim de doze léguas o Sol surgiu. 

Era o jardim dos deuses, rodeado de arbustos com pedras preciosas.” A Epopeia de 

Gilgamesh, versão de Pedro Tamen, introdução de Hubert Comte, tradução de António 

Ramos (Lisboa: Edições António Ramos, 1979) 74-75.

57. “ He got out of bed and discovered that his arm was already nearly as useful again 

as it ever had been. He found laid ready clean garments of green cloth that fitted him excel-

lently. Looking in a mirror he was startled to see a much thinner reflection of himself than he 

remembered: it looked remarkably like the young nephew of Bilbo who used to go tramping 

with his uncle in the Shire; but the eyes looked out at him thoughtfully.

‘Yes, you have seen a thing or two since you last peeped out of a looking-glass,’ he said 

to his reflection” (LR, Ι, 295)

[“Levantou-se da cama e verificou que o braço recuperara quase por completo a mobi-

lidade antiga. Encontrou preparadas, para vestir, roupas de tecido verde que lhe assentavam 

na perfeição. Assustou-se quando, ao olhar para o espelho, viu uma reflexão magríssima da 

sua pessoa: aquela figura parecia-se extraordinariamente com o jovem sobrinho de Bilbo, 

que costumava calcorrear os caminhos do Shire com o tio; mas os olhos fitavam-no pensa-

tivamente.

– Sim, viste uma ou duas coisas desde a última vez que espreitaste de um espelho... – disse 

à reflexão da sua imagem.” (SA, I, 262)].

58. Na obra Le Voyage dans l’Imaginaire, Raymond Christinger afirma que “a liber-

tação de um estado inferior, seguida de uma ascensão a um conhecimento superior é o ob-

jectivo final de toda a iniciação. Esta comporta frequentemente uma viagem simbólica que 

actualiza o périplo do neófito deixando as trevas do mundo profano para alcançar, depois de 

buscas e de provas, a luz iniciática” (Paris: Éditions Stock, 1981, 156).

59. Comparando o primeiro discurso de Frodo, no qual explica a Gandalf as razões 

porque aceita a demanda, com a sobriedade da resposta afirmativa que dá no Conselho de 

Elrond (SA, I, 312), é-se levado a concluir que o hobbit que partiu de Rivendell assumiu, 

aparentemente, apesar de todas as dúvidas que o continuarão a atormentar, o seu estatuto de 

herói salvador, de herói colectivo, revelando ter alcançado um grau superior de conhecimen-

to, ter “amadurecido” psicologicamente.

60. A cor verde está ligada à água, fonte primordial de vida. “O verde é a cor da água, 

como o vermelho é a cor do fogo, e é por isso que o homem sempre sentiu, instintivamen-
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te, que as relações entre as duas cores eram análogas às da sua essência e da sua existência.” 

(Dicionário dos Símbolos, 682) A relação entre as duas cores encontra-se, em minha opinião, 

claramente expressa na relação entre o vermelho do túnel e o verde das novas vestes de Frodo.

61. Dicionário dos Símbolos, 675.

62. “...a perfect house, whether you like food or sleep or story-telling or singing, or just 

sitting and thinking best, or a pleasant mixture of them all. Merely to be there was a cure for 

weariness, fear and sadness.” (LR, Ι, 295).

[“...uma casa perfeita quer gostemos de comer, dormir, contar histórias ou cantar, quer 

apenas de nos sentarmos e pensarmos melhor, quer ainda de uma mistura agradável de tudo 

isso. O simples facto de lá estar era uma cura para o cansaço, o medo e a tristeza.” (SA, I, 261)].

“It is a big house this, and very peculiar. Always a bit more to discover, and not knowing 

what you’ll find round a corner.” (LR, Ι, 296).

[“Esta casa é muito grande e muito peculiar. Há sempre uma coisinha para descobrir e 

nunca sabemos o que vamos encontrar ao virar da esquina.” (SA, I, 262)].

“Time doesn’t seem to pass here: it just is. A remarkable place altogether.” (LR, Ι, 303).

[“Não se dá pelo passar do tempo, aqui: o tempo existe, apenas. É um lugar verdadeira-

mente extraordinário.” (SA, I, 269)].

“... such was the virtue of the land of Rivendell that soon all fear and anxiety was lifted 

from their minds. The future, good or ill, was not forgotten, but ceased to have any power 

over the present. Health and hope grew strong in them, and they were content with each 

good day as it came, taking pleasure in every meal, and in every word and song.” (LR, Ι, 357).

[“... mas a virtude da terra de Rivendell era tão grande, que em breve o medo e a ansie-

dade lhes abandonaram o espírito. O futuro, bom ou mau, não foi esquecido, mas deixou de 

exercer qualquer poder sobre o presente. A saúde e a esperança fortaleceram-se e eles passa-

ram a contentar-se com cada dia bom que viviam e a encontrar prazer em cada refeição e em 

cada palavra e canção.” (SA, I, 316)].

63. “The doors were thrown open, and they went across a wide passage through other 

doors, and came into a further hall. In it were no tables, but a bright fire was burning in a 

great hearth between the carven pillars upon either side.

[...] ‘This is the Hall of Fire,’ said the wizard. ‘Here you will hear many songs and tales – 

if you can keep awake. But except on high days it usually stands empty and quiet, and people 

come here who wish for peace, and thought. There is always a fire here, all the year round, 

but there is little other light.’ (LR, Ι, 301-302).
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[“As portas escancararam-se e eles atravessaram um corredor largo e outras portas, até 

chegarem a novo salão. Neste não havia mesas, mas crepitava uma boa fogueira na grande 

lareira existente entre as colunas esculpidas de ambos os lados. [...] – Este é o Salão do Fogo 

– disse o feiticeiro. – Aqui ouvirás muitas canções e muitas histórias, se conseguires manter-te 

acordado. Mas, com excepção dos grandes dias, geralmente está deserto e silencioso e só cá 

vêm as pessoas que desejam paz e meditação. O lume está sempre aceso, ao longo de todo o 

ano, mas praticamente não há outra luz.” (SA, I, 267)].

64. Rivendell, enquanto fortaleza do conhecimento, aproxima-se quanto ao seu signifi-

cado simbólico, do templo dos sábios ou Casa da Reunião dos alquimistas.

65. Segundo Paul Diel o fogo é um símbolo da purificação pela compreensão. Paul Diel, Le 

Symbolisme dans la Mythologie Grecque, Pref. G. Bachelard (1952; Paris: Payot, 1966) 37-38.

66. Depois de a canção terminar o hobbit afirma: 

“‘I was half asleep when you began, and it seemed to follow on from something that I 

was dreaming about. I didn’t understand that it was really you speaking until near the end.’

‘It is difficult to keep awake here, until you get used to it,’ said Bilbo.” (LR, Ι, 310).

[“Estava meio a dormir quando começou e os versos pareceram a continuação de qual-

quer coisa que estava a sonhar. Só quase no fim é que compreendi que era realmente o Bilbo 

quem falava. 

– Aqui é difícil mantermo-nos acordados, até nos habituarmos.” (SA, I, 275)].

67. Itálico no texto.

68. “If I understand aright all that I have heard,’ [Elrond] said, ‘I think that this task is 

appointed for you, Frodo; and that if you do not find a way, no one will. This is the hour of 

the Shire-folk, when they arise from their quiet fields to shake the towers and counsels of 

the Great. Who of all the Wise could have foreseen it? Or, if they are wise, why should they 

expect to know it, until the hour has struck?

But it is a heavy burden. So heavy that none could lay it on another. I do not lay it on 

you. But if you take it freely, I will say that your choice is right...” (LR, Ι, 354).

[“– Se bem compreendi tudo quanto ouvi – disse Elrond -, acho que essa missão lhe está 

destinada e que, se não descobrir um caminho, mais ninguém descobrirá. Esta é a hora do povo 

do Shire, a hora em que ele se ergue dos seus campos tranquilos pala fazer estremecer as torres 

e os conselhos dos poderosos. Quem, entre todos os Sábios, podia tê-lo previsto? Ou, se são re-

almente sábios, por que haveriam de esperar sabê-lo antes de a hora soar? Mas trata-se de um 

fardo pesado. Tão pesado, que ninguém deve impô-lo seja a quem for. Eu não lho imponho, 

mas, se o aceita de livre vontade, tenho de dizer que a sua decisão está certa.” (SA, I, 312-13)].



194

A  S I M B Ó L I C A  D O  E S P A Ç O  E M  O  S E N H O R  D O S  A N É I S

69. Sobre a imagem arquetípica da Grande Mãe são particularmente importantes as se-

guintes obras: Erich Neumann, The Great Mother; An Analysis of the Archetype. trans. Ralph 

Manheim, 2 nd. edition, Bollingen Series XLVII (1955; New Jersey: Princeton University 

Press, 1963); Marija Gimbutas, The Language of the Goddess (San Francisco: Harper and 

Row, 1989); Anne Baring and Jules Cashford, The Myth of the Goddess; Evolution of an 

Image, (1991; London: Penguin Books, 1993). Estas três obras, pela sua profundidade, bem 

como pelas diferentes perspectivas e orientações das análises, contribuem para a formação 

de uma visão muito completa desta figura fundamental do psiquismo humano.

70. Marija Gimbutas, The Language of the Goddess, 321.

71. J. C. Cooper, An Illustrated Encyclopaedia of Traditional Symbols, 118, 179. Sobre 

os grupos de três deusas na mitologia celta ver J. A. MacCulloch, The Religion of the Ancient 

Celts, (1911; London: Constable, 1992) 44-48.

72. Em certa medida, este é também o significado da tripla tríade celta, enquanto repre-

sentação tardia da deusa-mãe, a origem da criação. Anne Baring e Jules Cashford confirmam 

esta ideia quando afirmam que “a Deusa-Mãe, onde quer que se encontre, é uma imagem que 

inspira e foca uma percepção do universo como uma totalidade orgânica, viva e sagrada, na 

qual a humanidade, a Terra e toda a vida na Terra participa como “seus filhos. Tudo está tecido 

numa rede cósmica, onde todas as ordens de vida manifestada e não manifestada se relacio-

nam, porque todas partilham da santidade da fonte original”. (The Myth of the Goddess, XI)

73. “Flocks of birds, flying at great speed, were wheeling and circling, and traversing all 

the land as if they were searching for something; and they were steadily drawing nearer. [...] 

a whole regiment of birds had broken away suddenly from the main host, and came, fly-

ing low, straight towards the ridge. Sam thought they were a kind of crow of large size. As 

they passed overhead, in so dense a throng that their shadow followed them darkly over the 

ground below, one harsh croak was heard.” (LR, Ι, 371-72).

[“Bandos de aves, a voar a grande velocidade, descreviam círculos e voltas e iam atraves-

sando a terra toda, como se procurassem qualquer coisa. E aproximavam-se implacavelmen-

te. [...] um regimento de aves separara-se de súbito da hoste principal e avançava a direito 

para a cordilheira a voar baixo. Sam julgou tratar-se de uma espécie de corvos grandes. 

Quando os sobrevoaram, numa massa tão compacta que a sombra as seguiu, escura, no solo, 

ouviu-se um crocito áspero.”].

74. A maioria dos lugares que caíram sob o domínio de Sauron está povoada por orcs 

que mantêm, de forma activa, o controlo do território.
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75. Chevalier e Gheerbrant salientam que a conotação negativa do corvo, enquanto símbo-

lo, é uma marca recente e localizada, que teve a sua origem no romantismo europeu (Dicionário 

dos Símbolos, 234). A utilização que Tolkien faz deste símbolo revela a sua aproximação aos 

valores românticos, que estão na base do subgénero literário a que pertence este romance.

76. As três montanhas globalmente designadas por “montanhas de Moria” eram no-

meadas de forma diferente em cada uma das principais línguas da Terra Média: o Sindarin 

(S.), o Westron (W.) (ou Língua Comum) e o Khuzdul (K.) (ou Língua dos Anões). Os no-

mes que apresentei correspondem às designações em Khuzdul, que têm as seguintes tradu-

ções nas outras línguas: Zirak-zigil (S.= Celebdil, W.= Silvertine), Barazinbar (S.= Caradhras, 

W.= Redhorn), Bundushathûr (S.= Fanuidhol, W.= Cloudyhead).

77 “The Company halted suddenly, as if they had come to an agreement without any 

words being spoken. They heard eerie noises in the darkness round them. [...] the sounds 

were those of shrill cries, and wild howls of laughter. Stones began to fall from the moun-

tain-side, whistling over their heads, or crashing on the path beside them. [...] ‘There are 

many evil and unfriendly things in the world that have little love for those that go on two 

legs, and yet are not in league with Sauron, but have purposes of their own. Some have been 

in this world longer than he.’ [said Aragorn].

‘Caradhras was called the Cruel, and had an ill name,’ said Gimli, ‘long years ago, when 

rumour of Sauron had not been heard in these lands.’” (LR, Ι, 377).

[“O grupo parou, de súbito, como se tivessem chegado a um acordo sem precisarem 

de dizer quaisquer palavras. Ouviam ruídos estranhos na escuridão que os cercava. […] os 

sons lembravam gritos agudos e gargalhadas dementadas. Começaram a cair da encosta 

da montanha pedras que lhes assobiavam por cima da cabeça ou embatiam no carreiro, ao 

lado deles. [...] Há no mundo muitas coisas más e hostis que têm pouca simpatia por aqueles 

que se apoiam em duas pernas, coisas essas que não estão conluiadas com Sauron, mas têm 

propósitos próprios. Algumas até estão neste mundo há mais tempo do que ele. [declarou 

Aragorn] – Caradhras chamava-se a Cruel e tinha má fama e há já muitos anos – confirmou 

Gimli -, quando nestas terras ainda não se ouvia falar de Sauron.” (SA, I, 333)].

78. “When the full light of the morning came no signs of the wolves were to be found, 

and they looked in vain for the bodies of the dead. No trace of the fight remained but the 

charred trees and the arrows of Legolas lying on the hilltop. All were undamaged save one of 

which only the point was left.” (LR, Ι, 390).

[“Quando a luz da manhã brilhou em toda a plenitude, não viram sinais dos lobos e pro-

curaram em vão os corpos dos mortos. Os únicos vestígios da luta travada eram as árvores 



196

A  S I M B Ó L I C A  D O  E S P A Ç O  E M  O  S E N H O R  D O S  A N É I S

calcinadas e as setas de Legolas caídas no cume do cabeço. Estavam todas intactas, excepto 

uma de que só restava a ponta.” (SA, I, 345)].

79. Dicionário dos Símbolos, 414-145; An Illustrated Encyclopaedia of Traditional 

Symbols, 194; J. C. Cooper, Symbolic and Mythological Animals (London: The Aquarian 

Press, 1992) 248-250. O lobo é o perseguidor do sol, na mitologia nórdica, afinal uma outra 

afirmação do carácter nocturno e destruidor deste símbolo. Enquanto animal das forças in-

fernais, as suas características encontram-se reunidas no lobo Fenrir, gerado por Loki (muito 

provavelmente o modelo em que Tolkien se inspirou para criar Melkor), e importante ad-

versário dos deuses. Sobre estes aspectos da mitologia nórdica sugiro a consulta da obra de 

H. R. Ellis Davidson, Gods and Myths of Northern Europe (London: Penguin Books, 1964) 

28, 31, 37-38, 216-17.

80. “I too once passed the Dimrill Gate,’ said Aragorn quietly; ‘but though I also came 

out again, the memory is very evil. I do not wish to enter Moria a second time.” (LR, Ι, 387)

[“Eu também transpus uma vez a Porta do Regato Sombrio – disse Aragorn, serenamen-

te – mas, embora tenha igualmente saído vivo, a recordação continua a ser muito má. Não 

desejo entrar em Moria uma segunda vez.” (SA, I, 342)].

