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It’s like in the great stories, Mr. Frodo, the ones that really mattered. Full 

of darkness and danger, they were. . . . Those were the stories that stayed 

with you, that meant something, even if you were too small to understand 

why. But I think, Mr. Frodo, I do understand. . . . There’s some good in 

this world, Mr. Frodo, and it’s worth fighting for. (Adaptado de Tolkien 

no filme As duas torres, da trilogia O Senhor dos Anéis) 

 

 



RESUMO 

 

Esta tese estuda a obra O Silmarillion, de J.R.R. Tolkien a fim de identificar a estruturação 

mítica que subjaz à literatura de fantasia. Os mitos revelam o sagrado e as ações dos heróis e 

dos deuses in illo tempore e, quando deslocados para a composição literária de J.R.R. Tolkien, 

permitem uma reflexão sobre os diferentes aspectos que caracterizam o gênero fantasy. A 

obra O Silmarillion pode ser compreendida tanto como um compêndio de mitos e narrativas, 

quanto como uma expressão do gênero fantasia, o que compõem a base para uma reflexão a 

respeito do pensamento subjacente à criação do Mundo Secundário, conhecido no âmbito da 

obra de J.R.R. Tolkien, como Arda. Neste estudo, são instrumentalizados os estudos teóricos 

de Northrop Frye acerca da estrutura mitológica presente na literatura e dos sentidos e 

significados dos mitos, além das perspectivas teóricas sobre a literatura de fantasia, 

desenvolvidas nas obras de Rosemary Jackson, Lucie Armitt e Farah Mendlesohn, incluindo, 

também, o estudo teórico de Tolkien, On fairy stories, que discute as funções das histórias de 

fadas, que podem ser conciliadas, neste estudo, com a literatura de fantasia. Verifica-se, então, 

que Tolkien não apenas cria um Mundo, que é palco das narrativas descritas em suas obras, mas 

cria também e, principalmente, um modo de pensar e escrever o mito na literatura a fim de 

refletir aspectos importantes do Mundo Primário, ou seja, o mundo postulado como real. Para 

a compreensão das relações estabelecidas entre o Mundo Primário e o Mundo Secundário, 

apresentam-se três categorias estruturadoras da narrativa: a queda, a redenção e a esperança, as 

quais, quando relacionadas aos temas mitológicos e à narrativa bíblica, permitem compreender 

a dianoia subjacente à narrativa tolkieniana, sobretudo em O Silmarillion. 

Palavras-chave: Tolkien, mito, fantasia, literatura, Bíblia, Queda, Redenção. 



ABSTRACT 

 

This thesis studies The Silmarillion, a work by J. R. R. Tolkien, in order to identify the mythic 

structure that underlies the fantasy literature. Myths reveal the sacred and the actions of the 

heroes and gods in illo tempore and, when taken to the literary work of J.R.R. Tolkien, they 

allow some thinking about the diferente aspects that are part of the fantasy literature. The 

Silmarillion can be understood both as a mythological compendium of myths and narratives, 

and as na expression of fantasy as a genre, what composes the foundation to the thought 

concerning the the creation of the Secondary World known, in the scope of Tolkien’s work, as 

Arda. The theoretical studies by Norhtrop Frye regarding the mythological structure presented 

in literature and the meaning and purport of myths, as well as the theoretical perspectives on 

fantasy literature as developed by Rosemary Jackson, Lucie Armitt and Farah Mendlesohn, 

provide the toolsto this study along with the essay by Tolkien known as On fairy stories, that 

delas with the functions of fairy stories, which can be harmonized with fantasy literature in this 

study. It is possible, thus, to verify that not only does Tolkien create a World which is the stage 

to the events in his Works, but also creates, even more specifically, a way to think and write 

myths in literature aiming to think about importante aspects of the Primary World, that is, the 

World understood as real. In order to understand the relationship established between the 

Primary and the Secondary Worlds, three categories which are based on the narrative are 

presented: the fall, the redemption, and the hope. When considered in the light of the 

mythological themes and the biblical narrative, they allow the understanding about the dianoia 

that underlies Tolkien’s narrative, mainly in The Silmarillion. 

 

Key words: Tolkien, myth, fantasy, literature, Bible, Fall, Redemption. 

  



Sumário 

 

Introdução ............................................................................................................................. 11 

1. A estrutura mítica na literatura ...................................................................................... 16 

1.1. Os modos ficcionais: os heróis semi-divinos e humanos de O Silmarillion..................... 24 

1.2. O símbolo e a crítica arquetípica: o que há em O Silmarillion? ...................................... 32 

1.3. Construções míticas de N. Frye: presença em O Silmarillion.......................................... 39 

1.4. Mythos: heróis, tragédias e finais felizes ......................................................................... 47 

2. A obra de Tolkien: a estrutura e a essência da narrativa mítica ................................. 57 

3. Fantasia: primeiras palavras ........................................................................................... 82 

3.1. Fantasia: uma possível cronologia ................................................................................... 84 

3.2. Fantasia: caminhos para uma definição do gênero .......................................................... 93 

3.3. O Silmarillion: a fantasia em forma de mitologia ..........................................................108 

4. O Silmarillion: criação, queda e redenção .................................................................... 122 

5. Considerações Finais .......................................................................................................149 

5.1. Sobre o criar mitos ......................................................................................................... 151 

5.2. Sobre o escrever fantasia ................................................................................................152 

5.3. Sobre a fantasia mitológica criada por Tolkien ............................................................. 153 

5.4. Nossa homenagem a Tolkien ......................................................................................... 154 

Referências Bibliográficas ..................................................................................................156 



11 
 

Introdução 

 

I propose to speak about fairy-stories, though I am aware that this is a rash adventure. 

Faërie is a perilous land, and in it are pitfalls for the unwary and dungeons for the 

overbold.1 
 

 

Estudar mitos na literatura sempre foi, é e sempre será um desafio. Os caminhos são 

tortuosos, enigmáticos, apresentam portas secretas, labirintos, esfinges e dragões, e nem sempre 

é possível encontrar alguma saída. Aquele que anda por esses caminhos se pergunta com 

frequência qual é a função dos mitos e, ainda que existam muitas respostas para tal pergunta, 

ela ainda permanece e elude aquele que a profere, levando-o por caminhos que, embora já 

trilhados por outros, apresentam novas portas, novos contornos, novos desvios que outros que 

já passaram por ali não viram ou, talvez, não prestaram atenção. 

Trilhando-se esses caminhos de resposta, percebe-se que o homem precisa do mito, 

mesmo que alguns não admitam isso em alta voz, mesmo que escolham alternativas mais 

racionais e com menos labirintos. Contudo, tamanha é a necessidade do homem de mitos que 

eles ainda permanecem no imaginário humano e tomam novas formas, são reescritos e seus 

elementos, para utilizar aqui uma das considerações de Tolkien em On fairy-stories, são 

retirados do Caldeirão das histórias e reutilizados, recombinados formando novas histórias com 

sabor de mitos antigos. Isso se confirma na narativa mítica do rei Arthur, por exemplo, já relido 

de tantas maneiras, recontado de outras tantas, mas sempre com elementos que são peças-chave 

da história, ou mito. A literatura, por sua vez, reconta o mito. 

Todavia, a literatura não apenas reconta o mito, ela lhe atribui novos significados e o 

utiliza para seus próprios fins estéticos. Tal como Alice, nos encontramos em um salão com 

várias portas e precisamos escolher por qual entrar. Talvez tenhamos que diminuir nosso 

tamanho, ou nossas intenções, talvez precisemos comer algo que nos faça crescer para alcançar 

a maçaneta da porta pela qual desejamos entrar. Quando a literatura reutiliza os mitos para seus 

fins, estamos na sala com as portas, como Alice na sala que a levaria de fato ao País das 

Maravilhas. Nosso coelho branco entrou por uma delas e devemos segui-lo. O que nos diz a 

literatura que escolhemos estudar? Como forma de arte, a literatura é extensa e engloba diversos 

tipos de narrativa, escolas, teorias, escritores, entre tantas outras coisas, e com isso podemos 

nos perder em meio às diversas portas e possibilidades de estudo. 

                                                             
1 TOLKIEN, J. R. R. Tales from the perilous realm. London: HarperCollinsPublishers, p. 315. 
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Dentre essas diversas possibilidades, escolhemos aquela para a qual ainda existem 

ressalvas: a literatura de fantasia. Por si só, esta porta nos conduz a um lugar espaçoso, mas um 

tanto sombrio, escuro e até difícil de definir. Isto porque, como gênero, não há a diversidade de 

estudos sobre ele como o têm a comédia ou o romance burguês, por exemplo. Ao entrarmos por 

esta porta, nos deparamos com Fangorn2, uma floresta escura na qual quem sabe encontraremos 

um Ent que nos possa ajudar, tal qual Merry e Pippin em O Senhor dos Anéis - nosso próprio 

Barbárvore, que nos conduzirá para fora dessa floresta. 

Se, ou talvez ao sairmos de fato de Fangorn, devemos escolher outro caminho ao fim 

dessa floresta. Tal caminho pode nos levar a Isengard3 ou a Rohan4 ou ainda a diversos lugares 

na Terra-média. Antes, contudo, de escolher o caminho, precisamos nos refazer uma pergunta: 

qual é a função do mito na literatura? E, mais especificamente, por que estudar os mitos na 

literatura de fantasia? Seria possível afirmar, e esperamos aqui que nossos olhos élficos não nos 

enganem, que a literatura traz consigo alguns elementos e conceitos já há muito presentes em 

narrativas antigas, como nas histórias bíblicas e tragédias gregas? Esse caminho a trilhar é, já à 

primeira vista, tortuoso, cheio de perigos e rochas, orcs e wargs. Entretanto, é por ele que 

caminharemos até chegarmos à Montanha Solitária5 onde, quem sabe, encontraremos nossa 

Pedra Arken. 

Para que nos seja possível trilhar esse caminho, precisamos nos munir de instrumentos 

que nos auxiliem. O primeiro desses instrumentos é o conhecimento das narrativas que 

compõem O Silmarillion, obra de J.R.R. Tolkien sobre a qual nos debruçaremos a fim de 

identificar não apenas quais mitos são recontados ali, mas o pensamento, ou, utilizando um 

termo que Northrop Frye também utiliza, a dianoia por trás das narrativas na obra – o que os 

mitos ali recontados expressam. Esse conhecimento da obra será feito no decorrer da discussão 

tanto sobre os mitos e como sua estrutura aparece na literatura, quanto no decorrer do estudo 

acerca da literatura de fantasia. Assim, discorreremos sobre as estruturas míticas identificáveis 

na obra e de que forma elas caracterizam ou podem ser classificadas como literatura de fantasia. 

                                                             
2 A Floresta de Fangorn é onde vivem os Ents na obra O Senhor dos Anéis. Trata-se de uma floresta antiga, sombria, 

misteriosa, na qual até os seres mais vis daquele mundo têm medo de entrar. 
3 Lugar construído pelos Homens e no qual ficava Orthanc, a torre em que Saruman, um dos Ístari enviados do 

Oeste, estabeleceu sua habitação na Terra-média. 
4 País, por assim dizer, no qual habitavam os Rohirrim, cuja capital era Edoras. Os habitantes de Rohan eram 

Homens. 
5 A Montanha Solitária, Erebor, foi um reino anão muito rico. Tal riqueza atraiu um dragão chamado Smaug, que 

matou muitos anões e estabeleceu ali sua morada. Nesse tesouro roubado, havia a Pedra Arken, a Pedra do Rei dos 

Anões, e objeto de busca em O Hobbit. 
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A primeira fase de nossa jornada rumo a Erebor nos conduz pelos caminhos míticos – 

aqueles presentes no imaginário humano há milênios. Nessa jornada, teremos a oportunidade 

de abordar e conhecer um pouco acerca do que é o mito, seus significados, por que foram 

criados, e quais foram estudados em suas muitas formas. Também cabe pensar acerca das 

correntes psicanalíticas de Freud e Jung, o everemismo, entre outros – além de questões sobre 

o aspecto sagrado que os mitos carregam, que nos lembram que em algum momento e para 

algum povo os mitos foram sua religião, sua crença. 

Este primeiro estudo acerca dos mitos nos conduz às estruturas míticas na literatura 

conforme abordadas por Northrop Frye em Anatomia da Crítica. Em sua obra, Frye aborda 

questões como os modos ficcionais, o símbolo, a crítica arquetípica e o mythos. Para cada uma 

dessas questões, dedicamos algumas páginas e uma análise de O Silmarillion, a fim de 

comprovarmos a existência nessa obra de estruturas míticas. Essa primeira fase nos conduzirá 

por caminhos na Floresta das Trevas6 e, para que não nos percamos e andemos em círculos, é 

necessário seguir o caminho feito pelos elfos – o caminho d’O Silmarillion e as histórias que 

ele contém. 

Ao passarmos por esta primeira fase da nossa jornada rumo a Erebor, saímos da floresta 

das trevas, com a ajuda dos elfos e de um pequeno hobbit, e é importante que tracemos um 

debate literário-teórico, que esperamos não seja tão perigoso quanto chegar ao lago em barris 

descendo rio abaixo. Entendemos, e isso será elaborado nessa parte do trabalho, que O 

Silmarillion é uma obra do gênero que chamamos de fantasy, ou literatura de fantasia. No 

entanto, por se tratar de um gênero relativamente novo, é necessário que discorramos sobre 

alguns aspectos dele. Nessa descida vertiginosa em barris – que esperamos que não nos leve à 

presença da Rainha de Copas onde podemos perder a cabeça – escolhemos os caminhos que 

nos conduzem, primeiramente, por uma linha cronológica daquilo que entendemos e 

defendemos como literatura de fantasia, desde suas origens na Antiguidade até as obras dos 

séculos XX e XXI que compreendemos como pertencentes a este gênero – obras como A Song 

of Ice and Fire, de George Martin, recentemente relida para série de TV, As Crônicas 

Vampirescas de Anne Rice, além das obras do autor que estudamos aqui, O Senhor dos Anéis 

e O Hobbit, por exemplo. 

Passando por esta primeira parte do labirinto, chegamos à segunda, aquela na qual 

discutiremos as características do gênero que chamamos de literatura de fantasia. Nessa Cidade 

                                                             
6 Anteriormente conhecida como Floresta Verde, passou a ser chamada Floresta das Trevas quando Sauron passou 

a habitar em Dol Guldur. Conhecido ali como o Necromante, sua presença trouxe trevas para a floresta. Aranhas 

gigantes passaram a habitar ali e a floresta passou a ser mal encantada. 
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do Lago, obtemos ajuda de alguns autores importantes no estudo da literatura de fantasia. 

Abordamos, em primeiro lugar, Farah Mendlesohn e sua obra Rhetorics of Fantasy, na qual ela 

discorre sobre quatro tipos de narrativa pertencentes a esse gênero: umbral, imersiva, intrusiva 

e liminal. Focamos nas duas primeiras porque entendemos serem elas as categorias nas quais 

podemos classificar O Silmarillion. Em seguida, abordamos o que duas autoras importantes 

discorreram acerca do gênero. Rosemary Jackson e Lucie Armitt, cada uma a seu tempo e de 

sua maneira, abordaram aspectos importantes da literatura de fantasia, como a questão 

subversiva desse gênero e seu ir além dos limites, do horizonte – chegar a Erebor além do Lago. 

Chegamos, então, à quarta parte do nosso labirinto no País das Maravilhas, na nossa 

jornada rumo a Erebor – a parte na qual abordaremos as funções das histórias de fadas 

discorridas por Tolkien em seu estudo teórico On fairy stories. Cremos ser esta parte de 

profunda importância, pois defendemos que este termo utilizado por Tolkien, histórias de fadas, 

se relaciona às narrativas da literatura de fantasia, isto é, acreditamos serem as duas coisas 

quase, se não totalmente, sinônimas: as histórias de fadas, que se passam em Faërie, são as 

narrativas da literatura de fantasia, e estas, por sua vez, se passam em Faërie, ainda que Faërie 

seja este mundo real e reconhecido por nossos sentidos. 

A fim de sair do labirinto e, quem sabe, ainda mantermos nossas cabeças ou não sermos 

devorados por um dragão faminto, faremos uma tentativa de definir esse gênero, o fantasy. Para 

isso, utilizaremos autores já mencionados nas partes anteriores e que nos auxiliaram a passar 

pelo labirinto para formar uma teoria sobre o gênero no qual classificamos O Silmarillion. 

Nessa parte do estudo, abordaremos já essa obra de Tolkien a fim de justificar a pertença dessa 

obra a este gênero. 

Portanto, já na saída do labirinto, aplicaremos as ideias que aprendemos nele à obra de 

Tolkien, fazendo referências especiais ao Silmarillion, embora façamos também uso de outras 

narrativas tolkienianas a fim de embasarmos a teoria desenvolvida. Nessa parte, poderemos 

verificar quais aspectos na obra de Tolkien refletem características que a tornam parte desse 

novo gênero que exploramos, como subversões, funções e o que Lucie Armitt aborda sobre “ir 

além”, utilizando sua nomenclatura, que é uma das funções mais importantes da literatura de 

fantasia. Verificaremos também, ao longo desse labirinto, que esse ir além de que fala Armitt é 

muito mais do que apenas viajar para um outro lugar que existe apenas nas palavras, é ir além 

nas próprias palavras, utilizar a palavra para ir além em mais do que um aspecto. 

A partir daí, iniciaremos a parte final da nossa jornada – a parte em que acordamos e 

derrotamos nosso dragão. Não é nosso objetivo, repetimos, apenas elencar os mitos que são 
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usados por Tolkien em uma parte posterior do trabalho, nos interessa o pensamento por trás 

dessa ação – o porquê desse ato bárdico desse autor contemporâneo. A fim de matar o dragão 

e retomar Erebor, discorreremos sobre a forma na qual uma estrutura mítica em especial está 

presente em O Silmarillion – a estrutura narrativa bíblica. Faremos isso em três aspectos 

essenciais dessa narrativa: a criação, a queda e a redenção. 

Algumas ressalvas devem ser feitas antes de entrarmos no labirinto e na floresta: é claro 

que há diálogo com outras mitologias na obra de Tolkien, em especial a mitologia nórdica, e a 

abordaremos conforme necessário durante o estudo. Contudo, no decorrer do estudo e das 

leituras, pudemos perceber que a narrativa de O SIlmarillion traz alguns aspectos que 

reproduzem no Mundo Secundário o que acontece na narrativa do Mundo Primário, relatado no 

livro sagrado dos cristãos – a Bíblia. Observamos, por exemplo, como a criação de Arda reflete 

a criação descrita no Gênesis, como a queda do homem se dá por meio da audácia e sutileza de 

uma serpente – a queda dos elfos, em Valinor, reflete a queda do homem no Éden e seu exílio 

fora dele. Há, também, ainda que não tão evidente, a redenção dos povos de Arda. Tal redenção 

acontece diversas vezes ao longo da narrativa, e há profecias acerca do fim de todas as coisas. 

Lemos, então, na literatura de Tolkien, algo profundo e que reflete esperança de salvação, de 

um final feliz, uma eucatastrofe, termo cunhado por Tolkien e que podemos ler em sua obra – 

uma reviravolta jubilosa após períodos de provações e privações. 

Por fim, vale a pena ressaltar que O Silmarillion funciona como uma gênese dos textos 

que lemos em O Senhor dos Anéis e O hobbit. Gênese no sentido de que formam uma espécie 

de história mitológica na qual se pautam as ações das personagens nessas duas últimas obras – 

é naquele mundo criado, descrito em O Silmarillion que as narrativas posteriores da Terceira 

Era da Terra-média se passam. Além disso, por meio de uma imersão no fantasy, que por sua 

vez faz uso de uma estrutura mítica, conforme será possível abordar em nosso estudo da obra 

de Frye, o leitor é conduzido em uma experiência que o leva além – o “ir além” defendido por 

Armitt em sua obra. 
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1 A estrutura mítica na literatura 

Em todo o mundo habitado, em todas as épocas e sob todas as circuntâncias, os mitos 

humanos têm florescido; da mesma forma, esses mitos têm sido a viva inspiração de 

todos os demais produtos possíveis das atividades do corpo e da mente humanos.7 

 

As narrativas mitológicas existem há milênios. Podemos dizer que desde o momento em 

que o homem começou a contar histórias e a registrá-las nas paredes das cavernas os mitos 

existem. Essas histórias, passadas de geração em geração, contavam a origem das coisas, do 

mundo, dos homens, dos animais, explicavam – da forma como eles sabiam ou de acordo com 

o conhecimento de mundo que tivessem – o universo ao redor desses primeiros homens. Essas 

narrativas acabaram por compor cosmogonias e mitologias ao redor do mundo, e essas 

narrativas mitológicas acabaram por se tornar parte da Árvore das Histórias, ou Caldeirão das 

Histórias, da qual diversos escritores no decorrer dos séculos tiraram ou nos quais inspiraram 

seus personagens, figuras, espaços, enfim, seus arquétipos. Seja utilizando o mito em si ou por 

meio de deslocamentos, as narrativas mitológicas chegaram até nós nas mais diversas obras 

literárias e nas diferentes escolas literárias. 

O que é, afinal, um mito? E por que ele importa tanto nos estudos da literatura de 

fantasia? Iniciando pela resposta à primeira pergunta, podemos citar Eliade: mitos são 

“irrupções do sagrado (ou do ‘sobrenatural’) no Mundo.” (Mito e Realidade, 2006, p.11). Ora, 

mitos são, antes de mais nada, narrativas, ou histórias, ainda que aquelas que teriam se passado 

muito antes desse nosso tempo cronológico. Tais narrativas surgiram em sua forma oral, sendo 

transmitidos de geração em geração há milênios, e algumas vezes registrados literalmente em 

pedras. Ainda segundo Eliade, os mitos narram os acontecimentos de um tempo fabuloso do 

princípio, e que tais irrupções são as obras dos Entes Sobrenaturais no mundo, a forma como 

as coisas vieram a existir (2006, p.11). Essas irrupções tornaram-se os modelos para as ações 

posteriores dos homens – segue-se determinado ritual de determinada forma porque os deuses 

o fizeram in illo tempore. 

Posteriormente, essas narrativas ganharam mais formas de registro, sobretudo depois da 

invenção da escrita. No entanto, os mitos tais como os conhecemos hoje, provavelmente, não 

possuem os mesmos sentidos ou significados que possuíam em suas origens – cada geração 

                                                             
7 CAMPBELL, Joseph. O herói de mil faces. Tradução: Adail Ubirajara Sobral. São Paulo: Pensamento, 2007. 

p.15. 
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pode ter alterado algum detalhe e até posicionamentos políticos e religiosos podem ter tido 

influência nessa alteração. Além disso, o contato entre diferentes culturas também pode ter 

disseminado os mitos de uma cultura para outra e ali, os mitos se misturaram e se 

reconfiguraram. É possível verificar tal influência cultural, por exemplo, nas narrativas 

mesopotâmicas que, por serem muito antigas, vê-se vestígios delas na mitologia grega, 

provavelmente devido a trocas culturais, influências, ou até mesmo ao fato de que os gregos 

faziam comércio com diversas nações – um exemplo é a própria história do início, dos primeiros 

deuses que representavam o céu e a terra, de sua união, outros deuses surgiram e aniquilaram 

os primeiros. Há quem diga que as crenças mesopotâmicas influenciaram os escritores da 

Bíblia, mas talvez esta seja uma discussão longa que não cabe no âmbito dessa tese. O que 

podemos afirmar é que as culturas antigas, em um dado momento, se misturaram, influenciaram 

outras e foram reproduzidas por outras em novo formato e, assim, mitos antiquíssimos 

sobreviveram até os dias de hoje: “Uma mitologia enraizada numa sociedade específica 

transmite uma herança compartilhada de alusão e de experiência verbal ao longo do tempo; 

assim a mitologia ajuda a criar uma história cultural.” (FRYE, 2004, p.60) 

Na obra de Ruthven O mito, o autor discorre sobre as diversas formas nas quais os mitos 

foram lidos em séculos recentes. Ele ainda afirma que “a própria pergunta está errada, porque 

não temos experiência direta do mito em si” (2010, p.13) – pelo que, talvez, ele tenha querido 

dizer que não os experimentamos como nossos ancestrais, ainda que sigamos determinadas 

crenças, religiões e rituais, experimentando ainda que seja um resquício do mito. Diz Ruthven 

ainda que, embora obscuros e “imunes à explicação racional”, os mitos são estudados por 

diversos ramos da ciência, e estudiosos tentam definições que podem ou não ser aceitas pela 

comunidade de estudiosos daquela determinada ciência. Antropólogos, psicólogos, 

psicanalistas, teólogos, cientistas da religião e tantos outros se aventuraram por esse labirinto, 

tentando achar uma saída. Alguns serão utilizados aqui em uma tentativa de definir o mito 

dentro do escopo dessa tese, uma definição que procura abarcar a amplitude de seu uso na 

literatura de fantasia. 

Abordaremos essas visões brevemente nesse parágrafo a fim de reservarmos mais 

espaço para a questão dos mitos na literatura. Uma corrente bem antiga, conhecida como 

Everemismo, supunha que os deuses foram outrora homens capazes de grandes feitos, e suas 

histórias passaram de geração em geração até um determinado momento em que foram 

divinizadas. Essa corrente, que data de alguns séculos antes de Cristo, auxiliou, de certa 
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maneira, a ideia de que determinados sujeitos de grupos culturais diversos pudessem se declarar 

“herdeiros da antiguidade” (2010, p.21) – essa vertente também foi explorada por Mircea Eliade 

em O Sagrado e o Profano, e ambos afirmam que alguns estudiosos cristãos primitivos usaram 

essa ideia com o intuito de refutar a divindade dos deuses pagãos. Alternativamente, alguns 

estudiosos acreditavam que os mitos eram explicações de fenômenos naturais. No século VI 

a.C., “Teógenes de Régio achava que os mitos pagãos devem ser entendidos como alegorias de 

processos naturais na Terra.” (RUTHVEN, 2010, p.25). Essa tendência provavelmente dura até 

nossos dias em algumas áreas dos estudos mitológicos. Outra vertente dos estudos mitológicos 

dá aos mitos explicações psicológicas. Nesse âmbito, podemos citar principalmente Freud e 

Jung. Segundo o primeiro, os mitos eram “precipitados de processos inconscientes.” (2010, 

p.31), e um inconsciente carregado de fantasias sexuais. Jung, seu discípulo, discordava em 

parte disso, e estendeu o inconsciente para dois níveis, um pessoal e outro coletivo. Para o 

primeiro, Jung aceitava as explicações de Freud, mas para o segundo, ele dizia que a análise 

freudiana não conseguiria alcançar, o inconsciente coletivo, que é universal, “idêntico em todos 

os seres humanos e, portanto, constitui um substrato psíquico comum de uma natureza 

suprapersonal que está presente em todos nós.” (Jung, cintado por RUTHVEN, 2010, p.33). 

Esse conteúdo, chamado por Jung de arquétipos, são aquelas imagens reproduzidas na 

literatura, nos mitos, nos sonhos e nas artes. Abordaremos a questão dos arquétipos na literatura 

de fantasia posteriormente, nesse momento, é suficiente dizermos que essa nomenclatura 

expandiu as possibilidades de estudo dos mitos, embora não seja a única ou a melhor forma de 

estudá-los. Havia, ainda, aqueles que acreditavam que os mitos ensinavam alguma coisa, tinham 

uma filosofia oculta que lhes cabia desvendar, ou poderiam ser usados para ensinar moral. “Os 

mitos são histórias sagradas que podem expressar verdades essenciais, mesmo se forem 

contados sob a forma de uma narrativa sobre deuses ancestrais que não sabem se comportar 

muito bem.” (DAVIS, Kenneth C. Tudo o que precisamos saber, mas nunca aprendemos, sobre 

mitologia, 2015, p.77). Cremos que essa citação expõe de forma razoável uma questão 

importante sobre mitos, eles expressam alguma coisa, seja ela de ordem natural, moral ou 

religiosa, há ali algo a ser aprendido, e talvez por isso os mitos sejam quase eternos. Por fim, 

citando Frye, podemos afirmar que “O espaço mitológico separou-se do científico graças à nova 

astronomia do século XVII; o tempo mitológico separou-se do científico graças às novas 

geologia e biologia do século XIX.” (2004, p.39), o que, unido às fases da linguagem descritas 

por Frye nessa mesma obra (poética, heroica/nobre e vulgar), cooperou no deslocamento da 

mitologia na literatura. 
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De qualquer maneira, é importante ressaltarmos antes de dar prosseguimento ao estudo, 

que embora tenham existido e ainda existam diversas considerações e estudos acerca dos mitos, 

diferentes olhares e posicionamentos, além de estudos em diferentes áreas, uma não exclui a 

outra, pelo contrário, elas se complementam nessa temática de estudo tão ampla que é o mito. 

Além de discorrer sobre a formação da Ciência da Religião, Mircea Eliade, na obra 

citada anteriormente, trata de questões de sacralização e dessacralização de espaços e objetos. 

“O homem toma conhecimento do sagrado porque este se manifesta, se mostra como qualquer 

coisa absolutamente diferente do profano” (O Sagrado e o Profano, p.25 – grifos do autor). 

Segundo o autor, a experiência humana se dá em dois níveis, o sagrado e o profano, e aquele é 

marcado por hierofanias, isto é, a manifestação do poder divino na esfera humana, a revelação 

de uma realidade absoluta – e isto torna os espaços sagrados diferentes de outros espaços, e 

talvez por isso ganhem maior significado e duram mais tempo na história do homem. Se 

aplicarmos isso à obra que estudamos nesta tese, O Silmarillion, há diversas manifestações do 

sagrado no mundo secundário, denominado de Arda. O primeiro deles é a própria vinda dos 

Ainur para os círculos do mundo, para ali habitarem e permanecerem até o fim de todas as 

coisas: 

 

Thus it came to pass that of the Ainur some abode still with Ilúvatar beyond the confines 

of the World; but others, and among them many of the greatest and most fair, took the 

leave of Ilúvatar and descended into it. But this condition Ilúvatar made, or it is the 

necessity of their love, that their power should thenceforward be contained and bounded 

in the World, to be within it forever, until it is complete, so that they are its life and it is 

theirs. And therefore they are named the Valar, the Powers of the World. (TOLKIEN, 

1985, p.21)8 

 

Além dessa irrupção do sagrado, podemos mencionar a intervenção dos Valar na guerra 

contra Melkor, que resultou em seu exílio no Vazio para além dos círculos do mundo, “But 

Morgoth himself the Valar thrust through the Door of Night beyond the Walls of the World, 

                                                             
88 Aconteceu, assim, de entre os Ainur alguns continuarem residindo com Ilúvatar fora dos limites do Mundo; mas 

outros, entre eles muitos dos mais fortes e belos, despediram-se de Ilúvatar e desceram para nele entrar. No entanto, 

essa condição Ilúvatar impôs, ou talvez fosse consequência necessária e seu amor, que o poder deles a partir daí 

fosse contido no Mundo e a ele restrito, e nele permaneceria para sempre, até que ele se completasse, para que eles 

fossem a vida do Mundo; e o mundo, a deles. E por esse motivo foram chamados de Valar, os Poderes do Mundo. 

(TOLKIEN, J. R.R. O Silmarillion. Tradução: Waldéa Barcellos. São Paulo: Martins Fontes, 1999.) 
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into the Timeless Void;” (1983, p.307)9; e ir além ao mencionar a sujeição dos Valar a Erú 

Ilúvatar quando da desobediência dos númenorianos: “Then Manwë upon the Mountain called 

upon Ilúvatar, and for that time the Valar laid down their government of Arda” (1985, p. 335)10. 

Tuor, mortal, também teve essa experiência – ao chegar ao mar, no antigo reino Noldor, Tuor 

vê e recebe ordens do próprio Ulmo, Senhor das Águas, manifestação do divino em Arda: “But 

there came a great storm out of the west, and out of that storm Ulmo the Lord of Waters arose 

in majesty and spoke to Tuor as he stood beside the sea.” (1985, p.288)11. Após esse encontro, 

Tuor parte para avisar Gondolin de que a Maldição de Mandos se cumpriria logo naquele reino 

escondido. 

É importante, uma vez que mencionamos Tuor, tratar, ainda que brevemente, da jornada 

do herói conforme discutida por Joseph Campbell em O herói de mil faces. Nessa obra, 

Campbell discorre sobre as diversas etapas dessa jornada, que vão da saída do herói de sua casa, 

cidade, comunidade, enfim, do lugar que lhe é familiar, passando pelas diversas provas e 

obtenção de ajuda e meios mágicos até seu retorno para casa a fim de restaurar algo ou auxiliar 

sua sociedade de alguma forma. De acordo com Campbell, “[...] o herói pode estar 

simplesmente caminhando a esmo, quando algum fenômeno passageiro atrai seu olhar errante 

e leva o herói para longe dos caminhos comuns do homem.” (2007, p.66). Em O Silmarillion, 

podemos observar que a trajetória que se inicia com o chamado para a aventura acontece 

diversas vezes, ainda que seu final nem sempre seja o do retorno do herói para casa. Citamos 

Tuor acima e a ocasião de seu chamado – à beira-mar, após encontrar a armadura e a espada 

deixadas pelo rei de Gondolin. Tuor recebeu não apenas a missão, mas os meios de cumpri-la, 

que incluíam a ajuda de um elfo de Gondolin que conhecia os caminhos para se chegar ao reino 

escondido nas montanhas. Podemos, no entanto, localizar esse chamado antes da chegada de 

Tuor ao mar, onde Ulmo lhe deu sua missão: “But when Tuor had lived thus in solitude as na 

outlaw for four years, Ulmo set it in his heart to depart from the land of his fathers, for He had 

chosen Tuor as the instrument of his designs.” (TOLKIEN, 1985, p.287).12 Lemos que Tuor 

aceitou esse chamado em seu coração e enfim recebeu a missão e os meios de cumpri-la. Alem 

                                                             
9 Os Valar empurraram o próprio Morgoth pela Porta da Noite, para além das Muralhas do Mundo, para o Eterno 

Vazio. (IBID., p.324) 
10 Então, Manwë sobre a Montanha invocou Ilúvatar; e naquela época os Valar renunciaram sua autoridade sobre 

Arda. (IBID., p.355) 
11 Caiu então uma forte tempestade, vinda do oeste, e dela ergueu-se em majestade Ulmo, o Senhor das Águas, 

que falou com Tuor enquanto este estava junto ao Mar. (IBID., p.304) 
12 Depois de Tuor ter morado assim, na solidão, como proscrito, por quatro anos, Ulmo, tendo escolhido Tuor para 

instrumento de seus desígnios, instilou em seu coração o desejo de deixar a terra de seus pais. (IBID., p.303) 
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disso, lemos que Tuor, embora não tendo retornado para casa no sentido de retorno que 

encontramos em Campbell, sua trajetória possibilitou a um povo exilado o retorno para seu lar 

no Oeste e uma esperança de redenção de dois povos, Elfos e Homens, as duas raças dos Filhos 

de Ilúvatar. 

“Tendo as personificações do seu destino a ajudá-lo e a guiá-lo, o herói segue em sua 

aventura até chegar ao ‘guardião do limiar’ [...]” (CAMPBELL, 2007, p.82) Esse primeiro 

guardião, cujo nome passamos a conhecer em outra obra póstuma de Tolkien, publicada como 

Unfinished Tales, diz a eles que “ ‘In matters so great judgement is not mine,’ Said Elemmakil. 