81. O mithril era o minério mais precioso da Terra Média e só podia ser encontrado em 

Moria. De cor prateada, este metal não se corrompia quando exposto ao ar, nem se deteriorava 

com o tempo. Podia ser polido e martelado sem perder a sua incomparável resistência. Outra 

característica do mithril residia na sua extrema leveza. A cota de malha que Bilbo deu a Frodo 

era fabricada neste metal. (The Complete Guide to Middle-earth, 267, SA, I, 365-66).

82. “You [Gandalf] followed my lead almost to disaster in the snow, and have said no 

word of blame. I will follow your lead now – if this last warning does nor move you. It is not 

of the Ring, nor of us others that I am thinking now, but of you, Gandalf. And I say to you: 

if you pass the doors of Moria, beware!” (LR, Ι, 387).

[“Você seguiu-me na neve, quase até à catástrofe, e não proferiu uma única palavra de 

censura. Agora segui-lo-ei eu... se esta última advertência o não demover. Não é no anel nem 

em nós que estou agora a pensar: é em si, Gandalf! E recomendo-lhe: se transpuser as portas 

de Moria, acautele-se!” (SA, I, 342-43)].

83. Raymond Christinger, Le Voyage dans l’Imaginaire, 81-82.

84. Há uma vasta literatura sobre o labirinto e o seu significado simbólico. Este tema é 

referido em todos os dicionários de símbolos, sendo ainda analisado por muitos estudiosos 

do mito e da religião. Dada a impossibilidade de citar todos os documentos que tratam de-

sta problemática, refiro, a título de exemplo, apenas os seguintes: Dicionário dos Símbolos, 
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395-96; An Illustrated Encyclopaedia of Traditional Symbols, 92-94; Joseph Campbell, The 

Hero with a Thousand Faces, 23-25; The Masks of God: Primitive Mythology, 68-71; Anne 

Baring and Jules Cashford, The Myth of the Goddess, 133-135; Erich Neumann, The Great 

Mother, 173-77; Joseph L. Henderson and Maud Oakes, The Wisdom of the Serpent: The 

Myths of Death, Rebirth, and Resurrection, (1963; New Jersey: Princeton University Press, 

1990) 44-50; Gaston Bachelard, La Terre et les Rêveries du Repos, 210-260.

85. “How I hate this foul pool!’ [Boromir] stooped and picking up a large stone he cast 

it far into the dark water.

The stone vanished with a soft slap; but at the same instant there was a swish and a bub-

ble. Great rippling rings formed on the surface out beyond where the stone had fallen, and 

they moved slowly towards the foot of the cliff.

‘Why did you do that, Boromir?’ said Frodo ‘I hate this place, too, and I am afraid. [...] I 

am afraid of the pool. Don’t disturb it!” (LR, Ι, 400).

[“Como detesto este charco imundo! – [Boromir] baixou-se, apanhou uma grande pedra 

e atirou-a com força para a água escura. 

A pedra desapareceu, com um splash! abafado; mas no mesmo instante ouviu-se um silvo 

e um borbulhar. Formaram-se grandes anéis ondulados na superfície da água, para lá do ponto 

onde a pedra caíra, anéis que avançaram lentamente na direcção da base do penhasco. 

– Para que fez isso, Boromir? – perguntou Frodo. – Também detesto este lugar, e tenho 

medo, embora não saiba de quê. Não é de lobos nem da escuridão atrás das portas, é de 

qualquer outra coisa. Tenho medo do lago. Não o perturbe!” (SA, I, 354)].

86. Joseph Campbell, The Masks of God: Primitive Mythology (1959; New York: 

Arkana, 1991) 68-69. Erich Neumann analisa também este mito na obra The Great Mother 

(173-179), apresentando uma interpretação psicanalítica.

87. Erich Neumann (The Great Mother, 175).

88. “The passage twisted round a few turns, and then began to descend. It when steadily 

down for a long while before it became level once again. […] In the pale ray of the wizard’s 

staff, Frodo caught glimpses of stairs and arches, and of other passages and tunnels, slop-

ing up, or running steeply down, or opening blankly dark on either side. It was bewildering 

beyond hope of remembering.” (LR, I, 404).

[“O corredor virou diversas vezes e depois começou a descer. Desceu ininterruptamente 

ao longo de uma grande extensão e depois voltou a ser nivelado. [...] À luz pálida do bastão 

do feiticeiro, Frodo vislumbrou escadas e arcadas, assim como outros corredores e túneis, 
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ou a subir ou a descer muito, ou com aberturas negras, que nada diziam, de ambos os lados. 

Causara confusão e era escusado tentar lembrar-se da sua localização.” (SA, I, 358)].

“There were not only many roads to choose from, there were also in many places holes 

and pitfalls, and dark wells beside the path in which their passing feet echoed. There were 

fissures and chasms in the walls and floor, and every now and then a crack would open right 

before their feet. [...] The noise of churning water came up from far below, as if some great 

mill-wheel was turning in the depths.” (LR, Ι, 405).

[“Não havia somente muitos caminhos entre os quais tinham de escolher; havia tam-

bém, em muitos lugares, buracos, alçapões e poços escuros ao lado do caminho pelo qual 

os seus passos ecoavam. Havia fissuras e fendas nas paredes e no chão e, de vez em quando, 

abria-se um mesmo à frente dos seus pés. [...] Vinha de baixo o barulho de água revolta, 

como se uma grande roda de moinho estivesse a girar lá no fundo.” (SA, I, 358-59)].

89. “As they went along [the corridor] the glimmer grew stronger, and they saw that it 

came through a doorway on their right. It was high and flat-topped, and the stone door was 

still upon its hinges, standing half open. Beyond it was a large square chamber. It was dimly 

lit, but to their eyes, after so long a time in the dark, it seemed dazzlingly bright [...]. The 

chamber was lit by a wide shaft high in the further eastern wall; it slanted upwards and, far 

above, a small square patch of blue sky could be seen. The light of the shaft fell directly on a 

table in the middle of the room: a single oblong block, about two feet high, upon which was 

laid a great slab of white stone. [...] There was another smaller door on the other side of the 

chamber, under the shaft. [...] There were many recesses cut in the rock of the walls, and in 

them were large iron-bound chests of wood. All had been broken and plundered; but beside 

the shattered lid of one there lay the remains of a book.” (LR, Ι, 415-17)

[“À medida que avançavam, a luminosidade aumentou, e viram que vinha de uma porta 

à sua direita. O vão era alto e de padieira direita, e a porta de pedra ainda estava nos gonzos 

e meio aberta. Para lá dela ficava um grande aposento quadrado. Estava vagamente ilumina-

do, mas, depois de tanto tempo às escuras, pareceu ofuscantemente luminoso aos seus olhos, 

e tiveram de pestanejar, ao entrar. [...] Um ventilador alto e largo, na parede leste, iluminava 

o aposento. O ventilador obliquava, a subir, e deixava ver, muito em cima, um pequeno qua-

drado de céu azul. A luz do ventilador incidia directamente numa mesa que se encontrava no 

meio da sala: um simples bloco oblongo, com cerca de 60 cm de altura, sobre o qual estava 

uma grande placa de pedra branca. [...] Havia muitos vãos abertos na rocha das paredes e 

neles viam-se grandes baús de madeira cintados de ferro. Tinham sido todos arrombados e 



199

M A R I A  D O  R O S Á R I O  M O N T E I R O

saqueados; mas ao lado da tampa espatifada de um deles encontravam-se os restos de um 

livro.” (SA, I, 367-69)].

90. Dicionário dos Símbolos, 251. “A cidade é quadrangular: seu comprimento é igual 

à largura. [...] O comprimento, a largura e a altura são iguais.” A Bíblia de Jerusalém, 

Apocalipse, 21,16.

91. “So ended the attempt to retake Moria! It was valiant but foolish. The time is not 

come yet.” (LR, Ι, 419).

“Assim acabou a tentativa de retomar Moria! Foi um gesto valente, mas idiota. Ainda 

não chegou o momento.” (SA, I, 371).

92. “... found myself suddenly faced by something that I have not met before. [...] some-

thing came into the chamber – I felt it through the door [...]. It laid hold of the iron ring, and 

then it perceived me and my spell.

What it was I cannot guess, but I have never felt such a challenge. The counter-spell was 

terrible. It nearly broke me. For an instant the door left my control and began to open! I had 

to speak a word of Command. That proved too great a strain. The door burst in pieces. [...] 

All the wall gave way, and the roof of the chamber as well, I think.” (LR, Ι, 425).

[“... de repente, vi-me diante de qualquer coisa que nunca encontrara antes. [...] Então 

entrou qualquer coisa na câmara... senti-o através da porta... [...] ele apercebeu-se da minha 

presença e do meu encantamento. 

Não faço ideia do que era, mas nunca senti tamanho desafio. O contra-encantamento foi 

terrível e quase me destruiu. Por instantes, a porta furtou-se ao meu domínio e começou a 

abrir-se! Tive de proferir uma ordem! Mas isso exigiu uma grande tensão, e a porta fez-se em 

pedaços. Algo escuro como uma nuvem bloqueava toda a luz do interior [...] Toda a parede 

cedeu, e creio que também o tecto da câmara.” (SA, I, 376-77)].

93. “Before them was another cavernous hall. It was loftier and far longer than the one 

in which they had slept. [...] Down the centre stalked a double line of towering pillars. They 

were carved like boles of mighty trees whose boughs upheld the roof with a branching trac-

ery of stone. Their stems were smooth and black, but a red glow was darkly mirrored in their 

sides. Right across the floor, close to the feet of two huge pillars a great fissure had opened. 

Out of it a fierce red light came, and now and again flames licked at the brink and curled 

about the bases of the columns.” (LR, Ι, 427).

[“Espreitaram, e viram à sua frente outro salão cavernoso, mais alto e muito mais com-

prido do que aquele onde tinham dormido. […] No meio havia uma fila dupla de colunas 

altas, esculpidas como copas de grandes árvores cujos ramos sustentavam o tecto, com or-
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natos bifurcados de pedra. Os troncos eram lisos e pretos, mas espelhava-se-lhes aos lados 

uma incandescência vermelho-escura. No chão, junto à base de duas das enormes colunas, 

abrira-se uma grande fenda. Dela saía uma luz vermelho-viva e, de vez em quando, chamas 

lambiam as bordas da abertura e enroscavam-se na base das colunas. Fiapos de fumo escuro 

pairavam no ar quente” (SA, I, 377)].

94. “At the end of the hall the floor vanished and fell to an unknown depth. The outer 

door could only be reached by a slender bridge of stone, without kerb or rail, that spanned 

the chasm with one curving spring of fifty feet. It was an ancient defence of the Dwarves 

against any enemy that might capture the First Hall and the outer passages.” (LR, Ι, 427-28)

[“Ao fundo do salão, o chão desaparecia e descia a pique para uma profundidade desco-

nhecida. Só era possível chegar à porta daquele lado através de uma estreita ponte de pedra, 

sem parapeito nem guarda, a qual abarcava o abismo num lanço arqueado de 15 m. Tratava-

se de um antigo dispositivo de defesa dos Anões contra qualquer inimigo que porventura 

tomasse o Primeiro Salão e os corredores exteriores. (SA, I, 378)].

95. Referindo-se ao lado escuro do arquétipo do Velho Sábio diz Jung: “assim como 

todos os arquétipos têm um lado positivo, favorável e luminoso que aponta para cima, tam-

bém têm um que aponta para baixo, parcialmente negativo e desfavorável, parcialmente 

ctónico, mas quanto ao resto, meramente imparcial. [...] É assim possível que o velho homem 

seja o seu próprio opositor, um portador de vida e um distribuidor de morte – ad utrum-

que peritus (hábil nos dois), como se diz de Hermes.” (The Archetypes and the Collective 

Unconscious, 226-27).

96. Timothy O’Neill analisa o episódio da queda no abismo do seguinte modo: “Juntos, 

mergulharam no abismo profundo da terra, feiticeiro e Balrog louco, reflectindo a descida ao 

inconsciente, ao lago negro, longe da vista e de qualquer som, o lago da sabedoria interior, as 

regiões mais longínquas do inconsciente colectivo.” (The Individuated Hobbit, 100).

97. “Long I fell, and he fell with me. His fire was about me. I was burned. Then we 

plunged into the deep water and all was dark. Cold it was as the tide of death: almost it froze 

my heart.” (LR, ΙΙ, 128).

[“Caí durante muito tempo e ele caiu comigo. O seu fogo envolvia-me e queimava-me. 

Depois mergulhámos na água profunda, e ficou tudo negro. A água estava fria como a maré 

da morte: quase me gelou o coração.” (SA, II, 114)].

98. “... [the abyss] has a bottom, beyond light and knowledge,’ said Gandalf. Thither 

I came at last, to the uttermost foundations of stone. He was with me still, His fire was 

quenched, but now he was a thing of slime, stronger than a strangling snake.
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We fought far under the living earth, where time is not counted. Ever he clutched me, 

and ever I hewed him, till at last he fled into dark tunnels. They were not made by Durin’s 

folk [...]. Far, far below the deepest delving of the Dwarves, the world is gnawed by nameless 

things. Even Sauron knows them not. They are older than he. Now I have walked there, but 

I will bring no report to darken the light of day. In that despair my enemy was my only hope, 

and I pursued him, clutching at his heel.” (LR, ΙΙ, 128).

[“[o abismo] tem fundo, para além da luz e do conhecimento – declarou Gandalf. – Lá che-

guei, por fim, aos mais profundos alicerces de pedra. Ele continuava comigo. O seu fogo apagara-

se, mas ficara transformado numa coisa viscosa, mais forte do que uma serpente estranguladora. 

Lutámos muito debaixo da terra viva, onde o tempo não é contado. Ele agarrava-me in-

cessantemente e eu incessantemente o derrubava, até que, por fim, fugiu para negros túneis. 

Túneis que não foram feitos pela gente de Durin [...]. Muito, muito abaixo das mais fundas 

habitações dos Anões, o mundo está roído por coisas inomináveis. Nem Sauron as conhece: 

são mais velhas do que ele. Eu passei por lá, mas de tal não darei notícia para não escurecer 

a luz do dia. Naquele desespero, o meu inimigo era a minha única esperança, e eu persegui-o, 

agarrado ao seu calcanhar.” (SA, II, 114)].

99. Anne Baring e Jules Cashford, The Myth of the Goddess, 499.

100. “Thus he brought me back at last to the secret ways of Khazad-dûm: too well he 

knew them all. Ever up now we went, until we came to the Endless Stair. [...] From the low-

est dungeon to the highest peak it climbed, ascending in unbroken spiral in many thousand 

steps, until it issued at last in Durin’s Tower carved in the living rock of Zirak-zigil, the pin-

nacle of the Silvertine.

There upon Celebdil was a lonely window in the snow, and before it lay a narrow space, 

a dizzy eyrie above the mists of the world. The sun shone fiercely there, but all below was 

wrapped in cloud.” (LR, ΙΙ, 128-29).

[“Foi assim que, finalmente, me trouxe de volta aos caminhos secretos de Khazad-dûm, 

que demasiado bem conhecia. Começámos a subir, a de subir sempre, até chegarmos à 

Escada sem Fim. [...] Sobe da mais baixa masmorra ao mais alto pico, numa espiral ininter-

rupta de muitos milhares de degraus até desembocar, enfim, na Torre de Durin, esculpida na 

rocha viva de Zirak-zigil o pináculo da Prateada. 