‘Therefore I will lead you to the light where more may be revealed [...] (TOLKIEN, Unfinished 

Tales. London: HarperCollinsPublishers, 2014, p.60)13  Após passar pelos diversos portões, 

Tuor chega finalmente à presença de Turgon, rei de Gondolin:  

 

Then Tuor stood before Turgon son of Fingolfin, High King of the Noldor, and upon 

the King’s right hand there stood Maeglin his sister-son, but upon his left hand sat Idril 

Celebrindal his daughter; and all that heard the voice of Tuor marvelled, doubting that 

this were in truth a Man of mortal race, for his words were the words of the Lord of 

Waters that came to him in that hour. And he gave warning to Turgon that the Curse of 

Mandos now hastened to its fulfillment, when all the works of the Noldor should perish 

(TOLKIEN. 1985, p.289)14 

 

Turgon, porém, optou pelo orgulho e arrogância que sentia com relação à localização 

secreta de Gondolin e respondeu negativamente à exortação de Ulmo. Ele tinha a seu lado 

Maeglin, que desejava também casar-se com Idril por ser esta a herdeira de Turgon15. Passados 

alguns anos, o herói casa-se com a princesa e juntos eles dão origem a um daqueles por meio 

de quem a Terra-média seria salva: 

 

                                                             
1313 - Em assuntos de tal magnitude, o julgamento não é meu – disse Elemmakil. – Portanto, vou levá-los à luz 

onde mais poderá ser revelado [...] (TOLKIEN. Contos Inacabados. Tradução: Ronald Eduard Kyrmse. São Paulo: 

Martins Fontes, 2002, p.41) 
1414 Estava Tuor, então, diante de Turgon, filho de Fingolfin, Rei Supremo dos Noldor; e à mão direita do Rei 

estava Maeglin, filho de sua irmã; enquanto à sua mão esquerda estava sentada Idril Celebrindal, sua filha. E todos 

os que ouviram a voz de Tuor ficaram maravilhados, duvidando ser verdade que esse fosse um homem da raça 

mortal, pois suas palavras eram as palavras do Senhor das Águas que lhe ocorriam naquele momento. E ele avisou 

Turgon que a Maldição de Mandos estava prestes a se cumprir, ocasião na qual todas as obras dos Noldor deveriam 

desaparecer [...] (TOLKIEN, 2001, p.306) 
15 Maeglin era filho da irmã de Turgon com um elfo negro, de quem herdou, segundo consta na obra, o coração 

sombrio. Foi por Maeglin que o esconderijo de Turgon revelou-se a Morgoth. 
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But so high did Tuor stand in the favour of the King that when He had dwelt there for 

seven years Turgon did not refuse him even the hand of his daughter; for though He 

would not heed the bidding of Ulmo, He perceived that the fate of the Noldor was wound 

with the one whom Ulmo sent […] (TOLKIEN, 1983, p.290-1)16 

 

De Tuor e Idril nasceu Eärendil Meio-Elfo, que se casaria com Elwing e de sua união 

nasceram Elros e Elrond. Aquele foi o primeiro da raça dos númenorianos, este seria pai de 

Arwen que, ao final da Terceira Era, se casaria com Aragorn, último descendente real de Elros. 

De importância aqui é mencionar novamente a jornada do herói conforme descrita por 

Campbell a fim de relacioná-la às estruturas míticas na literatura. O percurso do herói 

desenvolvido por este autor perpassa narrativas mitológicas para traçar os passos de tal 

percurso. Ora, uma vez que podemos verificar alguns dos passos em narrativas como a 

mencionada acima em O Silmarillion, é possível verificar que esta obra possui em si tais 

percursos heroicos míticos – aqueles que beneficiam uma sociedade, como a chegada de Tuor 

a Gondolin e sua união com Idril fez pelos Noldor que sobreviveram à queda de Gondolin. 

Um aspecto interessante no estudo dos mitos é a linguagem, pois, sem ela, eles não 

seriam possíveis. Os mitos apenas foram criados porque o homem sabia falar ou utilizar alguma 

linguagem. Dito isso, uma vez narrados pela primeira vez, os mitos podiam ser revividos, 

recontados, de geração em geração por meio de rituais. E são esses vestígios que temos de 

muitas mitologias ao redor do mundo – os rituais que evocam acontecimentos no tempo 

sagrado, no tempo do ritual, fora do tempo profano. Em sua obra Código dos códigos, Northrop 

Frye afirma que “Algumas das nações antigas demonstraram pouco interesse em registrar por 

escrito suas mitologias.” (2004, p.238), fala que nos auxilia na justificativa do fato de que exista 

tão pouco registro escrito de mitologias como a celta ou a nórdica, por exemplo. O registro 

escrito das mitologias, como é o caso do cânon bíblico, auxilia em sua preservação. Voltando 

os olhos aos celtas e nórdicos, podemos ainda observar que quando de fato foram registrados, 

tal registro ocorreu principalmente com a chegada dos cristãos romanos, e portanto, tais 

registros podem ter sido influenciados pelas crenças cristãs. É claro que há registros mitológicos 

antigos, talvez mais antigos do que a Bíblia, como o sumério Gilgamesh, mas são exemplos 

escassos se compararmos, por exemplo, ao corpo canônico já mencionado da Bíblia. 

                                                             
16 Contudo, em tão alta estima Tuor era tido pelo Rei, que, quando havia completado ali sete anos de moradia, 

Turgon não lhe recusou a mão de sua filha. Pois, embora não desse ouvidos à recomendação de Ulmo, percebia 

que o destino dos noldor estava entrelaçado com aquele que fora enviado por Ulmo. (IBID., p.307) 
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Além disso, conforme já mencionado, os mitos e os rituais que acompanhavam tais 

registros orais, podiam viajar distâncias devido ao contato crescente entre diversos povos 

antigos. Isso influenciou culturas, expandiu os limites dos mitos e carregou divindades para 

terras além daquelas nas quais eram adoradas. Essa mistura e influência chegaram à palavra 

escrita e os mitos foram registrados, e esses registros foram feitos para os mais diversos fins, 

mas a finalidade que nos interessa é a literatura de fantasia. Como o mito é utilizado hoje nessa 

área? Poderemos perceber, conforme estudamos O Silmarillion, que há uma estrutura mítica 

organizada que se constitui como essência, como o substrato definidor da fantasia nesta obra, 

ainda que, em si mesma, tal obra não seja um relato sagrado como os nórdicos ou sumérios, 

mas uma obra ficcional. 

Podemos afirmar que nem todas as narrativas mitológicas reproduzidas na literatura 

seguem exatamente a mesma forma de reprodução. Muito além de recontar o mito, a literatura 

que retoma os mitos utiliza seus elementos a fim de expressar sentidos e valores que se 

relacionam historicamente com o momento de produção dessas obras. Northrop Frye, em seu 

primeiro ensaio na obra Anatomia da Crítica, faz referência a esta questão, chamando-a de 

historicidade, e a desenvolve brevemente em suas páginas. A expressão dos mitos na literatura 

ganha renovadas dimensões devido à historicidade, e isso pode ser relacionado ao que Frye 

chama de dianoia (pensamento). Ainda segundo Frye: 

 

[...] a primeira função da literatura, em particular da poesia, é a de ficar re-criando a 

primeira fase da linguagem, a metafórica, durante o reinado das outras, reapresentando-

a como uma modalidade de linguagem que nunca devemos nos permitir subestimar, e 

muito menos perder de vista. (2004, p.48) 

 

Nas próximas páginas, trataremos separadamente alguns aspectos da obra de Frye, tais 

como os modos ficcionais, os símbolos, a crítica arquetípica e o mythos. Ao longo dessas partes, 

abordaremos a obra O Silmarillion a fim de verificar de que forma alguns mitos da mitologia 

nórdica e, sobretudo, da narrativa bíblica, conduziram a nossa análise.17 

 

 

                                                             
17 Conforme haja necessidade, outras mitologias serão referidas ao longo do estudo. 
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1.1. Os modos ficcionais: os heróis semi-divinos e humanos de O Silmarillion 

 

Há, tendo em vista a abordagem de Frye sobre a Poética de Aristóteles, uma progressão 

histórica sobre como a questão do herói foi descrita na literatura ao longo dos séculos, o que é 

importante em nosso estudo tendo em vista alguns personagens-chave para a análise da obra, 

tais como Fëanor ou Tuor, por exemplo. Segundo Aristóteles, as ficções podem ser classificadas 

pelo poder de ação do herói, e têm-se aí algumas categorias de heróis, a saber, o herói que é 

divino, que normalmente pode ser visto nos mitos; o herói típico do romance18 (não confundir 

com novel), cujas ações são maravilhosas, mesmo que o herói seja humano; o herói líder ou 

herói do modo mimético elevado, aquele da epopeia e da tragédia – que muito nos interessa em 

nosso estudo; o herói que é um de nós, o herói do modo mimético baixo; e o herói do modo 

irônico, aquele de quem se tem a impressão de ser olhado de cima para baixo, como se este 

herói fosse inferior em relação ao leitor ou ao espectador da peça, por assim dizer. Aristóteles 

faz uma gradação desses heróis que vão de superior a inferior, e Frye aborda a questão na 

literatura europeia dos últimos séculos, que tem gradativamente alterado “seu centro de 

gravidade para a parte de baixo da lista." (FRYE, 2014, p. 147), ou seja, do divino para o irônico 

em uma espécie de queda. Para o nosso estudo, é importante salientar que há uma tentativa, nas 

últimas décadas, de retomar o aspecto mitológico dos heróis – aquele tão amplamente utilizado 

nos escritos gregos clássicos, na época de Homero, por exemplo. Essa tentativa de retorno a um 

tipo de herói que é divino, mas que se mescla ao herói que é humano, conseguindo atuar de 

forma maravilhosa pode ser vista na obra que estudamos nessa tese. 

A mescla dos tipos de heróis, no entanto, pode ser observada nesses mesmos clássicos, 

conforme Frye já havia mencionado em seu estudo: 

“Algo da mesma progressão também pode ser traçado na literatura clássica, em uma 

forma enormemente condensada. Onde uma religião é mitológica e politeísta, onde há 

encarnações promíscuas, heróis deificados e reis de descendência divina, onde o mesmo 

adjetivo ‘divino’ pode ser aplicado tanto a Zeus quanto a Aquiles, é quase impossível 

separar completamente as linhas mimética elevada, romântica e mítica.” (FRYE, 2014, 

p. 147) 

                                                             
18 Conforme definição de Frye em Anatomia da Crítica, consideramos esse romance ou romança “(1) Um modo 

ficcional em que as personagens principais vivem em um mundo de maravilhas (romance ingênuo), ou em que a 

atmosfera é elegíaca ou idílica e, por isso, menos sujeita à crítica social que nos modos miméticos. (2) A tendência 

geral a apresentar o mito e a metáfora em uma forma humana idealizada, a meio caminho entre o mito deslocado 

e o ‘realismo’.” (2014, p.524) 
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Isso também pode ser verificado na obra que estudamos aqui, O Silmarillion: há uma 

sucessão de heróis na obra, tanto élficos quanto humanos, e eles carregam qualidades que 

podem ser verificadas nos heróis gregos dos quais se pode ler nas narrativas mitológicas 

clássicas. Os heróis élficos, por sua natureza, são quase divinos, são os Primogênitos de 

Ilúvatar, aqueles a quem ele concedeu a imortalidade – mesmo que possam ser mortos em 

batalha ou de cansaço do mundo – são aqueles cujos feitos perduram as eras porque eles 

mesmos vivem no decorrer delas. São seres mais fortes e com maior vitalidade, mas sobre quem 

pesa a imortalidade. Um desses heróis, ou melhor, heroína, é Lúthien. Filha da Maia Melian e 

do elfo Thingol, Lúthien se apaixona pelo humano Beren e toma parte em sua missão para tomar 

ao menos uma das Silmarils da coroa de Melkor. Sua história se entrelaça nos destinos de Arda, 

uma vez que de sua linhagem vieram os reis dos Homens de Númenor, além daqueles que 

anteriormente rogaram aos Valar pelos povos da Terra-média. Tivemos a oportunidade de 

anteriormente mencionar a descendência de Tuor e Idril, iniciada por Eärendil, que se casou 

com Elwing, da família de Beren e Lúthien. Já os heróis humanos, ainda que mortais – na obra 

tal mortalidade é chamada de Dom de Ilúvatar – são capazes de atos grandiosos e quase divinos, 

atos maravilhosos dos romances, conforme nomenclatura de Frye. Um desses heróis é Beren, 

mortal, que por seu amor a Lúthien, enfrenta um mal do qual muitos valentes fugiram: 

 

But Beren laughed. ‘For little price,’ He Said, ‘do Elven-kings sell their daughters: for 

gems, and things made by craft. But if this be your will, Thingol, I will perform it. And 

when we meet again my hand shall hold a Silmaril from the Iron Crown; for you have 

not looked the last upon Beren son of Barahir. (TOLKIEN, 1985, p.201)19 

 

Podemos dizer, então, em um primeiro momento, que os heróis do Silmarillion são 

heróis típicos do romance conforme nomenclatura de Frye – ainda que, por vezes, tragam traços 

do herói divino, principalmente em seus feitos. 

Abordemos por um momento como essa classificação aristotélica é mostrada por Frye 

na ficção europeia. Para iniciarmos, é importante mencionar que as literaturas de cunho mais 

                                                             
19 Por preço baixo os reis élficos vendem suas filhas: por pedras preciosas e objetos criados por artífices. No 

entanto, se é essa sua vontade, Thingol, realizarei essa tarefa. E, quando nos encontrarmos novamente, minha mão 

estará segurando uma Silmaril da Coroa de Ferro; pois esta não é a última vez que vê Beren, filho de Barahir. 

(TOLKIEN, 2001, p.211) 
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religioso, e aqui enfatizamos o cunho cristão dado às narrativas da era Pré-medieval, trazem 

uma “divisão nítida entre as naturezas humana e divina” (FRYE, 2014, p. 148), o que evidencia 

ainda mais sua qualidade de romance, ainda segundo nomenclatura de Frye. Tal concepção se 

mostra, conforme dito anteriormente, na obra que estudamos aqui, porém, aparece de forma 

mesclada a outras, como no caso de Turin, mortal, capaz de atos semi-divinos, mas cujo destino 

foi entrelaçado nas maldições de Melkor. Turin é o herói da tragédia em seu estilo grego – casa-

se com a própria irmã sem o saber e é a causa de sua morte, e isso fora predito pelo inimigo a 

seu pai, estando este ainda preso em suas masmorras. Turin se mata após saber toda a verdade 

com sua própria espada, sobre a qual se joga. Tem-se, então, a ironia, a tragédia e o herói semi-

divino em uma personagem, e essa narrativa impacta tal qual uma tragédia grega – há piedade 

e temor, sentimentos que são evocados no leitor diante da narrativa de alguém que não pode 

escapar ao próprio destino. 

A fase Pré-medieval da literatura europeia trouxe consigo os mitos cristãos e de outras 

terras da Europa, contudo, é importante lembrar que o cristianismo não apenas incorporou os 

mitos de outras religiões presentes no território europeu, como os assimilou ao ponto que quase 

não restarem traços deles. Nessa fase, o romance se divide em duas categorias, o secular e o 

religioso. Aquele se referia à cortesia e errâncias cavalheirescas, enquanto que este se referia às 

lendas dos santos – um tipo de memória, se podemos assim afirmar, das narrativas heroicas dos 

deuses pagãos nas quais os povos por toda a Europa acreditavam. Esse tipo de literatura, que 

traz um herói humano com atribuições e ações quase divinas e maravilhosas, estende-se até o 

Romantismo. Um exemplo que podemos citar aqui é o conjunto de narrativas acerca de Arthur 

e seus cavaleiros, em especial aquelas que tratam da busca do Santo Graal. A figura de Arthur, 

Merlin e os cavaleiros aparecem em narrativas antigas das ilhas britânicas. Durante a expansão 

do Império Romano e do Cristianismo, houve uma certa apropriação dessas lendas e a adição 

de novas aventuras na busca pelo Graal, objeto sagrado para a Igreja. 

No Renascimento, o romance, que perdurou por séculos nas formas mencionadas acima, 

deu lugar ao culto ao príncipe e ao cortesão, o que trouxe o modo mimético elevado ao primeiro 

plano. De acordo com Frye, “As características desse modo são mais claramente vistas nos 

gêneros do drama, particularmente na tragédia e na epopeia nacional.” (2014, p.147). Vale 

lembrar que nessa época algumas obras de renome foram produzidas, obras que evocavam a 

literatura clássica, os mitos gregos e romanos produzidos séculos antes. Exemplos de obras 

desse período são as tragédias de Shakespeare, como Hamlet, e Os Lusíadas, de Camões. 
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Durante o Romantismo, é possível notar o advento do modo mimético baixo, ou pelo 

menos sua chegada ao primeiro plano. Este modo foi introduzido pela burguesia, com uma 

tendência forte ao irônico nos últimos cem anos, de acordo com Frye, o que nos leva a uma 

conclusão superficial, ainda que possível de acordo com Anatomia da Crítica, de que, no 

decorrer dos séculos, o herói, por certo tempo divino, desceu ao irônico. É possível a ampliamos 

conjecturando que há uma tentativa de retorno ao Olimpo em obras literárias mais recentes, 

com personagens cujos feitos remetem àqueles heroicos de uma fase mais clássica da literatura. 

Um caso desses é a própria obra que estudamos nessa tese, cuja narrativa, que se dá de forma 

linear, com um começo, narrativas intermediárias e um certo final, ainda que este final seja 

apenas o do domínio dos elfos na Terra-média. 

A partir desse breve panorama, Frye desenvolve seu estudo abordando os modos 

ficcionais, e nos importa aqui voltarmos nossos olhos aos modos ficcionais trágicos, uma vez 

que a obra que aqui estudamos pode ser classificada, em certos aspectos, como trágica, ainda 

que carregue em si certo tom de esperança. Nos modos ficcionais trágicos, segundo Frye, as 

histórias trágicas, se aplicadas a seres divinos, são chamadas de dionisíacas, tais seres divinos 

são apresentados como deuses agonizantes e que por algum motivo são abandonados, podemos 

mencionar aqui Turin novamente - ainda que este herói não seja divino, possui atributos que o 

elevam a tal posição, mas é abandonado inclusive por si mesmo e agoniza na hora de sua morte 

quando descobre a verdade; podemos, ainda, mencionar os dois filhos de Fëanor que 

sobrevivem até a batalha final contra Melkor, Maglor e Maedhros, que após a perda das 

Silmarils vagam pela terra, sem rumo, em agonia pela perda das joias. 

Ao falar sobre romance, ainda na concepção que mencionamos em nota anteriormente, 

isto é, em sua posição com relação ao herói entre o mítico e o mimético elevado, Frye afirma 

que “o herói ainda é metade deus” (2014, p. 149). O heroísmo nessa narrativa, que segundo 

Frye pode ser descrito como elegíaco, ainda está livre da ironia20 e observa-se certa melancolia 

com relação à passagem do tempo. O herói dessa narrativa está em contato com a natureza, 

sendo que esta normalmente se apresenta na forma de animais como o cão, o cavalo ou a águia 

e o local em que as ações acontecem é geralmente a floresta. Em O Silmarillion, a narrativa que 

                                                             
20 Segundo consta no glossário de Anatomia da Crítica, ‘Ironia’ é definida como: “O mythos (sentido 2) da 

literatura ocupado com um nível ‘realista’ de experiência, geralmente assumindo a forma de uma paródia ou 

análogo contrastante ao romance [sentido 1]. Tal ironia pode ser trágica ou cômica em sua ênfase principal; quando 

cômica, é normalmente idêntica ao sentido comum da sátira.” (2014, p.522) 
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podemos registrar, ainda que muitas se deem nesse tipo de espaço, é a narrativa de Beren e 

Lúthien, que se conhecem na floresta em que o reino de Doriath está e ali se apaixonam: 

 

It is told in the Lay of Leithian that Baren came stumbling into Doriath grey and bowed 

with many years of woe, so great had been the torment of the Road. But wandering in 

the woods of Neldoreth he came upon Lúthien, daughter of Thingol and Melian, at a 

time of evening under moonrise, as she danced upon the unfading grass in the glades 

beside Esgalduin. [...] Then, the spell of silence fell from Beren, and he called to her, 

crying Tinúviel, and the woods echoed the name. Then she halted in wonder, and fled 

no more, and Beren came to her. But as she looked on him, doom fell upon her, and she 

loved him […] (TOLKIEN, 1985, p.197-8)21 

 

Nessa narrativa em sua totalidade “o tema da morte vai de encontro ao maravilhoso e 

frequentemente o empurra para o segundo plano.” (FRYE, 2014, p.151), isto é, lemos quase ao 

seu final que Beren morre e, embora essa narrativa possua características que a colocam no 

âmbito do maravilhoso – mais especificamente, no âmbito da literatura de fantasia que 

estudamos nessa tese – esses aspectos maravilhosos perdem a força diante dos acontecimentos 

que envolvem o herói e a heroína. 

“A tragédia, no sentido central ou mimético elevado, a ficção da queda de um líder [...] 

mescla o heroico com o irônico.” (2014, p.150), isso porque sua posição está no meio do 

caminho entre o heroico divino e o heroico irônico. Esse aspecto da queda do líder é, talvez, a 

que mais nos interesse nesse estudo, principalmente se voltarmos nossos olhos a Fëanor, um 

líder importante dos Noldor, mas que com sua queda levou quase todo um povo consigo – do 

que trataremos nos próximos parágrafos. Além disso, essa posição central é expressa, segundo 

Frye, na “concepção tradicional de catarse.” e, “As palavras ‘piedade’ e ‘medo’ podem ser 

tomadas como se referindo às duas direções gerais em que a emoção se desloca, seja em direção 

a um objeto ou para longe dele.” (FRYE, 2014, p. 150). 

Na tragédia mimética elevada, esses dois termos mencionados, piedade e temor, embora 

relevantes, não são centrais. O acontecimento chamado de tragédia não depende do status quo 

                                                             
21 Conta a Balada de Leithian que Beren chegou trôpego a Doriath, grisalho e encurvado, como por muitos anos 

de sofrimento, tal Haia sido seu tormento na viagem. Entretanto, perambulando no verão pelos bosques de 

Neldoreth, ele deparou com Lúthien, filha de Thingol e Melian, a certa hora da noite antes do nascer da lua, quando 

ela dançava na relva perene nas clareiras junto ao Esgalduin. [...] Então, o encantamento do silêncio foi desfeito, 

e Beren a chamou, gritando Tinúviel. E os bosques repetiram o nome. Ela então parou, admirada, e não mais fugiu. 

E Beren veio até onde ela estava. Contudo, no instante em que o contemplou, o destino a dominou e ela o amou 

[...] (TOLKIEN, 2001, p.207-8) 
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do herói trágico, mas normalmente está relacionado à inevitabilidade das consequências de um 

ato. Exemplo disso em O Silmarillion é o próprio Fëanor e também Turin, já mencionado. 

Nessas duas narrativas, vemos um líder que cai em desgraça em virtude de suas próprias ações, 

que muitas vezes derivam de seu orgulho. Em nenhuma delas, a posição das personagens é parte 

inerente de seu destino trágico, embora essa mesma posição seja responsável por sua 

visibilidade por aqueles que eram liderados. Sendo assim, de acordo com Frye, a piedade e o 

temor são paradoxalmente “criados e expulsos” (2014, p. 151), o movimento catártico entra em 

ação na litura das narrativas e ora nos apiedamos deles, ora tememos por seus destinos como 

leitores da obra. Portanto, na obra que estudamos, esse conceito está bem presente. As ações de 

determinadas personagens não apenas selam, por assim dizer, seu destino, mas também, por 

vezes, de todo um povo. Reforçamos como exemplo as ações de Fëanor que culminaram no 

exílio dos Noldor e a consequente Maldição de Mandos principalmente sobre a casa de Fëanor 

– maldição que acabou por compreender em seus limites aqueles de raças élficas, humanas e 

anãs cujos caminhos se entrelaçaram aos deles. 

Piedade e temor também aparecem em outros modos trágicos que podem ser, de alguma 

forma, relacionados à obra que estudamos aqui. Há aspectos da tragédia mimética baixa, ainda 

que a relação seja muito tênue e pouco presente no Silmarillion, como no caso da mãe de Túrin, 

que quase ação nenhuma possui ao longo da narrativa, mas nos apiedamos dela porque seu 

destino, unido ao do seu marido, Húrin, está sob as mãos de Morgoth, que amaldiçoa a família. 

Existe o pesar com relação à personagem que sofre – sua dor e perda comovem o leitor. 

 Há, ainda, outros modos trágicos a serem explorados, porém, de maior importância para 

o trabalho que se propõe aqui é a tragédia mimética elevada da qual já tratamos, ainda que 

brevemente. Há personagens em O Silmarillion que poderiam ser relacionados a desses modos 

miméticos – heróis isolados de sua sociedade cuja tragédia se relaciona especificamente à sua 

situação, como, por exemplo, Húrin. Há certa individualização nesses heróis que se fazem 

importante para o presente estudo. 

Desses outros modos trágicos que podemos mencionar, há o mimético baixo, no qual a 

piedade e o temor, também utilizados no modo mimético elevado, são “comunicados 

externamente, como sensações.” (FRYE, 2014, p. 152). Nesse modo, a sociedade é mais 

individualizada. Além dele, o último modo trágico é o irônico, no qual o herói simplesmente 

acaba isolado da sociedade em que vive, não há motivo aparente para a tragédia que assola sua 

vida, há uma sensação de arbitrariedade. 
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Ao tratarmos de ‘mimética’, tendo em vista que dois dos modos mencionados por Frye 

trazem essa palavra no nome, não conseguimos nos desvencilhar de mimesis, imitação, ser 

parecido, ser verossímil indo mais além do que a palavra talvez nos permita, ainda que esse ir 

além caiba perfeitamente ao estudo da literatura: “a tendência à verossimilhança e à precisão 

das descrições é um dos polos da literatura.” (FRYE, 2014, p. 167). Nesse polo, há um tipo de 

“imitação da natureza” que não produz, talvez nem tenha a audácia de produzir, a verdade ou a 

realidade, mas uma “plausibilidade”, e, de acordo com Frye, “a plausibilidade varia em 

importância, indo desde uma mera concessão irrelevante em um mito ou conto folclórico, até 

uma espécie de princípio censor em um romance naturalista.” (2014, p. 167). Considerando 

isso, ao pensarmos no modo mimético elevado, que é aquele que mais nos interessa, podemos 

perceber que as narrativas que podem ser encaixadas aqui contêm uma série de mitos 

“deslocados”, ou “fórmulas de enredo” (FRYE, 2014, p. 167), que vão gradativamente em 

direção à construção da verossimilhança. 

Este outro polo mencionado por Frye é “algo que parece estar conectado tanto com a 

palavra mythos, de Aristóteles, como com o sentido comum de mito.” (FRYE, 2014, p. 167). 

Em outras palavras, é possível verificar uma tendência nas narrativas de contar uma história 

originalmente sobre personagens que podem fazer tudo e que caminha em direção a uma 

narrativa mais crível ou plausível (2014, p. 167). Essa tendência ao mais plausível, que pode 

ser verificada ao longo dos séculos na literatura ocidental, reflete uma sociedade que outrora 

acreditava mais em deuses e mitos e que gradativamente abandonou tais mitos em nome de uma 

realidade mais plausível, isto é, abandonou-se o sobrenatural aceito e atuante na narrativa em 

prol de algo mais realista, mais humano e menos divino. No entanto, o uso crescente e recorrente 

de mitos na literatura das últimas décadas denuncia uma sociedade que tenta voltar, de certa 

forma, às origens. Em Código dos códigos, Frye escreve que “Um mito não é projetado para 

descrever uma situação específica, mas para contê-la de tal modo que não restrinja seu 

significado àquela única situação. Sua verdade está dentro da sua estrutura; não fora dela.” 

(2004, p.73). Essas são questões importantes e que permeiam a narrativa de Tolkien e que 

conduzem à dianoia mencionada anteriormente. Segundo Frye, “toda obra literária possui tanto 

um aspecto ficcional quanto um aspecto temático” (2014, p. 169), aspectos que incluem tanto 

o herói quanto a sociedade do herói, o poeta e os leitores do poeta. Tudo está incluso em uma 

obra literária em algum tipo de relação, seja ela implícita ou explícita. 
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Quanto ao elemento “fábula” ou “como a história vai acabar”, que é um pouco daquilo 

que falamos até aqui, Frye diz que se trata, segundo Aristóteles, da “alma” da narrativa, e que 

“as personagens existem fundamentalmente como funções da fábula” (FRYE, 2014, p. 168). 

Em outras palavras, as personagens existem para a narrativa, para contar a história. Isso nos 

remete um pouco a Propp, autor de Morfologia do Conto Maravilhoso, obra na qual ele discorre 

sobre as diversas funções das personagens no conto maravilhoso. Sem as personagens, não há 

narrativa, elas são necessárias para que os eventos ali narrados sejam postos em ação. Os heróis 

e suas classificações, bem como os modos acima, tratam um pouco dessa questão e, embora 

importante, não é o foco do estudo apresentado aqui. Neste estudo, interessa-nos a questão da 

dianoia, na ideia ou pensamento poético, no tema – o que a obra quer dizer, sobre o que ela nos 

fala, por que os mitos são reutilizados da maneira que o são na obra em estudo aqui, O 

Silmarillion. Nessa obra, a dianoia, o pensamento por trás do uso dos mitos, liga essa narrativa 

ao fantasy, pois vai além de um simples relatar quais mitos são utilizados, sem se deter ao que 

está subjacente ao seu uso. Sendo assim, o modo trágico persiste na ação de diferentes 

personagens que vivem rupturas, quedas, em suas trajetórias individuais. Em O Silmarillion, no 

entanto, é possível identificar, além das questões trágicas já mencionadas, aspectos da epopeia 

na medida em que as personagens vivem seus movimentos trágicos (ruptura/queda) no decorrer 

de uma longa história de um povo e de um mundo marcados pela presença de uma cosmogonia, 

um elo de fé que une as personagens nesta obra e em obras publicadas por Tolkien ainda em 

vida, como O Senhor dos Anéis e O Hobbit. 

Na obra que estudamos aqui, O Silmarillion, é bem visível em uma primeira leitura que 

estamos lidando com uma narrativa mítica, uma epopeia, uma narrativa épica que traz consigo 

heróis humanos e élficos que, embora capazes de feitos igualáveis aos dos deuses, são feitos de 

estrutura que pode ser destruída ou morta. São seres humanos representados com a capacidade 

divina do romance, conforme denominado por Frye, e do modo mimético elevado. Há, ainda, 

estruturas narrativas, especialmente as primeiras da obra, o “Ainulindalë”, por exemplo, que se 

igualam às narrativas míticas puras, ao modo mítico conforme descrito por Frye. É interessante 

observar que ao inserir um capítulo tal qual esse sobre as origens de Arda, capítulo cuja estrutura 

e a expressão de um pensamento próprio da gênese ou do tempo das origens, cria-se um efeito 

de sentido que garante a verossimilhança da obra. O Silmarillion conta a origem de Arda e dos 

povos que nela habitam, e para tal, constrói um capítulo que se assemelha à estrutura da gênese 

do sagrado, uma cosmogonia para o Mundo Secundário denominado de Arda. 
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Novamente, é necessário evocar as ideias sobre as quais nossa tese se baseia, a saber, o 

fato de que narrativas mitológicas foram utilizadas na tecitura de O Silmarillion e, subjacente a 

esse uso, que é muito mais que um simples elencar de mitos, há uma dianoia apresentada ali. 

Os mitos criados ou recriados por Tolkien, então, constituem um ‘lugar’ próprio do gênero 

fantasy, um lugar que vai “além” daquele do Mundo Primário, que nos apresenta não apenas 

um Mundo Secundário, mas um motivo para sua criação, um motivo que perpassa os mitos e 

chega a uma razão de ser, de estar ali.  

Tendo, assim, abordado por um momento a dianoia, que se refere ao sentido da obra 

literária, o que ela quer dizer, há, ainda, dois outros elementos que, junto à dianoia, formam o 

contexto, ou fase, da qual a obra literária faz parte. São eles o mythos e o ethos, a narrativa e a 

caracterização, respectivamente. 

 

 

1.2. O símbolo e a crítica arquetípica: o que há em O Silmarillion? 

 

Frye aborda quatro fases simbólicas em sua obra. A primeira, denominada por Frye de 

literal e descritiva, é aquela que lida com os símbolos nas duas formas de leitura de um texto – 

a leitura para fora, ou seja, a relação dos signos com o que eles significam fora da leitura, em 

nossa “memória da associação convencional” (FRYE, 2014, p. 190); e a leitura para dentro, isto 

é, aquela leitura que busca um sentido interno para aquele conjunto de signos, um significado 

interno, por assim dizer. Estes símbolos, ou motivos, são compreendidos internamente, e esses 

dois modos de leitura acontecem em todos os textos, a diferença é a “direção final de sentido” 

(FRYE, 2014, p. 191). Na escrita descritiva ou assertiva, a direção é a que vai para fora, a 

palavra que representa algo exterior ao texto, que se conecta ao exterior, à nossa associação 

convencional. 

Na literatura, por outro lado, a relação é hipotética ou pressuposta com o mundo externo. 

Ao contrário da escrita descritiva ou assertiva, na qual a falta de correspondência entre o signo 

verbal e o fenômeno dá a aparência de falsidade, a escrita literária foge a essa questão de 

verdade ou fato, ela está subordinada ao objeto literário fundamental, ela produz uma estrutura 

de palavras válidas por si só. É o que mencionamos anteriormente ao tratarmos da 
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verossimilhança. Na literatura, o que importa é essa questão, não a “verdade associada” de 

textos mais literais. “Na literatura, o que entretém vem antes do que instrui, ou, como podemos 

dizer, o princípio da realidade é subordinado ao princípio do prazer.” (FRYE, 2014, p. 192). 

Lidamos, em literatura, com convenções ou contratos com o leitor, para retomar, ainda que 

brevemente Umberto Eco – lidamos com convenções e pactos ficcionais que são aceitos (ou 

não) pelo leitor, e o que abordamos anteriormente sobre o “Ainulindalë” reflete justamente isso 

– o fato de ter-se sido criado um arcabouço mítico, cosmogônico, que da sustentação para os 

acontecimentos tanto em O Silmarillion quanto posteriormente em O Hobbit e O Senhor dos 

Anéis. Estamos diante de um texto cuja estrutura mítica tece o gênese da própria obra de 

Tolkien, ainda que sua publicação tenha sido póstuma. 

Na segunda fase, chamada por Frye de fase formal, lidamos com o símbolo como uma 

imagem e avançamos um pouco além da embaraçosa antítese da primeira fase entre o prazer 

(fuga irônica da realidade) e a instrução (conexão explícita com a realidade) como modos de 

leitura de um texto, no nosso caso, a leitura do literário. Nessa segunda fase, de acordo com 

Frye, “atingimos uma concepção mais unificada de narrativa e sentido.” (FRYE, 2014, p. 201), 

e ele desenvolve seu pensamento mencionando novamente Aristóteles e desenvolvendo seu 

pensamento. Há uma aparente conexão em Aristóteles entre mimesis praxeos (imitação de uma 

ação) e mythos (narrativa). Bem, a ação humana, práxis, é basicamente imitada em narrativas, 

ou estruturas verbais, e descreve ações específicas e particulares. O mythos é uma “imitação 

secundária de uma ação”, segundo nos diz Frye (2014, p. 202), ele descreve ações típicas que 

se aproximam mais de um sentido filosófico que histórico. Essa “imitação secundária de uma 

ação” (2014, p.202) nos direciona o olhar para o que Tolkien discorre em On fairy stories22 - a 

criação de Mundos Secundários por meio do ato criativo da palavra. 

O pensamento humano, theoria, é imitado pela escrita discursiva fazendo afirmações 

específicas ou particulares, o que o relaciona à primeira fase abordada pelo autor. Frye afirma 

que a dianoia é a “imitação secundária do pensamento” (2014, p. 202), diz respeito ao 

pensamento típico – imagens, metáforas, diagramas e ambiguidades verbais – a partir das quais 

“ideias específicas s desenvolvem” (2014, p. 202), e a partir da qual, podemos sugerir, a 

literatura surge em sua função mais importante – expressar, dizer alguma coisa inerente e vital 

ao ser humano, algo que está dentro dele e que é importante, o que relaciona a dianoia à segunda 

                                                             
22 Estudo teórico de Tolkien acerca da função das histórias de fadas. Abordaremos com mais atenção essa obra no 

capítulo acerca da literatura de fantasia. 
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fase abordada por Frye. Podemos nos remeter aqui a uma citação anterior acerca do fato de que 

a mitologia expressa alguma verdade essencial, inerente ao ser humano. Ora, essa função está 

compreendida em alguns escritos literários e naquele gênero e obra que estudamos nessa tese, 

a saber, a literatura de fantasia e um de seus representantes míticos, O Silmarillion. 