Aí, na Celebdil, havia uma janela solitária na neve e, diante dela, um espaço estreito, uma 

espécie de vertiginoso ninho de águia acima das névoas do mundo. O Sol brilhava ferozmen-

te, mas em baixo estava tudo envolto em nuvens.” (SA, II, 114-15)].
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101. “Out he sprang, and even as I came behind, he burst into new flame. There was 

none to see [...]. Those that looked up from afar thought that the mountain was crowned 

with storm. Thunder they heard, and lightning, they said, smote upon Celebdil, and leaped 

back broken into tongues of fire. [...] A great smoke rose about us, vapour and steam. Ice fell 

like rain. I threw down my enemy, and he fell from the high place and broke the mountain-

side where he smote it in his ruin.” (LR, ΙΙ, 129).

[“Ele saiu, de um salto, e, precisamente quando eu saía atrás dele, irrompeu de novo em 

chamas. Não estava ninguém para ver [...]. Os que olharam, de longe, pensaram que uma tem-

pestade coroava a montanha. Ouviram trovões e viram relâmpagos, disseram, que caíam na 

Celebdil e ressaltavam, desfeitos em línguas de fogo. [...] Ergueu-se à nossa volta muito fumo 

e vapor. Caía gelo como chuva. Derrubei o meu inimigo, e ele caiu lá do alto e fracturou a ver-

tente da montanha nos pontos onde com ela chocou, na sua destruição.” (SA, II, 115)].

102. “Then darkness took me, and I stayed out of thought and time, and I wandered far 

on roads that I will not tell. Naked I was sent back [...].And naked I lay upon the moun-

tain-top. The tower behind was crumbled into dust, the window gone; the ruined stair was 

choked with burned and broken stone. I was alone, forgotten, without escape upon the hard 

horn of the world. There I lay staring upward, while the stars wheeled over, and each day was 

as long as a life-age of the earth. Faint to my ears came the gathered rumour of all lands: the 

springing and the dying, the song and the weeping, and the slow everlasting groan of over-

burdened stone. And so at last Gwaihir the Windlord found me again, and he took me up 

and bore me away.” (LR, ΙΙ, 129-30)

[“Depois, as trevas apoderaram-se de mim, e saí do mundo do pensamento e do tempo. 

percorri longamente caminhos de que não falarei. Nu me devolveram […] e nu jazi no cume 

da montanha. A torre, atrás, estava desfeita em pó, a janela desaparecera e a escada em ruí-

nas encontrava-se atulhada de pedras queimadas e partidas. Encontrava-me sozinho, esque-

cido, sem possibilidade de fuga nem salvação, no duro chifre do mundo. Aí fiquei deitado de 

olhos voltados para cima, enquanto as estrelas se sucediam e cada dia era tão longo como 

uma vida da terra. Aos meus ouvidos chegava, apagado, o conjunto dos ruídos de todas as 

terras: o nascimento e a morte, a canção e o choro e o lento e eterno gemido da pedra sobre-

carregada. Foi assim que, por fim, Gwaihir, o Senhor do Vento, me encontrou de novo, me 

levantou e levou.” (SA, II, 115)]. Itálico no texto.

103. “‘Gandalf,’ the old man repeated, as if recalling from old memory a long disused 

word. ‘Yes, that was the name. I was Gandalf.’ [...] Yes, you may still call me Gandalf. [...] 

I have passed through fire and deep water, since we parted. I have forgotten much that I 
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thought I knew, and learned again much that I had forgotten. I can see many things far off, 

but many things that are close at hand I cannot see.] (LR, ΙΙ, 119-20).

[“– Gandalf – repetiu o velho, como se fosse buscar a recordações antigas uma palavra 

havia muito desusada. – Sim, era esse o meu nome. Fui Gandalf. [...] ainda me podem cha-

mar Gandalf [...]. Passei por mil tormentos desde que nos separámos. Esqueci muito do que 

julgava saber e aprendi de novo muito que tinha esquecido. Sou capaz de ver muitas coisas 

que estão muito longe, mas não vejo outras que estão perto.” (SA, II, 107)].

É possível que, após o renascimento, Gandalf tenha recuperado o seu nome e identidade 

iniciais, a que os deuses lhe tinham dado, no início dos tempos: Olórin. Por isso refere que 

aprendeu “de novo muito que tinha esquecido” e salienta que nenhuma das armas dos com-

panheiros o poderiam, agora, magoar, pois era um ser de outra dimensão.

104. Na descrição de Tolkien, este lugar idílico apresenta algumas semelhanças com o 

jardim do Éden, descrito em Génesis: “Iahweh Deus plantou um jardim em Éden, no oriente, 

e aí colocou o homem que modelara. Iahweh Deus fez crescer do solo toda a espécie de ár-

vores formosas de ver e boas de comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do 

conhecimento do bem e do mal. Um rio saía de Éden para regar o jardim e de lá se dividia 

formando quatro braços.” (A Bíblia de Jerusalém, Génesis, 2, 8-10).

105. Shippey, The Road to Middle-earth, 165-166.

106. Sobre as noções célticas do paraíso é particularmente interessante a obra de 

MacCulloch, The Religion of the Ancient Celts, 362-390.

107. Esta ambivalência é visível no diálogo travado por Boromir e Aragorn:

“But of that perilous land we have heard in Gondor, and it is said that few come out who 

once go in; and of that few none has escaped unscathed.’

‘Say not unscathed, but if you say unchanged, then maybe you will speak the truth,’ said 

Aragorn. […] Believe what you will, there is no other way for us. […] ‘Then, lead on!’ said 

Boromir. ‘But it is perilous,

‘Perilous indeed,’ said Aragorn, ‘fair and perilous; but only evil need fear it, or those who 

bring some evil with them. Follow me!‘“ (LR, I, 439).

[“Mas nós em Gondor ouvimos falar dessa terra perigosa: diz-se que saem poucos dos 

que nela entram, e desses poucos nenhum incólume. 

– Não diga incólume; se disser não mudado talvez diga a verdade – contestou Aragorn. 

[...] Acredite no que quiser, mas não existe outro caminho para nós [...].

– Então conduza-nos – resignou-se Boromir. – Mas é perigoso. 
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– É perigoso, sim; belo e perigoso. Mas só o mal deve temê-lo, ou aqueles que trazem 

algum mal com eles. Sigam-me!” (SA, I, 388)].

Mais adiante, em Rohan, Éomer mostra a sua desconfiança: 

“Then there is a Lady in the Golden Wood, as old tales tell!’ he said. ‘Few escape her 

nets, they say. These are strange days! But if you have her favour, then you also are net-weav-

ers and sorcerers, maybe.” (LR, II, 36).

[“– Então há uma Senhora na Floresta Dourada, como dizem as antigas lendas! – excla-

mou. – Dizem que poucos escapam aos seus ardis. Estranhos dias estes! Mas, se merecem as 

boas graças dela, então talvez sejam também enredadores de ardis e bruxos.” (SA, II, 35)]

Já na corte de Théoden, Wormtongue alinha pelo mesmo tom: 

“Then it is true, as Éomer reported, that you are in league with the Sorceress of 

the Golden Wood? […] It is not to be wondered at: webs of deceit were ever woven in 

Dwimorderne.” (LR, II, 144).

[“– Então é verdade, como Éomer relatou, que estão conluiados com a Feiticeira da 

Floresta Dourada? – perguntou Língua de Verme. – Não admira: em Dwimordene teceram-

se sempre teias de engano.” (SA, II, 129)].

108. “‘Here is Nimrodel!’ said Legolas. ‘[...] I will bathe my feet, for it is said the water 

is healing to the weary.’ [...] ‘Follow me!’ he cried. [...] ‘On the further bank we can rest, and 

the sound of the falling water may bring us sleep and forgetfulness of grief.’

One by one they climbed down and followed Legolas. For a moment Frodo stood near 

the brink and let the water flow over his tired feet. It was cold but its touch was clean, and as 

he went on and it mounted to his knees, he felt that the stain of travel and all weariness was 

washed from his limbs.” (LR, Ι, 430-49).

[“– Cá está o Nimrodel! – exclamou Legolas. [...] Banharei nele os meus pés, pois diz-se 

que a água cura a fadiga. [...] – Sigam-me! – chamou. – A água não é funda. Atravessemo-

lo. Podemos descansar na outra margem e talvez o som da água a cair nos traga o sono e o 

esquecimento do desgosto. [...] Frodo parou um momento, à beira do rio, e deixou a água 

correr-lhe pelos pés fatigados. Era fria, mas o seu contacto causava uma sensação purificado-

ra. Enquanto atravessava o rio e a água lhe subia aos joelhos, pareceu-lhe que a sujidade da 

viagem e toda a fadiga lhe abandonavam os membros.” (SA, I, 389)].

109. “Though he walked and breathed, and about him living leaves and flowers were 

stirred by the same cool wind as fanned his face, Frodo felt that he was in a timeless land 

that did not fade or change or fall into forgetfulness. [...] Frodo looked and saw, still at some 

distance, a hill of many mighty trees, or a city of green towers [...]. Out of it, it seemed to him 
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that the power and light came that held all the land in sway. [...] He lifted his eyes across the 

river and all the light went out, and he was back again in the world he knew. Beyond the river 

the land appeared flat and empty, formless and vague, until far away it rose again like a wall 

dark and drear. The sun that lay on Lothlórien had no power to enlighten the shadow of that 

distant height.” (LR, Ι, 455-56).

[“Embora andasse e respirasse, e as coisas vivas e as flores à sua volta fossem agitadas 

pelo mesmo vento fresco que lhe batia no rosto, Frodo tinha a impressão de que se encon-

trava numa terra eterna, que não se esvaecia, nem mudava, nem caía no esquecimento. [...] 

Frodo olhou, e viu, a alguma distância, um monte com muitas árvores imponentes, ou uma 

cidade de torres verdes – não sabia ao certo qual das coisas. Pareceu-lhe que era de lá que vi-

nham a força e a luz que mantinham toda a terra equilibrada. [...] Levantou os olhos, para lá 

do rio, apagou-se toda a luz e encontrou-se de novo no mundo que conhecia. Para lá do rio, 

a terra parecia plana e vazia, informe e vaga, até que, muito longe, se erguia de novo como 

uma muralha, escura e sinistra.” (SA, I, 403)].

110. Sublinhado meu.

111. Mallorn (pl. mellyrn) era uma das espécies de árvores de Lórien. Possuíam um tron-

co cinzento ou prateado e flores douradas. A parte superior do tronco formava uma coroa 

onde os elfos construíam as suas habitações.

112. Sobre o símbolo do andrógino sugiro a leitura da obra L’Androgyne, Cahiers de 

l’Hermétisme (Paris: Albin Michel, 1986). Esta obra apresenta uma extensa bibliografia so-

bre este assunto.

113. “[Frodo] entered behind Haldir, and found that he was in a chamber of oval shape, 

in the midst of which grew the trunk of the great mallorn, now tapering towards its crown, 

and yet making still a pillar of wide girth. [...] On two chairs beneath the bole of the tree and 

canopied by a living bough there sat, side by side, Celeborn and Galadriel. [...] Very tall they 

were, and the Lady no less tall than the Lord; and they were grave and beautiful. They were 

clad wholly in white; and the hair of the Lady was of deep gold, and the hair of the Lord 

Celeborn was of silver long and bright; but no sign of age was upon them, unless it were in 

the depths of their eyes; for these were keen as lances in the starlight, and yet profound, the 

wells of deep memory.” (LR, Ι, 460).

[“Frodo entrou atrás de Haldir e encontrou-se numa câmara oval, no meio da qual subia 

o tronco do grande mallorn, que, apesar de começar a afunilar para o cimo da copa, ainda 

constituía uma coluna de grande perímetro.
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O aposento estava iluminado por uma luz suave e tinha as paredes verdes e prateadas e 

o tecto dourado [...] Em duas cadeiras encostadas ao tronco da árvore e com um ramo vivo 

a servir de dossel sentavam-se Celeborn e Galadriel, ao lado um do outro. [...] A Senhora 

não era menos alta que o Senhor, que era muito alto, e possuíam ambos gravidade e bele-

za. Vestiam completamente de branco. A Senhora tinha o cabelo cor de ouro-escuro e o de 

Celeborn parecia prata, comprido e brilhante. Mas não havia neles nenhum sinal que denun-

ciasse idade, a não ser nas profundezas dos olhos: esses eram penetrantes como lanças, à luz 

das estrelas, e ao mesmo tempo profundos poços de memória.” (SA, I, 406-7)].

114. Dicionário dos Símbolos, 496.

115. Dicionário dos Símbolos, 541.

116. Sublinhado meu.

117. MacCulloch, referindo-se a este aspecto primitivo da cultura céltica, transcreve 

uma citação de Gildas que renega a prática antiga de evocar a natureza, tal como Galadriel 

faz no seu discurso: “Nem invocarei as montanhas, fontes ou colinas, nem os rios, os quais 

estão agora subservientemente ao serviço do homem, mas em tempos foram para eles horror 

e destruição, e aos quais os cegos pagavam honras divinas.” (The Religion of the Ancient 

Celts, 171). Mais adiante o mesmo autor refere-se à prática de celebrar votos evocando o 

céu, a terra, o sol, o fogo, a lua, o mar, o dia, a noite, etc. (172).

118. “Turning aside, [Galadriel] led [Frodo and Sam] toward the southern slopes of the 

hill of Caras Galadhon, and passing through a high green hedge they came into an enclosed 

garden. No trees grew there, and it lay open to the sky. [...] Down a long flight of steps the 

Lady went into a deep green hollow, through which ran murmuring the silver stream that is-

sued from the fountain on the hill. At the bottom, upon a low pedestal carved like a branching 

tree, stood a basin of silver, wide and shallow, and beside it stood a silver ewer. (LR, Ι, 469).

[“Voltou-se e conduziu [Frodo e Sam] na direcção das encostas do lado sul do monte 

de Caras Galadhon. Passaram então através de uma alta sebe verde e entraram num jardim 

fechado. Não havia árvores, e por isso via-se o céu sem quaisquer obstáculos. [...] A Dama 

desceu um comprido lanço de degraus e entrou numa profunda depressão verde, através da 

qual corria, murmurante, o regato argentino que vinha da nascente do monte. No fundo, 

num pedestal baixo esculpido como uma árvore bifurcada, havia uma bacia de prata, larga e 

pouco funda, e ao lado um jarro de prata.” (SA, I, 414)].

119. “‘Many things I can command the Mirror to reveal.’ [Galadriel] answered, ‘and to 

some I can show what they desire to see. But the Mirror will also show things unbidden, and 

those are often stranger and more profitable than things which we wish to behold. What you 
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will see, if you leave the Mirror free to work, I cannot tell. For it shows things that were, and 

things that are, the things that yet may be. But which it is that he sees, even the wisest cannot 

always tell.” (LR, Ι, 469).

[“Posso ordenar ao Espelho que revele muitas coisas, e a alguns posso mostrar o que 

eles desejam ver. Mas o Espelho também mostra coisas sem lhas pedirem, e essas são muitas 

vezes mais estranhas e proveitosas do que aquelas que desejamos ver. O que verá, se deixar 

ao Espelho liberdade de acção, não imagino, pois ele mostra coisas que foram e coisas que 

são e coisas que ainda podem ser. Mas qual dessa categoria de coisas vê, nem o mais sábio 

consegue sempre saber.” (SA, I, 415)].

120. Sobre a história de Númenor, recomenda-se a leitura de “Akallabêth; A queda 

de Númenor” (S, 259-282); e “Uma descrição da Ilha de Númenor” (CI, 189-197). Sobre 

Númenor como utopia ver Maria do Rosário Monteiro, “Númenor: Tolkien’s Literary 

Utopia”, in History of European Ideas, Londres, Pergamon Press, 1993, vol. 16, nº 4-6, 

pp. 633-638; “A Utopia na Literatura Fantástica: Um Exemplo” in Utopia Mitos e Formas; 

Actas das Comunicações apresentadas no Colóquio, (Janeiro de 1990). Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 1993, pp. 361-373. 

121. “She held a small crystal phial: it glittered as she moved it and rays of white light 

sprang from her hands: In this phial [...] is caught the light of Eärendil’s Star, set amid the 

waters of my fountain. It will shine still brighter when night is about you. May it be a light 

to you in dark places, when all other lights go out. Remember Galadriel and her Mirror!” 

(LR, Ι, 489).

[“Mostrou um pequeno frasco de cristal, que cintilava conforme ela lhe mexia e dava a 

impressão de que lhe irrompiam da mão raios de luz branca. – Neste frasco está aprisionada 

a luz da estrela de Eärendil, no meio da água da minha fonte. Brilhará ainda mais quando 

a noite o envolver. Que seja uma luz para si em lugares escuros, quando toda a outra luz se 

extinguir. Lembre-se de Galadriel e do seu Espelho!” (SA, I, 431)].

122. “[Frodo] saw as through a mist a wide flat circle, paved with mighty flags, and sur-

rounded with a crumbling battlement; and in the middle, set upon four carved pillars, was a 

high seat, reached by a stair of many steps. Up he went and sat upon the ancient chair, feel-

ing like a lost child that had clambered upon the throne of mountain-kings.” (LR, Ι, 519-20)

[“[Frodo] viu, como que através de uma névoa, um grande círculo baixo, pavimentado 

com enormes lajes e cercado por um parapeito em ruínas. No meio, apoiada em quatro colu-

nas, estava uma cadeira alta, à qual se chegava por uma escada com muitos degraus. Subiu-
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os e sentou-se na cadeira antiga, a sentir-se como uma criança perdida que trepara para o 

trono dos reis da montanha.” (SA, I, 458)].

123. “... here and there the mist gave way and he saw many visions: small and clear as 

if they were under his eyes upon a table, and yet remote. There was no sound, only bright 

living images. The world seemed to have shrunk and fallen silent. [...] Eastward he looked 

into wide uncharted lands, nameless plains, and forest unexplored. Northward he looked, 

and the Great River lay like a ribbon beneath him, and the Misty Mountains stood small 

and hard as broken teeth. Westward he looked and saw the broad pastures of Rohan; and 

Orthanc, the pinnacle of Isengard, like a black spike. [...] But everywhere he looked he saw 

the signs of war. [...] All the power of the Dark Lord was in motion.” (LR, Ι, 520).

[“... aqui e ali, a névoa dissipou-se, e ele viu muitas coisas: pequenas e nítidas, como se 

estivessem em cima de uma mesa, debaixo dos seus olhos, mas ao mesmo tempo remotas, 

longínquas. Não se ouvia nenhum som; havia apenas imagens vivas, luminosas. O mundo 

parecia ter mirrado e mergulhado no silêncio. [...] A leste viu vastas terras desconhecidas, 

planícies sem nome e florestas inexploradas. Olhou para norte, e viu o Grande Rio correr 

como uma fita e as Montanhas Nebulosas pequenas e duras como dentes partidos. Olhou 

para oeste, e viu as vastas pastagens de Rohan; e Orthanc, o pináculo de Isengard, como um 

espigão preto. Olhou para sul, e, debaixo dos seus próprios pés, o Grande Rio encrespava-se 

como uma enorme onda e despenhava-se, pelas cataratas de Rauros, num abismo espume-

jante; um arco-íris brilhava nas gotículas. [...] Mas para onde quer que olhasse via as marcas 

da guerra. [...] todo o poderio do Senhor das Trevas estava em movimento.” (SA, I, 458)].

124. “Then turning south again [Frodo] beheld Minas Tirith. Far away it seemed, and 

beautiful: white-walled, many-towered, proud and fair upon its mountain-seat; its battlements 

glittered with steel, and its turrets were bright with many banners. Hope leaped in his heart. 

But against Minas Tirith was set another fortress, greater and more strong. [...] wall upon wall, 

battlement upon battlement, black, immeasurably strong, mountain of iron, gate of steel, tower 

of adamant, he saw it: Barad-dûr, Fortress of Sauron. All hope left him.” (LR, Ι, 521-21).

[“Depois voltou-se de novo para sul e olhou para Minas Tirith. Parecia muito distan-

te e bela: com muralhas brancas, muitas torres, altiva e linda no seu trono da montanha. 

Cintilava-lhe aço nas ameias e nas torres ondulavam muitas bandeiras coloridas. A esperan-

ça encheu-lhe o coração. Mas contra Minas Tirith erguia-se outra fortaleza, maior e mais 

forte. [...] muralha atrás de muralha, parapeito após parapeito, negra, indizivelmente forte, 

montanha de ferro, porta de aço, torre de diamante, viu-a, viu Barad-dûr, a Fortaleza de 

Sauron. Abandonou-o toda a esperança.” (SA, I, 459-9)].
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125. Os Istari eram deuses menores (Maiar) enviados para a Terra Média pelos Valar 

para unirem e aconselharem os Povos Livres. Estavam proibidos de dominar os povos da ter-

ra Média ou de se confrontarem com Sauron, usando os seus poderes. Assumiam a forma de 

Velhos, mas eram vigorosos. Os seus poderes concentravam-se nos bastões que usavam. São 

nomeados apenas três Istari: Saruman, Gandalf e Radagast (Robert Foster, The Complete 

Guide to Middle-earth, 215).

126. “Isildur said to their king: “Thou shalt be the last King. And if the West prove 

mightier than thy Black Master, this curse I lay upon thee and thy folk: to rest never until you 

oath is fulfilled. For this war will last through years uncounted, and you shall be summoned 

once again ere the end.” (LR, ΙΙΙ, 59).

[“Então Isildur disse ao rei deles: – Serás o último rei. E se o Ocidente provar que é mais 

forte do que o teu negro amo, esta maldição lanço sobre ti e o teu povo: não tereis descanso 

enquanto não cumprirdes o jurado. Pois esta guerra durará anos incontáveis e voltarás a ser 

chamado antes do fim.” (SA, III, 55)].

127. “A dead fell on them, even as they passed between the lines of ancient stones and so 

came to the Dimholt. There under the gloom of black trees that not even Legolas could long 

endure they follow a hollow place opening at the mountain’s foot, and right in their path 

stood a single mighty stone like a finger of doom.” (LR, ΙΙΙ, 64).

[“Apoderou-se deles um temor, ao passarem entre as fiadas de pedras antigas e chegarem, 

por fim, ao Bosque Sombrio. Aí, sob o negrume das arvores pretas que nem Legolas conse-

guia suportar muito tempo, encontraram um espaço aberto na raiz da montanha e, atraves-

sada no seu caminho, uma única e enorme pedra, como um dedo do destino.” (SA, III, 60)].

128. “‘Nine mounds and seven there are now green with grass, and through all the long 

years he has lain at the door that he could not unlock. Whither does it lead? Why would he 

pass? None shall ever know!

‘For that is not my errand!’ [Aragorn] cried, turning back and speaking to the whis-

pering darkness behind. ‘Keep your hoards and your secrets hidden in the Accursed Years! 

Speed only we ask. Let us pass, and then come! I summon you to the Stone of Erech!’ 

(LR, ΙΙΙ, 66-67).

[“Há agora nove colinas e mais sete verdes de erva e através de todos os longos anos ele 

jazeu à porta que não pôde abrir. Aonde conduz? Porque quereria ele passar? Nunca nin-

guém saberá!

“Pois essa não é a minha missão! — gritou, voltado para trás e a falar para a escuri-

dão sussurrante. — Conservai os vossos tesouros e os vosso segredos escondidos nos Anos 
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Malditos! A única coisa que pedimos é rapidez. Deixai-nos passar e vinde depois! Convoco-

vos para a Pedra de Erech!”].

129. “To that Stone the Company came and halted in the dead of night. Then Elrohir 

gave to Aragorn a silver horn, and he blew upon it; and it seemed to those that stood near 

that they heard a sound of answering horns, as if it was an echo in deep caves far away. [...] 

Aragorn dismounted, and standing by the Stone he cried in a great voice:

‘Oathbreakers, why have ye come?’

And a voice was heard out of the night that answered him, as if from far away: 

‘To fulfil our oath and have peace.’

Then Aragorn said: ‘The hour is come at last. Now I go to Pelargir upon Anduin, and ye 

shall come after me. And when all this land is clean of the servants of Sauron, I will hold the 

oath fulfilled, and ye shall have peace and depart for ever. For I am Elessar, Isildur’s heir of 

Gondor.’” (LR, ΙΙΙ, 69).

[“A essa pedra chegou a Companhia, noite morta, e lá parou. Então Elrohir deu uma 

trompa de prata a Aragorn, que nela soprou; e pareceu aos que se encontravam perto ouvir 

a resposta de outras trompas, como se fora um eco a reverberar em cavernas fundas e muito 

distantes. [...] Aragorn desmontou, colocou-se junto da pedra e gritou muito alto: 

– Perjuros, por que viestes? 

E da noite veio uma voz que lhe respondeu, como que de muito longe: 

– Viemos para cumprir o nosso juramento e ter paz. 

Então Aragorn disse: 

– O momento chegou, finalmente. Agora irei para Pelargir-no-Anduin e vós seguir-me-

eis. E quando esta terra estiver liberta dos servos de Sauron, considerarei ajuramento cum-

prido e vós tereis paz e partireis para sempre, pois eu sou Elessar, herdeiro de Isildur de 

Gondor.” (SA, III, 64)].

130. “The most inquisitive and curious-minded of that family was called Sméagol. 

He was interested in roots and beginnings; he dived into deep pools; he burrowed under 

trees and growing plants; he tunnelled into green mounds; and he ceased to look up at the 

hill-tops, or the leaves on trees, or the flowers opening in the air: his head and his eyes were 

downward.” (LR, Ι, 80).

[“O indivíduo mais curioso e com espírito mais ávido de saber dessa família chamava-se 

Sméagol. Interessavam-no as raízes e os começos, mergulhava em charcos fundos, escavava sob 

as árvores e as plantas e abria túneis em montes verdes. De tal modo, que deixou de olhar para 
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cima, para o cume dos montes, para as folhas das árvores e para as flores que abriam no ar: a 

sua cabeça e os seus olhos andavam sempre virados para baixo.” (SA, I, 71)] Sublinhado meu.

131. “ A pale light and a green light alternated in his eyes as he spoke.

‘Sméagol promised,’ said the first thought.

‘Yes, yes, my precious,’ came the answer, ‘we promised: to save our Precious, not to let 

Him have it – never. But it’s going to Him, yes, nearer every step. What’s the hobbit going to 

do with it, we wonders, yes we wonders.’

‘I don’t know. I can’t help it. Master’s got it. Sméagol promised to help the master.’

‘Yes, yes, to help the master: the master of the Precious. But if we was master, then we 

could help ourselves, yes, and still keep promises.’

‘But Sméagol said he would be very very good...” (LR, ΙΙ, 298).

[“Alternavam-se-lhe nos olhos, enquanto falava, uma luz pálida e outra verde: 

– Sméagol jurou – disse o primeiro pensamento. 

– Sim, sim, meu Precioso – respondeu o outro. – Nós jurámos, mas para salvar o nosso 

Precioso e não para que fosse para Ele. Isso nunca. Mas vai para Ele, sim, aproxima-se a 

cada passo. Perguntamo-nos o que vai o hobbit fazer com ele, sim, perguntamo-nos... 

– Não sei. Não posso fazer nada. O senhor tem-no. Sméagol jurou ajudar o senhor. 

– Sim, sim, ajudar o senhor: o senhor do Precioso. Mas se fôssemos nós o senhor, então 

poderíamos apoderar-nos dele, sim, e não deixar de cumprir a promessa. 

– Mas Sméagol disse que seria muito, muito, bom. (SA, II, 260-61)].

É de notar a mudança da cor dos olhos de Sméagol/Gollum, indiciando visualmente as 

mutações da dupla personalidade do hobbit. Seguindo a simbologia romântica, que alude 

aos olhos como o espelho da alma, Tolkien reforça-a, atribuindo-lhes uma tonalidade dife-

rente de acordo com a personalidade dominante no momento.

132. “‘I must rest a while, Sam,’ whispered Frodo. ‘It’s heavy on me, Sam lad, very heavy. 

I wonder how far I can carry it? Anyway I must rest before we venture on to that.’ He point-

ed to the narrow way ahead. [...] Tugging at Frodo’s sleeve, [Gollum] pointed towards the 

path; but Frodo would not move.

‘[Not] yet,’ he said, ‘not yet.’ Weariness and more than weariness oppressed him; it 

seemed as if a heavy spell was laid on his mind and body.” (LR, ΙΙ, 394).

“‘Do you remember that bit of rabbit, Mr Frodo?’ [Sam] said. ‘And our place under the 

warm bank in Captain Faramir’s country, the day I saw an oliphaunt?’

‘No, I am afraid not, Sam,’ said Frodo. ‘At least, I know that such things happened, but 

I cannot see them. No taste of food, no feel of water, no sound of wind, no memory of tree 
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or grass or flower, no image of moon or star are left to me. I am naked in the dark, Sam, and 

there is no veil between me and the wheel of fire. I begin to see it even with my waking eyes, 

and all else fades.’” (LR, ΙΙΙ, 258).

[“– Tenho de descansar um bocado, Sam – murmurou Frodo. – Pesa-me muito, Sam, 

muito. Pergunto a mim mesmo quanto mais tempo poderei levá-lo... Seja como for, tenho de 

descansar antes de nos arriscarmos a passar por ali – apontou para a frente, para o caminho 

estreito. [...] [Sméagol] agarrou na manga de Frodo, puxou e apontou para o caminho; mas 

ele não se mexeu. 

– Ainda não – murmurou. – Ainda não. – A fadiga, e mais do que a fadiga, oprimia-o; era 

como se o seu corpo e o seu espírito estivessem sob a acção de um feitiço forte. – Preciso de 

descansar.” (SA, II, 343)] Sublinhado meu.

[“– Lembra-se daquele coelhinho, Sr. Frodo? E do nosso lugar sob o aterro quente, no 

país do capitão Faramir, no dia em que vi o olifante? 

– Não, Sam, lamento. Ou melhor, sei que essas coisas aconteceram, mas não consigo 

vê-las. Não me resta a recordação de nenhum sabor de comida, nenhum contacto de água, 

nenhum som de vento, nenhuma recordação de árvore, erva ou flor, nenhuma imagem de 

estrela ou lua ... Estou nu no meio das trevas, Sam, e não existe nenhum véu entre mim e a 

roda de fogo. Começo a vê-la mesmo acordado, e tudo o mais se esvai.” (SA, III, 230-31)] 

Sublinhado meu.

133. “Suddenly, caught by the level beams, Frodo saw the old king’s head: it was lying 

rolled away by the roadside. ‘Look, Sam!’ he cried, startled into speech. ‘Look! The king has 

got a crown again!’

The eyes were hollow and the carven beard was broken, but about the high stern fore-

head there was a coronal of silver and gold. A trailing plant with flowers like small white 

stars had bound itself across the brows as if in reverence for the fallen king, and in the crev-

ices of his stony hair yellow stonecrop gleamed.