Na segunda fase, por fim, a literatura é vista como uma alegoria em potencial de eventos 

e ideias, que vai do alegórico mais explícito, como O Peregrino, de John Bunyan, até o menos 

explícito, em um simbolismo que não é compreendido totalmente. A relação, então, entre a arte 

e a realidade não é direta nem negativa, mas uma que soluciona, por assim dizer, a dicotomia 

entre prazer e instrução, estilo e mensagem. Como teremos a oportunidade de verificar na 

conclusão dessa tese, O Silmarillion preenche esses requisitos, pois a obra instrui ao mesmo 

tempo em que sua leitura é prazerosa, o estilo em que é escrito retoma estruturas míticas 

cosmogônicas e heroicas, e a mensagem de esperança e redenção permeiam a obra e lhe dão 

sentido. A dianoia e o “ir além” do qual trataremos no capítulo sobre a literatura de fantasia se 

unem nessa narrativa. 

A terceira fase faz referência ao símbolo como arquétipo, ou formas que se repetem na 

literatura. Explicamos. Na fase formal, a literatura se mostra em imagens que, por vezes, se 

repetem ao longo dos séculos. Ora, essa relação externa entre poemas (ou narrativas) se dá por 

convenção ou gênero. Na fase formal, então, o princípio central é a imitação da natureza ou de 

outros poemas – a arte é convencional, ela se repete, se imita, e não é coincidência. Podemos, 

aqui, fazer uma alusão ou referência ao que já abordamos acerca do Caldeirão de Histórias – os 

poetas (escritores) não tiram suas ideias de lugar nenhum, suas ideias nem sempre são tão 

originais quanto se gosta de pensar. Na verdade, todos acabamos indo até o Caldeirão e dali 

retirando as imagens – os arquétipos – que interessam e conseguem provocar o interesse nos 

leitores. 

“Os arquétipos são agrupamentos associativos e diferem dos signos por serem variáveis 

complexas.” (2014, p. 225) escreve Frye ao lidar com a terceira fase. E isso reflete o que 

acontece dentro do Caldeirão: as histórias se misturam, tomam elementos de outras e, para 

seguir com a imagem do Caldeirão, ao pegarmos nossa concha e tirarmos uma porção da sopa 

que ali está, tiramos não apenas o elemento em sua pureza, mas misturado a outros, que o 

enriquecem, que o transformam, mas do qual ainda podemos ver vestígios – ou sentir seu sabor. 

Os arquétipos estão associados a elementos convencionais, uns mais enraizados do que outros, 

mas ainda sim presentes na sopa e misturados a outros elementos. Nesse sentido, é possível 
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associar a cor verde à natureza ou à esperança, uma figura geométrica em forma de cruz à figura 

de Cristo. Dentro dessa tema, podemos dizer, sem fugir da verdade, que os arquétipos estão 

relacionados aos rituais, crenças e mitologias mais antigas, pois eles têm sido utilizados de 

maneiras diversas na literatura no decorrer dos séculos. Os arquétipos não foram deixados de 

lado totalmente porque fazem parte da nossa herança cultural, mesmo que alguns escritores de 

ficção tenham tentado ser excessivamente originais, buscando fugir das referências 

arquetípicas. A questão é que tais figuras voltaram a ser usadas com mais força em formas 

literárias no século XX, o que novamente suscita a questão relacionada a retomada dos mitos 

na literatura e seu lugar no gênero fantasy, no qual a palavra leva além, além da camada mais 

superficial da palavra. A palavra usada no fantasy pode trazer em si os significados profundos 

das expressões arquetípicas, ela permite a entrada em outros universos míticos, onde as formas 

originais e as suas as derivações se aglutinam, produzindo a força imagética das narrativas do 

fantasy. Em O Silmarillion, podemos ver essas imagens ou figuras arquetípicas em Melkor, 

Sauron e Glaurung. Os personagens Melkor e Sauron figuram a serpente do caos, remetem à 

imagem de um ser que tenta impedir que o homem alcance a imortalidade; ou usa o homem 

para alcançar a sua própria imortalidade, conforme podemos ler na obra de Eliade: “Mas a 

tentação da serpente pode ter ainda uma explicação: ela pretendia adquirir a imortalidade [...] e 

para isso era preciso descobrir a Árvore da Vida, [...] para ser a primeira a provar os seus frutos.” 

(2010, p.233). Nesse arquétipo, há ainda elementos como a maldade e o gerar do caos, que está 

implícita na imagem da serpente, uma vez que, por ser oposta, no caso bíblico, a Deus, ela quer 

destruir a criação, corrompê-la e fazê-la servi-lo. Podemos verificar essa característica em 

Melkor e Sauron: seu desejo de subjugar toda a criação em Arda reflete a serpente do Éden, 

Satanás, em sua busca pela posição que apenas Deus pode exercer. Para isso, eles tentam, 

dissimulam e enganam homens e elfos, tal qual a serpente fez com Eva e Adão. Glaurung é de 

fato um dragão, mesmo que não seja igual àqueles que voam, como Smaug de O hobbit, ele 

também é sagaz, tal qual a serpente descrita no Éden e que traz caos para a vida humana e seu 

afastamento da divindade. Glaurung engana a Turin e à sua irmã de forma que eles cumprem a 

maldição que Morgoth havia colocado sobre sua família. 

Frye destaca, por fim, uma última fase, que ele denomina de anagógica. Essa fase, 

segundo ele, ocupa-se do “aspecto mitopoético da literatura”, com o mito “em seu sentido mais 

estrito e técnico de ficções e temas relacionadas a seres e forças divinas ou quase divinas.” 

(2014, p. 241). Parece, na verdade, que esta fase é um desenvolvimento da anterior, mas com 

um uso mais consistente dos arquétipos mitológicos na literatura com um fim, não apenas por 
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serem usados com finalidade estética como o foram por vezes – a obra Os Lusíadas se encaixa 

nesse quesito estético. Nessa fase, o arquétipo passa a ser ele mesmo a forma da natureza 

(FRYE, 2014, p. 244) 

Podemos afirmar, remetendo a Frye, que essas fases evoluem, isto é, elas partem de um 

lugar mais teórico para um lugar mais prático. A quarta fase, a anagógica, parece ser uma 

espécie de encerramento de um ciclo, tanto que ele afirma que “a forma de literatura mais 

profundamente influenciada pela fase anagógica é a escritura sagrada ou revelação 

apocalíptica.” (2014, p. 246), e nos prendemos justamente a essa revelação apocalíptica devido 

ao fato de que apocalipses, em uma interpretação livre, marcam tanto o final quanto o início. 

Atendo-nos ao final, podemos dizer, ainda que pisando em terreno talvez não tão estável, que 

essa fase marca tanto o final quanto um início de um ciclo – afinal, ciclos são, como faz 

referência a própria palavra, círculos, são contínuos, não tem um final, mas dão voltas, iniciando 

e terminando. 

Observa-se, então, que os arquétipos são importantes nos estudos de Frye. E o são ao 

nosso estudo também. Herdamos, em nossa cultura ocidental, muito dos textos e narrativas 

clássicas e os arquétipos são parte integrante de tais narrativas. As histórias dos deuses, 

presentes no modo mítico já abordado, são, dos modos literários, os mais abstratos e 

convencionais, segundo escreve Frye (2014, p.261) ao se referir ao primeiro ensaio de Anatomia 

da Crítica. São abstratos no sentido de que tratam de ideias, de eventos que, por terem como 

personagens deuses e seres semi-divinos, se localizam em um plano oposto ao concreto, daquilo 

que podemos ver ou tocar. E são convencionais no sentido de que as soluções ali são sempre 

mágicas. Nos mitos e lendas que conhecemos e herdamos, o andamento das narrativas apresenta 

soluções que são, via de regra, mágicas, os fatos narrados ali, sabemos, apenas podem acontecer 

no universo restrito da construção narrativa. Como pensar, então, a correspondência com a 

veracidade? Podemos dizer que existe uma correspondência entre o universo mágico dos mitos 

e lendas e o mundo postulado como real uma vez que todo este universo mágico, criado a partir 

de palavras, sempre reflete algo do real – os deuses, ainda que tenham poderes, possuem 

características que os aproximam de nós, humanos – as histórias míticas nada mais são, se 

podemos assim dizer, que uma imitação desse real com inserções de magia. Os mundos 

secundários, criados a partir do primário, são reflexo desta dinâmica do real e do mágico. Ao 

remontar o tempo do mito, a literatura tece uma verossimilhança complexa, uma vez que foge 

da realidade imediata para ingressar no universo de uma origem do pensamento humano. 
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Lembremos-nos do que discorremos anteriormente sobre os mitos e as ações dos deuses in illo 

tempore: são ações exemplares, repetidas ritualmente em um tempo que, embora inserido no 

tempo profano, alcançam um status de tempo sagrado, um tempo que sai do tempo. Tais ações 

passaram a fazer parte das narrativas literárias a fim de expressar alguma coisa. Ora, ao retomar 

o tempo em que deuses e heróis habitavam o mundo, a narrativa literária que compreende esse 

universo pertence a um formato de entendimento de mundo – e assim, o sujeito contemporâneo 

pode conectar-se a este imaginário mítico e constitutivo de sua memória. Existe o resgate de 

um mundo primordial, dos sentidos da criação cosmogônica sempre que a literatura resgata em 

suas páginas essa tradição mítica e no pacto da leitura experimentamos a imersão no tempo 

mítico, criado pelas palavras, dinâmico na imagem do fantasy. 

O mito é uma narrativa, é uma imitação de ações “próximas ou dentro dos limites 

concebíveis do desejo.” (FRYE, 2014, p. 263). Podemos nos remeter, então, ao que Jackson 

defende como uma das funções da literatura fantástica – no nosso caso, do fantasy – a 

subversão, o ir além, de acordo com Armitt, a possibilidade de viver ou experimentar aquilo 

que de alguma forma não podemos alcançar ou que nos é proibido – vivenciar as ações e o 

desenvolvimento do mito. 

Claro que aí pensamos nos romances, em nomenclatura próxima àquela que 

consideramos como romances no século XXI, e encontramos, talvez, um problema. Ora, nas 

narrativas míticas mais antigas, era possível ler sobre os deuses e seus atos de forma bastante 

clara. O que temos hoje, e muito, é o que Frye chama de deslocamento, e são encontrados 

especialmente na ficção realística, “encaixando-se em um contexto de plausibilidade” (FRYE, 

2014, p. 263) 

Tem-se, então, dois extremos, um ocupado por esse “realismo” ou naturalismo, o outro, 

pelos mitos, e no meio deles o romance. Em outras palavras, em uma interpretação livre, temos, 

de um lado, um tipo de narrativa que procura se ater o máximo possível ao que é “real” ou por 

concepções convencionais de real, um tipo de narrativa na qual o uso de mitos ou arquétipos 

míticos é quase ausente. No outro lado, temos um tipo de narrativa que usa o mito propriamente 

dito, que são as próprias narrativas mitológicas. No meio, há o romance conforme nomenclatura 

de Frye e aquele que conhecemos por romance burguês, com suas mais variadas formas de 

deslocamento, em outras palavras, as duas formas representadas, no estudo de Frye, pelo modo 

mimético elevado e o heroico, e pelo modo mimético baixo 
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O princípio central de deslocamento é aquilo que pode ser identificado metaforicamente 

em um mito e somente pode ser ligado no romance por alguma forma de símile: analogia, 

associação significante, imagens acidentalmente atreladas, e assim por diante. (FRYE, 2014, p. 

264). Na literatura, o mito se apresenta por meio desses deslocamentos, e eles podem aparecer 

nesses formatos. Na obra que estudamos nessa tese, as figuras mitológicas e os arquétipos 

aparecem travestidos de personagens, estas atuam naquele mundo criado de forma semelhante 

às das narrativas míticas e até mesmo das ações humanas no curso da História. Tolkien utilizou-

se do termo Caldeirão das Histórias do qual ele fala em On fairy stories, do qual os arquétipos 

e figuras mitológicas podem ser tirados e recombinados, e criou uma mitologia própria a partir 

de elementos preexistentes. E não apenas isso, ele criou na obra O Silmarillon uma estrutura 

cosmogônica e histórica para sua obra mais conhecida e adaptada para as telas do cinema, O 

Senhor dos Anéis. 

 Os deslocamentos são feitos de forma que a história fique plausível. Nos mitos, por 

outro lado, os padrões míticos são claramente perceptíveis. Nos romances, precisamos 

“deslocar”, isto é, adaptar, de forma que ainda possamos reconhecer o padrão mítico. Em obras 

literárias que remetam ao mito de Prosérpina, por exemplo, não estamos relatando ipsis literis 

o mito, mas seu tema e figuras arquetípicas podem ser reconhecíveis. Da mesma forma, em O 

Silmarillion, podemos perceber que há uma forte presença do Gênesis bíblico que se constrói 

na forma de um deslocamento, uma releitura de uma narrativa mítica cristã, que aparece na 

forma de um Deus Uno que de seu pensamento faz surgirem manifestações, os Ainur, 

responsáveis pela materialização, por assim dizer, da visão da Música em Arda. Podemos 

enxergar, nessa narrativa, o padrão mítico do gênesis bíblico. 

 Há, de acordo com Frye, três organizações de mitos e de símbolos arquetípicos na 

literatura. A primeira organização é a do mito não deslocado, aquele de deuses e demônios “que 

toma a forma de dois mundos contrastantes de total identificação metafórica, um desejável e o 

outro indesejável.” (FRYE, 2014, p. 267). Em termos de religião, esses mundos são o céu e o 

inferno – o apocalíptico e o demoníaco, parte do mundo das imagens míticas. A segunda 

organização é a romântica, aquela na qual há a tendência em deixar os padrões míticos 

implícitos, sugeridos. Nessa organização, relaciona-se mais o mundo à experiência humana. A 

terceira organização é a realista, cuja tendência é “dar ênfase ao conteúdo e à representação em 

vez de ao formato da história.” (FRYE, 2014, pp. 267-8). Nessa organização, os padrões míticos 

sugerem mais o demoníaco. 
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1.3. Construções míticas em N. Frye: presença em O Silmarillion 

 

 Em sua análise acerca da forma como as figuras arquetípicas aparecem na literatura, 

Frye menciona que elas se dividem, idealmente, em dois mundos, um aceitável, apocalíptico, e 

um indesejável, ou demoníaco. Mencionamos acima o mundo das imagens míticas, que 

configuram concepções de céu e inferno, nos atendo ao campo da religião, mais 

especificamente, uma vez Frye utiliza muito a Bíblia para descrever esses mundos, pois ela é 

“a fonte principal para o mito não deslocado em nossa tradição.” (2014, p. 268). Em outra de 

suas obras, Frye afirma que “para a literatura inglesa a Bíblia Cristã foi a versão importante, 

assim como para a tradição cultural do Ocidente.” (Código dos códigos, 2004, p.11), e essa 

influência da Bíblia ainda pode ser vista e sentida, seja para enaltecê-la, seja para criticá-la – o 

que de fato confirma a ideia de Frye acerca do mito deslocado na literatura ocidental. Nas 

próximas páginas, estudaremos a divisão que Frye utiliza para sua crítica arquetípica, a saber, 

apocalíptica, demoníaca e analógica a fim de observarmos como alguns temas, como a queda, 

por exemplo, e as figuras arquetípicas desenvolvidas por Frye aparecem na obra de Tolkien que 

estudamos nessa tese. 

 Segundo Frye, o mundo apocalíptico, que nos dá as imagens apocalípticas, é o paraíso 

da religião, pois apresenta “as categorias da realidade nas formas do desejo humano” (2014, p. 

269). O padrão do mundo apocalíptico na Bíblia apresenta-se da seguinte forma em seu estudo: 

 

Mundo Divino = sociedade de deuses = Um Deus 

Mundo Humano = sociedade de homens = Um Homem 

Mundo Animal = curral de ovelhas  = Um Cordeiro 

Mundo Vegetal = jardim ou parque  = Uma Árvore (da Vida) 

Mundo Mineral = cidade   = Um(a) Edifício, Templo, Pedra 
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 Esse desejo humano se reflete, de acordo com Frye, nas transformações que o homem 

faz na natureza, sempre seguindo aquilo que é ideal e paradisíaco. Em O Silmarillion, Valinor, 

conforme mencionamos anteriormente, é o arquétipo do Paraíso. Ali, os Valar deram forma e 

salvaram algumas de suas criações antes que fossem destruídas ou corrompidas por Melkor: 

 

Therefore they departed from Middle-earth and went to the Land of Aman, the 

westernmost of all lands upon the borders of the world […] Behind the walls of the 

Pélori the Valar established their domain in that region which is called Valinor; and 

there were their houses, their gardens, and their towers. In that guarded land the Valar 

gathered great store of light and all the fairest things that were saved from the ruin; and 

many others yet fairer they made anew […] (TOLKIEN, 1985, p.42)23 

 

Com a chegada dos elfos, as terras imortais ganharam mais transformações, os elfos 

construíram suas cidades, casas, aprenderam ofícios e o reino imortal se tornou a realidade dos 

desejos élficos (humanos, se aplicarmos ao que Frye sugere). Podemos, entretanto, ir um pouco 

além e assumir que, por ser um lugar ideal, paradisíaco e imortal, Valinor figurou, para os 

númenorianos, a possibilidade de vida eterna, de ser imortal, dádiva que não lhes fora concedida 

por Ilúvatar. Essa possibilidade, no entanto, só lhes foi trazida para níveis mais superficiais de 

seu pensamento por meio de Sauron, que tal qual a serpente do Éden, lhes tentou e disse que 

assim alcançariam a imortalidade, seriam conhecedores daquilo que apenas os imortais 

conheciam: 

 

And he (Sauron) said, ‘The Valar have possessed themselves of the land where there is 

no death; and they lie to you concerning it, hiding it as best they may, because of their 

avarice, and their fear lest the Kings of Men should wrest from them the deathless realm 

and rule the world in their stead. And though, doubtless, the gift of life unending is not 

for all, but only for such as are worthy, being men of might and pride and great lineage, 

yet against all justice is it done that this gift, which is his due, should be withheld from 

the King of Kings, Ar-Pharazôn […] (TOLKIEN, 1985, p.330)24 

                                                             
23 Por esse motivo partiram da Terra-média e foram para a Terra de Aman, a mais ocidental de todas, junto aos 

limites do mundo; [...] Por trás das muralhas das Pélori, os Valar estabeleceram seu domínio na região chamada 

Valinor; e ali ficavam suas casas, seus jardins e suas torres. Nesse território seguro, os Valar acumularam enorme 

quantidade de luz e tudo de mais belo que fora salvo da destruição. E muitas outras coisas ainda mais formosas 

eles voltaram a criar [...] (TOLKIEN, 2001, p.30) 
24 Os Valar se apossaram da terra em que não há morte; e eles lhe dizem mentiras a respeito dela, ocultando-a da 

melhor forma possível, por causa da sua avareza e de seu temor de que os Reis dos Homens lhe tomem o reino 

imortal e governem o mundo em seu lugar. E embora, sem dúvida, o dom da vida eterna não seja para todos, mas 

apenas para aqueles que o merecem, por serem homens de poder, orgulho e alta linhagem, é uma negação de toda 

a justiça que esse dom, que é seu direito, seja recusado ao Rei dos Reis, Ar-Pharazôn [...] (TOLKIEN, 2001, p.350) 
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Segundo Frye, o Apocalipse Bíblico é a conclusão mítica não deslocada para a Bíblia 

como um todo, e ele tira de lá sua gramática de imagens apocalípticas, como pôde ser visto no 

esquema acima, e que será detalhado nos próximos parágrafos. 

 Nesse esquema, a terceira coluna refere-se a Cristo, que unifica todas as categorias em 

unidade: 

 

A concepção de ‘Cristo’ unifica todas essas categorias em identidade: Cristo é tanto o 

Deus único como único Homem, o Cordeiro de Deus, a árvore da vida, ou a vinha da 

qual somos os ramos, a pedra que os construtores rejeitaram, e o templo construído é 

idêntico a seu corpo ressuscitado. (FRYE, 2014, p.270) 

 

Expandindo esse conceito, tem-se no Cristianismo Deus sendo três pessoas e ainda um 

único Deus, ou em termos de sociedade humana, na qual somos todos indivíduos, mas unidos 

em um mesmo corpo (a igreja, no caso, de novo, do Cristianismo). 

 No esquema acima, ainda, podemos ver as figuras que simbolizam diversos aspectos 

dentro da Bíblia. Figuras como o “rebanho” ou o “pastor”, usadas tanto para se referir aos 

próprios quanto como metáforas, podem ser encontradas em outros lugares, quase sempre com 

a mesma significação que as encontramos na Bíblia. Em O Silmarillion, podemos nos remeter 

ao pedido de Yavanna a Ilúvatar depois que este permitiu a existência dos Anões de Aulë. Ela 

pediu que houvesse quem defendesse a fauna e a flora da Terra-média, e Ilúvatar concedeu seu 

desejo na forma dos Ents, os pastores das árvores, que representam os pastores mencionados 

por Frye, e as Águias, que levavam notícias do que acontecia em Arda para os Valar em Valinor 

(TOLKIEN, 1985, PP.49-53). Águias e Ents figuram como os pastores que tomam conta do 

rebanho, isto é, dos povos da Terra-média. 

 Há, ainda, outros arquétipos fornecidos com esse esquema: as imagens arcádicas na 

junção do corpo humano com o mundo vegetal – a Valië Yavanna, ou a própria questão do 

corpo que une em si diversas coisas, são figuras presentes no esquema apresentado e que se 

repetem tanto na Bíblia, o dicionário de figuras míticas apocalípticas de Frye, quanto nas 

literaturas que “deslocam” os mitos. Há, também, a figura do pássaro (pomba = espírito), 
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refletindo a união entre deuses e animais (arquétipo da metamorfose) – que podemos 

exemplificar nas Águias de Manwë, que olhavam pela Terra-média a serviço desse Vala. 

 “Em suma, o paraíso, no sentido céu, contendo os corpos incandescentes do sol, da lua 

e das estrelas, é geralmente identificado como o paraíso do mundo apocalíptico, ou pensado 

como uma passagem para ele.” (FRYE, 2014, p. 275). Cremos que Valinor se encaixa nessa 

descrição, uma vez que era a morada dos Valar, os seres divinos de Arda, além de ser, em um 

dado momento da história daquele mundo, o único lugar com luz divina. Temos ainda, nessa 

citação de Frye, mais uma imagem para a coleção: a imagem do fogo. Sabemos que, na Bíblia, 

o fogo é usado como imagem de purificação, como elemento de sacrifício. O fogo está na sarça 

que não queima, em volta dos anjos, no sacrifício pelos pecados. Parece, então, óbvio que esta 

figura esteja na parte apocalíptica das imagens, e não em seu oposto que veremos a seguir. 

Adicionamos, além disso, o fato de que fogo também ilumina, e luz nos remete, novamente, às 

Árvores de Valinor, criações de Yavanna que continham em si uma luz sagrada, utilizada na 

feitura das Silmarili, que iluminava o reino abençoado. Por conterem essa luz divina, foi 

possível que Ëarendil chegasse de fato a Valinor. Fëanor, artífice das joias, é descrito da 

seguinte maneira na obra: “Curufinwë was his name, but by his mother he was called Fëanor, 

Spirit of Fire” (TOLKIEN, 1985, p.73)25. Ao longo da narrativa, esse fogo que lhe era inerente 

era sua força e a forma como ele, apaixonadamente, conseguiu convencer os Noldor a segui-lo 

em sua vingança contra Melkor após o roubo das Silmarili e da morte de seu pai. Ora, Fëanor 

era elfo, da raça dos Eldar, aqueles que viram as luzes das Árvores, Filho de Ilúvatar, portanto, 

semi-divino e imortal. 

 Ironicamente, talvez, a água também faz parte desse mundo simbólico – não a água 

como o caos do mar, como é referido em alguns trechos bíblicos, mas a água como instrumento 

de batismo, como “água da vida”, como rios que percorrem o jardim do Éden, tal qual o sangue 

circula nas veias humanas. Ulmo, Senhor das Águas, nunca deixou de fato de estar na Terra-

média: 

 

And thus it was that by the Power of Ulmo that even under the darkness of Melkor life 

coursed still through many secret lodes, and the Earth did not die; and to all Who were 

lost in that darkness or wandered far from the light of the Valar the ear of Ulmo was 

ever open; nor he has forsaken Middle-earth” (1985, p.46) 

                                                             
25 Curufinwë era seu nome, mas por sua mãe ele foi chamado de Fëanor, Espírito de Fogo. (IBID., p.67) 
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 Por meio das águas eu circulavam por Arda, fossem mar, rio, córregos, ou qualquer 

outro fio de água, Ulmo permanecia ligado à Terra-média e cuidava dela, purificando-a da 

influência de Melkor, possibilitando a existência de vida. Podemos aludir aqui à Água da Vida 

simbolizada por Cristo na narrativa bíblica. Ali, Cristo é essa fonte da qual jorram rios de Água 

viva, água que traz vida e é a própria vida. 

“Oposta ao simbolismo apocalíptico está a apresentação do mundo que o desejo rejeita 

totalmente” (FRYE, 2014, p.277). É assim que o autor inicia seu estudo das imagens 

arquetípicas demoníacas – aquelas que se opõem à apocalíptica. Neste mundo de imagens 

demoníacas, encontramos aquilo que se opõe ao desejo, ao que é ideal que pudemos verificar 

nas imagens apocalípticas. 

Se, ao lado das imagens apocalípticas pudemos verificar a presença de Valinor, a 

morada dos deuses, ao prosseguirmos para o outro lado das imagens míticas, as demoníacas, 

podemos verificar a presença de Thangorodrim, fortaleza de Melkor, e Mordor, habitação de 

Sauron. As imagens demoníacas, opostas ao simbolismo apocalíptico abordado anteriormente, 

representam um mundo que o desejo rejeita, um mundo de “pesadelo e bode expiatório” (FRYE, 

2014, p. 277). Nesse mundo, as imagens são de dor, de tortura, de trabalho em vão. Esse mundo 

demoníaco “personifica amplamente as vastas, ameaçadoras e incompreensíveis forças da 

natureza” (FRYE, 2014, p. 277). É um mundo no qual o ego é amplificado, há tragédias e mais 

tragédias. As imagens dizem respeito a mutilações e torturas, paixões destrutivas (bruxas, 

sereias, entre outros), relações não aceitas socialmente são a paródia do casamento. Em outras 

palavras, as imagens são quase que um oposto às apocalípticas e podemos tentar resumi-las em 

um quadro, como se mostra abaixo: 

 Imagens apocalípticas Imagens demoníacas 

Mundo Divino Deus, Cristo, deuses Forças não compreensíveis 

da natureza 

Mundo Humano Homens, civilização 

humana na qual o homem 

procura colocar a natureza 

em seu corpo (refeição) 

Sociedade mantida pela 

tensão entre egos 
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Mundo Animal Pastor, rebanho, imagens 

pastorais, pássaros ou 

animais em geral 

(simbolismo totêmico) 

Monstros ou feras de 

rapina, lobo (inimigo 

tradicional do cordeiro), 

tigre, cobra, dragão 

Mundo Vegetal Árvore, flor, fruto (oliveira, 

por exemplo) 

Floresta sinistra, ermo, terra 

devastada, estéril 

Mundo Mineral Estrada, cidade, caminho 

(literatura de demanda, por 

exemplo), fogo 

(purificação) 

Desertos, pedras, terras 

devastadas, labirinto, fogo 

(demônios malignos) 

 

 Esta tabela resume as figuras identificadas por Frye, embora ainda outras ele apresente 

em seu estudo. A tabela, no entanto, nos dá uma ideia daquilo que ele coloca como imagens 

arquetípicas para cada um desses mundos, e podemos aplicá-la à obra que estudamos nessa tese: 

 

 

 Imagens apocalípticas Imagens demoníacas 

Mundo Divino Erú Ilúvatar, Valar, Maiar Melkor, Sauron 

Mundo Humano Elfos, Homens, Anões Raças corrompidas por 

Melkor: orcs (elfos 

corrompidos), e Homens 

Mundo Animal Ents, Águias Dragões, Balrogs, Lobos 

Mundo Vegetal Florestas (Doriath, Verde) Ered Gorgoroth (habitação 

das aranhas descendentes 

de Ungoliant) 

Mundo Mineral Reinos élficos e humanos 

(Gondolin, Númenor) 

Thangorodrim, Mordor 
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 Podemos observar que a tabela de imagens demoníacas mostra como que uma inversão 

daquilo que é apocalíptico e desejoso. Os orcs foram feitos por Melkor como uma cópia mal 

feita dos elfos, na verdade, foram elfos corrompidos, torturados por séculos pelo Senhor do 

Escuro. Os deuses demoníacos nada podiam criar de si mesmos, apenas corromper a obra 

daqueles que habitavam e eram manifestações da Luz de Ilúvatar. 

 Há, entre esses dois mundos, um outro, chamado por Frye de mundo das Imagens 

Analógicas. Nele, as estruturas intermediárias de imagens são menos rigorosamente 

metafóricas, e tais estruturas podem ser chamadas de modos romântico, mimético elevado e 

mimético baixo (FRYE, 2014, p.282). Em O Silmarillion, podemos observar a presença dessas 

imagens intermediárias, há personagens que não são totalmente divinos e que desempenham 

esses papéis que não são nem apocalípticos, nem demoníacos. 

No modo romance, há um mundo idealizado cujas imagens “apresentam uma 

contraparte humana do mundo apocalíptico” que ele chama de “analogia da inocência” (2014, 

p. 282). Nesse modo, as figuras arquetípicas apresentam-se, em Frye, da seguinte maneira: 

 

Mundo divino = velhos sábios com poderes mágicos, espíritos guardiões amigáveis 

Mundo Humano = imagens associadas à infância e à inocência, crianças figuram muito 

aqui 

Mundo Animal = ovelhas, cordeiros, cavalos, cães de caça, unicórnio, asno 

Mundo Vegetal = varinha mágica 

Mundo Mineral = torre e castelo 

  

 Em O Silmarillion, encontramos também essas imagens intermediárias do modo 

romance. Lemos sobre os Ístari, maiar enviados pelos Valar para auxiliar os Homens e Elfos 

em sua luta contra Sauron. Gandalf e Saruman são exemplos dessa figura que, de acordo com 

o quadro apresentado acima, aparecem na categoria de Mundo divino, são os velhos com 

poderes mágicos: 
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Even as the first shadows were felt in Mirkwood there appeared in the west of Middle-

earth the Istari, whom Men called Wizards. None knew at that time whence they were, 

save Círdan of the Havens, and only to Elrond and to Galadriel did he reveal that they 

came over the Sea. But afterwards it was said among the Elves that they were 

messengers sent by the Lords of the West to contest the power of Sauron, if he should 

arise again, and to move Elves and Men and all living things of good will to valiant 

deeds. In the likeness of Men they appeared, old but vigorous, and they changed little 

with the years, and aged but slowly” (TOLKIEN, 1985, p.361)26 

  

Na categoria de Mundo Humano, podemos citar os Hobbits e Lúthien: “O fogo no 

mundo inocente em geral é um símbolo purificador, um mundo de chamas pelo qual ninguém, 

a não ser o perfeitamente casto, pode passar.” (FRYE, 2014, p.283). Os hobbits Frodo e Sam 

passaram pelo fogo de Mordor e Lúthien pelo de Morgoth a fim de roubar a Silmarili de sua 

coroa e, embora não seja um fogo tal qual este mencionado por Frye, o que possibilitou esses 

atos foi justamente a pureza dessas personagens, em especial de Sam, no caso de O Senhor dos 

Anéis, e Lúthien. 

 Do mundo romântico das imagens da inocência, chegamos ao mundo mimético 

elevando, chamado por Frye de “analogia da natureza e da razão”, no qual há a tendência em 

“idealizar os representantes humanos dos mundos divinos e espirituais” (2014, p. 285). No 

plano divino, tem-se o rei e a deusa; os animais são de beleza orgulhosa, como a águia ou o 

leão; a imagem da varinha de condão romântica dá espaço ao cetro real; e a cidade ganha espaço 

mais proeminente do que tinha no romântico. 

 Lemos, na obra de Frye, que “A divindade circunda o rei e a dama do Amor Cortês é 

uma deusa; o amor de ambos é um poder educador e informador que leva alguém a formar uma 

unidade com os mundos espiritual e divino.” (2014, p.285). Temos, novamente, o caso de Beren 

e Lúthien. Mortal e Imortal, seu amor os conduziu não apenas a uma vitória contra Melkor ao 

conseguirem uma das Silmarili de sua coroa, mas à esperança na redenção dos dois povos. Sua 

união representa a união do divino e espiritual com o humano e a redenção, a salvação de suas 

raças vem de sua descendência. 

                                                             
26 Exatamente quando as primeiras sombras foram percebidas na Floresta das Trevas, surgiram no Oeste da Terra-

média os istari, que os homens chamavam de Magos. Na época ninguém sabia de onde eles eram, à exceção de 

Círdan dos Portos, e apenas a Elrond e a Galadriel ele revelou que haviam chegado pelo Mar. Daí em diante, 

porém, dizia-se entre os elfos que eles eram mensageiros enviados pelos Senhores do Oeste para contestar o poder 

de Sauron, se ele voltasse a se erguer, e para influenciar elfos, homens e todos os seres vivos de boa vontade para 

com atos valorosos. Apareceram com aspecto de homens velhos, porém vigorosos, e mudavam pouco com o passar 

dos anos, só envelhecendo com vagar (IBID., PP.381-2) 
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 Uma figura que podemos mencionar no mundo animal é o lobo que auxilia Beren e 

Lúthien em sua demanda. Huan, lobo que viera de Valinor com os Noldor, afeiçoa-se a Luthien 

e a auxilia, salvando-a de seus mestres e lutando contra o lobo de Melkor: “But Huan the hound 

was true of heart” (TOLKIEN, 1985, p.208)27 é uma das descrições que encontramos na obra 

acerca desse lobo, uma descrição que o eleva acima de animais do mundo primário e que o une 

a uma característica humana e divina – a compaixão, a lealdade. 

 Por fim, há o modo mimético elevado que conduz as imagens para o baixo, no qual se 

tem a analogia da experiência. A relação deste mundo é maior com o demoníaco; os seres 

divinos e espirituais têm pouca função aqui, há uma “tendência de ancorar uma visão espiritual 

em uma experiência psicológica empírica” (FRYE, 2014, p. 287). No mundo humano, 

encontramos uma paródia da idealização romântica. No mundo animal, o macaco é o animal 

por excelência devido à imitação do homem. No mundo vegetal, o campo e os jardins dão lugar 

às fazendas e ao trabalho do homem no campo e as cidades do mundo mineral são labirínticas 

metrópoles modernas. Não nos alongaremos nesse modo porque no nosso entender ele não se 

aplica à obra estudada aqui. 

 

 

 

1.4. Mythos: heróis, tragédias e finais felizes 

 

Passemos, então, à teoria do mythos apresentada por Frye e que será importante para 

nossa análise. Os mundos apocalíptico e demoníaco, segundo Frye, são quase que imutáveis, o 

que varia é o que está no centro, as analogias da inocência e da experiência que “representam a 

adaptação do mito à natureza” (FRYE, 2014, p.292) Esse processo, cíclico, que alterna sucesso 

e declínio, esforço e repouso, vida e morte, contêm sete categorias de imagens28: 

 

                                                             
27 No entanto, Huan, o cão, era fiel em seu coração (IBID., p.218). 
28 Ainda que descrito aqui como categorias separadas, é possível afirmar que tais categorias se complementam, 

um tópico a ser estudado com mais detalhes em estudo posterior a esta tese. 
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Mundo divino: movimento de morte e renascimento, normalmente identificado ou associado 

aos processos cíclicos da natureza. 

Mundo do fogo dos corpos celestiais: jornada diária do sol pelo céu, solstício e ciclo lunar 

Mundo humano: entre mundo espiritual e animal, reflete essa dualidade – vida dormindo e 

acordado, vida e morte (diferente do mundo divino) 

Mundo animal: sujeito à ordem da natureza, sugere o processo trágico da vida (seu fim súbito 

às vezes) com mais frequência. 