‘They cannot conquer for ever!’ said Frodo.” (LR, ΙΙ, 390).

[“De súbito, iluminada pelos últimos raios de sol, Frodo viu a cabeça do velho rei: estava 

caída à beira da estrada, para onde a tinham empurrado. 

– Olha, Sam! – gritou, incapaz de se calar. – Olha! O rei tem outra vez uma coroa. 

As órbitas estavam vazias e a barba esculpida quebrada, mas à volta da fronte alta e se-

vera via-se um diadema de prata e ouro. Uma planta trepadeira, com flores que lembravam 

pequenas estrelas, enrolara-se na fronte do rei caído, como que num gesto de reverência, e 

nas fendas do seu cabelo de pedra brilhavam florinhas amarelas. 
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– Eles não podem dominar eternamente! – exclamou Frodo.” (SA, II, 339-40)].

134. O’Neill, The Individuated Hobbit, 134.

135. Sobre Ungoliant ver SA, II, 365, e Silmarillion, 75-79.

136. A função da anima é, normalmente, ambivalente. Quando surge no seu aspecto po-

sitivo tem, por vezes, a missão de possibilitar a subida à consciência de elementos e estrutu-

ras essenciais para o desenvolvimento psicológico do indivíduo, através da integração de ele-

mentos inconscientes. Um exemplo desta situação pode ser visto na actuação de Galadriel, 

no episódio em que Frodo observa as revelações do espelho de água. Mas a anima pode tam-

bém apresentar tendências destruidoras ou potencialmente perigosas para o herói. Apesar do 

seu aspecto atraente e emocionalmente apelativo, o seu objectivo pode ser o de aprisionar o 

ego nas teias do inconsciente. Por outro lado, a anima pode ainda surgir representada como 

possuindo apenas características negativas, o que se reflectirá no seu aspecto exterior, de 

aparência demoníaca ou monstruosa, como Shelob.

137. Ver O Silmarillion, 162-189, 246-255.
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5 CONCLUSÃO

Actualmente, O Senhor dos Anéis é, para a grande maioria do público 
português, apenas um filme excepcionalmente longo, com a espectacularidade 
de inúmeros efeitos especiais e cenários deslumbrantes. Mérito que se deve 
atribuir à vasta equipa de técnicos que trabalhou na mega produção, que 
contou ainda com a participação de críticos e universitários especialistas na 
obra de Tolkien1. Porém, o conhecimento do longo e complexo texto, que 
esteve na base dessa produção cinematográfica, continua desconhecido de 
muitos leitores. As razões são várias e, para serem devidamente escalpelizadas, 
carece-se de um estudo sério sobre a recepção literária, sobre a política cultural, 
sobre a actividade dos chamados “agentes culturais”. O estudo não foi feito 
até agora.

A elaboração dos “planos nacionais de leitura” continua a ser realizada 
no segredo dos gabinetes governamentais, sobre informações cuja fiabilidade 
se desconhece e cujo objectivo parece ser o de excluir desse plano obras e 
autores fundamentais da língua portuguesa2. Entretanto, opta-se, em Portugal, 
por oferecer produtos fáceis e económicos em termos de produção, por 
vezes de duvidosa qualidade literária, mas que são facilmente publicitados, 
beneficiando da exposição pública facultada pelos media. Impera a lógica 
do instantâneo. O mercado editorial rege-se hoje, mais do que nunca, por 
objectivos comerciais de retorno rápido ou prejuízo negligenciável, definidos 
exclusivamente por um marketing pouco transparente3. Enquanto agentes 
culturais com responsabilidades, os editores transformaram-se, em muitos 
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casos, em meros vendedores de livros, sem revisão prévia (que tem como 
consequência uma gritante falta de qualidade gramatical dos textos), sem 
avaliação da qualidade literária, explorando à exaustão géneros onde o trigo 
se mistura com o pujante joio.

A visita a uma livraria revela prateleiras e escaparates com livros de capas 
profusamente ilustradas e títulos do tipo: “A Saga dos…”, “As Crónicas de…” 
“A Trilogia…”, etc. Espadas, guerreiros, magia, parecem dominar o espaço 
físico e imaginário. Este fenómeno não é exclusivo de Portugal. A experiência 
será análoga em livrarias de uma qualquer cidade europeia. Uma explicação 
simplista é a de que “Portugal acompanha as tendências europeias, está mais 
hodierno”. Outra, ainda menos informada, seria a de que “aquilo é a literatura 
fantástica”. Primeiro, pelo facto de os livros disponíveis4 deste género terem 
“espadas, guerreiros, magia” não significa que a literatura fantástica se esgote 
em obras destas; segundo, não significa que a literatura fantástica se esgote 
num formulismo predefinido; e, terceiro, que a literatura fantástica seja 
necessariamente de leitura simples, rápida e escapista5.

Como se demonstrou nos capítulos iniciais, o fantástico é uma constante 
na literatura desde os primórdios, assumindo formas diferentes ao longo do 
tempo, ditadas pelas culturas e pelas sociedades. É um modo, uma categoria 
meta-histórica que enuncia o que é estranho, inverosímil ou irreal, e que na sua 
concretização objectiva numa obra desenvolve um oximoro: torna o impossível 
e o inverosímil nos seus opostos, questionando as noções consensuais de 
realidade, essas ficções comummente aceites como sendo “toda a realidade”. 

Um estudo da evolução do fantástico na cultura ocidental impõe duas con-
clusões: a de que o fantástico assumiu diferentes formas (géneros e subgéneros), 
e de que foi sempre uma literatura marginal, corrigindo ou reagindo às 
tendências racionalistas dominantes, mal recebida pela crítica habituada a 
uma escrita mimético-realista6. Nos últimos duzentos anos, textos que tivessem 
tonalidades fantásticas eram frequentemente considerados próprios para o 
público infantil ou então, quando escritos por autores consagrados, encarados 
como meros devaneios inconsequentes do génio. Excepto nas últimas décadas.

Durante o século XX, a sociedade ocidental enfrentou várias crises que 
puseram em questão não só concepções e formas de vida “tradicionais”, 
como abalaram profundamente valores tidos como perenes e incontestáveis. A 
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física, com as teorias da relatividade, quântica e do caos, estilhaçou o universo 
newtoniano, a psicologia descobriu o inferno no íntimo de cada ser humano, a 
sociedade pulverizou-se e o indivíduo perdeu referências e solidariedades que 
contribuíam para uma certa estabilidade emocional.

É neste contexto que é publicada a obra de Tolkien, sem dúvida o grande 
responsável por tirar um subgénero da literatura fantástica da marginalidade, 
a fantasia. Está-se no pós-guerra. O mundo interioriza lentamente o horror dos 
campos de concentração, muitos países enfrentam graves crises económicas 
e sociais que os obrigam a quase recomeçar do zero, as tensões políticas 
globalizam-se, as mulheres recusam perder a independência intelectual e 
económica e regressar a casa, os jovens procuram uma voz própria que dê 
resposta às suas dúvidas.

O Senhor dos Anéis impõe o seu imaginário lentamente: seres frágeis e irreais, 
de mentalidade burguesa, enfrentam poderes destrutivos, incomensuravelmente 
mais fortes, e sobrevivem porque não perdem, ou renegam, valores como a 
amizade, o amor, a fidelidade, a compaixão, o respeito pelo outro e a aceitação 
da diferença. Num mundo caótico, à beira do holocausto global, são os valores 
do humanismo que trazem a salvação, servida por uma capacidade poética 
comovente, uma imaginação fértil, uma cultura vastíssima. É esta voz estranha, 
por vezes trágica, outras cómica, que se dissemina pela sociedade em crise da 
segunda metade do século e, lentamente, coloca a epopeia fantástica escrita 
por um académico desconhecido no primeiro plano da produção literária.

Tolkien abriu o caminho que muitos trilharam depois, descobrindo novas 
vozes, novos mundos fantásticos, mas muitas vezes oferecendo apenas formas 
eficazes de escapismo, desenvolvendo fórmulas desprovidas de qualidade 
poética, promovidas pelas editoras “à sombra” do êxito de O Senhor dos 
Anéis. Estão ainda por fazer estudos de recepção e de sociologia da literatura 
que clarifiquem outras possíveis razões para a importância da literatura 
fantástica desde meados do século XX.

O êxito editorial de O Senhor dos Anéis não teve correspondência nem 
foi alimentado, nas primeiras décadas, pelos críticos e investigadores. A 
popularidade de O Senhor dos Anéis foi, aliás, utilizada várias vezes como 
arma de arremesso. A academia torceu o nariz, resmungando entre dentes 
contra “as fantasias de um velho filólogo” que outros, mais activos, em 
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comentários públicos, definiram como manifestações tardias de um certo 
infantilismo. Por exemplo, a crítica de cariz marxista entende o sucesso 
editorial sem precedentes como uma prova da falta de qualidade literária, 
e vê a obra como uma expressão da literatura escapista que evita a análise 
social e o engajamento político7. Como afirma Norman Cantor, Tolkien era 
essencialmente um conservador romântico e fantasista, que rejeitava grande 
parte da cultura do seu tempo, mas inventou uma sociedade medieval na qual 
os leitores conseguem acreditar, projectar-se nela e desfrutá-la8.

Tolkien tinha uma imaginação peculiar, alimentada por inúmeras leituras 
em diferentes línguas, que se associava a um profundo rigor científico e um 
vasto conhecimento da história medieval. Esta é a base da epopeia fantástica 
onde a mitologia nórdica se combina com a sociedade medieval germânica pré-
cristã, guerreira, violenta, visualizada do ponto de vista não dos senhores, dos 
cavaleiros, mas dos povos, dos homens e mulheres anónimos que se tornam 
nos verdadeiros heróis. O enquadramento estético, esse Tolkien vai buscar à 
cultura celta, que não arturiana.

A Irmandade do Anel, no seu anonimato e simplicidade, é precisamente um 
reflexo dessa visão do homem comum deambulando por um mundo violento 
onde apenas podia contar com a solidariedade dos seus companheiros de 
viagem para enfrentar a fúria dos elementos, dos bandos de assaltantes, dos 
exércitos em conflito. É um grupo unido por uma vontade e um objectivo 
comum: dar à Terra Média e principalmente à sua pátria, um período de paz e 
tranquilidade. Há um rei no grupo, mas é um “rei que será”, que terá de provar 
ao povo a sua legitimidade que passa não só por grandes feitos heróicos mas 
também pela capacidade de curar. Há um feiticeiro, mas também ele terá de se 
submeter a uma prova violenta. A responsabilidade da demanda não repousa 
nos ombros dos dois representantes da ordem temporal e espiritual, mas 
nos de um pequeno hobbit, tímido, corajoso, frágil e inseguro. Para ele está 
reservado o esquecimento por parte dos seus concidadãos, tal como acontece 
com os soldados comuns, os heróis/vítimas de tantas guerras.

A Terra Média é um lugar de desolação, um mundo em crise. Muito da 
mensagem contida em O Senhor dos Anéis é transmitida pela simbologia 
complexa de que, a do espaço é uma parte. Ler O Senhor dos Anéis como 
mera alegoria da II Guerra Mundial é um acto possível mas extremamente 
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empobrecedor de um universo onde a imaginação poética envolve, numa 
teia coerente e complexa, uma multiplicidade de temas: míticos, literários 
e históricos. Um mundo fantástico mas verosímil, fruitivo, mas que obriga 
também a ponderar na dimensão ética, no lugar do homem no mundo. Esta 
é a função primeira da literatura em geral, e da literatura fantástica em 
particular, em qualquer um dos seus múltiplos subgéneros – criar mundos 
possíveis, afirmar-se como “força de individuação, contrariando as pressões 
universalizantes da linguagem, dos costumes, das representações sociais”9.

notas

1. É a eles que se deve o rigor das falas e a possibilidade de ouvirmos diálogos ou 

recitações em Quenya ou Sindarin, por exemplo.

2. Veja-se os planos curriculares da Língua Portuguesa ministrados nas nossas escolas, 

nos diversos níveis. Através deles fica-se a saber que o Barroco português se resume ao 

“Sermão de S. António aos Peixes” de António Vieira, o romantismo restringe-se ao Frei 

Luís de Sousa de Almeida Garrett (de preferência não lido mas apenas visionado o filme de 

uma representação qualquer descarregado do YouTube), o realismo e a Geração de 70 aos 

Maias de Eça de Queirós.

3. O uso constante e pouco rigoroso da palavra marketing fez perder de vista o significado 

deste anglicismo: (1) estratégia empresarial de optimização de lucros através da adequação 

da produção e oferta das suas mercadorias ou serviços às necessidades e preferências dos 

consumidores, para isso recorrendo a pesquisas de mercado, design de produtos, campanhas 

publicitárias, atendimentos pós-venda etc.; (2) conjunto de acções, estrategicamente formuladas, 

que visam influenciar o público quanto a determinada ideia, instituição, marca, pessoa, 

produto, serviço etc. (Dicionário Houaiss, sublinhado meu). É este marketing que serve de 

justificação para que, por exemplo, em Portugal todas as novas reimpressões sejam anunciadas 

como “novas edições” quando, para tal, teria de ter havido um conjunto de alterações no texto 

impresso, e não uma mera mudança de capa ou simples inclusão de uma cinta.

4. Leia-se, aqueles que foram editados nos últimos meses. Quem procurar um livro 

publicado há mais de um ano será remetido, pelo vendedor de serviço, para a editora, 

porque o cliente procura “um livro antigo”.

5. Se fosse assim, como classificaríamos a obra de Jorge Luís Borges, de Italo Calvino, e 

de tantos outros escritores?
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6. Será por isso que Jorge Luís Borges e Italo Calvino nunca receberam um prémio Nobel?

7. Ver Robert Giddings (ed.), J. R. Tolkien: This Far Land (Londres: Vision, Barnes & 

Noble, 1983).

8. Norman F. Cantor, Inventing the Middle Ages: The Lives, Works and Ideas of Great 

Medievalists of the Twentieth Century (Cambridge: The Lutterworth Press, 1992, p. 233).

9. Lubomír Dolezel, Heterocosmica, 8.
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 Strange as it may seem, it was undoubtedly the source of 

that unparalleled richness and concreteness which later 

distinguished [Tolkien] from all other philologists. He 

had been inside language.

C. S. Lewis

John Ronald Reuel Tolkien nasceu em 1892, em Bloemfontein, capital 
do Estado Livre de Orange, na África do Sul. O pai, Arthur Tolkien, era des-
cendente de alemães, estabelecidos em Inglaterra há várias gerações. O ofício 
tradicional da família, fabricantes de pianos, falira havia uma dezena de anos. 
Arthur empregou-se como bancário, tendo partido para a África do Sul em 
busca de melhores oportunidades. Estas surgiram e, em pouco tempo, ascen-
deu ao cargo de gerente de uma filial bancária. Obteve, então, autorização 
para contrair matrimónio com Mabel Suffield, uma jovem descendente de uma 
família das Midlands, que ficara em Inglaterra enquanto o noivo procurava 
uma situação financeira estável. A vida em África não foi fácil para a família 
Tolkien. A adaptação ao clima revelou-se extremamente difícil para alguns dos 
seus membros, nomeadamente para Mabel e para John Ronald, o filho mais 
velho. Para fugir por algum tempo ao rigor do Verão africano, Mabel, acom-
panhada dos filhos (Hilary nasceu em 1894), regressou a Inglaterra em 1895. 
A mudança de ambiente foi benéfica para John Ronald, que rapidamente se 

6 J.R.R. TOLKIEN, UMA  
BIOBIBLIOGRAFIA1

A P Ê N D I C E
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adaptou ao clima britânico. Porém, o regresso a África nunca se realizou, uma 
vez que Arthur faleceu no ano seguinte, após ter contraído febre reumática.

Mabel herdou uma pequena pensão e, com a ajuda financeira da família, 
estabeleceu-se em Sarehole, pequena povoação perto de Birmingham. Foi nes-
te ambiente, então quase exclusivamente rural, que se encarregou da educa-
ção dos dois filhos, preparando-os para a admissão na King Edward School. 
Apesar da morte prematura, Mabel foi, seguramente, uma das pessoas que 
marcou mais profundamente a personalidade de John Ronald2. Durante os 
quatro anos vividos em Sarehole, Mabel ensinou-lhe três línguas: Latim, 
Francês e Alemão, e ministrou-lhe algumas noções básicas de etimologia. Estas 
matérias estiveram na base do grande interesse que Tolkien manifestaria, pos-
teriormente, pela filologia. Foi ainda com a mãe que os dois jovens aprende-
ram as técnicas básicas do desenho e da pintura, dois domínios que Tolkien 
nunca abandonou. O primeiro foi importante para a criação de alfabetos, que 
serviram de suporte físico às línguas que inventou, e para a elaboração de ma-
pas que representavam a Terra Média. As técnicas da pintura permitiram-lhe 
representar pictoricamente algumas das paisagens descritas nas narrativas e 
para ilustrar os pequenos contos que escreveu para os filhos3.

Tolkien teve consciência da influência que a mãe exerceu relativamente à 
orientação tomada pela sua vida profissional e artística. Numa carta dirigida 
a dois jornalistas que o entrevistaram, em 1967, afirmou que o seu interesse 
pelas línguas tinha resultado exclusivamente da influência de sua mãe, uma 
vez que foi ela que lhe deu as primeiras lições de alemão e de etimologia, tendo 
sido a responsável pela preparação de Tolkien para ingressar, com uma bolsa 
de estudos, na King Edward School, em Birmingham4. A educação ministrada 
por Mabel não se limitou às matérias teóricas que referi. Incluiu também um 
aspecto que é hoje considerado indispensável para a correcta formação das 
crianças: a leitura. Durante os anos passados em Sarehole, Tolkien teve acesso 
a um número apreciável de obras que lhe despertaram o gosto pela leitura e 
lhe desenvolveram a imaginação. Entre as histórias que mais o interessaram 
incluem-se as histórias de índios, os livros de George MacDonald, as narra-
tivas relacionadas com o ciclo arturiano e os Fairy Books de Andrew Lang, 
principalmente o Red Fairy Book5. 
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FiGUra 14 

Taniquetil (desenho de J.R.R. Tolkien, 1927-28)



224

A  S I M B Ó L I C A  D O  E S P A Ç O  E M  O  S E N H O R  D O S  A N É I S

O fascínio que sentia por este género de leituras, em que predominavam os 
mitos e os contos (no sentido de “Fairy Stories”), não desapareceu com o fim 
da infância, tal como o interesse pelas línguas não diminuiu com o contacto 
com as outras disciplinas dos curricula escolares. A vida profissional e artística 
deste autor foi sempre dominada por estas duas vertentes – a linguística e a 
literatura, que se interpenetraram, e fizeram com que as suas aulas e conferên-
cias, bem como a sua produção literária, tivessem um cariz muito particular. 
Uma e outra vertentes, no seu jogo de interdependências, levaram Tolkien a 
um aprofundamento constante de conhecimentos. Assim como se interessou 
pelas línguas dos povos nórdicos, teorizou também sobre a literatura, princi-
palmente do período medieval, e sobre os contos. Neste domínio, é particular-
mente interessante o ensaio “On Fairy-Stories”, apresentado em 1939, durante 
um ciclo de conferências sobre Andrew Lang, na Universidade de St. Andrew. 
Nesse longo ensaio, Tolkien reconhece a influência profunda que nele deixa-
ram as leituras de infância, incluindo as obras editadas por Andrew Lang6.

Outro aspecto relevante da vida de Tolkien, que resulta também da influ-
ência que sobre ele exerceu a figura materna, centra-se nas suas convicções 
religiosas. Em 1900, Mabel tornou-se membro da Igreja Católica Apostólica 
Romana, acto que teve como consequência directa o corte de relações com 
seus familiares pois, quer os Suffield quer os Tolkien, sempre afirmaram aber-
tamente as suas ideias anticatólicas. Como forma de manifestar o seu total 
repúdio pela opção de Mabel, a família decidiu pôr fim à ajuda económica 
que lhe vinham prestando desde o falecimento do marido. O afastamento da 
família, e o consequente agravamento das condições económicas, aliados ao 
facto, de nesse ano, Tolkien ter começado a frequentar a King Edward School, 
obrigaram a uma mudança de residência. Sem condições financeiras que per-
mitissem a deslocação diária do filho mais velho para a cidade, Mabel deci-
diu deixar Sarehole e instalar-se em Birmingham. Nos quatro anos seguintes 
sucederam-se as mudanças de residência, mas nem as dificuldades económicas, 
nem a doença que progressivamente a debilitava originaram qualquer altera-
ção na sua opção religiosa. Em 1904, Mabel morreu vítima de diabetes. Os 
dois filhos ficaram sob a protecção de um padre católico amigo de Mabel, 
Padre Francis Morgan que, como tutor, lhes financiou os estudos e providen-
ciou para que tivessem alojamento e condições de vida condignas.
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Para John Tolkien, a morte da mãe foi um choque profundo. A pouco e 
pouco, a imagem que dela guardava foi-se transformando, até a conceber como 
uma mártir caída ao serviço de Deus. Esta ideia, que ganhou forma durante 
a adolescência, permaneceu para sempre no seu espírito, tendo-a transmitido, 
mais tarde, aos seus filhos7. A partir de 1904, a vida dos dois órfãos recuperou 
uma certa estabilidade, contrastando com os quatro anos anteriores. Durante 
os estudos na King Edward School, a atracção que Tolkien sentia pelas lín-
guas foi fortalecida por constantes descobertas. Nos primeiros anos aprendeu 
Grego e alargou os seus conhecimentos da Antiguidade Clássica. Mais tarde, 
aprendeu Old English e Middle English. Simultaneamente, descobriu dois tex-
tos literários importantes: Beowulf e Sir Gawain and the Green Knight; obras 
que o impressionaram de forma decisiva, tendo-lhes dedicado muito tempo 
de estudo e investigação. A tendência natural que revelava para o estudo das 
línguas, e o entusiasmo que punha nas suas pesquisas, despertaram o interesse 
de alguns dos seus professores, que o incentivaram e lhe abriram novos hori-
zontes culturais. Ao terminar o curso pré-universitário, Tolkien falava fluen-
temente várias línguas. Era, ainda, detentor de uma bolsa de estudos que lhe 
abriu as portas da universidade de Oxford, onde iniciou os estudos em línguas 
e literaturas clássicas em 1911.

A vida em Oxford tinha todas as condições para agradar a este jovem de 
19 anos, oriundo da classe média, habituado a mover-se em ambientes exclusi-
vamente masculinos, onde a discussão e a troca de ideias constituíssem o pólo 
aglutinador. Ainda na King Edward School, tinha formado com três colegas 
(Christopher Wiseman, Robert Q. Gilson e Geoffrey B. Smith), o T. C. B. S. 
(Tea Club and Barrovian Society), grupo em cujas reuniões discutiam anima-
damente pintura, música e literatura, e onde Tolkien divertia os seus colegas 
com declamações de excertos de Beowulf, Pearl, Sir Gawain and the Green 
Knight e de Völsungsaga. Os laços de amizade que uniam os quatro membros 
do T. C. B. S. permaneceram muito fortes, tendo sobrevivido à saída da King 
Edward School. Só a morte de Robert Gilson e de Geoffrey Smith, na I Guerra 
Mundial, pôs um fim definitivo ao “clube”.

A experiência do T. C. B. S. preparou Tolkien para integrar, e fundar, outros 
grupos em que o pólo aglutinador fosse o intercâmbio de ideias e experiências. 
Grupos deste tipo eram frequentes entre os estudantes universitários da época. 
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Tolkien fundou The Apolausticks, grupo que organizava debates, publicava ar-
tigos e se reunia em dispendiosos e animados jantares. Mais tarde, já como pro-
fessor universitário, ajudou a formar, em Leeds, juntamente com o colega E. V. 
Gordon, o Viking Club. Durante as reuniões, os membros do clube, na maioria 
estudantes, liam sagas e poemas e bebiam muita cerveja. De regresso a Oxford, 
seria por sua iniciativa que se formaria o grupo Coalbiters, onde o pretexto era 
as sagas islandesas. Mais tarde, em conjunto com C. S. Lewis, Owen Barfield, 
Major Warren Lewis e Hugo Dyson, entre outros, formou The Inklings8.

Durante os primeiros anos em Oxford, Tolkien estudou línguas e cultura 
clássicas. Porém, seguindo o conselho do Reitor de Exeter, Dr. Farnell, e devi-
do ao interesse e aptidão que revelava pela filologia, mudou para o curso de 
Língua e Literatura Inglesa, tendo concluído a licenciatura com a classificação 
mais elevada (First Honours Degree). Os estudos de Tolkien incluíram, para 
além do curriculum normal do curso, a disciplina de Nórdico Primitivo (Old 
Norse), que lhe permitiu ler no original as sagas islandesas, bem como a Edda 
Poética e a Edda Antiga. Concluída a licenciatura, Tolkien conhecia profunda-
mente mais de uma dezena de línguas. Tinha ainda os conhecimentos de finlan-
dês suficientes para lhe permitirem ler o Kalevala na língua original.

A classificação final da licenciatura, e o prestígio de que desfrutava na uni-
versidade, permitiam que Tolkien aspirasse a um lugar no meio académico. 
Mas decorria o ano de 1915 e a Grã-Bretanha estava envolvida na I Guerra 
Mundial. Tolkien tinha conseguido adiar o recrutamento mas, uma vez termi-
nado o curso, o alistamento era inevitável. Em 1916, poucos meses antes de 
partir para França, casou com Edith Bratt, uma jovem (órfã, como ele) que 
conhecera aos 16 anos. Em França, tomou parte na Batalha do Somme. No fi-
nal desse ano adoeceu, vítima da “febre das trincheiras”, e foi transferido para 
um hospital em Inglaterra9. As sucessivas recaídas impediram que regressasse 
à frente de batalha, tendo sido colocado em regimentos estacionados na Grã-
Bretanha, até à assinatura do Armistício.

Em 1918, a vida do jovem casal, então com um filho (John), começou a 
adquirir uma certa estabilidade. Tolkien foi convidado a participar no projecto 
do Oxford English Dictionary. Apesar de o convite ser o reconhecimento pú-
blico da sua capacidade como filólogo, o rendimento que proporcionava era 
insuficiente para garantir o sustento da família, aumentada em finais de 1920 
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com o nascimento do segundo filho. Para equilibrar o orçamento familiar, 
Tolkien recebeu alunos particulares até 1921, ano em que foi admitido como 
assistente na Universidade de Leeds. Durante os quatro anos que permane-
ceu em Leeds publicou dois dos seus primeiros trabalhos científicos: A Middle 
English Vocabulary (um glossário para a obra Fourteenth Century Verse and 
Prose de Kenneth Sisam) e uma edição de Sir Gawain and the Green Knight, 
em colaboração com Eric Valentine Gordon10. Em consequência da qualida-
de científica evidenciada por A Middle English Vocabulary, obteve o grau de 
Professor de Língua Inglesa, tornando-se no mais jovem professor a obter a cá-
tedra, na Universidade de Leeds. As obras científicas publicadas neste período, 
e o óptimo trabalho realizado com os discentes, valeram-lhe a nomeação, em 
1925, para o lugar de Rawlinson and Bosworth Professorship of Anglo-Saxon, 
pela Universidade de Oxford.

O regresso a Oxford correspondia, em tudo, às aspirações académicas de 
Tolkien. As suas actividades na universidade, semelhantes às de todos os ou-
tros professores, dividiam-se entre as aulas e a sua preparação, a orientação 
dos alunos em período de pós-graduação, as funções administrativas e os en-
contros com os colegas nos grupos a que pertencia. Mas, em 1929, o venci-
mento de professor era insuficiente para o sustento da família. Para fazer face a 
este problema Tolkien aceitou, frequentemente, realizar trabalhos suplementa-
res, como a correcção de provas de exame de outras universidades e a docência 
de aulas particulares. O rendimento auferido com estas actividades permitia-
lhe equilibrar as finanças domésticas mas, em contrapartida, ficava com pouco 
tempo para dedicar à investigação. Talvez por tudo isto, Tolkien não atingiu 
uma notoriedade académica internacional comparável à sua popularidade ar-
tística. A grande questão centrava-se não na qualidade intrínseca dos trabalhos 
de investigação que publicou, mas no seu reduzido número, facto pouco com-
preensível para alguns sectores académicos, que esqueciam (ou desconheciam) 
os problemas resultantes do facto de se ter de sustentar uma família. Outro 
aspecto que contribuiu para o reduzido número de trabalhos científicos publi-
cados resulta da personalidade de Tolkien, nomeadamente, da busca constante 
da perfeição, que o obrigava a manter uma atitude extremamente crítica, não 
permitindo a publicação de qualquer texto sem que, previamente, tivesse sido 
sujeito a um profundo e completo trabalho de revisão11.
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A actividade académica de Tolkien prolongou-se até 1959, ano em que se 
jubilou. Ao longo desses anos, manteve a qualidade de docência que o tornou 
popular entre os estudantes12. Porém, o período entre 1925 e 1940, foi de-
cisivo em termos académicos e de investigação. Conseguiu ver aprovadas as 
suas propostas para a reestruturação dos curricula da Oxford English School, 
pondo fim à dicotomia entre os estudos literários e os estudos linguísticos. 
Com base na experiência de Leeds, e na sua paixão pela literatura, Tolkien 
defendeu que o estudo da língua devia ser acompanhado pelo estudo dos tex-
tos literários. Esta concepção de interdisciplinaridade, aprovada em 1931, 
era profundamente inovadora para a época, pondo fim a um relacionamento 
pouco amistoso entre os docentes das duas áreas do saber, que alimentavam 
uma rivalidade que o tempo tinha ajudado a institucionalizar. Dentro das suas 
funções académicas, Tolkien organizava regularmente seminários sobre textos 
medievais. Do trabalho de investigação para preparação desses seminários re-
sultaram interpretações inovadoras, no panorama da crítica literária, de obras 
como Beowulf e The Fight at Finnesburg13. Colaborou, também, nas revistas 
The Year’s Work in English Studies, Essays and Studies by Members of the 
English Association e Oxford Magazine com diversos artigos de investigação 
e algumas recensões. Os dois ensaios mais importantes que escreveu foram 
“Beowulf: The Monsters and the Critics” e “On Fairy-Stories”14. No ensaio so-
bre Beowulf, Tolkien critica a posição de alguns autores que consideravam que 
o poema era desproporcionado, apresentando uma história demasiado simples 
num estilo grandioso15. Tolkien afirma que a obra vale como poema, sendo 
constituído por forma e conteúdo, duas componentes indissociáveis na análise. 
Segundo ele, a crítica tradicional errava ao debruçar-se apenas sobre a forma 
do poema, ignorando o seu conteúdo – o percurso do herói e o seu combate 
com o dragão16.