Mundo vegetal: ciclo anual das estações 

Mundo mineral: poetas, vida civilizada incorporada à vida orgânica (crescimento, 

amadurecimento, declínio, morte e renascimento em outra forma) 

Mundo aquático: ciclo das chuvas, nascentes, fontes de água, rios, mares, neve, etc. 

 

 Segundo Frye, esses símbolos cíclicos são normalmente divididos em quatro (quatro 

estações do ano, quatro ciclos da água, etc), mas não há ciclo do ar, “e imagens que lidem com 

o movimento do ‘espírito’ são propensas a serem associadas ao tema da imprevisibilidade ou 

da crise súbita”. (FRYE, 2014, p. 295) 

 Nas narrativas há, ainda, dois movimentos fundamentais, um que é cíclico dentro da 

ordem da natureza e outro que é dialético, que sai dessa ordem para o mundo apocalíptico 

acima. Há, então, dois “mundos”, o de cima, do romance e da analogia da inocência, e o de 

baixo, do realismo, a analogia da experiência. Levando isso em consideração, há, então, quatro 

tipos de movimentos míticos principais: dentro do romance, dentro da experiência, abaixo e 

acima (FRYE, 2014, p. 297). O movimento para baixo é o movimento trágico: “a roda da 

fortuna caindo da inocência para a hamartia e da hamartia para a catástrofe. ” (FRYE, 2014, p. 

297) – podemos pensar aqui na narrativa sobre Túrim e seu destino trágico mencionado 

anteriormente. Já o movimento para cima é o cômico, aquele que vai de complicações para um 

final feliz no qual todos vivem felizes para sempre – a eucatastrofe mencionada por Tolkien em 

On fairy stories e que é a função máxima das histórias de fadas, final previsto, ainda que 

superficialmente, na obra de Tolkien como um todo. 
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 Frye aborda, ainda, o mythos da primavera, do verão, do outono e do inverno como 

elementos narrativos, ou enredos genéricos aos quais ele chama de mythoi. Para cada um deles, 

há seis fases, três que mais se aproximam da ironia, três que mais se aproximam do romance. 

 O primeiro mythos, o da Primavera, é o da comédia. Nesse enredo, heróis e heroína 

formam, ao final, uma nova sociedade, normalmente por meio de um ritual festivo (um 

casamento, por exemplo). A sociedade na comédia é aquela desejável, com o estado das coisas 

adequados. 

 O segundo mythos, o do Verão, é o do Romance. Este enredo está mais próximo do 

sonho de satisfação do desejo e nele são projetados os ideais da classe intelectual dominante. O 

elemento central desse enredo é a busca, a aventura, sendo que a busca bem sucedida tem três 

estágios principais: a jornada perigosa e as aventuras preliminares menores (agon), o esforço 

crucial (alguma batalha na qual o herói ou o vilão – ou ambos – morrem; páthos), e a exaltação 

do herói (anagnosis). Esses estágios são a forma central do romance, e a busca que insere um 

conflito normalmente apresenta dois personagens, o herói e o antagonista, que pode ser tanto 

humano quanto mais demoníaco em seus atributos, o que depende de quão próximo ao mito o 

enredo estiver. 

 É necessário, no entanto, fazer um parêntese e diferenciar o mito do romance. No mito, 

o herói é divino; no romance, humano. Ambos, no entanto, pertencem à categoria geral da 

mitopoética. Ainda é necessário retomar que os mitos são a chave metafórica para os 

deslocamentos do romance: não podemos compreender talvez em sua totalidade o que tal 

narrativa quer dizer (dianoia) se não tivermos em mente quais mitos foram utilizados ali, em 

quais fontes o autor bebeu, qual movimento privilegiou ou o que continha na concha que ele 

pegou do Caldeirão das Histórias. 

 Ainda sobre o romance, é importante mencionar que sua forma central é a morte do 

dragão, lembrando que o monstro significa a esterilidade, a ordem decaída da natureza. E sobre 

a busca, mencionada anteriormente, pode-se dizer que há quatro aspectos que podem ser 

discernidos nele: 

 

- agon ou conflito, que é a base ou o tema arquetípico do romance; 



50 
 

- páthos ou morte (do herói ou do monstro ou dos dois), que é a catástrofe, tema arquetípico da 

tragédia; 

- sparagmos ou dilaceramento, tema arquetípico da sátira ou da ironia; e 

- anagnosis ou reconhecimento/reaparecimento do herói, que é tema arquetípico da comédia. 

 

 O mythos do Outono é a tragédia. Nela, as personagens encontram-se emancipadas do 

sonho, mas limitadas pela natureza. O herói trágico, que nos interessa de forma mais particular, 

está entre o humano e o quase divino, é superior a nós nos termos descritos por Aristóteles, mas 

ainda pequeno quando comparado ao outro lado. Ele está “no topo da roda da fortuna, a meio 

caminho entre a sociedade humana sobre a terra e algo maior no céu” (FRYE, 2014, p. 350), e 

seu isolamento está no centro da tragédia. 

A percepção na tragédia grega de que o destino é mais forte do que os deuses deixa de 

fato implícito que os deuses existem fundamentalmente para ratificar a ordem da natureza e 

que, se qualquer personalidade, mesmo divina, possuir um poder de veto genuíno à lei, é muito 

improvável que desejará exercê-lo. (FRYE, 2014, pp. 351-2) 

 Essa questão, central à tragédia, repete-se nas narrativas trágicas que foram escritas em 

épocas mais recentes, e na obra que estudamos nesse trabalho também. Há, no Silmarillion, 

alguns heróis trágicos dos quais trataremos posteriormente. Por isso, abordaremos esse mythos 

de forma reduzida aqui para que possamos ampliá-lo ao tratarmos da análise da obra em si. 

 O que é necessário mencionar neste momento é que na tragédia há um equilíbrio que 

precisa ser reestabelecido, e o agente dessa estabilização pode ser humano ou divino, um 

fantasma, o acaso, a justiça divina, entre outros. Vale mencionar, ainda que brevemente, Édipo, 

tragédia grega muito conhecida na qual há um desequilíbrio quando Édipo mata o pai, ainda 

que sem saber, e casa-se com a mãe, e este desequilíbrio é desfeito primeiramente pelo oráculo, 

que os leva, por fim, ao reconhecimento da tragédia de Édipo e finalmente ao equilíbrio, ou a 

uma tentativa dele. 

 Por fim, é importante dizer que parece que a tragédia se esquiva da antítese entre a 

responsabilidade moral e o destino arbitrário, assim como parece se esquivar da antítese entre 

bem e mal. 
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 Finalmente, temos o mythos do inverno, a ironia e a sátira, que segue os padrões míticos 

da experiência. Seu princípio central é a paródia do romance e tenta dar forma às “ambiguidades 

e complexidades cambiantes da existência não idealizada.” (FRYE, 2014, pp.368-9). Nesse 

enredo, há duas coisas que são importantes: o humor cujo fundamento é a fantasia ou a 

percepção do grotesco/absurdo e o objeto de ataque. 

Em todos esses enredos há as seis fases já mencionadas, mas não descritas, o que 

faremos a seguir em forma de quadros: 

 

Primeira fase 

Comédia Mais irônica, sociedade humorada, permanece invicta ou triunfa; 

mundo demoníaco não está distante 

Romance Mito do nascimento do herói, com frequência associada a algum 

dilúvio; há uma busca pela criança, que deve ser escondida 

Tragédia A personagem central tem a maior dignidade possível, o 

herói/heroína é geralmente inocente; corresponde ao mito do 

nascimento do herói no romance; figura central típica: mulher 

caluniada 

Ironia/Sátira Corresponde à primeira fase da comédia, não há deslocamento da 

sociedade cômica, sátira de norma baixa 

 

Segunda fase 

Comédia Herói não transforma uma sociedade humorada, mas foge dela – 

fase “quixotesca” da comédia 

Romance Juventude inocente do herói; na literatura, refere-se a um mundo 

pastoral e arcádico; mundo da magia ou lei desejável 

Tragédia Juventude do herói romântico; tragédia da inocência no sentido da 

inexperiência; dominada pela tragédia arquetípica do mundo verde 

e dourado. 

Ironia/Sátira Fontes e valores das próprias convenções são alvo do ridículo; 

comédia de fuga – herói foge para uma sociedade mais adequada 

sem transformar a sua própria 
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Terceira fase 

Comédia Cede aos desejos de um jovem 

Romance Tema normal da busca já discutido 

Tragédia Corresponde ao tema central da busca no romance com ênfase no 

sucesso ou completude da realização do herói; paradoxo da vitória 

dentro da tragédia 

Ironia/Sátira Sátira da norma elevada, desintegração, figuras gigantescas erguidas 

na própria sátira 

 

Quarta fase 

Comédia Sai do mundo da experiência para entrar no mundo da inocência e 

do romance; há dois planos sociais, sendo que um é preferido e 

idealizado. 

Romance Corresponde à quarta fase da comédia; tema central e a manutenção 

da integridade do mundo inocente diante do assalto da experiência; 

assume forma de alegoria moral 

Tragédia Típica queda do herói pela hybris e pela hamartia; vai da inocência 

para a experiência – direção em que o herói cai 

Ironia/Sátira Volta-se ao aspecto irônico da tragédia; olha para a tragédia de baixo 

para cima, de uma perspectiva moral e realista 

 

Quinta fase 

Comédia Mundo ainda mais romântico e utópico; contém as tragédias ao 

invés de evitá-las 

Romance Corresponde à quinta fase da comédia, visão de cima, reflexiva, 

idílica da experiência 

Tragédia Elemento irônico aumenta e o heroico diminui; personagens em um 

estado de liberdade inferior ao do público; tragédia do rumo perdido, 

da falta de conhecimento 
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Ironia/Sátira Corresponde à tragédia fatalista; ênfase no ciclo natural; menos 

moral e mais generalizada e metafísica em seu interesse 

 

Sexta fase 

Comédia Colapso e desintegração da sociedade cômica; mundo das histórias 

de fantasmas, suspenses, romances góticos. 

Romance Marca o final de um movimento que vai da aventura ativa à 

contemplativa; ficção de acolhimento que não confronta 

Tragédia Mundo de choque e horror; herói se encontra em uma agonia ou 

humilhação; final da fase: epifania demoníaca, visão demoníaca não 

deslocada; visão do inferno 

Ironia/Sátira Vida humana em submissão amplamente não abrandada; 

personagens são paródias de papéis românticos 

 

De forma resumida, foi possível, portanto, visualizar do que se trata cada uma das fases 

dos mythoi, descritos por Frye. Cabem, então, algumas palavras sobre a aplicação desse estudo 

na obra O Silmarillion, que estudamos aqui. Na narrativa, podemos encontrar, principalmente, 

os mythos da primavera, verão e outono. 

 

No final da peça, o artifício na intriga que une o herói à heroína faz com que uma nova 

sociedade se cristalize em volta do herói, e o momento em que essa cristalização ocorre 

é o ponto de resolução na ação, o reconhecimento cômico, anagnorisis ou cognitio. 

(FRYE, 2014, p.299) 

 

 Com essas palavras, Frye aborda uma questão importante do mythos de primavera – a 

questão do final feliz. Em O Silmarillion, vemos essa questão bem estendida em dois núcleos: 

Beren e Lúthien, Tuor e Idril. 

 

This doom she chose, forsaking the Blessed Realm, and putting aside all claim to kinship 

with those that dwelt there; that thus whatever grief might lie in wait, the fates of Beren 

and Lúthien might be joined, and their paths lead together beyond the confines of the 

world. [...] Yet in her choice the Two Kindreds have been joined; and she is the 
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forerunner of many in whom the Eldar see yet, though all the world is changed, the 

likeness of Lúthien […] (TOLKIEN, 1985, p.225)29 

 

Da união de Beren e Lúthien, foi possível a união das Duas Famílias, a saber, os Eldar 

e os Édain, Elfos e Homens, e de sua descencência, nasceu a esperança para os povos que 

habitavam a Terra-média quando Melkor ainda tinha muito poder e assolava o mundo. O outro 

casamento entre Humano e Elfa se deu entre Tuor e Idril. Mencionamos anteriormente o que 

levou Tuor a Gondolin e que ali ele e Idril se casaram e deles nasceu Eärendil: “In the spring 

of the year after was Born in Gondolin Eärendil Half-elven, the son of Tuor and Idril 

Celebrindal;” (TOLKIEN, 1985, p.291)30. Eärendil se casaria posteriormente com Elwing, 

descendente de Beren e Lúthien, e deles viriam Elros e Elrond, aquele primeiro da linhagem de 

reis de Númenor, este, pai de Arwen e fundador de Valfenda, um reino élfico que perdurou até 

a Terceira Era da Terra-média. De suas descendências, portanto, vem o “ponto de resolução na 

ação” descrita por Frye na citação acima – é dessa união que o desfecho é possível, tanto para 

a redenção dos Noldor, que puderam voltar a Valinor após seu exílio, quanto para os Homens 

nas figuras de Aragorn e Arwen e seu reinado na Quarta Era da Terra-média. 

 “O elemento central do enredo no romance é a aventura, [...] Podemos chamar essa 

aventura maior, o elemento que dá forma literária ao romance, de busca.” (FRYE, 2014, p.326). 

É nesse mythos que O Silmarillion acontece de forma mais abundante. Há várias buscas, 

demandas e aventuras no decorrer da narrativa. A primeira que podemos citar é a busca dos 

Noldor pelas Silmarils. Ainda que tenham sofrido sob o peso de uma Maldição devido aos seus 

feitos em Valinor, a busca pelas joias marcou os maiores feitos dos Noldor nos círculos do 

mundo – grandes reinos élficos, alianças entre povos e raças, batalhas contra o inimigo marcam 

essa busca, ainda que, ao final, ela nunca se concretize. 

 Inseridas nessa busca maior e entrelaçadas na Maldição de Mandos, podemos citar 

Beren e Lúthien novamente e sua busca pela captura das Silmarili da coroa de Melkor, e Tuor 

                                                             
29 Esse destino ela escolheu, abandonando o Reino Abençoado, e deixando de lado todos os direitos de parentesco 

com os que ali moravam. Que, assim, qualquer que fosse a desgraça que os aguardasse, as sinas de Beren e Lúthien 

pudessem estar unidas, e que seus caminhos seguissem juntos até os confins do mundo. [...] Porém, com a escolha 

que fez, as Duas Famílias se uniram; e ela é antepassada de muitos nos quais os Eldar ainda veem, embora todo o 

mundo esteja tão mudado, o semblante de Lúthien [...] (TOLKIEN, 2001, p.236) 
3030 Na primavera do ano seguinte nasceu em Gondolin Eärendil Meio-elfo, filho de Tuor e Idril Celebrindal; 

(IBID., p.307) 
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em sua jornada até Gondolin. Nessas narrativas, lemos suas aventuras, as provações, os 

antagonistas que são tão comuns nesse tipo de narrativa: 

 

O inimigo pode ser humano normal (como eram os homens a serviço e Melkor e 

Sauron), mas, quanto mais próximo o romance estiver do mito, mais atributos de 

divindade vão se aderir ao herói e mais o inimigo assumirá qualidades míticas 

demoníacas. (FRYE, 2014, p.327 – grifo nosso) 

 

 Havia homens a serviço de Melkor e Sauron, e estes se opunham aos elfos e homens 

que seguiam a luz de Valinor. Contudo, por se tratar de uma obra que se aproxima mais do 

mito, os inimigos descritos nela são praticamente figuras demoníacas: Melkor em especial faz 

alusão ou personifica de forma deslocada a figura de Satanás, inimigo do povo de Deus, 

representante de um mundo caído, corrompido e que corrompe a ordem natural das coisas. 

Beren e Tuor, por outro lado, recebem ajuda divina e ganham atributos divinos a fim de 

executarem suas demandas. Beren recebe ajuda de Lúthien, imortal, filha de ser divino, e Tuor 

recebe ajuda do próprio Ulmo, o Senhor das Águas. 

 O último mythos que nos interessa aqui é o do outono, a tragédia, e em especial no 

tocante a Turim, já abordado anteriormente. 

 

O herói trágico é muito superior se comparado conosco, mas há algo mais, algo de seu 

lado, contrário ao do público, diante do que ele se apequena. Esse algo a mais pode ser 

chamado de Deus, deuses, destino, acaso, fortuna, necessidade, circunstância ou 

qualquer combinação desses (FRYE, 2014, p.350) 

 

 Filho de mortais, das raças de homens amigos dos elfos, Túrim é enviado a Doriath por 

sua mãe. Seu pai está preso em Thangorodrim por Melkor, onde é torturado e alvo de uma 

maldição que abarcaria toda a sua família – algo que nos remete às maldições das tragédias 

gregas. Túrin, seguindo seu próprio coração e orgulho, recusa a ajuda do rei de Doriath e, em 

sua fúria, causa a morte de um elfo que lhe era companhia. Em sua ignorância, casa-se com sua 

irmã, que se mata ao saber a verdade pela boca de um dragão, cuja malícia pôs em execução a 

maldição que Melkor havia lançado sobre sua família. O fim trágico de Túrin é sua própria 

morte pela espada que matara o elfo. 
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 Foi possível, portanto, discorrer sobre alguns aspectos da narrativa mitológica que 

podemos ver na literatura, em especial em algumas partes de O Silmarillion. Trataremos dessas 

questões de forma mais específica nos próximos parágrafos a fim de verificarmos de que 

maneiras alguns mitos se encontram deslocados na narrativa tolkieniana. 
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2 A obra de Tolkien: a estrutura e a essência da narrativa mítica 

 

Acredita-se que a mútua correlação entre o mundo interior do homem e seu ambiente 

são tanto objeto da imaginação poética e mitológica quanto a correlação anímica dos 

princípios do consciente e do inconsciente. Pensa-se igualmente que o mundo exterior 

não é apenas material para a descrição de conflitos puramente interiores e que o 

caminho da vida humana se reflete nos mitos e nos contos maravilhosos [...]31 

 

Os mitos, ou releituras deles, se repetem e aparecem na literatura há muito tempo. 

Tolkien não foi o primeiro a usar elementos mitológicos em suas narrativas, e não será o último. 

Arquétipos podem ser encontrados nas páginas da obra tolkieniana em uma leitura não muito 

atenta. Questões como o bem versus o mal, céu e inferno, Deus e o diabo aparecem deslocados 

nessa narrativa, assim como aparecem em outras, talvez por se tratarem de questões que 

concernem o homem. Contudo, é de muita importância ressaltar que mesmo tendo usado tais 

elementos, Tolkien difere dos demais no tocante ao sentido que ele deixou subjacente ao seu 

uso das estruturas míticas, sentido que estudamos nessa tese. 

Os mitos bíblicos, ou elementos das narrativas bíblicas, aparecem com frequência na 

obra de Tolkien. Católico devoto, a influência de sua crença em sua obra salta aos olhos até 

mesmo daqueles que não conhecem tão bem o Livro Sagrado. Uma dessas narrativas é o 

Gênesis bíblico, com alguns deslocamentos e adaptações. Ao lermos a primeira narrativa do 

Silmarillion, o “Ainulindalë”, reconhecemos quase que de imediato o gênesis bíblico – um 

único Deus que cria o mundo, até a ordem de importância, por assim dizer, dos Ainur que ficam 

em Arda reflete, de certa maneira, a ordem das coisas criadas na Terra segundo a criação bíblica. 

Nessa narrativa, podemos encontrar, inclusive, Lúcifer, com outro nome, um deslocamento do 

arquétipo mitológico que carrega características semelhantes ao ser bíblico: um ser que inveja 

a criação de Deus, que deseja coisas para si, que deseja reinar sobre o mundo criado – e que 

influencia negativamente as criaturas, os filhos de Deus. 

Há, também, influências de outras mitologias na obra tolkieniana nesse início. A figura 

de Melkor, já relacionada brevemente ao mito de criação bíblico, é recorrente em outras 

mitologias – o dragão, o caos que ele simboliza. Na mitologia nórdica, por exemplo, esse caos 

por vezes se apresenta em Loki, mas também pode ser visto na serpente que permanece na base 

                                                             
3131 MELETÍNSKI, E.M. Arquétipos Literários. Cotia: Ateliê Editorial, 2002, p.23. 
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da árvore do mundo, devorando-a. Ora, na mitologia nórdica, Yggdrasil, a árvore do mundo 

representa a vida ou a possibilidade de vida para os reinos que por ela são interligados. Na obra 

de Tolkien, as Duas Árvores de Valinor traziam vida para aquele reino, iluminavam a habitação 

dos Valar e era sagrada para sua destruição pela aranha aliada a Melkor significou o fim de uma 

era naquela terra – tal qual a destruição ou fim do mundo traz consequências visíveis para a 

árvore do mundo da tradição mitológica nórdica.  

Sobre a relação entre Loki e seu aspecto maldoso, encontramos as seguintes abordagens 

na obra Deuses e mitos do norte da Europa, de H. R. Ellis Davidson: por ser capaz de mudar 

de forma, o autor afirma que “Dessa forma, Loki está ligado aos elementos mais negros do 

mundo mítico do norte, e esse vínculo é, no mínimo, tão antigo quanto os poemas dos escaldos” 

(2004, p.151). No mesmo parágrafo, algumas linhas abaixo, lemos: “Não podemos, porém, 

excluir a possibilidade de que as citações que associam Loki aos monstros são fundadas na 

tradição pagã genuína,” (2004, p.151). É verdade que Loki também carrega características que 

o qualificariam como um trickster, um deus que prega peças e é ardiloso. Contudo, suas ações 

por vezes colocam os deuses e a si mesmo em problemas, além dos problemas que ele pode 

trazer ao mundo. No decorrer da cristianização dos povos do norte da Europa, a associação de 

Loki ao diabo foi, talvez, uma consequência natural das características daquele: “No norte da 

Inglaterra, há pedras gravadas da era viking mostrando figuras monstruosas em cativeiro, que 

poderiam ser identificadas com Satanás ou Loki.” (2004, p.152). Contudo, podemos fazer um 

comentário adicional a essa consequência. Na mitologia nórdica, Loki convivia com os outros 

deuses até seu aprisionamento – que aconteceu devido a uma de suas trapaças que trouxe morte 

a um dos deuses mais queridos. Na tradição cristã e tolkieniana, Satanás e Melkor se opõem 

totalmente a Deus e a Ilúvatar, querem o domínio sobre a terra e sobre os filhos de Deus, além 

de corromperem a criação. Apesar desse aspecto que os separa em um possível diálogo entre as 

tradições, há um aspecto que os une – o aprisionamento mencionado acima. Melkor é 

aprisionado no Vazio. Satanás será aprisionado quando da segunda vinda de Cristo, e Loki é 

aprisionado conforme já abordado. Os três serão libertos por ocasião do fim do mundo. Em 

Unfinished Tales, encontramos a seguinte afirmação: “Manwë will not descend from the 

Mountain until the Dagor Dagorath, and the coming of the End, when Melkor returns.” (2014, 

p.511).32 

                                                             
32 Manwë não descerá da Montanha antes da Dagor Dagorath, e a chegada do Fim, quando Melkor retornará. 

(TOLKIEN, 2001, p.435) São poucos os casos em que Tolkien ou seu filho Christopher mencionam o Fim do 

Mundo nas obras publicadas em vida ou póstumas. Faremos referências a elas conforme necessário. 
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Há outras figuras arquetípicas que podemos identificar na narrativa tolkieniana que são 

retiradas da Bíblia: Os Valar e os Maiar são os anjos, inclusive em ordem de reverência e poder 

– eles não criam nada de si, criam a partir da Música dos Ainur – são seres dotados de poder e 

que cuidam de Arda (a imagem do anjo da guarda é bem visível aqui). Tolkien, em uma de suas 

cartas, faz a seguinte referência aos Valar: 

Os Valar ou ‘poderes, governantes’ foram a primeira ‘criação’: espíritos ou mentes 

racionais sem encarnação, criados antes do mundo físico. [...] assumem a posição 

imaginativa mas não teológica de ‘deuses’. Os Ainur tomaram parte na feitura do mundo 

como ‘subcriadores’. (Cartas, 2006, p.271) 

 

E: 

As ‘autoridades’ imediatas são os Valar (os Poderes ou Autoridades): os ‘deuses’. Mas 

são apenas espíritos criados – de elevada ordem angelical, diríamos, com seus anjos 

menores servidores – respeitáveis, mas não veneráveis; e apesar de potentemente 

‘subcriativos’ e residentes na terra a qual estão ligados por amor, tendo auxiliado em 

sua criação e em sua ordenação, não podem, por vontade própria, alterar qualquer 

disposição fundamental. (2006, p.187) 

 

Em O Silmarillion, encontramos Ilúvatar dizendo o seguinte para Melkor por ocasião 

da dissonância causada por este à Música: 

 

And thou, Melkor, shall see that no theme may be played that hath not its uttermost 

source in me, nor can any alter the music in my despite. For he that atempteth this shall 

prove but mine instrument in the devising of things more wonderful, which he himself 

hath not imagined. (TOLKIEN, 1985, pp.17-8)33 

 

Na obra Lord of elves and eldils, Purtill traça um paralelo entre o “Ainulindalë” de 

Tolkien e Paraíso Perdido de Milton: “angels are created before the material universe; God 

reveals to them something of his plans.” (2006, p.125)34, mas afirma que Tolkien acrescenta 

algo de novo em sua narrativa: “The themes of creation are laid down by Ilúvatar, but the Ainur 

are invited to ‘show forth [their] powers in adorning tis theme … with [their] own thoughts and 

                                                             
33 E tu, Melkor, verás que nenhum tema pode ser tocado sem ter em mim sua fonte mais remota, nem ninguém 

pode alterar a música contra a minha vontade. E aquele que tentar, provará não ser senão meu instrumento na 

invenção de coisas ainda mais fantásticas, que ele próprio nunca imaginou. (TOLKIEN, 2001, p.6) 
34 Anjos são criados antes do universo material; Deus lhes revela parte de seus planos. (tradução nossa) 
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devices.’” (2006, p.125)35, o que, segundo o autor, possibilitou que Melkor causasse 

dissonância, e aí encontramos a figura de Lúcifer, que teremos a oportunidade de observar com 

mais detalhe em capítulo posterior. Ora, se os Ainur podiam sub-criar a partir do tema proposto 

por Ilúvatar, então havia diversas possibilidades, incluindo a criação dos Anões por Aulë. É 

claro que, conforme está escrito na citação acima, tudo era originado no próprio Ilúvatar, logo, 

ele tinha onisciência sobre todas as coisas que foram criadas e sub-criadas. 

As árvores criadas por Yavanna, que representam a luz do Reino Abençoado e que são 

destruídas por Ungoliant, também são figuras arquetípicas não apenas com relação à Bíblia, 

mas com outras narrativas mitológicas – árvores representam vida, proteção – a luz fornecida 

por Laurelin e Telperion fornecia proteção ao Reino Abençoado, a árvore da vida no jardim do 

Éden tem função muito semelhante, e a destruição das árvores, sem que fosse possível recuperá-

las por serem obras únicas, remete à retirada da árvore da vida do jardim do Éden. Outra árvore 

que podemos evocar aqui é a já mencionada Yggdrasil da mitologia nórdica. Sua existência 

ligava os mundos e lhes dava vida, “Mas ela era mais do que isso: era também a árvore do 

mundo, o símbolo da universalidade.” (DAVIDSON, 2004, p.162). É interessante observar 

como a imagem da árvore aparece nessa narrativa mítica deslocada que conhecemos nas 

páginas de O Silmarillion, o que reforça a ideia que apresentamos aqui de que as estruturas 

míticas aparecem na literatura e compreendem a questão do significado de determinados 

elementos arquetípicos no interior dessa narrativa. 

Galadriel e Gandalf também são figuras arquetípicas – Galadriel representa a figura 

arquetípica da mãe, ela cuida da Sociedade do Anel, fornece os elementos necessários para que 

eles prossigam, é ela quem dá a Frodo a luz que o possibilita caminhar nas trevas da toca da 

Laracna e derrotá-la, ainda que temporariamente: 

 

‘But before you go, I have brought in my ship gifts which the Lord and Lady of the the 

Galadhrim now offer you in memory of Lothlórien.’ […] ‘In this phial,’ she said, ‘is 

caught the light od Eärendil’s star, set amid the waters of my fountain. It will shine the 

brighter when the night is about you. May it be a light to you in dark places, when all 

other lights go out. (TOLKIEN, The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, 

2001, pp.492,495).36 

                                                             
35 Os temas da criação são revelados por Ilúvatar, mas os Ainur são convidados a “demonstrar seus poderes 

ornamentando esse tema, [...] com seus próprios pensamentos e recursos” (tradução nossa e IBID., p.3) 
36 Mas antes que partam, trouxe em meu navio presentes que o Senhor e a Senhora dos Galadhrim agora oferecem 

a vocês em memória de Lothlórien. [...] Este frasco – disse ela – contém a luz da estrela de Eärendil, engastada 
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Nessa figura materna, temos, ainda, Varda, a Senhora das Estrelas, a quem os elfos 

reverenciam – uma identidade bastante próxima aqui com a Virgem Maria. Em O Silmarillion, 

é dito que “while they dwelt silent by Cuiviénen their eyes beheld first of all things the stars of 

heaven. Therefore they have ever loved the starlight, and have revered Varda Elentári above all 

the Valar.” (TOLKIEN, 1985, p.56)37 

Gandalf é a figura arquetípica do velho sábio dotado de poderes. Gandalf é um Ístar, um 

tipo de Maia38 que é enviado à Terra-média para ajudar a derrotar Sauron: They came therefore 

in the shape of Men, though they were never young and aged slowly, and they had many powers 

of mind and hand.” (TOLKIEN, 2014, p.506). Esse trecho, extraído de Unfinished Tales, se 

assemelha àquele extraído de O Silmarillion citado no capítulo anterior. 

Há, ainda, outras narrativas que dialogam com as narrativas bíblicas, por exemplo, o 

fratricídio em Valinor – o episódio em que alguns dos Noldor, seguindo Fëanor, matam os 

Teleri, seu povo irmão, no Reino Abençoado, história que nos remete ao assassinato de Abel 

por Caim e que gerou uma maldição para este, da mesma forma como o assassinato dos Teleri 

gerou uma maldição para os Noldor. No relato de O Silmarillion, lemos que “Thus at last the 

Teleri were overcome, and a great part of their mariners that dwelt in Alqualondë were wickedly 

slain” (1985, p.102),39 e como consequência, segundo consta na Maldição de Mandos: “Ye have 

spilled the blood of your kindred unrighteously and have stained the land of Aman. For blood 

ye shall render blood, and beyond Aman ye shall dwell in Death’s shadow.” (1985, p.103)40. 

Por terem derramado sangue inocente em terreno sagrado, sangue de um povo irmão, os Noldor 

foram amaldiçoados com a sombra da morte pairando sobre suas vidas. Algo semelhante 

podemos encontrar no relato do gênesis: 

                                                             
nas águas de minha fonte. Brilhará ainda mais quando a noite cair. Que essa luz ilumine os lugares escuros por 

onde passar, quando todas as outras luzes se apagarem. (TOLKIEN, 2002, pp.391,393) 
37 E enquanto permaneciam, ainda em silêncio, junto a Cuiviénen, seus olhos contemplaram antes de mais nada as 

estrelas do céu. Por isso, eles sempre amaram o brilho das estrelas, e reverenciam Varda Elentári mais do que 

qualquer outro Vala. (TOLKIEN, 2001, p. 42) 
38 Os Maiar são, como os Valar, originados do pensamento de Ilúvatar, criados por ele. Vieram à Terra-média 

como servos dos Valar, para os auxiliarem em sua subcriação e manutenção da terra. Sauron, atraído por Melkor, 

é um Maia, tal qual Gandalf e Saruman. 
39 Assim, finalmente, os Teleri foram derrotados e grande parte de seus marinheiros que moravam em Alqualondë 

foi brutalmente assassinada. (TOLKIEN, 2001, p.99) 

 
40Vocês derramaram o sangue de seus irmãos injustamente e macularam a terra de Aman. Pelo sangue, irão 

entregar sangue; (IBID., p.100) 
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Iahweh disse: ‘Que fizeste! Ouço o sangue de teu irmão, do solo, clamar para mim! 

Agora, és maldito e expulso do solo fértil que abriu a boca para receber de tua mão o 

sangue de teu irmão. Ainda que cultives o solo, ele não te dará mais seu produto: serás 

um fugitivo errante sobre a terra.’ (Gn 4.10-12, Bíblia de Jerusalém41) 

 

A narrativa da criação, já mencionada anteriormente, dialoga, então, com o mito bíblico, 

assim como dialoga com outros mitos de origem que seguem mais ou menos o mesmo padrão. 

No capítulo quatro teremos a oportunidade de ampliar essa questão da criação em O Silmarillion 

e o Gênesis bíblico. É interessante, contudo, observar, por exemplo, a presença de Yavanna 

como a Valië responsável pela fauna e flora da Terra-média. Yavanna figura como a mãe-terra, 

a provedora de vida vegetal e animal adorada por diversas culturas. A mãe-terra, abraçada pelo 

céu, produz vida, e Yavanna é aquela que gera os frutos e cria os animais e árvores que existem 

na terra-média. Seu esposo, Aulë, é o Vala de tudo aquilo que é parte da terra, as rochas, os 

metais. 

Outra linha narrativa constante que aparece na narrativa é a da Queda. E no Silmarillion 

podemos mencionar duas: a queda dos Noldor e a queda de Númenor. A queda dos Noldor se 

dá quando eles de fato dão ouvidos às palavras distorcidas de Melkor em Valinor, o que os leva 

a uma rebelião não apenas contra os Valar, mas contra o próprio Ilúvatar. Tal rebelião gera um 

exílio – que dialoga também com o exílio do povo de Israel depois de sua rebelião contra Deus 

no Antigo Testamento. 

A outra queda, a de Númenor, se dá também por se dar ouvidos à malícia de Sauron, 

servo e aprendiz de Melkor. Os numenorianos se rebelam contra Erú Ilúvatar e passam a 

idolatrar a Senhor do Escuro, deixaram de lhe prestar culto e passaram a procurar Valinor, 

ignorando a ordem de não navegar naquelas águas ou procurar o Reino Abençoado. Númenor 

foi destruída, sendo que poucos se salvaram – os fiéis, ou remanescente fiel que fundou reinos 

na Terra-média. 

Embora sejam de muita importância para esta tese, deixaremos um estudo mais 

abrangente dessas linhas narrativas da Queda para o capítulo quatro. Mencionamos onde elas 

aparecem nas obras com exemplos a fim de justificar a estrutura mítica na qual elas foram 

construídas. É importante ressaltar, no entanto, que essas estruturas presentes na obra 

                                                             
41 Todas as referências bíblicas serão extraídas da BJ, Editora Paulus, que seguira a abreviação BJ. 
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constituem aquilo que Frye designa como dianoia – o pensamento subjacente à estrutura mítica 

ou ao mito presente na literatura. A Queda figura na obra tolkieniana não apenas porque estamos 

lendo uma história de fadas, conforme estudaremos no próximo capítulo, mas porque há um 

significado que lhe é inerente, do qual trataremos com mais especificidade no capítulo quatro. 

O exílio mencionado acima merece um pouco mais de atenção, principalmente se 

considerarmos as narrativas bíblias que se referem a ele. Há, no Antigo Testamento, o exílio do 

povo de Israel, primeiramente do Reino do Norte e, em seguida, de Judá. Este exílio se deveu 

à rebelião dos israelitas que passaram a adorar deuses estranhos: 

 

Igualmente todos os chefes dos sacerdotes e o povo multiplicaram as infidelidades, 

imitando todas as abominações das nações, e mancharam o Templo que Iahweh havia 

consagrado para si em Jerusalém. Iahweh, Deus de seus pais, enviou-lhes sem cessar 

mensageiros, pois queria poupar seu povo e sua Habitação. Mas eles zombavam dos 

enviados de Deus, desprezavam suas palavras, escarneciam dos profetas, até que a ira 

de Iahweh contra o seu povo chegou a tal ponto que já não havia remédio. Mandou 

contra eles o rei dos caldeus, que matou pela espada [...] Deus entregou-os todos nas 

suas mãos. [...] Depois Nabucodonosor deportou para Babilônia todo o resto da 

população que escapara da espada [...] (2Cr 36.14-20, BJ) 

 

Os Noldor se rebelaram contra Ilúvatar, derramaram sangue inocente e foram exilados 

– só poderiam voltar a Valinor após algum tempo, após a maldição ser cumprida e seu tempo 

na Terra-média findar, o que aconteceu ao final da Terceira Era, após a Guerra do Anel e o fim 

do poder dos Anéis. Acabado esse período, os Noldor puderam retornar a Valinor, o que 

podemos ler no final de O Retorno do Rei, terceiro volume de O Senhor dos Anéis. É 

interessante verificar o paralelo que existe entre a rebeldia do povo de Judá sob seu rei e a 

mesma rebeldia dos Noldor, principalmente aqueles mais próximos a Fëanor, sob sua liderança. 

Essa rebeldia gerou uma queda, da qual falamos brevemente acima – queda da graça, por assim 

dizer, dos Valar, uma vez que estes fecharam o acesso dos Noldor a Valinor até que a maldição 

alcançasse seu final. Da mesma forma, o povo de Judá só pôde retornar à sua terra ao final do 

cumprimento da profecia. 

Há, ainda, outro exílio que devemos levar em consideração: o exílio do povo escolhido 

da presença de Deus, que podemos encontrar principalmente no Novo Testamento. Para que 

seja possível ao homem entrar novamente em comunhão com Deus, segundo a narrativa bíblica, 

foi necessário um sacrifício: “Mas foi uma vez por todas, agora, no fim dos tempos, que ele se 
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manifestou para abolir o pecado através de seu próprio sacrifício.” (Hb 9.26b, BJ). No 

Silmarillion há algo que nos remete a isso: Ëarendil, filho da união entre homens e elfos, filhos 

de Ilúvatar, navega até Valinor, mesmo que isso o levasse à morte, a fim de interceder em favor 

das duas raças que sofriam nas mãos de Melkor em Beleriand: “Here none but myself shall set 

foot, lest you fall under the wrath of the Valar. But that peril I will take on myself alone, for the 

sake of the Two Kindreds.” (TOLKIEN, 1985, p.298)42. Ëarendil nunca mais voltou a 

Beleriand, seu sacrifício foi aceito e ele navega os céus com uma Silmaril em sua testa. Essa 

narrativa nos remete ao sacrifício de Cristo, que enfrentou a morte em favor dos Homens e 

possibilitou a entrada na presença de Deus. Esse sacrifício permite a volta dos exilados humanos 

à presença divina assim como o risco corrido por Ëarendil trouxe o início do retorno possível 

dos Noldor a Valinor. 

Dados esses primeiros exemplos de como a narrativa mítica se dá em O Silmarillion, é 

importante voltarmos nossos olhos a um aspecto estudado no capítulo anterior, que são as 

imagens mencionadas por Frye, em seu estudo, dos mundos apocalípticos e demoníacos, e 

expandir, ainda que um pouco, a forma como tais figuras aparecem na obra de Tolkien. 

“Professor Frye and his disciples have taught us to account for much of this sense of 

import by identifying as archetypal such stories as mythic. And it is clear that Tolkien does 

draw his material from sources close to their roots in ritual and myth.” (URANG, Shadows of 

Heaven, 1971, p.104).43 Podemos, primeiramente, mencionar Valinor, o Reino Abençoado. Ali 

ficavam os Salões de Mandos, um lugar para onde os elfos iam após sua morte e de onde 

poderiam voltar, caso quisessem. Essa imagem nos remete ao purgatório católico, um lugar 

temporário de onde o homem segue para o céu e para o inferno. Essa imagem não existe no 

Protestantismo, por exemplo, o homem, ao morrer, segue para o céu ou para o inferno. Ainda 

assim, purgatório, céu e inferno são lugares intermediários, assim como era Valinor. Havia um 

final dos tempos profetizado na obra, mesmo que não detalhado, e nesse final, os destinos de 

Arda, Homens, Elfos e Anões seria decidido. Valinor, no entanto, era a habitação dos Valar, 

conforme já mencionado, as terras Imortais nas quais eles guardaram tudo que era belo de sua 

criação anterior à destruição de Almaren, primeira morada dos Valar em Arda. Em Valinor, 

Yavanna fez as Duas Árvores nas quais os destinos de Arda estavam entrelaçados – uma 

                                                             
42 Aqui ninguém, a não ser eu, vai pôr os pés – disse-lhes, então -, para que não caia sobre vocês a ira dos Valar. 

Mas este risco eu vou correr sozinho, pelo bem das Duas Famílias. (TOLKIEN, 2001, p.316) 
43 O Professor Frye e seus discípulos nos ensinaram a levar bastante em consideração essa percepção da 

importância ao identificar tais figuras como arquétipos e tais histórias como míticas. E está claro que Tolkien de 

fato colhe seu material de fontes próximas às suas raízes rituais e míticas. (tradução nossa) 
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referência importante à Yggdrasil e ao fato de que ela representava a vida nos mundos e dos 

deuses na mitologia nórdica. 

Estas Árvores, representantes de acordo com a obra de Frye do mundo vegetal, 

simbolizam não apenas a vida em Arda, mas a vida da própria Arda. Delas vinha a luz que 

iluminava o Reino Abençoado, delas Fëanor fez as Silmarili, em cujos destinos os povos de 

Arda foram laçados, de seu último fruto, Yavanna criou o carro do Sol e da Lua: “Yet even as 

hope failed and her song faltered, Telperion bore at last upon a leafless bough one great flower 

of silver, and Laurelin a single fruit of gold.” (TOLKIEN, 1985, p.116)44 A criação do sol e da 

lua marcam, em O Silmarillion, o surgimento dos Homens, os filhos mais novos de Ilúvatar. 

Ainda nesse campo das imagens apocalípticas que podem ser verificadas na obra de 

Tolkien, encontramos as cidades élficas em Valinor, as quais os Noldor tentaram refazer na 

Terra-média quando de seu exílio: But Turgon had become proud, and Gondolin as beautiful 

as a memory of Elven Tirion [...] (1985, pp.289-90)45. A cidade de Tirion, em Valinor, era a 

habitação dos Noldor naquela terra, e os reinos noldor na Terra-média guardavam semelhança 

a esta cidade ideal, desejável, segundo Frye defende com relação às imagens apocalípticas e o 

mundo ideal que elas representam. 

Acerca das imagens demoníacas, que são a contraparte não desejável das imagens 

apocalípticas, mencionamos no capítulo anterior, em forma de tabela, essas contrapartes no 

universo tolkieniano apresentado em O Silmarillion. Cabem, portanto, algumas palavras sobre 

essas imagens. Se Valinor é o arquétipo do Paraíso, Thangorodrim, a fortaleza de Melkor, é sua 

contraparte demoníaca. Essas torres onde Melkor domina são descritas na obra como “black 

and desolate and exceedingly lofty; and smoke issued from their tops, dark and foul upon the 

northern sky.” (1985, p.140)46, e essa fumaça, por vezes na forma de nuvem negra, ia à frente 

dos exércitos de Melkor pois eles não podiam suportar a luz do sol. 

Das corrupções de Melkor, mencionamos no capítulo anterior os dragões e balrogs. Dos 

dragões, podemos mencionar Glaurung, que com sua malícia enganou a Nienor, irmã de Turin, 

e ao próprio Túrin. Quando o dragão está à beira da morte, pelas mãos de Túrin, Nienor os 

                                                             
4444 Mesmo assim, no exato momento em que faltou esperança, e seu canto hesitou,, Telperion produziu, afinal, 

num galho sem folhas, uma enorme flor de prata; e Laurelin, um único fruto de ouro. (TOLKIEN, 2001, p.116) 
45 Entretanto, Turgon fora dominado pelo orgulho, e Gondolin se tornara bela como uma lembrança da Tirion 

élfica. (IBID., p.306) 
46 Negras, desoladas e extremamente altas. De seu cume saía fumaça, escura e repugnante, para os céus do norte. 

(IBID., p.144) 
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encontra e Glaurung lhe diz: “Hail, Nienor, daughter of Húrin. We meet again ere the end. I 

give thee joy that thou hast found thy brother at last.” (1985, p.269)47. Nesse momento, o dragão 

morre e todas as mentiras e maldade desaparecem. Nienor, sabendo que seu irmão e seu esposo 

são a mesma pessoa, se joga no rio e desaparece. Túrin, sabendo da desgraça da qual fora vítima 

e autor, oferece sua vida à sua espada. 

Melkor, assim como toda a corrupção das obras que ele fez em Arda, fazem parte, então, 

desse mundo de imagens demoníacas, conforme pudemos verificar tanto acima quanto no 

capítulo anterior. Por desejar coisas para si e que o louvem, ou o sirvam, como podemos 

observar na obra, Melkor corrompe tudo aquilo que os Valar fizeram, sendo uma das maiores 

dessas corrupções os orcs, elfos torturados até o ponto de não poderem mais retornar a seu 

estado anterior. Ainda em imagens opostas às criadas pelos Valar, podemos mencionar os 

dragões, opostos às águias dos Senhores do Oeste, e os lobos (wargs), classificados por Frye 

como figuras do mundo demoníaco em oposição ao apocalíptico. 

Podemos afirmar, então, que na obra de Tolkien, esses dois mundos podem ser 

claramente verificados: as figuras apocalípticas nas criações inspiradas por Ilúvatar nos Valar 

e a corrupção dessas mesmas criações no mundo demoníaco, corrompidas por Melkor. 

No capítulo anterior, foi mencionada a presença da água como imagem tanto 

apocalíptica quanto demoníaca. Em O Silmarillion, podemos citar algumas passagens nas quais 

a água figura nesses dois mundos de imagens de Frye. Ulmo, Senhor das Águas, exerce seu 

poder por meio delas na Terra-média no decorrer dos anos nos quais Melkor dominava ali. Seu 

poder curava as corrupções efetuadas por Melkor, dando um tipo de fôlego de vida para as 

criações que ali tinham restado: 

 

Nonetheless Ulmo loves both Elves and Men, and never abandoned them, not even 

when they lay under the wrath of the Valar. At times he will come unseen to the shores 

of Middle-earth, or pass far inland up firths of the sea, and there make music upon his 

great horns, the Ulumúri, that are wrought of white shell; and those to whom that music 

comes hear it ever after in their hearts, and longing for the sea never leaves them again. 

But mostly Ulmo speaks to those who dwell in Middle-earth with voices that are heard 

only as the music of water. For all seas, lakes, rivers, fountains and springs are in his 

government; so that the Elves say that the spirit of Ulmo runs in all the veins of the 

                                                             
47 Salve, Nienor, filha de Húrin. Voltamos a nos encontrar antes do fim. Dou-te a alegria de afinal encontrares teu 

irmão. (IBID., p.285) 
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world. Thus news comes to Ulmo, even in the deeps, of all the needs and griefs of Arda, 

which otherwise would be hidden from Manwë. (1985, p.29)48 

 

Nesse aspecto, as águas tem um tipo de poder benéfico, há aquele que as governa e as 

utiliza para o bem dos habitantes de Arda. Podemos, dizer, então, que Ulmo e as águas que ele 

governa são imagens do mundo apocalíptico segundo Frye observou em sua obra. 

Na narrativa acerca de Númenor, a água assume a posição tanto de imagem apocalíptica 

quanto demoníaca. No primeiro caso, é instrumento de salvação dos fiéis de Númenor – e aí 

novamente aparece a figura de Ulmo; no segundo, é significa o caos que o mar pode trazer, 

destruindo toda uma civilização. De acordo com Frye, a água “pertence tradicionalmente a um 

reino de existência abaixo da vida humana, o estado de caos ou dissolução que se segue à morte 

comum, ou a redução ao inorgânico.” (2014, p.276), contudo, no mesmo parágrafo, 

encontramos que no mundo de imagens apocalípticas, a água representa a “água da vida, o rio 

quadripartido do Éden que reapararece na Cidade de Deus e é representado pelo ritual do 

batismo.” (2014, p.276), o que confirma a ideia defendida acima acerca das águas em O 

Silmarillion. 

A narrativa acerca de Númenor dialoga com três narrativas míticas diferentes, a saber, 

Gilgamesh, o dilúvio bíblico e Atlântida. Sobre Gilgamesh, Kenneth C. Davis escreve o 

seguinte: “Modelo para muitos heróis imperfeitos posteriores, Gilgamesh é aquele homem que 

parece ter tudo de que precisa, mas que se lança em uma série de aventuras, buscando tornar-

se mais nobre, ou iluminado – ou imortal – durante o processo.” (2015, p.218). 

 Essa descrição em parte nos remete a Ar-Pharazôn, último rei de Númenor antes de sua 

destruição. Númenor começou com um reino em uma ilha após a Guerra da Ira, na qual os Valar 

aprisionaram Melkor no Vazio. Um de seus servos mais poderosos, Sauron, permaneceu 

escondido na Terra-média a fim de escapar da punição dos Valar. Passados muitos anos, Sauron 

começou a exercer enorme influência e a subjugar aqueles que habitavam em Arda. Ar-

Pharazôn, então, decide subjugar o próprio Sauron que viu que, “the power and majesty of the 

                                                             
4848 Não obstante, Ulmo ama elfos e homens e nunca os abandona, nem mesmo quando foram alvo da ira dos 

Valar. Às vezes, ele vem despercebido ao litoral da Terra-média, ou entra terra adentro, subindo por braços de mar 

para aí criar música com suas grandes trompas, as Ulumúri, que são feitas de concha branca; e aqueles que a 

escutam, passam a ouvi-la para sempre em seu coração, e o anseio pelo mar nunca mais os abandona. Na maioria 

das vezes, porém, Ulmo fala àqueles que moram na Terra-média com vozes que são ouvidas apenas como música 

das águas. Pois tem sob seu domínio todos os mares, lagos, fontes e nascentes, e os elfos dizem que o espírito de 

Ulmo corre em todas as veias do mundo. Assim, mesmo nas profundezas do mar, chegam a Ulmo notícias de todas 

as necessidades e aflições de Arda, que de outra forma permaneceriam ocultas a Manwë. (IBID., pp.17-8) 
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Kings of the Sea surpassed all rumour about them; […] and he saw not his time yet to work his 

will with the Dúnedain.” (TOLKIEN, 1985, p.325)49 Um pouco acima dessa afirmação, 

encontramos uma que dialoga com aquela feita acerca de Gilgamesh, com respeito ao seu 

orgulho de que “no king should ever arise so mighty as to vie with the Heir of Eärendil” (1985, 

p.325)50 Ora, é importante lembrar que os reis de Númenor, descendentes de Eärendil, tinham 

vida prolongada se comparados aos homens de outras casas, tinham algo de divino em seu 

sangue pois vinham da união entre elfos e homens. Gilgamesh, de acordo com Davis, “alegava 

ser dois terços divino e um terço mortal” (2015, p.218), o que lhe garantia, em sua mente, alguns 

direitos, como forçar os jovens a trabalhar e estuprar donzelas, ainda segundo Davis (2015, 

p.218). Essa relação entre a ascendência dos dois personagens, além de seu orgulho e soberba, 

já seria um diálogo do qual podemos nos servir. Contudo, há ainda a busca pela imortalidade 

entre os dois. Gilgamesh, perturbado com a possibilidade da morte, parte em busca do segredo 

da imortalidade. Ele vai, então, visitar seu ancestral, Utnapishim, “que havia recebido dos 

deuses o segredo da vida eterna.” (DAVIS, 2015, p.233). Sua busca, porém, revela-se 

infrutífera, pois mesmo tendo adquirido tal segredo, ele o perde para uma serpente que, atraída 

pelo perfume da planta da imortalidade (2015, p.220), devora-a e permanece imortal, “uma 

explicação mítica para a troca de peles da serpente.” (2015, p.220). É interessante observar aqui 

a presença da serpente, normalmente considerada como uma imagem representativa do caos e 

que impede o homem de alcançar a imortalidade. Sauron ocupa essa mesma posição com 

relação a Ar-Pharazôn. 

 No relato do Gênesis, diz-se que a serpente “era o animal mais astuto de todos os animais 

dos campos” (Gênesis 3.1, BJ), em outras traduções da Bíblia encontramos o termo “sagaz”, e 

tal sagacidade ou astúcia a auxilia em sua missão: fazer com que o homem conheça, como Deus, 

o bem e o mal – ou alcance a imortalidade, como é função das serpentes em diversas mitologias. 

No Gênesis, a serpente é bem-sucedida, na narrativa sobre Númenor, chamada de 

“Akkalabêth”, Sauron desempenha esse papel, e também é bem-sucedido: 

 

Yet such was the cunning of his mind and mouth, and the strength of his hidden will, 

that ere three years had passed he had become closest to the secret counsels of the King; 

                                                             
49 O poder e a majestade dos Reis do Mar superava tudo o que deles se dizia, [...] E viu que ainda não chegara a 

hora de fazer valer sua vontade com os dúnedain. (IBID., p.344) 
50 Nenhum rei jamais surgiria com tanto poder a ponto de rivalizar com o Herdeiro de Eärendil” (IBID., p.344) 
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for flattery sweet as honey was ever on his tongue, and knowledge he had of many 

things yet unrevealed to Men. (TOLKIEN, 1985, p.326)51 

 

Essa astúcia de Sauron desvirtuou o culto a Ilúvatar, voltando-o a Melkor e, 

consequentemente, tornando Númenor um lugar mais sombrio. Ar-Pharazôn proíbe que se suba 

para adorar Ilúvatar e apenas os Fiéis permanecem, em segredo, leais ao Único. Percebendo 

que sua morte se aproximava, Ar-Pharazôn, influenciado por Sauron, decide navegar até o 

Oeste, ele “began to ponder in his heart how he might make war upon the Valar.” (1985, 

p.330)52 Apesar da vida longa que lhes fora concedida, os númenorianos ainda morreriam, e 

havia, ainda, um interdito que os proibia de navegar até Valinor. Em seu orgulho e medo da 

morte, Ar-Pharazôn ouve Sauron e decide guerrear contra os Valar. 

No relato mesopotâmico de Utnapishim, os deuses determinam a destruição da terra, 

pois “haviam se irritado com o crescimento desenfreado da população e com todo o barulho 

que os homens faziam” (DAVIS, 2015, p.223). Enki, deus da água, alerta Utnapishim acerca 

do dilúvio e o instrui a “construir uma barca e enchê-la com as sementes de todas as coisas 

vivas.” (2015, p.223). A figura de Utnapishim dialoga com o Noé do relato bíblico: 

 

Noé era um homem justo, íntegro entre seus contemporâneos, e andava com Deus. [...] 

A terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. Deus viu a terra: estava 

pervertida, porque toda carne tinha uma conduta perversa sobre a terra. Deus disse a 

Noé: “Chegou o fim de toda carne, eu o decidi, pois a terra está cheia de violência por 

causa dos homens, e eu os farei desaparecer da terra. Faze uma arca de madeira resinosa; 

tu a farás de caniços e a calafetarás com betume por dentro e por fora. [...] estabelecerei 

minha aliança contigo e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de 

teus filhos contigo. De tudo o que vive, de tudo que é carne, farás entrar na arca dois de 

cada espécie, um macho e uma fêmea, para os conservares em vida contigo. (Gn 6.9-

19, BJ) 

 

Noé e Utnapishim foram designados para a construção de uma arca a fim de preservar 

a vida. Amandil, pai de Elendil, descendentes de Eärendil, ao perceber que o rei guerrearia com 

os Valar a fim de obter as Terras Imortais e a imortalidade que acreditava estar naquelas terras, 

                                                             
5151 Contudo, tal era sua astúcia em raciocínio e palavras, e tal a força de sua determinação oculta, que, antes que 

se passassem três anos, ele já se tornara íntimo dos pensamentos secretos do Rei. Pois elogios doces como o mel 

estavam sempre na ponta de sua língua, e Sauron conhecia muitos fatos ainda não revelados aos homens. (IBID., 

p.345) 
52 Começou a ponderar em seu íntimo como empreender uma guerra contra os Valar. (IBID., p.350) 
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diz a seu filho que partiria para Valinor com o intuito de, assim como Eärendil, suplicar pelas 

vidas dos Fiéis de Númenor: 

And as for the Ban, I will suffer myself the penalty, lest all my people should become 

guilty. (TOLKIEN, 1985, p.331)53 Ele aconselha Elendil a prepararem barcos para 

seguirem para leste, “and the Faithful put aboard their wives and their children, and their 

heirlooms, and great store of goods. Many things there were of beauty and power, such 

as the Númenoreans had contrived in the days of their wisdom, vessels and jewels, and 

scrolls of lore written in scarlet and black. And Seven Stones they had, the gift of the 

Eldar, but in the ship of Isildur was guarded the young tree, the scion of Nimloth the 

Fair. (1985, p.332)54 

 

Devido a esta ação de Amandil e Elendil, foi possível aos Fiéis viverem após a 

destruição de Númenor pelas águas. As águas, então, representam nos casos das três narrativas 

acima a purificação e a salvação. No sacramento cristão do batismo, acredita-se que o mergulhar 

nas águas significa morrer para a vida anterior à salvação, e o surgir de novo das águas significa 

o nascimento para a nova vida em Cristo. Por meio das águas, Elendil e os Fiéis foram lançados 

à Terra-média em uma grande onda e vento vindos do Oeste, por meio de uma arca, ou barca, 

foi possível a Noé e a Utnapishim salvarem não apenas suas famílias, mas também a vida que 

havia na terra antes do dilúvio. Contudo, para os que deixaram o caminho de Ilúvatar e passaram 

a adorar Melkor, as águas representaram o caos e a morte, não apenas para eles, mas para o 

mundo em que habitavam – o que dialoga com a narrativa bíblica acerca do que aconteceu com 

aqueles que não ouviram Noé quando este avisou do dilúvio e do que se sucederia à Terra e aos 

que nela habitavam: 

 

O próprio Dilúvio é uma imagem demoníaca, no sentido de ser uma imagem da ira e da 

vingança divinas, ou uma imagem de salvação, dependendo do ponto de vista que se 

olhe: se o d Noé e de sua família, ou se de todos os outros. (FRYE, 2004, p.180) 

 

Com relação à narrativa de Atlântida, encontramos a seguinte descrição na obra de 

Davis: “Nessa civilização lendária, que teria prosperado há mais de 10 mil anos, ‘os homens 

                                                             
53 E quanto à interdição, sofrerei em mim mesmo a punição, para que todo o meu povo não se sinta culpado. (IBID., 

p.350) 
5454 E os Fiéis embarcaram suas mulheres e filhos, seus bens de herança e enorme quantidade de mercadorias. 

Eram muitos os objetos de beleza e poder, como os que os númenoreanos haviam criado em seus tempos de 

sabedoria, potes e joias, bem como pergaminhos de tradições inscritos em negro e vermelho. E eles possuíam Sete 

Pedras, presentes dos eldar. No barco de Isildur, porém, era guardada a jovem árvore, a muda de Nimloth, a Bela. 

(IBID., p.355) 
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mais civilizados’, como descreve Platão, haviam descendido de Posêidon e criado um paraíso 

na Terra.” (2015, p.321). Essa descrição dialoga com a ilha de Númenor e com o fato de serem 

seus habitantes descendentes também de elfos. Númenor foi criada especialmente para os 

descendentes de Elros: 

 

To the Fathers of Men of the three faithful houses rich reward was also given. [...] A 

land was made for the Edain to dwell in, neither parto d Middle-Earth nor of Valinor, 

for it was sundered from either by a wide sea; yet it was nearer to Valinor. It was raised 

by Ossë out of the depths of the Great Water, and it was established by Aulë and 

enriched by Yavanna (TOLKIEN, 1985, p.312)55 

 

De acordo com Os diálogos de Platão sobre Atlântida, a ilha foi criada por Posêidon 

quando este se enamorou da filha do casal que habitava na ilha. Ele, então, separou a montanha 

do restante da ilha por braços de mar e terra e se estabeleceu ali. Segundo consta na obra de 

Platão, Posêidon, “com toda a facilidade de que dispunha em sua qualidade de deus, fazendo 

jorar da terra duas nascentes de água, uma fria, outra quente, e brotar dos alimentos suficientes 

e em grande variedade.”56 Nasceram-lhe, ali, muitos filhos, e a eles foi dado domínio sobre 

determinada parte da ilha. Segundo consta na obra de Davis, “o povo da ilha se tornou corrupto 

e ganancioso, e foi punido pelos deuses.” (2015, p.322) – algo muito parecido com o que 

aconteceu na narrativa acerca de Númenor, e “Por um dia e uma noite, fortes explosões 

abalaram o continente, fazendo com que ele afundasse no mar.” (2015, p.322). No 

“Akkalabêth”, encontramos a seguinte descrição da destruição de Númenor: 

 

But Ilúvatar showed forth his Power, and he changed the fashion of the world; and a 

great chasm opened in the sea between Númenor and the Deathless Lands, and the 

waters flowed down into it, and the noise and smoke of the cataracts went up to heaven, 

and the world was shaken. […] In an hour unlooked for by Men this doom befell, on the 

nine and thirtieth day since the passing of the fleets. Then suddenly fire burst from the 

                                                             
55 Aos Ancestrais dos Homens, das três Casas Fiéis, também foi dada uma rica recompensa. [...] Foi criada uma 

terra para ser habitada pelos edain, nem parte da Terra-média nem de Valinor, pois estava separada das duas por 

um vasto oceano. Entretanto, ficava mais próxima de Valinor. Foi erguida por Ossë das profundezas das Grandes 

Águas, e foi estabelecida por Aulë e enriquecida por Yavanna (IBID., p.331) 
56 Trecho extraído da versão digital da obra, encontrado em http://abdet.com.br/site/wp-

content/uploads/2014/09/Di%C3%A1logos-sobre-Atlantida.pdf, acesso em 21/05/2016, 20:00hrs 

http://abdet.com.br/site/wp-content/uploads/2014/09/Di%C3%A1logos-sobre-Atlantida.pdf
http://abdet.com.br/site/wp-content/uploads/2014/09/Di%C3%A1logos-sobre-Atlantida.pdf
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Meneltarma, and there came a mighty wind and a tumult of the earth, and the sky reeled, 

and the hills slid, and Númenor went down into the sea, (TOLKIEN, 1985, pp.335-6)57 

 

Númenor e Atlântida tiveram o mesmo fim: foram engolidas pelo mar e o mundo 

mudou. Podemos dizer que o mesmo aconteceu com a Terra anterior ao dilúvio na Bíblia e em 

Gilgamesh. Nos três relatos, fica evidente a insatisfação divina com o que acontecia na terra, a 

salvação por meio de uma arca, barca ou barcos, a destruição completa do mundo ou ilha que 

havia sido fonte da insatisfação de Deus e dos deuses. Temos, então, a água figurando tanto no 

mundo das imagens apocalípticas quanto no mundo das imagens demoníacas: instrumento de 

salvação para Elendil e os Fiéis, para Noé e Utnapishim e suas famílias, mas instrumento de 

perdição para os infiéis de Númenor e da terra. 

Cabe uma última referência à figura arquetípica aquática no seu sentido de travessia. No 

Livro do Êxodo, lemos que o povo hebreu atravessou o Mar Vermelho, que se abriu e “Os filhos 

de Israel entraram pelo meio do mar em seco; e as águas formaram como que um muro à sua 

direita e à sua esquerda.” (Ex 14.22). O mar, que também é uma imagem demoníaca que remete 

ao caos, foi, nesse caso, instrumento de libertação dos israelitas; para os egípcios que os 

perseguiam, no entanto, foi instrumento da sua morte. Em O Silmarillion, logo após o fratricídio 

cometido pelos Noldor, lemos que o medo da traição predita por Mandos já entrava em ação, e 

Fëanor, com seus filhos, tomaram todos os barcos, abandonando Fingolfin e o povo que estava 

com ele, mas “The fire of their hearts was young, and led by Fingolfin and his sons, and by 

Finrod and Galadriel, they dared to pass into the bitterest North; and finding no other way they 

endured at last the terror of Helcaraxë and the cruel hills of ice.” (TOLKIEN, 1985, p.106)58. 

Eles atravessaram o gelo para chegar enfim à Terra-média, uma narrativa que remete à travessia 

do povo hebreu não apenas pelo Mar Vermelho, mas pelo deserto até a Terra Prometida. A água 

nessa narrativa simboliza tanto o caos quanto a possibilidade de uma nova vida em um paradoxo 

ao qual apenas aqueles de raça imortal poderiam sobreviver. 

                                                             
57 Ilúvatar, porém, acionou seu poder e mudou a aparência do mundo. Abriu-se então no mar um imenso precipício 

entre Númenor e as Terras Imortais, e as águas jorraram para dentro dele. E o estrondo e a espuma das cataratas 

subiram aos céus; e o mundo foi abalado. [...] Essa tragédia ocorreu numa hora inesperada pelos homens, no 

trigésimo nono dia da passagem da esquadra. De repente, Meneltarma explodiu em chamas; vieram um vento 

fortíssimo e um tumulto na Terra; os céus tremeram e as colinas deslizaram; e Númenor afundou no oceano, 

(IBID., pp.355-6) 
58 O ânimo de seus corações tinha energia; e, liderados por Fingolfin e seus filhos, e por Finrod e Galadriel, eles 

ousaram penetrar nas regiões mais hostis ao norte. E, não encontrando nenhum outro caminho, enfrentaram afinal 

o horror da Helcaraxë e os cruéis blocos de gelo. (IBID., p.103) 
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Anteriormente, mencionamos duas quedas que acontecem na obra. Contudo, não apenas 

Númenor ou os Noldor caem, mas há quedas de personagens, quedas que nos remetem ao 

destino do herói trágico abordado ao longo do estudo de Frye. Podemos dizer, então, que a 

queda é uma constante arquetípica na obra de Tolkien. O destino que pesa sobre algumas 

personagens acaba se cumprindo, e eles não conseguem escapar dele, pois não depende deles, 

suas ações os conduzem por este fio que finalmente os levará ao cumprimento seja da maldição, 

da profecia, do destino. Fëanor pode ser citado como um primeiro exemplo. Noldo filho do Rei 

dos Noldor, sua mãe parte para os salões de Mandos para não mais voltar. De sua habilidade 

em fazer joias, vieram as Silmarili, que continham a luz das Duas Árvores em seu interior. Tais 

gemas ganharam um lugar especial em seu coração a ponto de serem escondidas da vista de 

qualquer um em Valinor. Por dar ouvidos a Melkor e seus enganos sutis, Fëanor se rebelou 

abertamente contra os Valar, negando-lhes até mesmo a possibilidade de recuperar as Árvores 

depois que elas foram destruídas por Ungoliant e Melkor. Em sua ira, Fëanor faz um juramento 

terrível, e seus filhos fizeram o mesmo: 

 

Then Fëanor swore a terrible oath. His seven sons leapt straightway to his side and took 

the same selfsame vow together, and red as blood shone their drawn swords in the glare 

of the torches. They swore an oath which none shall break, and none should take, by the 

name even of Ilúvatar, calling the Everlasting Dark upon them IF they kept it not; and 

Manwë they named in witness, and Varda, and the hallowed mountain of Taniquetil, 

vowing to pursue with vengeance and hatred to the ends of the world Vala, Demon, El 

for Man as yet Born, or any creature, great or small, good or evil, that time should bring 

forth unto the end of days, whoso should hold, take or keep a Silmaril from their 

possession. (TOLKIEN, 1985, pp.97-8)59 

 

Esse juramento, feito sob efeito da ira de Fëanor, arrastou muitos Noldor com ele para 

o exílio na Terra-média sob a Maldição de Mandos. Além disso, tal juramento decidiu muitas 

coisas durante o tempo em que os Noldor habitaram em Beleriand, inclusive algumas de suas 

relações entre si e com Homens e Anões. Thingol, rei de Doriath e pai de Lúthien, recusou-se 

a entregar a Silmaril obtida por Beren e Lúthien para os filhos de Fëanor: “For Maedhros and 

                                                             
59 Nesse momento, Fëanor fez um juramento terrível. Seus sete filhos colocaram-se imediatamente a seu lado e 

fizeram juntos o mesmo voto, e vermelhas como sangue brilharam suas espadas desembainhadas à luz dos 

archotes. Fizeram um voto que ninguém deveria quebrar, e que ninguém deveria fazer, nem mesmo em nome de 

Ilúvatar, conclamando as Trevas Eternas a caírem sobre eles se não o cumprissem. E como testemunhas nomearam 

Manwë, Varda e a montanha abençoada de Taniquetil, jurando perseguir até o fim do mundo  com vingança e ódio 

qualquer Vala, demônio, elfo ou homem ainda não nascido, ou qualquer criatura, grande ou pequena, boa ou má, 

que o tempo fizesse surgir até o final dos tempos, quem quer que segurasse, tomasse ou guardasse uma Silmaril, 

impedindo que eles dela se apoderassem. (IBID., p.94) 
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his brothers, being constraint by their oath, had before sent to Thingol and reminded him with 

haughty words of their claim, summoning him to yield the Silmaril, or become their enemy.” 

(TOLKIEN, 1983, p.227)60 Esse atrito entre elfos gerou sua divisão, e portanto, não podiam 

guerrear com força total contra Melkor. 

Uma vez em Beleriand, os Noldor formam seus reinos. Estes caem um por um porque 

também estão sob o mesmo peso do destino, que se cumprirá antes que o mundo seja 

modificado. Tal destino foi traçado quando da sua fuga e assassinato dos Teleri em Valinor. Ao 

chegar em Gondolin, Tuor, sendo porta-voz de Ulmo, diz a Turgon que “the Curse of Mandos 

now hastened to its fulfilment, when all the works of the Noldor should perish,” (1985, p.289)61. 

Gondolin era o último reino noldor em Beleriand antes da derrota de Melkor ao final da Primeira 

Era. O fato de estar escondida nas montanhas foi decisivo para sua duração, mas a Maldição de 

Mandos não poderia ser evitada, e os Noldor que ali habitavam encontrariam seu destino. 

Beren, humano, também carrega um destino sobre si e enlaça Lúthien nele, a diferença 

é que eles acabam por ter um final quase feliz, ainda que separados, Lúthien principalmente, de 

suas famílias – é de sua descendência que vem a salvação e o socorro dos Homens e Elfos de 

Beleriand: “Then Huor spoke and said: ‘Yet if it stands but a little while, then out of your house 

shall come the hope of Elves and Men.” (1985, p.233)62 Huor, pai de Tuor, profetiza a união de 

Elfos e Homens na união de seu filho com a filha de Turgon, porém a esperança de que fala, 

vem da união dos descendentes de Tuor e Beren e suas respectivas esposas elfas: Eärendil e 

Elwing, que navegaram até Valinor a fim de interceder junto aos Valar pelos povos que 

habitavam em Beleriand. 

Outro personagem que podemos citar como herói trágico, além de Fëanor, é Túrin, que 

sofreu o efeito da maldição que Morgoth lançou sobre seu pai e sua família: “Then Morgoth 

cursed Húrin and Morwen and their offspring, and set a doom upon them of darkness and 

sorrow;” (1985, p.237)63. Em Unfinished Tales podemos encontrar uma versão mais longa do 

                                                             
60 Pois Maedhros e seus irmãos, obrigados pelo Juramento feito, já haviam mandado mensageiros a Thingol com 

palavras arrogantes, destinadas a relembrá-lo do direito dos filhos de Fëanor, intimando-o a entregar a Silmaril ou 

a tornar-se seu inimigo. (IBID., p.238) 
61 A Maldição de Mandos estava prestes a se cumprir, ocasião na qual todas as obras dos noldor deveriam 

desaparecer; (Ibid., pp.305-6) 
62 Porém, se resistir só um pouco mais – disse Huor -, então de sua casa surgirá a esperança para elfos e homens. 

(IBID., p.245) 
63 Morgoth amaldiçoou Húrin, Morwen e sua prole, lançando sobre eles uma sina de escuridão e tristeza. (IBID., 

pp.248-9) 
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diálogo entre Morgoth e Húrin, e detacamos a seguinte parte no que se refere à maldição que 

aquele lançou sobre a família deste: 

 

But upon all whom you Love my thought shall weigh as a cloud of Doom, and it shall 

bring them down into darkness and despair. Wherever they go, evil shall arise. 