O ensaio “On Fairy-Stories”, apresentado em 1939, não está directamente 
relacionado com a linguística ou a literatura inglesas enquanto disciplinas. O 
autor disserta sobre um assunto que se prende mais com o seu gosto literário 
pessoal: os contos. Tolkien analisa a origem e características dos contos e cri-
tica a ideia de que este tipo de literatura deve ter como receptor preferencial 
as crianças. Em sua opinião, os contos não têm um destinatário único e desen-
volvem, frequentemente, situações que apenas os adultos podem compreender 
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completamente17. Algumas das ideias que Tolkien defendeu neste ensaio pro-
vocaram, provavelmente, estranheza em muitos dos que o ouviram nos anos 
trinta. De facto, há a ideia generalizada de que os contos são um tipo de litera-
tura próprio para crianças. Contudo, os contos têm, para Tolkien e para a psi-
cologia junguiana, uma função compensadora em relação à atitude colectiva 
dominante, pelo que podem permitir o restabelecimento de um certo equilíbrio 
psíquico que se perdeu na erosão da realidade quotidiana18. Seguindo uma ati-
tude coerente, Tolkien nega a legitimidade das adaptações dos contos e a sua 
preparação para o público mais jovem, uma vez que, com tal prática, as histó-
rias originais são apaziguadas e expurgadas de elementos estruturais, ao mes-
mo tempo que o tom da narrativa se torna, frequentemente, condescendente19. 
Segundo Tolkien, muitos destes “defeitos” estão presentes, também, nas obras 
criadas especificamente para o público infantil.

Não deixa de ser curioso verificar que este ensaio foi escrito depois da pu-
blicação de O Hobbit, uma história para crianças (escrita inicialmente para 
entreter os seus filhos), em que o autor pode ser acusado de cair em alguns 
dos erros que ele aponta no ensaio, como sejam: a presença de um tom con-
descendente usado principalmente pelo narrador, ou o uso de um conjunto de 
elementos morais, éticos e didácticos transmitidos de forma directa e indirec-
ta20. Isto permite concluir que o pensamento do autor evoluiu, desde o período 
em que escreveu o conto até à elaboração do ensaio “On Fairy-Stories”. Por 
força dessa evolução, Tolkien acabou por recusar claramente alguns aspectos 
formais e estruturais de O Hobbit. Em 1959, respondendo a um convite para 
participar num simpósio sobre literatura infantil, Tolkien declinou o convite, 
dizendo que “quando publiquei O Hobbit – de forma apressada e sem a devida 
ponderação – estava ainda influenciado pela convenção que defendia que os 
contos de fada são, por natureza, destinados às crianças. [...] Isso teve alguns 
efeitos negativos no modo de expressão e no método narrativo [de O Hobbit] 
os quais, se eu não tivesse sido pressionado, teria corrigido. [...] Desde o início 
da composição de O Senhor dos Anéis ponderei muito sobre este assunto, pelo 
que esta obra não é destinada às crianças, ou a qualquer classe específica de 
pessoas. [...] Eu escrevo coisas que podem ser classificadas como contos não 
porque desejo dirigir-me às crianças [...], mas porque quero escrever este géne-
ro de histórias e não outro qualquer”21. Comparando estes dois documentos 
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de datas diferentes (o ensaio “On Fairy-Stories” de 1939 e a carta de 1957), 
é visível que as ideias apresentadas na conferência estão na base da posterior 
produção literária deste autor, sendo isso um elemento importante a ter em 
atenção, quando se pretende fazer uma análise crítica de O Senhor dos Anéis 
e/ou O Silmarillion.

Os trabalhos académicos de Tolkien não se ficaram pela elaboração de en-
saios e artigos22. Escreveu, também, prefácios para obras de outros autores, 
traduziu para inglês moderno os textos: Sir Gawain and the Green Knight, 
Pearl, Sir Orfeo e The Old English “Exodus”23. Foi, ainda, o responsável pela 
edição de Ancrene Wisse e colaborou na tradução da Bíblia de Jerusalém24.

A par da produção académica, Tolkien desenvolveu um importante corpus 
literário que pode ser dividido em duas vertentes: uma que consiste na criação 
e desenvolvimento do universo fantástico da Terra Média e outra, mais hete-
rogénea, constituída por pequenos contos e poemas que não estão directamen-
te relacionados entre si. Incluem-se nesta segunda vertente os contos Farmer 
Giles of Ham, Leaf by Niggle, e Smith of Wooton Major, a peça dramática 
The Homecoming of Beorhtnoth, Beorhthelm’s Son, bem como vários poe-
mas, alguns relacionados com personagens que surgem nas narrativas da Terra 
Média25. Apesar de neste conjunto de obras serem visíveis as principais con-
cepções e temas que interessaram Tolkien ao longo da sua vida, como sejam o 
fantástico e a literatura medieval, foi às narrativas da Terra Média que o autor 
deu maior importância, nelas investindo grande parte da sua capacidade artís-
tica, a elas dedicando a maior parte do seu tempo. 

Tolkien sempre se sentiu fascinado pelas línguas e pelas histórias relacio-
nadas com o Norte mítico, tão diferente do universo greco-latino. O interesse 
pelas línguas e pela literatura teve sempre, neste autor, um carácter de comple-
mentaridade, e a criação do universo da Terra Média é a resposta artística a 
esta conjugação de interesses. Desde muito jovem, Tolkien fez da invenção de 
línguas o seu passatempo preferido, sendo esta actividade cronologicamente 
anterior à criação artística propriamente dita. A primeira língua que inventou 
foi a Naffarin, baseada no idioma castelhano. O Naffarin possuía uma gramá-
tica e fonologia próprias, embora o corpus lexical fosse ainda muito reduzido. 
Quando aprendeu gótico antigo, Tolkien abandonou o trabalho no Naffarin e 
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começou a desenvolver o limitado vocabulário gótico que conhecia, inventan-
do novos vocábulos que pudessem ser justificados à luz da história da língua. 
Este passatempo linguístico foi o seu predilecto durante toda a adolescência. 
Das diversas línguas que inventou deu especial atenção a uma, desenvolvendo-
a até atingir um grau de complexidade elevado. Era uma língua baseada no 
idioma finlandês, que Tolkien integrou no universo fantástico da Terra Média, 
sob a designação de Quenya.

Paralelamente à invenção linguística, Tolkien criou alfabetos específicos 
para cada língua, desenvolvendo as técnicas de desenho aprendidas na infân-
cia. Com as línguas e os alfabetos que inventava Tolkien escrevia os seus diá-
rios, mas isto não esgotava o seu impulso criador. Como refere o autor, o que 
procurava nestas actividades era a possibilidade de conceber uma língua, que 
correspondesse inteiramente às suas concepções estéticas, uma “língua perfei-
ta”. Para Tolkien, uma língua só seria perfeita se fosse falada e usada por ou-
tros seres, se servisse para registar a “história”, as lendas e a cultura. Em suma, 
se fosse viva. Por isso, a integração de algumas das línguas inventadas no uni-
verso literário pareceu-lhe um acto natural26.

A justificação que Tolkien apresenta para a génese da sua principal obra li-
terária terá de ser considerada como algo superficial, uma vez que um universo 
tão complexo como o da Terra Média tem, necessariamente, de se desenvolver 
a partir de raízes mais profundas do que as indicadas pelo autor. Uma cria-
ção deste tipo não se pode basear unicamente numa língua inventada, mesmo 
quando esta apresenta uma evolução diacrónica, como sucede com o Quenya 
e com a sua “parente” mais próxima, o Sindarin27. A história da Terra Média 
resulta, em minha opinião, da combinação de vários factores como: o interesse 
e profundo conhecimento que Tolkien tinha das várias mitologias europeias, 
os seus conhecimentos linguísticos e as suas capacidades imaginativa, criativa 
e conceptual.

Tolkien começou a trabalhar na criação da língua Quenya entre os anos 
de 1911 e 1912, época em que publicou também um dos seus primeiros poe-
mas28. O interesse pela poesia acompanhou sempre o autor na procura de len-
das e mitos que lhe alimentaram e formaram a imaginação. Em 1914, Tolkien 
assumiu a sua capacidade poética, depois de várias experiências tanto em pro-
sa como em verso. Nesse ano escreveu o primeiro texto que foi integrado, pos-
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teriormente, na criação da Terra Média: o poema The Voyage of Earendel the 
Evening Star29. Tolkien encontrou o nome “Earendel” no poema de Cynewulf, 
Christ, que tinha lido havia pouco tempo. Segundo Carpenter, os dois versos 
do poema que mais o impressionaram terão sido os seguintes: 

Eala Earendel engla beorhtast
ofer middangeard monnum sended.30

Ainda segundo Carpenter, para Tolkien o nome “Earendel” não significa 
“luz” ou “raio de luz”, como sugere o Anglo-Saxon Dictionary, mas é antes o 
nome do planeta Vénus, sob a designação de “Estrela da Manhã”. Com base 
nesta interpretação, Tolkien desenvolveu a imagem do marinheiro que navega 
pelo firmamento, tornando-o no ponto de partida do seu poema31.

Em 1915, Tolkien voltou a trabalhar no poema e, embora tenha manti-
do a ideia inicial do marinheiro/estrela, a história incluiu uma descrição mais 
pormenorizada do que a personagem observava, durante a sua viagem pelos 
céus: os Elfos, a ilha de Valinor e as Duas Árvores. De certo modo, a segunda 
versão do poema é o ponto de união entre o trabalho de criação linguística e 
o de criação literária, pois o Quenya é a língua dos elfos que Eärendil observa 
do firmamento. A fusão das criações literária e linguística é, no fundo, a ex-
pressão, a nível artístico, da ideia que Tolkien defendeu ao longo da sua vida 
profissional, de que literatura e linguística são dois campos que se interpene-
tram e cujos limites se esbatem nesta interdisciplinaridade. Ao decidir incluir 
as línguas inventadas na sua produção literária, Tolkien não estava a subal-
ternizar a criação literária à criação linguística, como as suas palavras citadas 
supra parecem indicar. É possível que essas afirmações tenham sido a resposta 
do autor a certos críticos que consideravam as indicações de carácter linguísti-
co, presentes em O Senhor dos Anéis, como “aberrações profissionais” de um 
académico, irrelevantes para o conjunto da obra32. Uma posição crítica desta 
natureza era suficiente para despertar em Tolkien uma reacção parecida com a 
que surge no ensaio “Beowulf: The Monsters and the Critics”, pois, para ele, 
era inconcebível que a crítica especializada se revelasse incapaz de analisar um 
texto literário como constituindo um todo, onde forma e conteúdo são indis-
sociáveis. Em minha opinião, o que motivou Tolkien para a criação da Terra 
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Média foi, não só a ambição de “dar vida” às línguas que inventava, mas tam-
bém a vontade de criar um universo ficcional poderoso e coerente, comparável 
ao das mitologias que havia estudado e que o tinham impressionado tão pro-
fundamente33. A interiorização deste objectivo foi o elo que faltava para unir 
as capacidades criativas do autor num projecto. Em 1917, iniciou a criação da 
sua mitologia com um conjunto de narrativas, reunidas sob o título geral The 
Book of Lost Tales. A ideia original era a de ligar os seus textos à história de 
Inglaterra. Porém, o método seguido por Tolkien nos seus trabalhos artísticos 
não diferia muito do que utilizava para os trabalhos científicos, sujeitando os 
textos a constantes revisões de que resultavam alterações profundas, quer no 
conteúdo, quer na forma como os textos se relacionavam entre si. O trabalho 
no projecto The Book of Lost Tales continuou até 1926, quando reestruturou 
todo o plano inicial, começando a criação de O Silmarillion, no qual trabalhou 
até 1937 (ano em que iniciou a elaboração de O Senhor dos Anéis). Nos finais 
da década de 40, a trilogia aproximava-se da sua conclusão e as referências 
que continha a episódios narrados em O Silmarillion levaram o autor a reor-
ganizar esta obra e a rever grande parte dos textos.

Tolkien jubilou-se em 1959, tendo permanecido na sua casa nos arredores 
de Oxford. Porém, a idade avançada e as consequentes enfermidades obri-
garam o casal a procurar lugares mais calmos e com outras comodidades. 
Mudaram-se para Bournemouth, na costa sul de Inglaterra, onde desfrutaram 
do conforto oferecido pelas estâncias de veraneio. Aí permaneceram até à mor-
te de Edith, em 1971. Tolkien regressou posteriormente a Oxford e instalou-se 
numa habitação cedida pelo Merton College. Em 1972, foi nomeado Doutor 
Honoris Causa em Literatura pela Universidade de Oxford. Em 1973, durante 
uma visita a um amigo em Bournemouth, Tolkien adoeceu, tendo falecido em 
Setembro desse ano.

Entre 1959 e 1973 a sua actividade e objectivo principais foram a revisão 
e publicação de O Silmarillion, trabalho que não chegou a concluir. A idade, 
as frequentes mudanças de residência e as várias solicitações que surgiram na 
sequência do êxito editorial de O Senhor dos Anéis acabaram por impedir que 
a sua grande ambição se realizasse. Foi o filho Christopher quem organizou e 
preparou para publicação O Silmarillion, 51 anos depois de Tolkien ter inicia-
do a sua criação34.
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notas

1. Para a elaboração desta biobibliografia baseei-me nas obras J. R. R. Tolkien; A Biography 

de Humphrey Carpenter, e J. R. R. Tolkien (New York: Frederick Ungar, 1981) de Katharyn 

Crabbe. Para um relato mais pormenorizado da vida de Tolkien sugiro a leitura destas obras, 

pois delas apenas retirei os aspectos que me pareceram mais interessantes para os objectivos 

deste trabalho.

2. Mabel faleceu em 1904, tinha Tolkien 12 anos de idade.

3. As pinturas representando paisagens da Terra Média foram editadas na obra Pictures 

by J. R. R. Tolkien, ed. Christopher Tolkien (London: George Allen and Unwin, 1979). As pe-

quenas narrativas que Tolkien escreveu e ilustrou para os filhos foram: The Father Christmas 

Letters, ed. Baillie Tolkien (London: George Allen and Unwin, 1976) e Mr Bliss (London: 

George Allen and Unwin, 1982).

4. Tolkien, Letters, 377.

5. São muito escassas as indicações sobre os autores ou textos que terão interessado 

Tolkien ao longo da vida. O próprio autor afirmou numa carta que dificilmente encontrava 

na produção literária contemporânea obras que lhe interessassem (Letters, 377). Ao lon-

go das várias missivas Tolkien vai, contudo, referindo alguns autores cujas obras aprecia. 

Menciona, por exemplo, Lorde Dunsany, Kenneth Grahame, George MacDonald e E. R. 

Eddison, todos autores de literatura fantástica. Afirma ainda ser um grande apreciador de 

obras de ficção científica, salientando os romances de Asimov, ao mesmo tempo que coloca 

entre os seus autores preferidos as escritoras Iris Murdoch e Mary Renault.

6. Tolkien, “On Fairy-Stories”, 109.

7. Em 1941, Tolkien escreveu uma carta ao seu filho Michael onde afirmava, claramente, 

que Mabel tinha sido uma mártir que caiu ao serviço de Deus. (Letters, 54).

8. Para o estudo desta fase da vida de Tolkien são particularmente interessantes as obras: 

Humphrey Carpenter, The Inklings: C. S. Lewis, J. R. R. Tolkien, Charles Williams and Their 

Friends (London: George Allen and Unwin 1979) e Gareth Knight, The Magical World of the 

Inklings; J. R. R. Tolkien, C. S. Lewis, Charles Williams, Owen Barfield (Shaftesbury, Dorset: 

Element Books, 1990). The Inklings foi fundado por um estudante universitário, Tangye 

Lean, em 1931. Charles Williams, um elemento importante deste grupo, começou a parti-

cipar nas reuniões somente a partir de 1936, na sequência da sua amizade com C. S. Lewis.
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9. “Febre das Trincheiras” era o nome atribuído, durante a I Guerra Mundial, à febre 

recorrente. Os efeitos desta doença raramente eram fatais, mas provocavam febre alta, por 

vezes acompanhada de confusão mental, levando à hospitalização do doente.