Whenever they speak, their words shall bring ill counsel. Whatsoever they do shall turn 

against them. They shall die without hope, cursing both life and death. (TOLKIEN, 

2014, pp,87-8)64 

 

Essa maldição se cumpre, primeiramente, em sua família e seu desterro e servitude para 

homens que não eram das casas de amigos dos elfos. Morwen manda Túrin para Doriath, pois 

teme que ele “would be taken from her and enslaved.” (TOLKIEN, 1985, p.238)65, mas não 

apenas Túrin chega em Doriath, como é mantido em segurança ali pelo Rei Thingol. Tempos 

depois, a maldição de Morgoth prossegue em seu cumprimento, e Túrin não mais tem notícias 

de sua mãe e irmã. Decide, então, juntar-se ao exército de Doriath e lutar contra o inimigo. 

Túrin se torna um proscrito após um incidente no qual o elfo de Doriath Saeros morre, e passa 

a ser conhecido como Mormegil, o Espada Negra. Em virtude do cerco e das lutas entre Túrin 

e os servos do inimigo, houve um período de relativa paz, e Morwen e Nienor, irmã de Túrin, 

partem para Doriath, mas não encontram Túrin, que havia partido já havia algum tempo. Mãe 

e irmã ali permanecem até que notícias de Túrin chegam a elas de Nargothrond66, quando 

Morwen decide partir para encontrar o filho. Nienor se disfarça “as one of Thingol’s people, 

and went with that ill-fated riding.” (1985, p.262)67, e eventualmente se perde e cai sob o feitiço 

de Glaurung, o dragão mencionado anteriormente. Nienor é encontrada por Túrin desfalecida e 

ele a leva com ele. Por fim, acabam se casando, em uma narrativa que nos lembra um pouco 

Édipo, tragédia grega na qual Édipo mata o pai e se casa com sua mãe, ainda que sem saber. 

No final da narrativa sobre Túrin, e os dois acabam morrendo momentos depois de descobrirem 

                                                             
64 Mas sobre todos os que você ama meu pensamento há de pesar como uma nuvem do destino, e há de afundá-los 

em trevas e desespero. Aonde quer que vão, o mal surgirá. Quando quer que falem, suas palavras hão de trazer 

mau conselho. O que quer que façam há de se voltar contra eles. Hão de morrer sem esperança, amaldiçoando 

tanto a vida quanto a morte. (TOLKIEN, Contos Inacabados, 2002, p.62) 
65 Fosse separado dela e escravizado. (TOLKIEN, 2001, p.252) 
66 Reino Noldor em Beleriand, encontra seu fim, conforme previsto na Maldição de Mandos durante a narrativa 

sobre Túrin. Esta, tendo salvado Gwindor, elfo habitante desse reino, encontra boa recepção e se torna valoroso 

para o rei dali, mas seus conselhos deixam Nargothrond à mercê do inimigo e Glaurung, o dragão, que destrói 

Nargothrond e enfeitiça Túrin, de forma que ele não consiga nem salvar sua família nem Finduilas, elfa daquele 

reino que o amava. 
67 Se disfarçou como alguém do povo de Thingol e seguiu com aquela comitiva malfadada. (IBID., p.277) 
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a verdade. Túrin, ao contrário de seu parente Tuor, tem seu destino tragicamente selado por 

forças que lhe escapam, que ele não consegue controlar. Em Unfinished Tales, podemos ler 

que: 

 

Now Túrin went down towards the Sirion, and He was torn in mind. For it seemed to 

him that whereas before he had two bitter choices, now there were three, and his 

oppressed people called him, upon whom he had borught only increase of woe. (2014, 

p.141)68 

 

E voltamos, aqui, à maldição que Morgoth havia lançado sobre a família de Húrin. Onde 

quer que Túrin fosse, havia destruição e morte. Foi assim com Beleg, um elfo de Doriath que 

decidira acompanhá-lo, deixando seu lar para trás. Beleg morreu vítima do próprio Túrin. 

Finduilas, elfa de Nargothrond, também morre pois Túrin falha na tentativa de resgatá-la por 

estar sob o feitiço de Glaurung. Por fim Nienor morre e ele se suicida: “Then Túrin set the hilts 

upon the ground, and cast himself upon the point of Gurthang, and the black blade took his 

life.” (TOLKIEN, 1985, p.272)69 Túrin é, portanto, um herói trágico na narrativa de O 

Silmarillion. Sua história provoca piedade e temor, além da impossibilidade, tal qual na tragédia 

grega, de se escapar ao próprio destino. No caso de Túrin, seu destino foi decidido não apenas 

pela maldição de Morgoth, mas também por suas próprias atitudes e soberba. 

Outro aspecto da estrutura narrativa mítica em Tolkien que merece nossa atenção são os 

modos e mythoi nos quais podemos identificar características da obra tolkieniana, em especial 

aquela que estudamos nessa tese, O Silmarillion. Em Código dos códigos, Frye afirma que “A 

Bíblia em seu conjunto, vista como uma ‘divina comédia’, está contida numa estória em forma 

de U.” (2004, p.206) Esta narrativa em forma de U, de acordo com Frye é aquela da comédia, 

na qual “uma série de infelicidades e de incompreensões leva a ação a um ponto baixo e 

ameaçador; a partir daí uma reversão afortunada no enredo despacha a conclusão para um final 

feliz.” (2004, p.206). Se lermos o todo da obra tolkieniana, encontraremos essa reversão 

afortunada de que fala Frye e que Tolkien chamou de eucatastrofe – uma reviravolta jubilosa70. 

                                                             
68 Agora Túrin descia em direção ao Sirion, e tinha a mente dividida. Pois lhe parecia que, ao passo que antes tinha 

duas alternativas amargas, agora havia três; e sua gente oprimida o chamava, aqueles a quem trouxera apenas um 

aumento de desgosto. (TOLKIEN, 2002, p.118) 
69 Túrin firmou então o punho da espada no chão e se jogou sobre a ponta de Gurthang; e a lâmina negra tirou sua 

vida. (TOLKIEN, 2001, p.288) 
70 Esse termo foi cunhado por Tolkien em seu estudo teórico On fairy stories, do qual trataremos no proximo 

capítulo. 
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Essa reviravolta pode ser verificada, por exemplo, em O Senhor dos Anéis, no último livro da 

trilogia quando Sam, tendo sido mandado embora por Frodo, decide voltar e ajudar seu mestre. 

É por meio de Sam que o Anel não cai nas mãos do inimigo quando Frodo é capturado pelos 

orcs de Mordor. Em O Silmarillion, essa reviravolta acontece em diversas ocasiões, na história 

de Tuor e Idril, quando estes conseguem salvar parte do povo de Gondolin quando Melkor e 

seu exército invadem o último reino élfico em Beleriand, e deles vêm a esperança para elfos e 

homens em sua descendência; no relato de Beren e Lúthien, quando lhes é permitido voltar para 

a Terra-média e de sua descendência, unida à descendência de Tuor e Idril, a esperança dos 

povos de Arda nasce; em Eärendil e Elwing, descendentes dos dois casamentos entre elfa e 

homem, quando aquele decide navegar até Valinor, sacrificando a própria vida em favor dos 

povos que sofriam nas mãos de Melkor na Terra-média. 

Podemos dizer, então, que em sua maioria, a obra é uma comédia, claro que não no 

sentido que conhecemos comédia atualmente, mas no sentido que lhe confere Frye. Tal comédia 

que podemos verificar na obra é acrescida ou se mescla a outros mythoi, como o de verão e o 

de outono. Segundo Frye, “o movimento da comédia é geralmente um movimento de um tipo 

de sociedade para outro.” (2014, p.299), e essa transição pode ser verificada no conjunto da 

obra de Tolkien que compreende O Silmarillion, O hobbit, e O Senhor dos Anéis. Não citamos 

Contos Inacabados ou os livros que compreendem The History of Middle-earth pois nestas 

obras encontramos narrativas que, embora complementem as narrativas das três obras 

mencionadas acima, tais narrativas nem sempre estão completas, ainda que recorrer a elas se 

faça necessário para um estudo desse tipo. No início de O Silmarillion, lemos acerca da criação 

de Arda e dos povos que nela habitariam: os Filhos de Ilúvatar e os Anões. Dos Filhos, os elfos 

são os primogênitos e os Homens são os Sucessores. No decorrer das três obras, é possível 

verificar que o domínio da Terra-média passou dos elfos para os homens ao final da Terceira 

Era da Terra-média, isto é, de uma sociedade formada por reinos élficos poderosos para reinos 

humanos, para os Sucessores. 

Sobre esse movimento de transição, Frye afirma, ainda, que “O aparecimento dessa nova 

sociedade é frequentemente sinalizado por algum tipo de festa ou ritual festivo” (2014, p.299). 

Em O Silmarillion, há o surgimento de uma nova sociedade na união de elfos e homens em 

casamento. Beren, Mortal, se casa com Lúthien, Imortal. Tuor, também Mortal, se casa com 

Idril, também Imortal. Desses casamentos surgem os Meio-elfos, que podiam escolher a qual 

família pertenceriam, além da raça númenoriana, da qual Aragorn descende. No relato Bíblico, 
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encontramos tal união de povos em Rute e Boás. Rute era moabita, povo inimigo de Israel no 

relato bíblico. Por ocasião de uma fome, Noemi e sua família vão habitar nas terras de Moabe. 

Ali, seus filhos se casam com moabitas, sendo uma delas, Rute. Já há aí tal união de povos. 

Ora, segundo o relato bíblico, Deus não permitia que Israel se unisse em casamento a outros 

povos, pois estes poderiam influenciar religiosamente a Israel. Rute, porém, converteu-se ao 

Deus de Noemi e a seguiu quando estas perderam seus maridos, voltando à terra de Israel. Ali, 

Noemi aconselha Rute a ser resgatada por Boás, um parente daquela, e por fim eles se casam e 

de sua descendência viria o Messias, o salvador do mundo – tal qual da descendência das 

famílias em O Silmarillion veio a esperança dos povos de Arda. 

Podemos verificar também elementos do mythos romance em seu elemento central de 

enredo: a busca. Segundo Frye, 

 

A forma completa do romance é claramente a da busca bem-sucedida, e tal forma bem 

acabada possui três estágios principais: o estágio da jornada perigosa e das aventuras 

preliminares menores; o esforço crucial, geralmente algum tipo de batalha em que tanto 

o herói, quanto seu inimigo, ou ambos, devem morrer; e a exaltação do herói. (2014, 

p.326) 

 

Um exemplo é Tuor, que passa pela jornada perigosa até chegar ao mar, onde recebe 

instrução de Ulmo para avisar o rei de Gondolin acerca da proximidade do cumprimento da 

Maldição de Mandos. Ele parte, então, para uma nova jornada até Gondolin. Ali, embora 

encontre o favor do rei, encontra também um antagonista, Maeglin, sobrinho do rei, que 

desejava casar-se com Idril e governar Gondolin. Maeglin trai o segredo do rei e revela ao 

inimigo a localização do reino, há uma batalha e nela Maeglin morre: “and Tuor fought with 

Maeglin on the walls, and cast him far out, and his body as it fell smote the rocky slopes of 

Amon Gwareth” (TOLKIEN, 1985, p.293)71 

Outra busca que podemos citar, ainda que não tenha sido bem-sucedida por quem a 

planejou, é a das Silmarili por Fëanor e seus filhos. Nessa busca, o inimigo primário deles foi 

Morgoth, que roubou as Silmarili ainda em Valinor. Segundo Frye, “O inimigo pode ser um 

humano normal, mas, quanto mais próximo o romance estiver do mito, mais atributos de 

                                                             
7171 E Tuor lutou com Maeglin nas muralhas e o lançou a distância. E seu corpo, ao cair, bateu três vezes nas 

encostas rochosas do Amon Gwareth. (TOLKIEN, 2001, p.309) 
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divindade vão se aderir ao herói e mais o inimigo assumirá as qualidades míticas demoníacas.” 

(2014, p.327) Fëanor e os Noldor que estavam com ele em sua batalha contra Morgoth logo que 

chegaram à Terra-média são descritos na obra como “strong and swift, and deadly in anger, and 

their swords were longand terrible” porque “the light of Aman was not yet dimmed in their 

eyes” (TOLKIEN, 1985, p.126)72. Morgoth, por outro lado, era um Vala, ainda que corrompido 

por seu próprio orgulho, e isso o caracteriza como divindade, neste caso, demoníaca.  

Ainda no que se refere ao mythos romance, identificamos, nas três obras mais 

conhecidas: O Silmarillion, O Senhor dos Anéis, e O Hobbit, esse aspecto principal, a busca. 

Na primeira, há uma busca pelas Silmarils, conforme mencionado anteriormente, e ainda que 

tal busca esteja sob o peso de uma maldição, o que nos remete ao trágico, há aventura, jornadas, 

batalhas entre herói e antagonista nas quais um ou dois morrem. O mesmo pode ser dito de O 

Senhor dos Anéis. A obra, com um final feliz, embora não do tipo “viveram felizes para sempre” 

tem seus momentos trágicos, de queda – lembramos que Frodo sucumbiu à tentação do Anel 

no final do último volume – mas também tem seus momentos de eucatastrofe, como quando 

Sam finalmente se casa com Rosinha após o expurgo do Condado e vive feliz com ela e seus 

filhos por longo tempo. Frodo também alcança uma espécie de final feliz: a ele e a Bilbo é dado 

o privilégio de morar algum tempo em Valinor, onde poderão curar as feridas causadas pela 

posse do Um Anel (o purgatório católico é novamente visível aqui). Em O Hobbit, há também 

a busca, mas por um tesouro roubado por um dragão, e essa é a forma central do romance de 

acordo com Frye – a busca pelo monstro para o matar, monstro que significa esterilidade, e de 

fato podemos ler isso na obra: tudo que Smaug, o dragão, destruiu tornou-se “a desolação de 

Smaug”, tanto a cidade que estava perto de Erebor quanto a própria montanha passaram a ser 

inférteis, isto é, deixaram de ter vida, e só voltaram a tê-la no momento em que o dragão morre. 

Outro aspecto importante nessa parte de breve análise é o nascimento do herói pela água, 

uma das fases do mythos de verão, o romance. Lembramos da narrativa do Silmarillion que 

conta como os fiéis de Númenor foram salvos da destruição da ilha por um forte vento que os 

lançou pelo mar até a Terra-média. Ali, eles foram instrumentos da primeira derrota de Sauron, 

na Aliança entre Homens e Elfos – e isso nos remete a Moisés e seu “salvamento” das águas do 

Nilo pela filha de Faraó, e ele veio, por fim, a salvar o povo da escravidão do Egito, assim como 

                                                             
72 Eram fortes e ágeis, além de mortais em sua raiva; e suas espadas eram longas e terríveis. A luz de Aman ainda 

não se apagara em seus olhos (IBID., p.128) 
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os númenorianos vieram a auxiliar os elfos na libertação dos povos da Terra-média do domínio 

de Sauron. 

Finalmente, a fim de traçar mais um paralelo nas estruturas míticas apresentadas nesse 

capítulo em sua relação à obra tolkieniana, é importante mencionar o Ragnarök da mitologia 

nórdica: “Os nórdicos acreditavam firmemente que chegariam a um tempo em que seriam 

destruídos, com toda a criação visível, os deuses do Valhala e de Niffleheim, os habitantes de 

Jotunheim, Alfheim e Midgard, juntamente com suas moradas.” (BULFINCH, O livro de ouro 

da mitologia, p.400). Na obra de Tolkien, não há uma descrição completa acerca do final de 

todas as coisas, como podemos ler acerca da mitologia nórdica e no Apocalipse bíblico, por 

exemplo, mas há prenúncios do fim. Nesse final, Melkor, anteriormente preso no Vazio, seria 

libertado, do que podemos traçar um paralelo tanto com a mitologia nórdica, na qual Loki será 

libertado de seu cativeiro e se juntará aos inimigos dos deuses (o lobo Fenris e a serpente do 

mar nas raízes de Yggdrasil), quanto com o Livro do Apocalipse, no qual Satanás será liberto 

de sua prisão após mil anos e a batalha acontecerá. 

Em uma de suas cartas, Tolkien afirma que 

 

Esse lengendário (O Silmarillion) termina com uma visão do fim do mundo, sua ruptura 

e reconstrução, e com a recuperação das Silmarilli e da ‘luz anterior à do Sol’ – após 

uma batalha que, suponho, deve mais à visão nórdica do Ragnarök do que a qualquer 

outra coisa [...] (2006, p.145) 

 

No Ragnarök, haverá uma luta e “Todos os deuses devem cair, e os monstros devem ser 

destruídos com eles.” (DAVIDSON, 2004, p.31). Odin e Thor, por exemplo, cairão, mas 

também levarão seus inimigos com eles, o lobo e a serpente. Contudo, após a destruição de 

todas as coisas, “A terra se reerguerá das ondas, fértil, verde e bela como nunca o foi antes, 

purificada de todos os sofrimentos e males. Os filhos dos grandes deuses ainda estão vivos, e 

Baldur retornará dos mortos para reinar com eles.” (2004, p.32). Na fala de Tolkien mencionada 

acima, podemos encontrar um eco a essa renovação de todas as coisas, mas provavelmente não 

um fim a Ilúvatar: “In the Ragnarök the gods are defeated, in the Christian conception God 

triumphs. Ragnarök means the world passes on to its end; for the Christian, God brings the 
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world (or an age) to na end.” (URANG, 1971, p.115)73. Ora, se podemos traçar um paralelo 

entre as figuras de Ilúvatar e o Deus cristão, e se adicionarmos a isso que o mundo seria 

renovado, de acordo com a carta de Tolkien acima, então, podemos concluir que esse novo 

mundo traria Ilúvatar como governante e, tal qual Baldur, que viveria com os fihos dos deuses, 

e tal como Iahweh, que virá habitar o Novo Céu e a Nova Terra com seus filhos após o 

Apocalipse, Ilúvatar habitaria em Arda com seus Filhos, Elfos e Homens, Primogênitos e 

Sucessores. Obviamente, estamos especulando baseados na fala de Tolkien e em algumas 

(poucas) passagens que podemos ler em Morgoth’s Ring, uma das obras póstumas nas quais 

Christopher Tolkien compilou rascunhos dos escritos de seu pai. 

Foi, portanto, possível verificar alguns aspectos da estrutura narrativa mítica 

apresentada por Frye nos três primeiros ensaios de sua obra nas narrativas tolkienianas. A 

questão acerca do uso dos mitos na literatura foi, em parte, respondida. Ainda falta um elemento 

importante nessa resposta, que se dará nos próximos capítulos do nosso estudo: a abordagem 

da literatura de fantasia e suas característcas, sua relação com a obra estudada nesta tese, além 

das estruturas míticas e sua relação com uma questão importante na obra de Tolkien, a saber, a 

redenção. 

  

                                                             
73 No Ragnarök, os deuses são derrotados, na concepção cristã, Deus triunfa. O Ragnarök significa que o mundo 

chega ao seu final; para os cristãos, Deus conduz o mundo (ou uma era) a um final. (tradução nossa) 
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3 Fantasia: primeiras palavras 

 

The most obvious construction of fantasy in literature and art is the presence of the 

impossible and the unexplainable. (MENDLESOHN, F.; EDWARD, J., p. 3)74 
 

Desde que Todorov publicou sua Introdução à literatura fantástica, muitas obras 

literárias e estudos críticos foram publicados, muitas vezes indo na contramão daquilo que 

Todorov estruturou e delimitou como narrativa fantástica em sua obra. Podemos destacar nos 

estudos teóricos as estudiosas Lucie Armitt, Rosemary Jackson e Farah Mendlesohn, que são 

apenas alguns exemplos daqueles que se arriscaram na teoria do fantástico e que introduziram 

novas perspectivas teóricas, mais abrangentes, formadas em diálogo com o fantástico ou o 

utilizando aqui e ali: o fantasy. 

Podemos, então, fazer algumas afirmações sobre a literatura de fantasia que a separam 

do que Todorov estruturou a fim de traçar características desse gênero, indo muito além daquilo 

que este autor estruturou. Podemos afirmar, como será possível verificar nas próximas páginas, 

que esse novo gênero na verdade existe há muito tempo, tendo como bases o sobrenatural aceito 

como tal e atuante na trama, a criação de novos mundos, ainda que coexistam com o Mundo 

Primário, e o ir além defendido por Lucie Armitt como característica essencial da literatura de 

fantasia. 

Embora pareça óbvio, dada a semelhança entre as palavras, estas duas formas de 

escrever ficção são bastante diferentes. A principal diferença, já podemos adiantar, é a forma 

como o elemento sobrenatural é tratado nelas. Enquanto no fantástico temos a hesitação diante 

do sobrenatural, no fantasy o sobrenatural não apenas é aceito, como também é atuante na trama 

– conforme pudemos ler já na citação que abre este capítulo. Sendo assim, podemos soltar 

nossas amarras e nos libertar do fantástico de Todorov e ir além, como é próprio do gênero 

fantasy. 

Indo além, observamos que a literatura de fantasia possui características parecidas com 

o maravilhoso. Neste, o sobrenatural também é aceito como tal e atuante. Lembramos, ainda, 

que o maravilhoso não se refere apenas aos contos de fadas, há diversos outros modos 

maravilhosos que utilizam esse artifício do sobrenatural aceito sem questionamentos.  

É interessante, portanto, de ser observada a forma como, mesmo que de forma 

superficial, sem muito detalhamento, o modo pelo qual Rosemary Jackson, por exemplo, 

                                                             
74 A mais óbvia construção da fantasia na literatura e na arte é a presença do impossível e do inexplicável. (tradução 

nossa) 
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auxiliou na redescoberta do fantasy a partir da teoria de Todorov. Em sua obra, Fantasy: the 

literature of subversion, ela parece expandir as ideias do autor, usando, por vezes, as palavras 

‘fantasy’ e ‘fantastic’ como termos que podem ser usados nas mesmas situações – o que, ainda, 

podemos considerar como uma alternação entre termos, uma vez que a leitura de seu texto deixa 

claro que ela está abordando o mesmo modo de escrever ficção. Observe: “Critics have 

traditionally defined fantasy in terms of its relation to the ‘real’, and in literary terms this meant 

that the fantastic tended to be understood through its relation to realism.” (JACKSON, 1998, p. 

26, grifo nosso)75 Nessa citação, entre outras que poderíamos escrever aqui, é possível observar 

esse uso alternado dos termos. 

Atualmente, no entanto, podemos afirmar com certo grau de certeza que estes dois 

gêneros, o fantástico e o fantasy, já foram, em algum momento de seu desenvolvimento, 

tomados erronamente como semelhantes – tanto que diferenciá-los parecia improvável, parecia 

que o fantástico abrangeria grande parte das narrativas nas quais se instaurasse um evento 

insólito, sobrenatural, sendo apenas diferente nos dois gêneros que lhe fazem fronteira: o 

estranho e o maravilhoso. Isso mudou, consideramos os dois como gêneros distintos e tal 

distinção teve seu início definitivo na obra de Jackson.76  

Em tempo, o uso da palavra ‘fantasy’ no título da obra de Jackson nos faz realmente 

ponderar se de fato a autora queria apenas expandir os escritos de Todorov ou abrir as fronteiras 

para um novo gênero, subjacente, e em certa medida até mais antigo que o próprio fantástico, 

esperando apenas para ser descoberto – tal qual a Pedra Arken em O hobbit. A partir dessa 

descoberta, ou redescoberta, a forma como os dois gêneros77 seriam abordados mudou bastante. 

Outra estudiosa a explorar o gênero, já o colocando como definido e com caraterísticas 

próprias, foi Lucie Armitt. Em sua obra, Fantasy fiction, an introduction, ela aborda 

características próprias do gênero, ainda que para isso ela utilize obras que, em algum momento 

anterior, foram ou teriam sido classificadas como fantásticas. Uma dessas características que já 

podemos mencionar é o “ir além” característicos da narrativa de fantasia – ir além desse mundo 

primário, ir além da imaginação, ir além até mesmo das páginas de um livro: “fantasy sets up 

worlds that genuinely exist beyond the horizon” (ARMITT, 2005, p.8 – grifo da autora).78 

                                                             
75 Os críticos definem tradicionalmente a fantasia em termos de sua relação com o ‘real’, e em termos literários 

isso significa que o fantástico tende a ser compreendido por meio de sua relação com o realismo. (tradução nossa) 
76 Não queremos defender aqui a ideia de que apenas Jackson tenha expandido a teoria de Todorov. Filipe Furtado 

em sua obra A construção do fantástico na narrativa também testou os limites do gênero conforme expostos por 

Todorov. Abordaremos essa obra conforme houver necessidade. 
77 Utilizamos o termo ‘gênero’ porque entendemos que a definição cabe, em especial quando tratamos da literatura 

de fantasia, um gênero já com suas próprias características. 
78 A fantasia estabelece mundos que genuinamente existem  além do horizonte (Tradução nossa). 
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É, no entanto, com Farah Mendlesohn que o gênero ganha os contornos que o definem 

com mais especificidade, como gênero que é, incluindo subdivisões, subgêneros por assim 

dizer, ela delineia a retórica do fantasy. Para isso, ela aborda quatro tipos diferentes de 

“subgêneros” da fantasia que ela nomeia como umbral79, liminal, intrusão e imersivo, além de 

explorar subversões destes. 

Abordaremos, então, estas três autoras de forma mais extensa, ainda que outros autores 

sejam citados no decorrer do capítulo de forma a reforçar as ideias apresentadas. Além disso, 

faz-se necessária uma breve cronologia do fantasy, desde suas origens até as obras mais recentes 

do século XXI. Desde já afirmamos que essa tentativa cronológica que faremos aqui pode não 

ser aceita ou até estar completamente correta, mas ela nos ajudará naquilo que pretendemos 

nesse capítulo, que é tratar do fantasy como gênero que é, com suas características que o 

definem como tal e que o separam do fantástico. 

 

 

 

 

3.1. Fantasia: uma possível cronologia 

 

Embora não seja possível afirmar que o fantasy tenha se originado nos antigos escritos 

e narrativas sobre deuses, podemos afirmar com alguma certeza que estas estórias sobre deuses 

e heróis da Antiguidade e, até mesmo de religiões antigas de diferentes regiões do mundo, 

carregam um elemento que se repete no fantasy – o sobrenatural afirmativo, ou seja, aquele que 

é atuante nas estórias, não apenas um enfeite ou floreio poético. Lucie Armitt, na obra já citada, 

escreve que “Whether it be the gods of ancient Greece or the Yahweh of the Old Testament, 

writings of the gods typically employ narrative modes we would now call ‘fantasy’” (2005, p. 

13 grifo nosso).80 Observemos que ela menciona os modos de narrar, referindo-se à forma como 

o sobrenatural é utilizado nessas narrativas. Se voltarmos nossos olhos para o Antigo 

Testamento, na Bíblia Cristã, leremos narrativas nas quais o sobrenatural, leia-se aqui 

especificamente como atos divinos, atua na história do povo escolhido, seja guiando pelo 

                                                             
79 No texto original, o nome desse modo da fantasia é ‘portal-quest’. Optamos por essa tradução uma vez que 

‘portal’, uma tradução possível, poderia nos conduzir a outros mundos que não os da fantasia. O termo ‘portal’ é 

amplamente usado para fins tecnológicos e na internet, portanto, modificamos a tradução na tese a fim de não 

deixarmos espaço para uma interpretação errônea daquilo que defenderemos aqui. A escolha também é poética. 
80 “Sejam sobre os deuses da Grécia antiga ou do Jeová do Antigo Testamento, as narrativas sobre os deuses 

empregam tipicamente os modos que hoje chamaríamos de ‘fantasia’.” (Tradução nossa) 
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deserto com uma nuvem de fogo, seja evitando que três jovens sejam queimados em uma 

fornalha. Nessas narrativas, podemos ler que o ato divino guia, salva, interfere na história de 

indivíduos e do povo. Além de Armitt, Mendlesohn também aborda esta questão no capítulo 

dois de sua obra A short history of fantasy, escrita em cooperação com Edward James: 

 

“The earliest forms of written fiction that we have from the ancient world are the works 

that we might understand as fantasy and which have influenced many modern fantasy 

writers: stories about gods and heroes” (MENDELSOHN, JAMES, 2012, p.7 – grifo 

nosso)81 
 

Dentre os gregos, aquele que podemos citar é Homero e suas obras Ilíada e Odisseia, 

nas quais é possível visualizar os deuses interferindo, de certa maneira, nos atos dos homens, 

na Guerra de Troia e no retorno de Ulisses para sua casa. Antes disso, como já mencionado no 

parágrafo anterior, há os registros das narrativas bíblicas que são considerados por uns como 

verdade e por outros como mitologia82. Esta última cabe em nossa linha cronológica como 

aspecto evolutivo da literatura de fantasia justamente por trazer elementos sobrenaturais, que 

posteriormente seriam classificados como insólitos. Exemplos que podemos citar incluem os 

relatos sobre Noé, cuja narrativa também pode ser encontrada entre os Sumérios, e a história de 

Moisés. 

Entre a fase mítica da literatura de fantasia, marcada pelos relatos míticos gregos e pelos 

relatos bíblicos, e o século XVIII, em que surgem obras que podem ser classificadas no gênero 

fantasy, há um espaço enorme de séculos nos quais houve, pode-se afirmar, produção de 

material consideramos atualmente como literatura de fantasia e, mais particularmente, como 

aquilo que Arán chama de “maravilhoso épico”.83 Leiamos o que falam Mendlesohn e James 

na obra citada: “The ancient tradition of tales of marvels and wonders continued in the Middle 

Ages in the form of the romance. The most familiar of these [...] stories about King Arthur and 

his knights.” (2012, p.9)84 Em outras palavras, a produção de material que usava elementos e 

características que atualmente chamamos de fantasy não parou ou estagnou entre a Idade 

Clássica e a Moderna ou a Contemporânea, ela continuou na forma romanceada de lendas de 

heróis locais e culturais, como o Rei Artur mencionado por James e Mendlesohn. 

                                                             
81 As formas mais antigas de ficção escrita que temos do mundo antigo são as obras que podemos compreender 

como fantasia e que têm influenciado muitos escritores de fantasia moderna: narrativas sobre deuses e heróis. 

(Tradução nossa) 
82 Sobre este assunto, trataremos especificamente no próximo capítulo. 
83 ARÁN, Pampa. “Metamorfosis del fantástico literário”, In: GARCIA, Flávio, et.al (Orgs.). (Re)visões do 

fantástico: do centro às margens; caminhos cruzados. Rio de Janeiro: Dialogarts, 2014. 
84 A tradição antiga de histórias sobre maravilhas e milagres continuou na Idade Média na forma de romance. A 

mais familiar entre elas [...] histórias sobre o Rei Artur e seus cavaleiros. (Tradução nossa) 
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Ora, ainda que carreguem tais elementos e características que são próprios da literatura 

de fantasia, esse início de nossa linha cronológica nos faz encarar tal impasse acerca das origens 

da fantasia ou daquele aspecto sobrenatural que esse gênero herdou. Defendemos nas linhas 

acima que as narrativas mitológicas carregam elementos que as aproximam do fantasy – a forma 

como elas tratam ou utilizam o sobrenatural. Contudo, não podemos afirmar que as narrativas 

mitológicas sejam fantasy, principalmente se tivermos em mente que tais narrativas se referem 

às crenças de determinados povos em algum momento de sua história ou durante toda a sua 

história85. Ora, ainda que não sejam em si narrativas de ficção, mas registros religiosos de 

diferentes povos, essas narrativas empregam o sobrenatural positivo, aquele que atua na 

história, e esse é justamente o aspecto que o fantasy herdou desses escritos – o uso do 

sobrenatural positivo, isto é, atuante, em suas linhas narrativas. 

Em sua obra já citada A short History of Fantasy, Farah Mendlesohn e Edward James 

traçam uma linha cronológica da fantasia, delineando as obras mais importantes principalmente 

nos séculos XX e XXI. Há, ainda, uma breve menção às obras que fizeram parte do 

desenvolvimento da literatura de fantasia, e estas serão somadas àquelas e àquilo que Lucie 

Armitt aborda em sua obra de forma a dar maior consistência à nossa linha cronológica do 

fantasy. 

Lucie Armitt menciona em sua obra que as bases nas quais a literatura de fantasia é 

pautada datam dos escritos mitológicos, conforme já mencionado, mas ela também sugere que 

outros escritores também auxiliaram nessa formação. Ela menciona o uso de elementos 

sobrenaturais e The Tempest, de Shakespeare e Paraíso Perdido, de John Milton. Sobre esta 

obra, ela aborda a criação bem-sucedida de mundos secundários que se baseiam no mundo 

primário, o que podemos também ler no estudo teórico de Tolkien intitulado On fairy stories, 

do qual trataremos ainda neste capítulo: “through the employment of fantasy Milton is enabled 

to convey the world in its ‘creational perfection’” (ARMITT, 2005, p. 16).86 Nestas obras e 

durante a Idade Média, a forma como o sobrenatural é utilizado remete ou origina, por assim 

dizer, a forma como ele seria utilizado nas narrativas de fantasia, ou seja, de forma positiva, 

atuante na narrativa. 

Durante a Idade Média, podemos mencionar com base na obra de Farah Mendlesohn as 

narrativas de cavalaria, que beberam nas narrativas arturianas mescladas com a busca do Graal. 

                                                             
85 Tivemos a oportunidade de abordar, ainda que brevemente, este aspecto sagrado dos mitos no início do capítulo 

1. Vale lembrar que, em algum momento, os mitos foram considerados como verdade em seu sentido sagrado, isto 

é, faziam parte de um conjunto de crenças de uma determinada sociedade. 
86 “por meio do emprego da fantasia, Milton consegue transmitir o mundo em sua ‘perfeição criacional’” (tradução 

nossa) 
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Nessas narrativas, há certa predominância de elementos cristãos, o que não deve surpreender 

se considerarmos que naquela época a Igreja dominava grande parte do mundo ocidental 

conhecido. Sobre isso, importa observar que  

 

The earlier Arthurian stories can be seen as part of the wider tradition of chivalric 

literature and revolve around love and adultery: later, under the influence of the Church, 

the stories bring in Christian themes, codified as the quest for the Holy-Grail. 

(MENDLESHON, JAMES. 2012, p.10)87 
 

É interessante observar a forma como a expansão da Igreja durante a Idade Média 

influenciou as narrativas, aquilo que era escrito em termos de ficção. Podemos ver essa 

influência não apenas nos escritos que já tendiam à fantasia, mas também na vida das pessoas 

comuns, naquilo que elas passaram a acreditar e até na forma como os mitos nórdicos, por 

exemplo, foram compilados em uma Europa que em sua grande maioria já era dominada pela 

Igreja. 

Podemos, ainda, citar os contos de fadas conforme compilados pelos irmãos Grimm, 

Andersen e Perrault. Nessas narrativas, o elemento insólito surge, irrompe no mundo cotidiano 

e atua sobre ele, muitas vezes modificando o curso de histórias que, sem ele, não passariam de 

narrativas normais e sem encanto.88 Ao compilarem obras que hoje tratamos por contos de 

fadas, esses autores tinham por público alvo a aristocracia e posteriormente a burguesia – 

aqueles que comprariam suas obras e os financiariam. Nessas compilações, podemos ler contos 

que nem sempre terminam bem, contos com alta valorização ao que era moral segundo os 

costumes das épocas em que foram escritos e contos nos quais a linha entre bem e mal ou certo 

e errado era bem tênue (MENDLESOHN, JAMES. 2012, pp.11-12) 

No entanto, essa tradição que herdamos deles difere da tradição faérica celta, por 

exemplo: “Morgan Le Fay, drawn from the Arthurian cycle, is part of the fairy tradition that 

emphasized the fey as wild and unpredictable. In this conception, fairy is a separate world that 

lives alongside ours.” (MENDLESOHN, JAMES. 2012, p.11)89 Sobre o mundo das fadas, o 

analisaremos com maior atenção quando tratarmos da obra de Tolkien, On fairy stories. Nesse 

momento, vale dizer que ele segue essa tradição na qual o mundo das fadas está separado do 

nosso, além do fator importante de que essa tradição é anterior à compilação dos contos de 

                                                             
87 As histórias arturianas mais antigas podem ser vistas como parte de uma tradição mais ampla de literatura de 

cavalaria e são tecidas envolvendo amor e adultério: mais tarde, sob a influência da Igreja, as histórias trazem mais 

temas cristãos, codificados por meio da busca pelo Santo Graal. (Tradução nossa) 
88 Posteriormente neste capítulo, abordaremos o que Tolkien fala sobre as histórias de fadas e suas funções. 
89 Morgan Le Fay, tirada do ciclo arturiano, é parte da tradição faérica que enfatizava as fadas como selvagens e 

imprevisíveis. Nesta concepção, o mundo das fadas é separado mas existe junto ao nosso. (Tradução nossa) 
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fadas pelos autores citados no início do parágrafo anterior. Segundo Mendlesohn e James, 

“Both of these forms of fairy are current in contemporary fantasy” (2012, p.11)90 Essas formas 

às quais eles se referem são a celta, citada com o ciclo arturiano, e a irlandesa, segundo a qual, 

os seres faéricos viviam suas próprias vidas em suas cortes, interagindo com seres humanos 

apenas quando forçados. Tolkien retoma esse elemento em On fairy stories de forma a defender 

que as melhores histórias de fadas são aquelas nas quais um ser humano se aventura em faërie 

(o mundo das fadas), ou seja, quando há, de fato, alguma interação entre mortais e imortais, 

homens e elfos, homens e deuses. 

De grande importância para o desenvolvimento da literatura de fantasia é a narrativa 

gótica. No século XVIII, há o surgimento dos romances góticos que fazem parte da base de 

formação da literatura de fantasia, ainda que alguns teóricos hoje distanciem esses dois modos 

de escrever ficção, uma vez que eles lidavam com o sobrenatural muitas vezes sem explicação 

e quando explicado, poderia caber mais a uma explicação racional do que sobrenatural. Talvez, 

o melhor exemplo que possamos dar aqui seja O castelo de Otranto, considerado clássico da 

literatura mundial e precursor daquilo que hoje consideramos como literatura gótica com todos 

os clichês que fazem parte do modo, isto é, castelos escuros, masmorras, correntes arrastadas, 

entre outros. Neste período, é possível acrescentar, houve o florescimento de narrativas que 

lidavam com o advento do sobrenatural no mundo natural, com a chegada ou descoberta do 

sobrenatural no mundo natural. Essas narrativas foram uma resposta literária à crescente 

importância do racionalismo, de narrativas miméticas ou realistas que ganharam importância 

nesse período, refletindo a mentalidade da época das Luzes, do conhecimento gerado pelas 

ciências naturais e pelo posicionamento do homem cada vez mais no centro do mundo e dos 

interesses do próprio homem, destituindo as religiões e as crenças no sobrenatural de seu lugar 

ocupado por milênios. Observemos o que Mandlesohn e James falam sobre isso: 

 

By the end of the nineteenth century, the “traditional” forms of the fantastic were being 

pulled in towards a common centre, combining with new forms that had rather more 

modern origins. The rise of modern fantasy is partially dependente on the changes 

wrought by the Enlightenment on the intellectual climate of modern Europe. [...] The 

world became something one could both understand and control. [...] Increasingly there 

was a sense that something existed below the world as it was delineated by those in 

power. The very idea of a world that could be controlled and understood was subverted 

into a mode of literature, the Gothic, in which this surfasse world is a delusion. (2012, 

p.14)91 

                                                             
90 Estas formas do mundo das fadas são comuns na fantasia contemporânea. (Tradução nossa) 
91 Por volta do final do século dezenove, as formas “tradicionais” do fantástico começaram a se unir em direção a 

um centro comum, combinadas a novas formas que tinham origens um tanto mais modernas. O surgimento da 

fantasia moderna é parcialmente dependente das mudanças forjadas pelo Iluminismo no clima intelectual da 
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É interessante que já em suas bases a literatura de fantasia tenha esse caráter subversivo 

que já mencionamos e que ainda podemos encontrar como característica desse gênero. Além 

disso, podemos verificar nesse trecho da obra citada que é justamente no século em que se preza 

o racionalismo acima de muitas coisas, aquilo que subjaz traz temor e é reproduzido pela 

literatura. 

No século XIX, ainda, a explicação de tal evento aparentemente não pertencente a este 

mundo passou a suscitar também explicações mais psicológicas e menos sobrenaturais. Isso 

demonstra, de certa maneira, a mentalidade do século – mas isso é um estudo mais extenso que 

não cabe aqui. Nesse século, em poucas palavras, o “sobrenatural” passara a ser algo interno, 

algo como um “duplo” dentro do “eu”, como por exemplo na obra se Stevenson, Dr. Jekyll and 

Mr. Hyde. Nessa obra, é possível observar como essa questão do “outro” sendo o “eu” mudou 

desde o lançamento d’O Castelo de Otranto. Stevenson lida com esse outro, Hyde, no eu, Jekyll 

- que parece, inclusive, um jogo de palavras com o "eu" em francês "je" e "kill", matar, "eu 

mato", mas o "eu-outro" é aquele que esconde o que verdadeiramente mata – o que nos dá 

mostras de como questões alheias ao “eu” acabavam encontrando explicação no próprio “eu”, 

refletindo uma época muito mais racionalista da humanidade. 

Não foi apenas o gótico na literatura de fantasia que se desenvolveu nesse século. Nele, 

viu-se “the emergence of distinct strands of a new kind of fantasy, self-conscious in its homage 

to Arthurian romance and fairytale, but which was moving beyond the matter of retelling.” 

(MENDLESOHN, JAMES, 2012, p.18)92 Em outras palavras, os contos de fadas, que na 

verdade talvez nunca tenham saído de moda, encontraram uma nova forma de serem contados, 

uma forma cujo público-alvo era mais adulto, diferente daqueles contados por Andersen ou 

Perrault que passaram a ser considerados como mais infantis. 

AInda no século XIX, podemos ainda mencionar Lewis Carroll, cuja obra “takes us into 

the realms of something we might call whimsy [...] fancy, slightly surreal [...]” (2012, p.19)93. 

É interessante mencionar aqui o fato de que não é um consenso Lewis pertencer à literatura de 

fantasia, principalmente porque a narrativa se dá como num sonho, nonsense, mas podemos 

                                                             
Europa moderna. [...] O mundo havia se tornado algo que se podia tanto entender quanto controlar. [...] Era cada 

vez maior a consciência de que havia algo abaixo do mundo conforme delineado por aqueles no poder. A própria 

ideia de um mundo que poderia ser controlado e compreendido foi subvertida em um modo de literatura, o Gótico, 

no qual este mundo aparente é uma ilusão. (tradução nossa) 
92 O aparecimento de linhas distintas de um novo tipo de fantasia, autoconsciente de sua homenagem ao romance 

arturiano e ao conto de fada, mas que se movia para além do simples recontar. (tradução nossa) 
93 Nos conduz a reinos de algo que poderíamos chamar de excêntrico [...] extravagante, ligeiramente surreal 

(tradução nossa) 
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indicar, baseados na obra de Mendlesohn e James que essa literatura também faz parte da 

formação do fantasy como gênero literário que inspirou outros escritores e até mesmo um modo 

dentro do gênero, as fantasias urbanas modernas “in which faerie and the modern world colide.” 

(2012, p.20)94 Finalmente, desenvolveu-se durante esse século um medievalismo que seria a 

forma como a fantasia seria descrita e sentida ao longo do século seguinte. Essa tendência Pré-

Rafaelita, que buscava restaurar os ideiais artísticos anteriores a Rafael, isto é, ideais de 

simplicidade no retrato da natureza, uma arte mais próxima a Deus e mais sincera, um retorno, 

por assim dizer, à espiritualidade, ao divino, foi refletida na literatura que, como forma de arte, 

deu lugar à riqueza em suas cores e detalhes em suas fantasias – como podemos verificar, por 

exemplo, nas obras de Tolkien O Hobbit e O Senhor dos Anéis, e na obra que estudamos nessa 

tese, O Silmarillion. Nelas, a descrição dos espaços, das personagens, é rica em detalhes, tanto 

que podemos visualizar ao lermos as personagens e os espaços da Terra-média. 

No século seguinte, a literatura de fantasia voltou-se principalmente para o público 

adulto, ainda que alguns autores tenham também escrito para o público infantil. Edith Nesbit, 

por exemplo, escreveu para adultos e crianças e foi além – ela introduziu a ideia de que o 

fantástico, ou elemento insólito, poderia irromper no nosso mundo sem necessariamente ser 

assustador (2012, p.25), algo que faria parte do mundo narrado, e isto acabou por auxiliar na 

formação da base, por assim dizer, da fantasia urbana. O início desse século também viu O 

Mágico de Oz, obra que causou repulsa em uns e apreço em outros, traz consigo elementos 

discutidos na sociedade da época, como o abandono de crianças na América (2012, p.26), e 

elementos alegóricos – basta pensarmos no homem de lata, no leão que não tinha coragem e 

talvez até mesmo na própria Dorothy. 

O século XX como um todo testemunhou, ainda, personagens como Mary Poppins, o 

Ursinho Pooh, além de fábulas com animais, citamos aqui Beatrix Potter. Embora haja 

discussão sobre as fábulas serem ou não parte da literatura de fantasia, não podemos negar que 

essa literatura voltada para o público infantil nutriu a fantasia e a ajudou a se expandir, a tecer 

suas próprias características, aquelas que a definiriam como tal décadas mais tarde. 

Importante para a nossa tese, ainda sobre esse século, são as obras de Tolkien e Lewis. 

O Hobbit e As Crônicas de Nárnia carregam em si uma tendência que surgiu nos últimos anos 

da primeira metade do século XX – o reavivamento da fantasia cristã. Esta tendência, visível 

de forma mais explícita nas obras de Lewis como as Crônicas e na trilogia espacial, pode ser 

vista também na obra de Tolkien – do que trataremos com maior particularidade no próximo 

                                                             
94 Nas quais os mundos das fadas e o mundo moderno colidem (tradução nossa) 
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capítulo. Vale mencionar neste momento que não apenas o Cristianismo voltou a fazer parte da 

literatura de fantasia, mas outras mitologias e crenças passaram também a fazer parte. As 

narrativas de mitologias nórdicas, por exemplo, aparecem na obra de David Lindsay, A Voyage 

to Arcturus, de 1920 (2012, pp.30-31), além de influência também na obra de Tolkien, 

conforme pudemos expor, ainda que brevemente, no capítulo anterior. 

Há, evidentemente, muito mais informações sobre este século, que foi bem prolífero nas 

produções que atualmente podemos classificar como pertencentes à literatura de fantasia. 

Contudo, abranger a todos expandiria o trabalho e não é nosso objetivo. O que vale dizer sobre 

esse início de século é que as bases da literatura de fantasia estavam cada vez mais sólidas e 

atualmente podemos vê-las e discorrer sobre elas como um gênero forte e solidificado com o 

tempo. 

Durante a segunda metade do século XX, houve certa proeminência daquela literatura 

que lida com o nonsense: “Whimsy is a form of fantasy of the odd and unfanciful. [...] It tends 

to arouse pleasant emotions of amusement, delight, and sometimes sweet heartbreak. However, 

whimsy can also be sinister.” (2012, p.61)95. Um exemplo dado pelos autores é a trilogia de 

Mervyn Peake, “The Gormenghast trilogy”, um romance ruritâneo, com reinos que não existem 

e nos quais, portanto, tudo pode acontecer; nesse tipo de romance, a ligação com a fantasia é 

normalmente seu uso de tramas de contos de fadas (2012, p.62). 

Embora essa tendência ao nonsense tenha existido no século XX, conforme afirmas 

James e Mendlesohn, é possível verificar na segunda metade desse século que há um grande 

desenvolvimento da ficção científica, cujas características são bastantes distantes daquelas da 

fantasia, ainda que as duas lidem, de certa forma com “impossíveis”, elas o fazem de modos 

diferentes e, dentro de suas próprias regras, o impossível passa a ser possível. 

Ainda nessa segunda metade do século XX, dado o sucesso da obra de Tolkien, passou-

se a estimular a produção de narrativas heroicas, porém, tais tramas épicas em forma de histórias 

curtas não eram viáveis. Nas narrativas curtas publicadas nas revistas da época, estimulou-se o 

uso do sobrenatural e das histórias de fantasmas, que poderiam facilmente compor uma 

narrativa mais curta – ainda que tais elementos sejam característicos também das narrativas da 

literatura de fantasia. Ainda sobre Tolkien, muitos buscaram repetir a dose de sucesso ou seguir 

na mesma estrada, buscando outros mitos e narrativas antigas como fonte de inspiração. 

                                                             
95 O ‘esquisito’ (estranho e excêntrico seriam boas traduções) é uma forma de fantasia que lida com o singular e o 

fantástico. [...] Ele procura despertar emoções prazerosas de diversão, encanto e às vezes um leve desgosto. 

Contudo, o esquisito pode também ser sinistro. (tradução nossa) 
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Nesses anos, narrativas que podemos classificar como realismo mágico96 também 

ganharam força, e, se fosse possível unir os dois gêneros em uma característica, seria esta: o 

sobrenatural é elemento constante dessas narrativas, mas não apenas como presente nas 

sombras ou do qual se duvida, mas como um elemento presente e atuante na trama. Além do 

realismo mágico mais presente, as narrativas góticas retornam nesse século, mas dessa vez em 

espaços urbanos, e uma de suas representantes é Anne Rice, autora das Crônicas Vampirescas, 

obras nas quais o passado e o presente se mesclam, o sobrenatural atua no mundo natural, em 

suas sombras, há um toque de história e de fantasia que se mesclam nas narrativas dessa autora. 

Há uma infinidade de obras que datam do século XX e do início do século XXI, 

narrativas da literatura de fantasia que ganharam representantes ao redor do globo. Autores já 

citados como Anne Rice, Tolkien e Lewis são apenas alguns exemplos entre tantos – cada um 

com suas especificidades, formas de escrever ou contar uma história, cada um fazendo um uso 

específico do sobrenatural em suas narrativas. Nos séculos XX e XXI, vale ressaltar, é possível 

perceber um retorno às interpretações sobrenaturais, bem como explicações psicológicas e 

realistas remanescentes do século XIX racionalista. Há obras, como as já citadas Crônicas 

vampirescas de Anne Rice, que apresentam elementos insólitos cuja explicação não se dá com 

elementos desse mundo conhecido, é necessário recorrer a outras explicações. Rice retoma os 

elementos clássicos do vampiro de Stoker e os insere nesse novo mundo do século XX, no qual 

eles precisam se adaptar em meio a tantas tecnologias - o que lhes causa angústia e até um 

saudosismo acrescido de melancolia. A obra de Rice poderia ser considerada no âmbito do 

fantástico-maravilhosa segundo a nomenclatura apresentada por Todorov, mas nesse estudo a 

inserimos na literatura de fantasia, uma vez que mescla diferentes modos narrativos em seus 

vários volumes, por exemplo, elementos de contos maravilhosos, investigação, e até um pouco 

de romance histórico, ainda que a história em si seja apenas o pano de fundo e as personagens 

principais não sejam históricas. 

Portanto, há, atualmente, ou pelo menos desde o início do século XX, muita variedade 

narrativa que não se encaixa completamente no fantástico, havendo necessidade de uma nova 

nomenclatura. Este talvez tenha sido um gênero com diversos subgêneros durante o final do 

século XVIII até o final, mais ou menos, do século XIX – mesmo que tal classificação ainda 

seja muito questionável, ainda mais se levarmos em consideração os textos de Todorov e Filipe 

                                                             
96 Nesse tipo de narrativa, o mundo mágico e o real coexistem, e os elementos insólitos não causam tanta surpresa 

nas personagens. 



93 
 

Furtado acerca da hesitação frente ao fenômeno insólito97. A questão que surge para nosso 

estudo é se o termo ‘fantasy’ daria conta de tudo ou apenas de parte. 

 

 

3.2. Fantasia: caminhos para uma definição do gênero 

 

É importante esclarecer, antes de prosseguir com as formas de narrar a fantasia, que nem 

todos os autores que lidaram com esse tipo de literatura sempre o fizeram da mesma maneira - 

a opção pela forma como lidaram com o fantástico ou com o sobrenatural em suas narrativas 

definem, de certa forma, qual o tipo de fantasia na qual podem ser classificados. Contudo, a 

definição que faremos a seguir não está escrita em tábuas de pedra para seguirmos à risca ou 

aceitarmos como lei, antes, serve de apoio teórico que pode ser testado em diversas obras e 

expandido no futuro. Cabe ainda esclarecer que, embora por muito tempo o termo utilizado 

tenha sido ‘fantástico’, esse termo já não compreende completamente as narrativas que tentam 

ser encaixadas nele. Uma nova teoria, um novo gênero, se faz necessária, a literatura de fantasia, 

abrangente, com diversos modos narrativos com um ponto importantíssimo em comum é o que 

defendemos aqui. 

Alguns autores fazem parte do nosso estudo, já mencionados anteriormente, mas os 

retomamos aqui. Mencionaremos brevemente Todorov durante o estudo, mas com o intuito de 

confrontar suas ideias, expandi-las, ultrapassar barreiras; trataremos de outras obras que 

expandem o fantástico, que negociam a transição desse gênero para a fantasia que, já podemos 

começar a defender, é o gênero maior no qual podemos inserir o fantástico – que é uma de suas 

manifestações. 

Iniciaremos pela obra mais recente, pois compreendemos nela uma junção de tudo 

aquilo que já foi escrito em termos de teoria sobre a fantasia. Farah Mendlesohn em sua obra 

Rhetorics of Fantasy aborda quatro definições de fantasia: umbral, imersiva, instrusiva e liminar 

ou liminal. De acordo com a autora: “These categories are determined by the means by which 

the fantastic enters the narrated world.” (2008, Introduction p. xiv)98 Observemos que ela utiliza 

o termo ‘fantastic’, que entendemos, para efeitos de estudo, como o elemento 

                                                             
97 A obra referida de Furtado é A construção do fantástico na narrativa, na qual, dentre outros elementos que 

constituem essa construção, o autor refere-se ao sobrenatural negativo como aquele que importa ao fantástico, 

sendo que o sobrenatural positivo (deuses e anjos, por exemplo) não tem papel no fantástico justamente porque 

são operantes positivamente na história narrada. 
98 Essas categorias são determinadas pelo meio por meio do qual o fantástico entra no mundo narrado. (tradução 

nossa) 
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insólito/sobrenatural entra ou passa a fazer parte do mundo narrado, seja ele este mundo ou um 

mundo secundário. Além dessas definições, ela aborda outros exemplos de narrativas que 

fogem ou mesclam definições. Trataremos das quatro categorias brevemente nos próximos 

parágrafos a fim de sermos sucintos e podermos focar no tipo que nos interessa para a obra que 

analisaremos. 

Umbral (portal-quest): é aquela narrativa na qual se entra no mundo fantástico por meio 

de um portal: “In both portal and quest fantasies, a character leaves her familiar surroundings 

and passes through a portal into an unknown place.” (MENDLESOHN, 2008, p.1)99. Nela, se 

vai do mundo conhecido para o desconhecido e o leitor depende do protagonista para conhecer 

esse novo mundo. Por esse motivo, a narrativa precisa carregar uma voz de autoridade, um guia 

que conta as histórias daquele mundo, um guia do qual não se duvida, pois a dúvida invalidaria 

a missão ou busca do protagonista nesse mundo - o que Mendlesohn classifica como club 

narrative: “Portal-quest fantasies have other, less visible, taproots. [...] Most significant among 

these is the club narrative [...] a tale recounted as if it had happened in the past.” (2008, pp.5-

6)100. Nesse tipo de narrativa, aquele que conta a história “is uninterruptible and 

incontestable”101 e a narrativa em si é contada como essencialmente acabada, encerrada (2008, 

p.6). O espaço é importante para esse modo de escrever fantasia, ele é narrado com detalhes e 

a narrativa se dá normalmente em terceira pessoa – isso justamente pela questão da voz de 

autoridade da narrativa club já mencionada. As origens desse tipo de fantasia repousam nas 

narrativas épicas, bíblicas, nos romances arturianos e nos contos de fadas. 

Imersiva: diferente do portal, o mundo fantástico não é explicado, lida-se com ele como 

se fosse o mundo primário dos protagonistas: “The immersive fantasy is a fantasy set in a world 

built so that it functions on all levels as a complete world.” (2008, p.59)102. Nessa fantasia, o 

narrador é onisciente (crucial para esse tipo) e há a construção de novos mundos possíveis de 

existir. Aqui, o que é dito é tão importante quanto o que não é, e mostra-se primeiro antes de 

falar ou explicar o que é: “the point of view of the characters of na immersive fantasy must take 

for granted the fantastic elements with which they are surrounded” (2008, introduction p.xxi)103. 

                                                             
99 Tanto na fantasia do tipo portal quanto na do tipo busca, uma personagem deixa seu espaço familiar e atravessa 

um portal para um lugar desconhecido. (tradução nossa) 
100 Fantasias do tipo umbral têm outros elementos centrais e menos aparentes. [...] O mais significativo entre eles 

é a narrativa da sociedade/narrativa histórica [...] um conto recontado como se tivesse acontecido no passado. 

(tradução nossa) 
101 Não é interrompido ou contestado. (tradução nossa) 
102 A fantasia imersiva é aquela que se passa em um mundo construído de forma a funcionar em todos os níveis 

como um mundo completo. (tradução nossa) 
103 O ponto de vista das personagens em uma fantasia imersiva deve tomar por certos os elementos que o cerca. 

(tradução nossa) 
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Nessa narrativa, há a redescoberta da realidade do fantástico e ela se dá de diferentes modos de 

narrar. Por fim, essa fantasia é, de acordo com autora, uma ironia da mimese: “It reveals what 

is frequently hidden: that all literature builds worlds, but some genres are more honest about it 

than others.” (2008, p.59)104 

Intrusiva: nesse modo de fantasia, a história se passa no mundo primário ou natural no 

qual há e irrupção do elemento sobrenatural. Esse elemento precisa ser aceito ou rejeitado e a 

trajetória da narrativa normalmente vai da negação para a aceitação e à pergunta, “como 

negociar?”: “The trajectory of the intrusion fantasy is straightforward: the world is ruptured by 

the intrusion, which disrupts normality and has to be negotiated with or defeated, sent back to 

whence it came, or controlled.” (2008, p.115)105 Como o modo umbral, essa fantasia usa a 

narrativa club, isto é, um personagem com voz de autoridade que conta uma história, mas esta 

pode e é contestada pelo protagonista: “its purpose is to be challenged. The protagonista is 

frequently the sole person outside the club story of consensus reality.” (2008, p.119)106. A 

ameaça real nessa fantasia é a possibilidade do fantástico, da existência do sobrenatural, mas, 

ao mesmo tempo, sabe-se que algo está ali, nas sombras, esperando pelo momento certo de 

aparecer. Isso se reflete no ritmo da narrativa: “The rhythm of the intrusion fantasy is a cycle 

of suspension and release, latency and escalation, hesitation and remorselessness.” (2008, 

p.115)107. O sobrenatural nessa narrativa vaza para o mundo primário e o processo de sua 

descoberta é tenso e marca o ritmo da narrativa. Esta normalmente se passa em cidades, mas 

relembram romances góticos, e por vezes o são: “The intrusion fantasies as we know them get 

going with the arrival of the Gothic mode, specifically with The Castle of Otranto.” (2008, 

p.121)108. Interessante observar aqui é que fantasias imersivas podem conter um elemento de 

intrusão: “in practice, immersive fantasies can host an intrusion.” (2008, p.114)109. 

Liminar ou liminal: de acordo com a autora, este é o tipo mais raro de fantasia, e isso se 

dá, provavelmente, porque se assemelha muito ao fantástico puro conforme definido por 

Todorov, ainda que a autora prefira o termo “liminal”: “The anxiety and the continued 

                                                             
104 Ela revela o que com frequência se esconde: que toda a literatura constrói mundos, mas alguns gêneros são 

mais honestos do que outros quanto a isso. (tradução nossa) 
105 A trajetória da fantasia intrusiva é reta: o mundo é rompido pela intrusão, que perturba a normalidade e deve 

ser negociada ou rejeitada, enviada de volta para seu lugar ou controlada. (tradução nossa) 
106 Seu propósito é ser desafiada. O protagonista é com frequência a única pessoa alheia à realidade consensual da 

história da sociedade (sendo contada). (tradução nossa) 
107 O ritmo da fantasia intrusiva é um ciclo de suspense e alívio, latência e intensificação, hesitação e impiedade. 

(tradução nossa) 
108 As fantasias intrusivas tais como as conhecemos iniciam com o surgimento do Gótico, mais especificamente 

com O Castelo de Otranto. (tradução nossa) 
109 Na prática, fantasias imersivas podem conter uma intrusão. (tradução nossa) 
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maintenance and irresolution of the fantastic becomes the locus of the ‘fantasy’.” (2008, 

introduction p.xxiii)110. Essa fantasia cria, por meio da ironia e do equilíbrio, um momento de 

dúvida, seja no protagonista, seja no leitor: “Or it relies on both (irony and equipoise), to create 

a moment of doubt, sometimes in the protagonista, but also in the reader.” (2008, p. 184)111. 

Ela, ainda, se passa no mundo primário no qual o sobrenatural vaza, mas acaba por ser rejeitado 

- a hesitação diante do evento repousa no equilíbrio no limite do acreditar. Diferente do portal, 

essa narrativa permite diversas leituras, diversas interpretações e não possui limites óbvios. 

Existe, nela, a possibilidade do mágico, do sobrenatural, mas aparentemente ou não é aceito ou 

se permanece na dúvida. Observemos que esse modo da fantasia difere um pouco do modo 

fantástico puro de Todorov. Para Mendlesohn, há a possibilidade do sobrenatural, já para 

Todorov, o fantástico puro é aquele no qual a hesitação e a dúvida permanecem – não há 

aceitação do sobrenatural e talvez nem haja a possibilidade de um. 

Em linhas gerais, essas são as características principais dos quatro tipos de fantasia 

abordados por Mendlesohn. Ela ainda aborda mesclas e subversões, mas não trataremos deles 

de forma a não alongar o capítulo. Interessam-nos, aqui, apenas dois tipos, o portal e a imersiva, 

pois compreendemos que é nelas que podemos classificar a obra estudada nessa tese, O 

Silmarillion. 

Há, ainda, outros autores importantes para a formação da literatura de fantasia como 

gênero que estudamos nessa tese. Mencionados brevemente nas páginas anteriores, Lucie 

Armitt, Rosemary Jackson e até mesmo Tolkien deram a esse gênero seus contornos, 

estenderam seus limites e o subtraíram daquilo que o confundia com o fantástico conforme 

estruturado por Todorov. 

 

Um vástago de la hibridación del fantástico atravessado por lo maravilhoso ha 

producido em nuestros tempos el florecimiento de sagas conocidas como fantasy épico 

com su mezcla de aventura, mitologia, magia, y apelación a lo sagrado.112 

 

 Esta fala nos conduz a um pensamento já abordado sobre a literatura de fantasia. Por 

muito tempo, o fantástico abordado e estruturado por Todorov foi dominante nesse campo de 

estudos, mas mesmo em sua obra sobre o assunto, já há uma obra que não se encaixa em sua 

                                                             
110 A ansiedade e a manutenção e irresolução contínuas do fantástico se tornam o locus da ‘fantasia’. (tradução 

nossa) 
111 Ou ela conta com ambos (ironia e equilíbrio) para criar um momento de dúvida, às vezes no protagonista, mas 

também no leitor. (tradução nossa) 
112 ARÁN, Pampa. “Metamorfoses del fantástico literário” in: GARCIA, F., BATALHA, M. C., MICHELLI, R.S

. (Re)Visões do fantástico: do centro às margens; caminhos cruzados. Rio de Janeiro: Dialogarts, 2014, pp.79-80 
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definição fechada sobre o gênero fantástico. Nessa tese, acreditamos e defendemos a ideia de 

que o fantástico é uma das faces da literatura de fantasia, uma que atualmente podemos 

conciliar, ainda que com certo resguardo, à fantasia liminal e até um pouco à intrusiva conforme 

delineadas por Mendlesohn na obra mencionada anteriormente. Não vamos detalhar o 

pensamento de Todorov, este já é bem conhecido. O que faremos nos próximos parágrafos é 

abordar de modo breve algumas das ideias de Jackson, Armitt e Tolkien que deram os contornos 

a este gênero – a literatura de fantasia. 

 Rosemary Jackson em sua obra Fantasy – the literature of subversion, aborda o que 

entende por ‘fantasy’, que difere, em alguns aspectos, do ‘fantasy’ explorado por Lucie Armitt 

em Fantasy fiction – an introduction. Trataremos de Jackson por alguns instantes para depois 

abordarmos Armitt. 

Algo interessante de se observar sobre a obra de Jackson é que no decorrer dela Jackson 

parece usar ‘fantasy’ e ‘fantastic’ como termos correlatos, conforme podemos observar em uma 

leitura de poucas páginas de sua obra: 

 

Fantasy re-combines and inverts the real, but it does not escape it: it exists in a parasitical 

or symbiotic relation to the real. The fantastic cannot exist independently of that ‘real’ 

world which it seems to find so frustratingly finite. (JACKSON, 1998, p.20)113 

 

E, 

 

True fantasy, according to Dostoievsky, must not break the hesitation experienced by 

the reader in interpreting events. [...] ‘The fantastic’, writes Dostoievsky, ‘must be so 

close to the real that you almost have to believe in it. (JACKSON, 1998, p.27)114 

 

Essas falas de Jackson no interior de sua obra refletem aquilo que Todorov afirmava em 

seu estudo estruturalista acerca do fantástico. Basta lembrarmos que segundo ele, o fantástico 

é o espaço da hesitação, e o fantástico puro, ainda segundo o autor, é aquele em que a hesitação 

não acaba, ela permanece sem explicação, seja ela pertencente a este mundo empírico ou não. 

                                                             
113 A fantasia re-combina e inverte o real, mas ela não escapa dele: ela existe em uma relação parasitária ou 

simbiótica com o real. O fantástico não pode existir de forma independente daquele mundo ‘real’ considerado por 

ele como frustrantemente finito. (tradução nossa) 
114 A verdadeira fantasia, de acordo com Dostoievsky, não deve romper a hesitação vivenciada pelo leitor em sua 

interpretação dos eventos. [...] ‘O fantástico’, escreve Dostoievsky, ‘deve estar tão próximo ao real que você quase 

precisa acreditar nele. (tradução nossa) 
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Jackson prossegue sua obra e em dado ponto ela, assim como Todorov, aborda o 

maravilhoso (marvellous), o mimético (mimetic) e o fantástico (fantastic) separadamente e diz 

o seguinte acerca do último: 

 

Fantastic narratives confound elements of both the marvellous and the mimetic. [...] 

They pull the reader from the apparent familiarity and security of the known and 

everyday world into something more strange, into a world whose improbabilities are 

closer to the realm normally associated with the marvellous. [...] This instability of 

narrative is at the centre of the fantastic as a mode. (JACKSON, 1998, p.34)115 

 

 Nesse ponto, ela ecoa aquilo que Todorov aborda em sua obra, isto é, as narrativas 

fantásticas “tiram” o leitor daquele mundo que lhes é familiar e o “leva” para um lugar em que 

os eventos são insólitos, não se sabe se podem ser ou não explicados por meio de elementos 

desse mundo primário. Contudo, Jackson aproxima o fantástico do maravilhoso,  o que 

Todorov, em sua obra, coloca como linha divisória entre o fantástico e  maravilhoso, que ele 

chama de fantástico-maravilhoso. Apenas para exemplificar, podemos pensar nas narrativas 

que formam alguns best-sellers no mundo atual, a saber, a saga Crepúsculo, ou até mesmo os 

livros que formam a série Harry Potter. Nessas obras, há um cruzamento, por assim dizer, do 

mundo natural, ou seja, este mundo em que vivemos (primário), e aquele mundo em que seres 

sobrenaturais e magia são possíveis (secundário). De forma especial na saga Crepúsculo, 

podemos observar que há essa instabilidade de que fala Jackson na citação acima por um 

momento na narrativa, que depois entra no reino do fantástico-maravilhoso, uma nomenclatura 

que podemos encontrar em Todorov e que se refere àquelas narrativas nas quais o elemento 

insólito acaba recebendo uma explicação que não faz parte desse mundo natural. 

Outra discussão no texto de Jackson é a tendência de textos fantásticos – e aqui poderia, 

talvez, ser dito da fantasia mais do que do fantástico – de irem mais a lugares nos quais eles 

tendem ao supernatural do que a lugares nos quais eles tendem a algo mais realista e psicológico 

para explicar o que acontece. 

 

Fantastic literature transforms the ‘real’ through this kind of dis-covery. It does not 

introduce novelty, so much as uncover all that needs to remain hidden if the world is to 

be comfortably ‘known’. Its uncanny effects reveal an obscure, occluded region which 

lies behind the homely (heimlich) and native (heimisch). (JACKSON, 1998, p.65)116 

                                                             
115 As narrativas fantásticas misturam elementos tanto do maravilhoso quanto do mimético. [...] Elas tiram o leitor 

da aparente familiaridade e segurança do mundo cotidiano conhecido e o leva a algo mais estranho, para um mundo 

cujas improbabilidades estão mais próximas do reino normalmente associado ao maravilhoso. [...] Esta 

instabilidade da narrativa está no centro do fantástico como modo. (tradução nossa) 
116 A literatura fantástica transforma o ‘real’ por meio desse tipo de des-coberta. Ela não introduz novidade, mas 

revela tudo aquilo que precisa permanecer escondido para que o mundo permaneça confortavelmente ‘conhecido’. 
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Ela retoma brevemente o estudo de Freud acerca do estranho, publicado em 1919 de 

forma a dar contorno a seus pensamentos sobre esse tipo de narrativa que traça alguns limites, 

por assim dizer, ao fantástico, principalmente naquele do final do século XIX e início do XX, 

que recebe influências de análise psicanalítica e se volta aos medos e ao ‘eu’ interior 

desconhecido e que provoca um tipo de ‘medo’ no ‘eu’ conhecido e revelado aos outros. 

E a literatura de fantasia? Até este momento, foi possível observar brevemente que a 

literatura da qual Jackson fala é a fantástica com tentativas de fantasia. Por isso, podemos 

afirmar que a literatura fantástica é, atualmente, um modo de narrativa que se insere na literatura 

de fantasia. Essa afirmação necessita de uma explicação que, embora possa ser extensa, é 

necessária. 

Em primeiro lugar, a própria função subversiva de que Jackson fala como própria da 

literatura fantástica pode ser encontrada em narrativas de literatura de fantasia. Isso porque, 

segundo Todorov, algumas dessas narrativas são classificadas como fantástico-maravilhosas. 

Essa classificação é complicada porque o fantástico lida com a hesitação e o maravilhoso lida 

com o sobrenatural aceito. Um texto que pode ser classificado como ambos já não pertenceria 

a outro gênero? Ou a um gênero que abrangeria outros modos antes tidos como gêneros? No 

início do capítulo, há uma citação de Arán que pode introduzir uma resposta a essa pergunta, e 

lendo seu texto com mais atenção, é possível encontrar outras: 

 

El hombre busca desde antiguo, a través de las narrativas fantásticas capturar alguna 

forma de verdad alternativa (aunque sea efímera) puesto que no le resultan satifactorias 

las construcciones admitidas de lo real [...] Y porque también esto incluye la pregunta 

sobre la legalidad de su propia humanidad, las fronteras entre lo humano y lo no 

humano. E imaginando respuestas, ficciona mundos posibles, desenvuelve narrativas 

que, por insólitas o absurdas que parezcan, son variaciones del mundo conocido, son 

mundos parasitos o pequenos mundos. (ECO, 1981, citado em ARÁN, p. 69 - grifo 

nosso) 

 

Encontramos algo parecido ao início dessa citação no texto de Armitt, que 

mencionaremos em momento oportuno. O que é importante acerca dessa fala de Arán é a 

questão da criação de mundo secundários, utilizando a nomenclatura de Tolkien usa em On 

fairy stories. Essa criação caracteriza para nós a literatura de fantasia, ainda que tais mundos 

                                                             
Seus efeitos estranhos revelam uma região obscura e obstruída que jaz além do simples (heimlich) e natural 

(heimish). (tradução nossa) 
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secundários estejam presentes no mundo primário, bastando apenas um portal mágico que 

devemos atravessar ou prestar atenção ao que acontece ao nosso redor. 