10. J. R. R. Tolkien, A Middle English Vocabulary; Designed for use with Sisam’s 

Fourteenth Century Verse and Prose. (Oxford: Claredon Press, 1922). Das duas mil cópias 

iniciais uma parte foi editada juntamente com a obra de Sisam, enquanto os restantes exem-

plares foram editados separadamente. Sisam, um dos grandes especialistas deste século em 

Old e Middle English, foi tutor de Tolkien em Oxford e seu “rival” no concurso que esta uni-

versidade abriu em 1925 para o lugar de “Rawlinson and Bosworth Professorship of Anglo-

Saxon”. Tolkien foi o candidato escolhido. J. R. R. Tolkien & E. V. Gordon, Sir Gawain and 

the Green Night (Londres: Claredon Press, 1925). Tolkien foi o responsável pelo texto e pelo 

glossário, enquanto Gordon escreveu grande parte das notas.

11. C. S. Lewis (um autor prolixo que, segundo Carpenter, enviava por vezes manuscri-

tos para publicação sem qualquer revisão prévia) dá uma ideia do nível de autocrítica a que 

Tolkien se obrigava quando afirma: “O seu nível de autocrítica era elevado e a mera sugestão 

de uma eventual publicação, normalmente lançava-o numa revisão, no decurso da qual lhe 

ocorriam tantas ideias novas que, onde os amigos esperavam encontrar o texto final de um 

trabalho antigo, descobriam, na realidade, o primeiro rascunho de um trabalho novo.” (J. R. 

R. Tolkien; A Biography, 143).

12. Carpenter cita, entre outros, os escritores J. I. Stewart e W. H. Auden, antigos alunos de 

Tolkien, que elogiaram as suas capacidades como docente. Stewart terá afirmado que Tolkien 

“conseguia transformar uma conferência num salão de festas no qual ele era o bardo e nós os 

comensais que assistíamos”. Por sua vez, Auden afirmou, numa carta que escreveu a Tolkien: 

“Penso que nunca lhe disse como foi uma experiência inolvidável para mim, como aluno uni-

versitário, ouvi-lo recitar Beowulf. A voz era a de Gandalf.” (J. R. R. Tolkien; A Biography, 138).

13. O Professor Alan Bliss, um especialista deste período da Literatura Inglesa, comen-

ta a excelência do trabalho crítico de Tolkien: “Há quase vinte anos, apresentei na Dublin 

Medieval Society uma comunicação intitulada “Hengest and the Jutes”. Mais tarde, em con-

versa com colegas, descobri que quase todas as minhas conclusões tinham sido avançadas 

muitos anos antes, em seminários do falecido Professor J. R. R. Tolkien, às quais eu nunca 

tinha assistido [...]. Quando li os textos preparados para os seminários [em 1979], tornou-

se evidente para mim, que nunca poderia utilizar o seu trabalho em qualquer trabalho meu: 

não só ele tinha antecipado quase todas as minhas ideias, como fora para além delas, em 

direcções que eu nunca ponderara. Por outro lado, pareceu-me igualmente evidente que os 
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textos dos seminários deviam ser publicados, uma vez que revelavam a mistura única de 

erudição filológica e imaginação poética que distinguia Tolkien de outros universitários.” 

Alan Bliss, ed., Finn and Hengest: The Fragment and the Episode (London: George Allen and 

Unwin, 1982) V.

14. J. R. R. Tolkien, Beowulf: The Monsters and the Critics, Sir Israel Gollancz Memorial 

Lecture, Proceedings of the British Academy, vol. XXII (London: Humphrey Milford, 1937). 

Os autores que Tolkien criticou mais directamente foram W. P. Ker e Chambers. Este ensaio 

foi reeditado por Christopher Tolkien, na obra The Monsters and the Critics and Other 

Essays (London: George Allen and Unwin, 1983).

15. Tolkien, “Beowulf: The Monsters and the Critics”, 9-11.

16. Jane Chance Nitzsche afirma que, com a sua análise, Tolkien revolucionou a crítica beo-

wulfiana, alterando definitivamente a forma como o poema era compreendido. Jane Chance 

Nitzsche, Tolkien’s Art: A Mythology for England. (Hong Kong: Macmillan Press, 1979) 8.

17. Tolkien, “On Fairy-Stories”, 137-138.

18. Esta posição é defendida, entre outros, por Marie Louise von Franz, na obra La Voie 

de l’Individuation dans les Contes de Fées (Paris: La Fontaine de Pierre, 1978) 210. As ideias 

defendidas por Tolkien relativamente à importância e função dos contos levantam a questão 

de saber se o escritor tinha conhecimento das teorias de Jung, tendo, de algum modo, sido 

por elas influenciado. Como refere Timothy O’Neill, em The Individuated Hobbit – Jung, 

Tolkien and the Archetypes of Middle-earth, esta é uma possibilidade que fica em aberto. De 

facto, ambos os autores se interessavam, por motivos diferentes, pela mitologia e, se tivermos 

em conta que Tolkien tinha um profundo conhecimento da língua alemã, é perfeitamen-

te plausível a hipótese de, no mínimo, o escritor inglês ter tido um conhecimento mais ou 

menos aprofundado das ideias do psicanalista suíço. Interrogado por O’Neill, Christopher 

Tolkien não excluiu a possibilidade de o seu pai ter tido contacto com as teorias de Jung, mas 

rejeitou a ideia de estas terem, de algum modo, influenciado a sua produção literária, posição 

também assumida pelo biógrafo Humphrey Carpenter e pelo psicanalista americano Joseph 

Henderson, entre outros. Timothy O’Neill, The Individuated Hobbit – Jung, Tolkien and the 

Archetypes of Middle-earth (1979, London: Thames and Hudson, 1980) 160.

19. Sobre este aspecto ver “On Fairy-Stories”, 136.

20. No artigo “Trolls and Dragons versus Pocket Handkerchiefs and “Polite Nothings”; 

Elements of the Fantastic and the Prosaic in The Hobbit”, David Stevens afirma que em 

O Hobbit, os “tipos bons” têm bons modos [...] e os “tipos maus” têm maus modos. Uma 

vez que os “tipos bons” são como nós, conclui-se que nós temos (ou devíamos ter) também 
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“bons modos”. Que concluo desta análise? Simplesmente que, no fim de contas, O Hobbit 

é um livro sobre “bons modos” destinado a crianças. Habilmente, Tolkien usou elementos 

do fantástico para adocicar as lições de moral [...] ao melhor estilo do século XIX.” (p. 254). 

Os aspectos que Stevens salienta são, precisamente, aqueles que Tolkien criticou na literatura 

para crianças. David Stevens, “Trolls and Dragons versus Pocket Handkerchiefs and “Polite 

Nothings”; Elements of the Fantastic and the Prosaic in The Hobbit”, The Scope of the 

Fantastic – Culture, Biography, Themes, Children’s Literature, Selected Essays from the First 

International Conference on the Fantastic in Literature and Film, eds. Robert A. Collins and 

Howard D. Pearce (Westport: Greenwood Press, 1985) 249-255.

21. Tolkien, Letters, 297.

22. Tolkien escreveu ainda os seguintes ensaios: “Some Contributions to Middle-English 

Lexicography”, Review of English Studies, 1, nº 2, (April 1925), 210-215; “The Devil’s 

Coach-Horses”, Review of English Studies, 1, nº 3, July 1925) 331-6; “Ancrene Wisse and 

Hali Meiðhad”, Essays and Studies by Members of the English Association, collected by 

H. W. Garrod, vol. XIV (Oxford: Claredon Press, 1929) 104-126; “The Name ‘Nodens’ “, 

Report on the Excavation of the Prehistoric, Roman, and Post-Roman Site in Lydney Park, 

Gloucester, by R. E. M. Wheeler and T. V Wheeler (Oxford: The Society of Antiquaries, 

1932) 132-7; “Sigelwara Land [Part 1]”, Medium Aevum, 1, nº 3, (December 1932) [183]-

96; “Chaucer as a Philologist: The Reeve’s Tale”, Transactions of the Philological Society 

(London: David Nutt, 1934) [1]-70; “Sigelwara Land [Part 2]”, Medium Aevum, 3, nº 2, 

(June 1934) [95]-111; “Prefatory Remarks on Prose Translation of Beowulf”, Beowulf and 

the Finnesburg Fragment, a translation into Modern English Prose by John R. Clark Hall, 

n. ed., notes and introduction by C. L. Wrenn, with Prefatory Remarks by J. R. R. Tolkien 

(London: George Allen and Unwin, 1940) [VIII]-XLI, “ “Iþþlen” in Sawles Warde”, English 

Studies, Amsterdam, 28, nº 6 (December 1947) 168-70; “MS. Bodley 34: A Re-collation 

of a Collation”, Studia Neophilologica, Uppsala, 20, nº 1-2 (1947-8) [65]-72; “English 

‘Losenger’: Sketch of an Etymological and Semantic Enquiry”, Essais de Philologie Moderne, 

Communications présentées au Congrès International de Philologie Moderne, Université de 

Liège (Paris: Les Belles Lettres, 1953) [63]-76; “English and Welsh”, Angles and Britons, 

O’Donnell Lectures (Cardiff: University of Wales Press, 1963) [1]-41.

23. J. R. R. Tolkien, trans., Sir Gawain and the Green Night, Pearl and Sir Orfeo, 

London: George Allen and Unwin, 1975). Joan Turville-Petre, ed., The Old English Exodus, 

text, translation and commentary by J. R. R. Tolkien (Oxford: Claredon Press, 1981).
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24. J. R. R. Tolkien, ed., The English Text of the Ancrene Riwle, edited from the ms. 

Corpus Christi College Cambridge 402, with introduction by N. R. Ker (Oxford: Oxford 

University Press, 1962).

25. J. R. R. Tolkien, Farmer Giles of Ham, embellished by Pauline Diana Baynes (London: 

George Allen and Unwin, 1949); “Leaf by Niggle” Dublin Review (London: January 1945) 

46-61, rpt Tree and Leaf (London: George Allen and Unwin, 1964); Smith of Wooton Major, 

illustrated by Pauline Baynes (London: George Allen and Unwin, 1967); “The Homecoming 

of Beorhtnoth, Beorhthelm’s Son”, Essays and Studies, collected by Geoffrey Bullough, vol. VI 

(London: John Murray, 1953) [1]-18. As obras que acabei de citar fora reunidas num único 

volume que inclui ainda o ensaio “On Fairy-Stories”: Poems and Stories, illustrated by Pauline 

Baynes (1980, London: Harper Collins, 1992). Tolkien publicou muitos dos seus poemas em 

diversas revistas e jornais, tendo alguns deles sido reimpressos por diversas vezes em diferen-

tes volumes. Tudo isto torna difícil a elaboração de uma nota bibliográfica completa e legível. 

Para um levantamento exaustivo de toda a produção literária e científica de Tolkien (incluindo 

os poemas) sugiro a consulta da obra de Wayne G. Hammond, J. R. R. Tolkien; A Descriptive 

Bibliography, assisted by Douglas A. Anderson, (Winchester, New Castle (Delaware): St Paul’s 

Bibliographies, Oak Knoll Books, 1993). Para além dos contos, há a referir um volume que 

reúne alguns dos poemas escritos por Tolkien em diferentes épocas: The Adventures of Tom 

Bombadil, illustrated by Pauline Baynes (London: George Allen and Unwin, 1961).

26. Numa outra carta Tolkien afirma: “As histórias imaginárias nasceram da predilecção 

de Tolkien pela invenção de línguas. Ele descobriu, como outros que desenvolveram este tipo 

de invenções com alguma complexidade, que uma língua requer uma habitação adequada, e 

uma história na qual se pode desenvolver.” (Letters, 375).

27. Tolkien concebeu a existência de uma língua a partir da qual o Quenya se teria, teo-

ricamente, desenvolvido. Seria uma protolíngua que estaria na base das duas línguas faladas 

pelos Elfos: o Quenya e o Sindarin. A separação linguística era justificada pela separação 

histórica do povo élfico em dois grupos: um que partiu para as Terras Imperecíveis e um 

outro que permaneceu sempre na Terra Média. Separadas as comunidades, a língua evolui 

de forma diferente. A língua dos elfos de Valinor manteve a designação original: Quenya; 

enquanto a língua dos elfos que ficaram na Terra Média (designados pelo nome de “Sindar”) 

recebeu o nome de Sindarin. Quando uma parte dos elfos de Valinor regressou à Terra Média 

adoptaram o Sindarin como língua comum, enquanto o Quenya se tornou numa língua de 

cultura, isto é, a língua em que era redigida a história, as lendas e os poemas.
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28. “The Battle of the Eastern Fields”, The King Edward’s School Chronicle, n. s. 26, nº 

186 (March 1911) 22-26; rpt in Mallorn, Journal of The Tolkien Society, foreword by K. J. 

Young, illustrations by Lucy P. Matthews, nº 12, (1978).

29. Carpenter, J. R. R. Tolkien: A Biography, 79.

30. Carpenter apresenta a seguinte tradução para estes versos: “Hail Earendel, brightest 

of angels / above the middle-earth sent unto men.” [Salvé, Earendel, ó anjo brilhantíssimo/

sobre a terra média enviado aos homens] (J. R. R. Tolkien: A Biography, 72).

31. Carpenter, J. R. R. Tolkien: A Biography, 72-79.

32. T. A. Shippey, The Road to Middle-Earth. (London: George Allen and Unwin, 1982) 

19-20.

33. Em 1951, com O Senhor dos Anéis praticamente concluído e pronto para publica-

ção, Tolkien afirmou: “Era um estudante de licenciatura antes de a reflexão e a experiência 

me terem revelado que estes não eram interesses divergentes – pólos opostos da ciência e do 

romance – mas se relacionavam de modo integral. [...] Desde cedo, sentiu-me desolado com 

a pobreza do meu amado país: não tinha histórias próprias (ligadas à sua língua e ao seu ter-

ritório), não com a qualidade que procurei, e encontrei (como ingrediente), em lendas de ou-

tros países. Havia gregas e gaélicas, medievais, germânicas, escandinavas e finlandesas (que 

me afectaram profundamente); mas nada em inglês, a não ser o material pobre da literatura 

popular. Claro que havia todo o mundo Arturiano, mas poderoso como é, está naturalizado 

de forma imperfeita, associado com o solo da Bretanha, mas não com o inglês, e não substi-

tui o que eu sentia que faltava. [...] Em tempos [...] tive a ideia de criar um corpo de lendas, 

desde as maiores e cosmogónicas até ao nível do conto romântico – as maiores fundadas nas 

menores, em contacto com a terra, as menores extraindo o esplendor do vasto pano de fundo 

– que eu pudesse dedicar simplesmente à Inglaterra, ao meu país.” (Letters, 144).

34. As múltiplas reorganizações e alterações introduzidas no projecto inicial, aliadas ao 

hábito de guardar quase todas as versões, contribuíram para a criação de um vasto corpus 

de manuscritos. Christopher Tolkien tem vindo a publicar parte desses textos numa colecção 

sob a designação geral de A História da Terra Média. Através dela, é possível acompanhar a 

evolução do processo criativo, e a forma como as narrativas se foram associando.
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