Prosseguindo, importa discorrer sobre o que Lucie Armitt discorre em sua obra Fantasy 

fiction – an introduction. Segundo a autora, ‘fantasy’ é a narrativa que ‘vai além’ dos limites 

visíveis: "fantasy sets up worlds that genuinely exist beyond the horizon" (ARMITT, 2005, 

p.8)117. A narrativa do ‘fantasy’ traz aventura, ação, romance, contos de fadas, seres 

sobrenaturais, outros mundos, entre tantas outras coisas. Não há motivo, portanto, de se 

confundir os termos. O que há, de fato, é uma necessidade de se definir bem o que é o que. No 

caso do nosso estudo, consideramos que o fantástico, tal qual o estranho e o maravilhoso e suas 

especificidades, fazem parte desse gênero que, embora novo em nomenclatura, é mais antigo 

do que é de fato estudado.  

 

What is fantasy writing? Utopia, allegory, fable, myth, science fiction, the ghost story, 

space opera, travelogue, the Gothic, cyberpunk, magic realism; the list is not exhaustive, 

but it covers most of the modes of fiction discussed in this book as ‘fantasy’. (ARMITT, 

2005, p.1)118 

 

É com essa pergunta e resposta que Armitt inicia seu estudo, e sua resposta já 

compreende narrativas mencionadas por Jackson como narrativas fantásticas, o que já nos 

coloca no caminho que desejamos prosseguir neste capítulo, que é a literatura de fantasia, suas 

características e mais importante, por que a obra que estudamos nesse trabalho pode ser 

classificada como pertencente a este gênero. 

Em seu estudo, Armitt nos conduz para um aspecto da literatura de fantasia que, embora 

óbvio atualmente, faz todo sentido se de fato analisarmos as obras que ela classifica como 

pertencentes a este gênero em uma linha temporal (como aquela que fizemos há pouco), o ir 

além do horizonte. Esta é a característica comum às obras da literatura de fantasia e comum à 

obra que estudamos nesse trabalho – principalmente se conciliarmos aqui, como Armitt faz ao 

final de seu estudo, o além do horizonte com Mundos Secundários. Esse conceito abordado por 

Tolkien em seu estudo On fairy stories será abordado em um momento posterior. Por enquanto, 

abordaremos as razões pelas quais Armitt defende esse novo gênero. 

Em primeiro lugar, é importante diferenciar fantástico de fantasia, e podemos citar o 

que Armitt diz em sua obra para fazer tal diferença: 

                                                             
117 A fantasia cria mundos que existem genuinamente além do horizonte. (tradução nossa) 
118 O que é escrever fantasia? Utopia, alegora, fábula, mito, ficção científica, histórias de fantasma, ópera espacial, 

filmes sobre viagens, o Gótico, cyberpunk, realismo mágico; a lista não é exaustiva, mas cobra muitos dos modos 

de ficção discutidos nesse livro como ‘fantasia’. (tradução nossa) 
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First, where genre fantasy deals with enclosed worlds, the literary fantastic deals with 

disruptive impulses. Second, where genre fantasy implies complicity on the part of the 

readers, the literary fantastic actively seeks out reader hesitancy as a means of building 

in competing readings of the text, typically revolving around two choices, the 

psychological or the supernatural. (ARMITT, 2005, pp.7-8)119 

 

É interessante observar que Armitt aborda a questão da cumplicidade entre leitor e obra 

– podemos ver aqui o conceito de pacto com o leitor já abordado por outros teóricos e que 

interessa à narrativa de fantasia. Contudo, será que interessa apenas à fantasia? Não é necessária 

em uma leitura de uma narrativa fantástica? Acreditamos que sim, do contrário, não haveria 

hesitação. Armitt aborda, ainda, acerca da relação leitor-obra, um aspecto mais moderno do 

herói, observemos o trecho em que ela menciona isso: 

 

Intriguinly, however, the encounter with fabulous monsters can also work to render the 

central character heroic in a more modern sense: not by setting him apart from the rest 

of humanity, but by strengthening the common ground between him and the reader. It 

is, in fact, this aspect of heroism, rather than the cosmological significance of the gods, 

that tends to be conveyed in more recent writings. (ARMITT, 2005, p.14)120 

 

Esse aspecto encontra eco naquilo que Tolkien aborda em On fairy stories acerca de 

quem são as personagens importantes, por assim dizer, das histórias de fadas. Em seu estudo, 

Tolkien afirma que mais interessantes que os feitos maravilhosos de seres divinos, angelicais e 

perfeitos em uma dessas histórias são os feitos de uma pessoa comum que se aventura no Reino 

Perigoso. E isso é bem observável em diversas obras que atualmente podem ser consideradas 

como pertencentes ao gênero fantasia - são histórias de seres imperfeitos, que são limitados, 

mas que nem por isso se deixam intimidar por sua fraqueza, eles sabem que precisam fazer 

alguma coisa e o fazem. Um grande exemplo disso está em O Senhor dos Anéis, no qual Frodo 

parte para salvar o Condado, mesmo que nunca possa retornar realmente a ele. 

A segunda questão que merece nossa maior atenção aqui é a questão do horizonte: “[...] 

fantasy sets up worlds that genuinely exist beyond the horizon, as opposed to those parts of our 

own world that are located beyond that line of sight but to which we might travel, given 

                                                             
119 Em primeiro lugar, enquanto o gênero fantasia lida com mundos fechados, o fantástico literário lida com 

impulsos ruptores. Em segundo lugar, enquanto o gênero fantasia implica cumplicidade da parte dos leitores, o 

fantástico literário procura ativamente a hesitação do leitor como forma de construir leituras competitivas do texto, 

que tipicamente se dão ao redor de duas escolhas, a psicológica e a sobrenatural. (tradução nossa) 
120 É intrigante, contudo, que o encontro com monstros fabulosos possa também operar de forma a tornar a 

personagem heroica centrar um pouco mais moderna: não por separá-la do resto da humanidade, mas por fortalecer 

o que é comum entre ela e o leitor. De fato, é esse aspecto do heroísmo, muito mais do que o significado 

cosmológico dos deuses, que tende a ser transmitido em narrativas mais recentes. (tradução nossa) 
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suficiente means.” (ARMITT, 2005, p.8)121. Esse ponto por si só já nos dá a razão pela qual 

afirmamos que O Silmarillion pertence a este gênero: a história se passa em uma terra que não 

esta – a Terra-média, como ela veio a ser chamada principalmente em O Senhor dos Anéis. Não 

podemos viajar para lá, mas por ser uma narrativa da literatura de fantasia, podemos ler sobre 

ela e viajar para lá em nossa imaginação. Tolkien afirma que um Mundo Secundário, como 

Arda, tem bases no Mundo Primário, mas é de tal forma coerente, que o sol pode até vir a ser 

verde e acreditaremos nisso porque faz sentido dentro da obra - mundos possíveis são criados 

a partir do nosso mundo primário e podemos viajar para eles através das páginas de um livro. 

Prosseguindo em nossa breve análise do texto de Armitt, observemos o que ela adorda 

sobre a questão do horizonte já mencionado: 

 

It is in this same complex relationship between geometric precision and an utter sense 

of the impossible that the essence of fantasy fiction in general is born: a hyperbolic, 

endlessly expansive desire for the uncountainable, trapped within the constraints of a 

literary genre in which narrative closure is ruthlessly effected. (ARMITT, 2005, p.4)122 

 

Vemos, aí, uma questão que nos interessa muito acerca do gênero: a sua expansão para 

além de suas próprias barreiras, de seus próprios limites. Talvez seja essa a natureza do gênero, 

ir além, expandir-se para além de seus próprios horizontes e, citando uma famosa série de tv, 

“boldly going where no men (genre) has gone before”123  

Percebemos, então, que todos aqueles gêneros que em algum momento foram 

considerados como isolados e sem conexão entre si, se relacionam de alguma maneira à 

literatura de fantasia e, por isso, Armitt os considera como subgêneros da fantasia. É claro que 

esse não é o único motivo. Para Armitt, nos parece, a fantasia é o gênero maior no qual se 

inserem diversos modos narrativos. 

Podemos concluir, ainda que superficialmente, que tais modos, já tidos como gêneros, 

fazem parte do desenvolvimento da fantasia como gênero mais amplo que consiste de diversos 

modos, cada um com sua especificidade, mas com elementos em comum, em especial o 

elemento do ‘além do horizonte’, ou seja, uma espécie de desejo inerente à maioria dos modos 

                                                             
121 A fantasia cria mundos que existem genuinamente além do horizonte, em oposição àquelas partes do nosso 

próprio mundo que estão localizadas além daquela linha de visão, mas para as quais podemos viajar se tivermos 

os meios suficientes. (tradução nossa) 
122 É nesta mesma relação complexa entre precisão geométrica e uma consciência absoluta do impossível que a 

essência da ficção de fantasia em geral nasce: um desejo hiperbólico, infinitamente expansivo pelo que não se 

pode conter, preso dentro dos limites de um gênero literário no qual um encerramento narrativo é impiedosamente 

efetuado. (tradução nossa) 
123 Indo audaciosamente onde nenhum homem (gênero) tenha ido antes. (tradução nossa). Nos referimos aqui à 

série de TV e filmes “Jornada nas Estrelas”. 
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narrativos atuais de alargarem suas barreiras para novos territórios antes tomados por outros 

modos e que agora se mesclam e carregam características que sozinhos não teriam. 

O gênero fantasia não apenas brinca com os limites, mas negocia com eles. Negocia e 

os viola. A primeira violação, Segundo Armitt diz respeito ao realismo narrativo. Este real 

limita ou restringe a narrativa de certa forma, enquanto que a fantasia não o faz. Se fosse ser 

real, Alice ou qualquer uma das obras estudadas ou mencionadas aqui como pertencentes a esse 

gênero não poderiam sequer existir. 

Outras negociações e violações de limites surgem a partir dessa primeira, outras 

barreiras que em textos mais realistas não seriam ultrapassadas, o são em textos de fantasia. No 

mundo real, animais não falam, mas nos Mundos Secundários, eles não apenas podem falar, 

como podem voar (ARMITT, 2005, p.51). E isso é possível, já adiantando outro elemento da 

obra de Tolkien a ser estudada, devido ao uso das palavras, mais especificamente, da 

adjetivação. 

Outro subgênero da fantasia são os textos cartográficos e/ou geográficos, como Viagens 

de Gulliver e até o próprio Silmarillion ou O Senhor dos Anéis. Nessas obras, há descrições dos 

espaços, medidas de distância, elementos que são próprios de textos, digamos, mais 

acadêmicos, em uma espécie de metonímia do real – uma imitação, um Mundo Secundário com 

bases no Mundo Primário. 

Nas obras que abordamos até este momento, pudemos verificar aspectos daquilo que 

chamamos, neste estudo, de literatura de fantasia: a subversão e o ir além do horizonte, por 

exemplo. Falta, ainda, um autor que consideramos muito importante para que este estudo 

teórico seja finalizado: Tolkien. 

Já mencionado de forma breve anteriormente, Tolkien, em seu estudo teórico On fairy 

stories, aborda alguns aspectos importantes do que ele considera como histórias de fadas. Para 

o autor, as histórias de fadas são muito mais do que histórias sobre seres sobrenaturais de 

tamanho reduzido, são, antes, 

 

stories about Fairy, that is Faërie, the realm or state in which fairies have their being. 

Faërie contains many things besides elves and fays, and besides dwarfs, witches, trolls, 

giants, or dragons: it holds the seas, the sun, the moon, the sky; and the Earth, and all 

the things that are in it: tree and bird, water and stone, wine and bread, and ourselves, 

mortal men, when we are enchanted. (TOLKIEN, 2008, pp.321-2, grifo nosso)124 
 

                                                             
124 Histórias sobre Fadas, isto é, Faërie, o reino ou estado no qual as fadas existem. Faërie contém muitas coisas 

além de elfos e fadas, e além de anões, bruxas, trasgos, gigantes ou dragões: ele contém os mares, o sol, a lua, o 

céu; e a Terra, e todas as coisas que estão nele: árvore e pássaro, água e rocha, vinho e pão, e nós, homens mortais, 

quando estamos encantados. (tradução nossa) 
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Podemos verificar, para iniciar nossa breve análise do texto de Tolkien, que as histórias 

de fadas não são apenas as histórias, mas o lugar em si, e isso é interessante se relembrarmos o 

que vimos anteriormente sobre o ir além de Armitt, “ir além do horizonte”, para novos reinos, 

novos mundos, novos lugares que não podemos visitar fisicamente, mas pela nossa imaginação. 

E Tolkien aborda esse lugar além como a própria Faërie, à qual vamos quando “encantados” 

em uma tradução de “enchanted” feita às pressas, uma vez que “enchantment”, em inglês, 

também inclui a palavra, o ato de dizer alguma coisa (lembremos que encantamentos são feitos 

utilizando palavras), portanto, em uma interpretação superficial, temos aí o poder da palavra, o 

poder que ela tem de nos levar para além do horizonte, para os Mundos Secundários da literatura 

de fantasia. 

E Tolkien faz uso desse poder da palavra para nos levar, como seus leitores, a um Mundo 

Secundário chamado Arda, no qual podemos conhecer histórias de personagens tão simples 

como nós mesmos que foram capazes de atos heroicos para salvar seu povo, sua terra, do mal. 

Outro ponto em comum entre Armitt e Tolkien se refere à impossibilidade de se definir 

limites para a fantasia, ou, no caso de Tolkien, para as histórias de fadas. Entre algumas de suas 

falas em seu estudo, podemos citar as seguintes: “Faërie cannot be caught in a net of words; for 

it is one of its qualities to be indescribable, though not imperceptible.” (TOLKIEN, 2008, 

pp.322-3)125; e “the borders of fairy-story are inevitably dubious.” (TOLKIEN, 2008, p.326)126. 

Podemos dizer, então, que as histórias de fadas são como que um “sinônimo” para literatura de 

fantasia? Se considerarmos apenas o que Tolkien diz, sim; contudo, tal afirmação ainda é 

arriscada. É verdadeira se pensarmos sobre questões de limites e Mundos Secundários, mas 

talvez não tão verdadeira se assumirmos que narrativas como a série Harry Potter integram o 

corpus daquilo que hoje podemos conceber como literatura de fantasia. 

Tolkien diz que “Most good ‘fairy-stories’ are about the adventures of men in the 

Perilous Realm or upon its shadowy marches.” (TOLKIEN, 2008, p.322)127, o que nos leva ao 

pensamento de que o que torna as narrativas que pertencem à literatura de fantasia, ou que 

podem ser classificadas como tais, são narrativas que contam histórias sobre as aventuras de 

pessoas (ou seres) simples, dotados ou não de poder, mas na maioria de quem não se esperariam 

grandes atos. Tolkien, em suas narrativas localizadas na Terra-média, nos dá grandes exemplos 

                                                             
125 Faërie não pode ser presa em uma teia de palavras, pois é uma de suas qualidades ser indescritível, mesmo que 

não imperceptível. (tradução nossa) 
126 As fronteiras do conto de fadas são inevitavelmente dúbias. (tradução nossa) 
127 Muitas histórias de fadas boas tratam das aventuras dos homens no Reino Perigoso ou em seus pântanos 

sombrios. (tradução nossa) 
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de personagens que alcançaram o status de heróis, ainda que ninguém assim os considerasse 

antes de suas aventuras. Assim também acontece em ouras narrativas que podemos considerar 

como pertencentes à literatura de fantasia: é assim em Harry Potter – não apenas na personagem 

principal, Harry, mas em todos aqueles que por fim se unem à luta contra Voldemort; é assim 

em narrativas da nossa literatura brasileira em suas produções mais recente, como Dragões de 

Éter128, por exemplo, uma série de livros que traz como personagens aquelas que conhecemos 

de contos de fadas, como Chapeuzinho Vermelho, em suas vidas após o “viveram felizes para 

sempre” – são personagens que levam vidas comuns e são lançadas, no decorrer da narrativa, 

em caminhos que testarão sua honra, sua retidão, seus princípios, e que provarão, ao final da 

história, que embora tão normais quanto qualquer ser humano, são capazes de atos heroicos. 

A fim de concluir esta parte de nossa tese, importa abordarmos as funções das histórias 

de fadas de acordo com Tolkien na obra citada. “But fairy-stories offer also, in a peculiar degree 

or mode, these things: Fantasy, Recovery, Escape, Consolation” (TOLKIEN, 2008, pp.360-

1)129. Quanto às funções das histórias de fadas, Tolkien aborda quatro: fantasia, recuperação, 

escape e consolação. Abordaremos tais funções separadamente, iniciando por Fantasia. 

Para Tolkien, Fantasia é a Imaginação e a Sub-criação que geram a Arte. Não uma forma 

menor de arte, mas uma forma maior (2008, p.362). A sub-criação operada por meio da 

Imaginação em forma de Arte é uma das funções das histórias de fadas – Arte Sub-criativa ou 

Fantasia, como chama Tolkien, só é possível a partir de elementos desse mundo combinados 

àqueles que podemos apenas imaginar e que se tornam possíveis por meio da sub-criação com 

palavras. A Sub-criação precise ser consistente, precisa ter em si “the inner consistency of 

reality” (TOLKIEN, 2008, p. 363)130 – ela precisa ser possível, coerente, o que nos remete à 

verossimilhança. O Mundo Secundário, a Sub-Criação precisa ser verossímel ou perde o 

encanto. 

“Recovery (which includes return and renewal of health) is a re-gaining – regaining of 

a clear view […] ‘seeing things as we were meant to see them’ – as things apart from ourselves.” 

(TOLKIEN, 2008, p.373)131. O que ele quer dizer com isso? Ao longo de nossa existência, 

olhamos o que está ao nosso redor e nos “apropriamos” disso, e isso pode implicar em duas 

                                                             
128 Trilogia do brasileiro Raphael Draccon, o primeiro volume foi promovido por propaganda boca-a-boca até sua 

primeira publicação pela Leya. 
129 Mas as histórias de fadas também oferecem, de uma forma ou modo peculiar, estas coisas: Fantasia, 

Recuperação, Escape, Consolação. (tradução nossa) 
130 A consistência interna de realidade. (tradução nossa) 
131 A Recuperação (que inclui retorno e renovação da saúde) é um ganhar novamente – ganhar novamente uma 

visão mais clara [...] ‘ver as coisas como deveríamos vê-las’ – como coisas separadas de nós mesmos. (tradução 

nossa) 
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coisas, de acordo com Purtill na obra Lord of elves and eldils: “First, that many of us fail to see 

any wonder and mystery in things, which is undeniable. Second, that in so failing we are failing 

to see the truth” (2006, p.9)132. As histórias de fadas “recuperam” a nossa visão, isto é, elas nos 

permitem e nos ajudam a ver aquilo que já nos é tão familiar como se fosse algo novo, e nisso 

nos alegramos (TOLKIEN, 2008, pp.373-5). Tolkien afirma que pelo poder das palavras, as 

histórias de fadas podem acordar em nós aquela visão que nos maravilha e nos faz parar a 

correria da vida diária. 

Quando lemos Harry Potter, Crônicas de Nárnia, ou até mesmo a série de livros Percy 

Jackson, temos familiaridade com os elementos ali apresentados. Sabemos como é um castelo 

porque vimos diversos em filmes e documentários, sabemos como é um leão e como ele ruge, 

sabemos como são as árvores e uma floresta inteira, pois vemos fotos e imagens na televisão, 

além de podermos nós mesmos ir a estes lugares. Conhecemos a mitologia grega, os deuses, as 

histórias. Entretanto, ao lermos as histórias ali narradas, conhecemos tudo isso novamente e 

com um novo olhar, nós readquirimos um conhecimento que tomamos por certo e isso pode ser 

surpreendente. É dessa Recuperação que fala Tolkien – não possuímos aquilo que conhecemos, 

sempre podemos re-conhecer e ficar admirados por sua beleza, poder, simplicidade. 

Sobre “Escape”, vejamos o que Tolkien nos diz: 

 

I have claimed that Escape is one of the main functions of fairy-stories, and since I do 

not disapprove of them, it is plain that I do not accept the tone of scorn and pity with 

which ‘Escape’ is now so often used (TOLKIEN, 2008, p.375).133 

 

Que tom é esse de que fala Tolkien? Não precisamos nos esforçar muito para encontrar 

uma resposta. Há muita crítica para com esse tipo de literatura e essa função escapista, há quem 

diga que não é verdade o que está ali escrito e, portanto, não deve ser lido, ou não incentivam 

a leitura, preferem algo mais real. Há o escape desse mundo, se assim podemos dizer, mas a 

literatura de fantasia, as histórias de fadas, abordam questões mais profundas do que 

simplesmente um fugir desse mundo: “There are ancient limitations from which fairy-stories 

offer a sort of escape, and old ambitions and desires (touching the very roots of fantasy) to 

                                                             
132 Primeiro, que muitos de nós falhamos ao não vermos maravilha e mistério nas coisas, o que é inegável. Segundo, 

ao assim falharmos, falhamos ao não ver a verdade. (Tradução nossa). O autor termina a oração dizendo que nem 

todos concordariam com essa última implicação, talvez por pensarem nas coisas, como o próprio Tolkien afirma, 

como se já fossem suas, como se não houvesse novidade ou verdade nenhuma a ser vista pela primeira vez. 
133 Afirmei que o Escape é uma das funções principais das histórias de fadas, e visto que eu não as desaprovo, está 

claro que eu não aceito o tom de desprezo e dó com o qual a palavra ‘Escape’ é tão comumente usada atualmente. 

(tradução nossa) 
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which they offer a kind of satisfaction and consolation.” (TOLKIEN, 2008, p.381)134. Aqueles 

que criticam essa fuga, preferindo algo mais real, também fogem, de certa forma, ainda que 

para um mundo por demais semelhante a este mundo primário. Já as histórias de fadas oferecem 

um escape por meio de consolo, satisfação de desejos e ambições, uma fuga para mundos nos 

quais, embora exista a maldade humana, há o consolo do final feliz, a última, mas talvez a mais 

importante das funções das histórias de fadas para Tolkien. 

“And lastly there is the oldest and deepest desire, the Great Escape: the Escape from 

Death.” (TOLKIEN, 2008, p.383)135. Tolkien aborda as duas funções quase que ao mesmo 

tempo. O ato de escapar não se refere apenas a uma fuga, mas a uma realização, por assim dizer, 

dos mais diversos desejos, inclusive o de vencer a própria morte. 

 

But the ‘consolation of fairy-stories has another aspect than the imaginative satisfaction 

of ancient desires. Far more important is the Consolation of the Happy Ending. […] The 

eucatastrophic tale is the true form of fairy-tale, and its highest function. (TOLKIEN, 

2008, p.384)136 

 

Eucatastrofe, termo cunhado por Tolkien nesse estudo, significa uma reviravolta 

jubilosa, a “boa catástrofe”, em uma tradução superficial. Para Tolkien, a função mais 

importante das histórias de fadas é justamente esse final feliz e o console que ele traz – não 

importa o que aconteça ao longo da narrativa, o final trará essa reviravolta e com ele o console 

– tanto para as personagens da narrativa quanto para o leitor desse Mundo Secundário: “In 

fantasy we have a happy ending, a joyous ‘turn’ within the secondary world, to which we give 

secondary belief, and it gives such consolation as such things may, which is a good worth 

seeking.” (PURTILL, 2006, p.10)137. 

Podemos pensar em diversas narrativas nas quais lemos tal reviravolta jubilosa, que 

produz alegria que vai além deste mundo, que oferece console àqueles que ousam escaper por 

meio das páginas de um livro. Lembremos do último volume das Crônicas de Nárnia, A última 

batalha, na qual Nárnia chega ao fim e Aslan preside o julgamento e recompensa, para o bem 

ou para o mal, a todos os que ali habitaram – no final, a recompensa para o bem é viver com 

                                                             
134 Há limitações antigas das quais as histórias de fadas oferecem um tipo de fuga, e antigas ambições e desejos 

(que tocam o próprio cerne da fantasia) aos quais elas oferecem um tipo de satisfação e consolo. (tradução nossa) 
135 E por fim, há o desejo mais antigo e profundo, A Grande Fuga: a Fuga da Morte. (tradução nossa) 
136 Porém, o consolo das histórias de fadas tem um aspecto além da satisfação imaginária de desejos antigos. De 

maior importância é o Consolo do Final Feliz. [...] O conto eucatastrófico é a verdadeira forma da história de fadas, 

e sua mais alta função. (tradução nossa) 
137 Na fatasia, temos um final feliz, uma ‘reviravolta’ jubilosa dentro do mundo secundário, à qual garantimos 

crença secundária e isso provê tamanho consolo como tais coisas podem fazer, o que é um bem que merece ser 

buscado. (tradução nossa) 
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ele no paraíso. E esse aspecto diz muito para o trabalho aqui apresentado, principalmente 

quando falamos desse consolo que Tolkien trata como a alegria suprema da humanidade que 

foi iniciada com o nascimento de Cristo – que trouxe esperança de redenção para a humanidade 

caída (TOLKIEN, 2008, p.388). 

Tivemos, portanto, a oportunidade de abordar, nas páginas que precedem, aspectos da 

literatura de fantasia, gênero no qual podemos classificar a obra aqui estudada, O Silmarillion, 

cujo autor, Tolkien, também é autor de um ensaio teórico usado aqui e muito importante para 

este estudo. Pudemos verificar características desse gênero, características que são o próprio 

gênero, isto é, a negociação e a violação de limites, de barreiras, de fronteiras, quais subgêneros 

podemos encontrar e como eles, por vezes, se mesclam em uma obra, uma vez que os limites 

também são fluidos. Temos, no fantasy, um gênero que mescla diversos outros modos, já 

conhecidos como gêneros em algum momento e ainda considerados como gêneros em algumas 

obras teóricas, que ultrapassa barreiras dentro desses mesmos modos de forma a uni-los, a 

formar novos modos narrativos que se cruzam e se expandem. Tivemos, também, a 

oportunidade de abordar as funções desse gênero, a subversão, o ir além do horizonte, e as 

quarto funções nomeadas por Tolkien – Fantasia, Recuperação, Escape e Consolo. Passamos, 

então, para um momento em que olharemos mais de perto para as obras de Tolkien e as 

analisaremos Segundo os aspectos teóricos apresentados nas páginas anteriores. 

 

 

3.3. O Silmarillion: a fantasia em forma de mitologia 

 

 Esta obra, publicada postumamente, forma um compêndio de narrativas míticas de 

Arda, o Mundo Secundário criado por Tolkien no qual os eventos de O hobbit e O Senhor dos 

Anéis se desenrolam. Nela, podemos ler como esse mundo foi formado, aprender um pouco 

sobre as mudanças geográficas ocorridas na terra, porque alguns territórios já não são os 

mesmos de eras anteriores, além dos seres angelicais e de como eles, formados por Erú Ilúvatar, 

combateram Melkor, um ser angelical caído que desejava ser como Erú e corrompeu anões, 

elfos e homens para dominar Arda. A primeira parte da obra, o “Ainulindalë”, trata da Canção 

dos Ainur, dos quais alguns vieram a ser chamados de Valar, os Poderes do Mundo. Nesta 

canção, conduzida por Ilúvatar, toda Arda foi criada no pensamento para que posteriormente 

viesse a ser concretizada pelos Valar que ficaram confinados aos círculos do mundo. Esta parte 

da obra evoca mitos de origem, cosmogonias, dialogando com diversas tradições mitológicas. 
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 As outras partes da obra tratam da formação de Arda, seus oceanos e terras, primeiras 

árvores e animais, a vinda dos Primogênitos de Ilúvatar – os elfos – e dos Sucessores, os 

Homens, além de como surgiram os Anões, os Ents, as Águias de Manwë, além de buscas e 

missões, guerras e alianças. É uma obra mítica e épica que em muitas narrativas traz os 

contornos da jornada do herói traçada por Campbell em O Herói de Mil Faces e dialoga, 

portanto, com narrativas de deuses e heróis de diversas mitologias ao redor do globo. 

 Nosso interesse nos próximos parágrafos é analisar de que forma essa e outras obras 

mais conhecidas de Tolkien podem ser consideradas como pertencentes ao fantasy conforme 

este foi exposto anteriormente. O fantasy que podemos perceber em O Silmarillion é construído 

por meio de uma estrutura mítica, conforme pudemos verificar no capítulo específico em que 

analisamos essa obra em sua perspectiva mítica. Nosso foco com relação ao fantasy nessa parte 

de nosso estudo, é claro, é O Silmarillion, no entanto, abordar, ainda que brevemente, outras 

obras conhecidas do autor, nos auxiliará na análise desta.  

Há aqueles que consideram Tolkien o pai da fantasia moderna. Embora tal afirmação 

seja bem ampla, ela não está longe de estar certa. De acordo com Mendlesohn na obra Rhetorics 

of fantasy, “While Tolkien and Lewis may have provided the archtypes of modern fantasy, the 

taproots of the genre are rather different.” (2008, p.17)138. Isto é, estes dois autores 

estabeleceram alguns padrões e tipos a serem usados em uma narrativa de fantasia, mas o gênero 

se expandiu e não compreende apenas narrativas épicas, que se passam em mundos secundários, 

ou quaisquer outras características dos textos deles. No fantasy, embora exista sim essa questão 

épica, maravilhosa, sobrenatural até, há narrativas que possuem outras características e não são 

menos fantasia por isso. 

As obras mais conhecidas mundialmente do autor são aquelas que inspiraram duas 

trilogias nos últimos quinze anos aproximadamente, O Senhor dos Anéis e O Hobbit. Essas 

obras, epicamente adaptadas para a tela do cinema, mostram a grandiosidade do autor e a forma 

como ele aplicou sua teoria à sua prática. Ou teria sido a teoria desenvolvida a partir de sua 

prática?139 Outra obra bem conhecida é O Silmarillion, obra que estudamos nesse trabalho, e, 

ainda que seja de fato nossa obra escolhida para estudo, podemos afirmar que o todo de sua 

                                                             
138 Embora Tolkien e Lewis tenham fornecido os arquétipos da fantasia moderna, os elementos centrais do gênero 

são um pouco diferentes. (tradução nossa) 
139 Essa questão, importante para o estudo das obras desse autor, não será abordada nesse estudo, uma vez que 

demandaria um espaço que escolhemos dedicar à análise de O Silmarillion como pertencente à literatura de 

fantasia. Podemos, no entanto, tatear à meia-luz em nossa afirmação em forma de pergunta e defender que sua 

teoria encontrada em On fairy-stories reflete, de fato, aquilo que, consciente ou insconscientemente, ele utilizou 

em suas obras. 
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obra reflete também nosso estudo, isso porque no todo de sua obra, podemos perceber aquelas 

características que a classificam como uma estrutura mítica, conforme pudemos abordar 

anteriormente, além das características que a classificam no âmbito do gênero fantasia que 

verificaremos nas linhas posteriores. Conforme pudemos observar em nosso breve discorrer 

sobre a literatura de fantasia, os modos do fantasy nos quais podemos classificar essa obra são 

o umbral e a imersiva.140 Isso porque, primeiramente, algumas das narrativas presentes na obra 

exigem, de certa forma, a passagem de um personagem por um portal que o levará a um novo 

mundo – um que até aquele dado momento na narrativa lhe é desconhecido. Por exemplo, 

podemos citar a chegada de Tuor a Gondolin, cidade élfica escondida nas montanhas. Para isso, 

Tuor deve passar por dois portais diferentes: o primeiro à beira-mar, onde encontra Ulmo, o 

Vala dos mares e oceanos de Arda, que lhe dá a missão de ir a Gondolin: 

 

But there came a great storm out of the West, and out of that storm Ulmo the Lord of 

Waters arouse in majesty and spoke to Tuor as he stood beside the sea. And Ulmo bade 

him depart from that place and seek out the great kingdom of Gondolin; and he gave 

Tuor a great cloak, to mantle him in shadow from the eyes of his enemies. (TOLKIEN, 

The Silmarillion, 1985, p.288)141 

 

O segundo portal é a própria entrada de Gondolin, escondida de todos em Beleriand, 

com exceção daqueles poucos que a conheciam: “And at last by the power that Ulmo had set 

upon them they came to the hidden door of Gondolin” (1985, pp.288-9)142. Outro exemplo que 

podemos citar aqui é a passagem dos elfos de Valinor, o reino abençoado, à Beleriand, um novo 

mundo para todos os que fizeram a travessia: “Small love for Fëanor or his sons had those that 

marched at last behind him and blew their trumpets in Middle-earth at the first rising of the 

Moon” (1985, p.106)143. 

                                                             
140 Ainda que possamos encontrar um elemento em especial do modo intrusivo da fantasia nos momentos em que 

algum Senhor Sombrio aparece. No caso d’O Silmarillion, este aparece principalmente na figura de Melkor e 

posteriormente em seu maior servo, Sauron. 
141 Caiu então uma forte tempestade, vinda do Oeste, e dela ergueu-se em majestade Ulmo, o Senhor das Águas, 

que falou com Tuor enquanto este estava junto ao mar. E Ulmo lhe ordenou que partisse daquele local e saísse em 

busca do reino oculto de Gondolin. E deu a Tuor um grande manto que o envolveria em sombras para protegê-lo 

dos olhos do inimigo. (TOLKIEN, 2001, p.304) 
142 E afinal, pelo poder que Ulmo lhes havia conferido, chegaram à porta oculta de Gondolin. (IBID.,p.305) 
143 Pouco amor por Fëanor ou por seus filhos tinham aqueles que marcharam sob seu comando e que soaram suas 

trombetas na Terra-média ao primeiro nascer da Lua. (IBID., p.103) 
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No capítulo anterior, tivemos a oportunidade de discorrer sobre a literatura de fantasia, 

partindo de alguns modos que podemos encontrar nela, conforme descritos na obra Rhetorics 

de Mendlesohn, aspectos como a subversão e o ir além do horizonte nas obras de Rosemary 

Jackson e Armitt, passando por outros autores brevemente mencionados, como Todorov e Arán, 

chegando definitivamente em Lucie Armitt e, por fim, Tolkien. Cada um à sua maneira ajudou 

a formar aquilo que hoje podemos conceber como literatura de fantasia. 

Para Jackson, a literatura de fantasia, ou fantástica estendida, como podemos chamá-la 

após discorrer sobre ela, é aquela que subverte, que traz à tona aquilo que a sociedade insiste 

em esconder, diferentemente da alegoria, na qual ‘x’ é ‘y’, sendo isto dito de forma bem 

simplificada. A literatura fantástica tem essa função subversiva, do uso arbitrário das palavras, 

Todorov aborda esse modo sob um modo bastante estruturalista, definindo formas, limites, 

temas, e Jackson dialoga com ele e estende suas ideias, estabelecendo uma espécie de ponte 

entre as palavras fantástico e fantasia, como se de um termo fosse possível chegar ao outro. 

Vimos que embora um pouco permeáveis, estamos lidando com dois termos que se mesclam, 

porém se separam em diversos momentos, principalmente quando mais de uma forma de 

expressão narrativa está inserida em um mesmo relato. Nesse caso, temos o que podemos 

chamar de fantasy, ou literatura de fantasia – um gênero que é como sua própria natureza, 

subversivo, que se expande, que vai além dos limites (horizontes) que lhe foram impostos no 

decorrer dos séculos. É subversivo também, poderíamos afirmar, com relação à contrariedade 

daquilo que é estabelecido, talvez pela própria escolha da função Escape abordada em On fairy 

stories. 

Um dos conceitos, então, que forma esse novo gênero é o da subversão. O que é, 

portanto, essa subversão de que fala Jackson e de que forma ela está inserida na literatura 

tolkieniana? Subversão, segundo Jackson e já explorado anteriormente, é ir na contramão 

daquilo que é socialmente aceito em determinada época. No século XIX, por exemplo, alguns 

assuntos como a sexualidade eram em grande parte considerados como tabus e, por isso, muito 

da literatura de fantasia produzida na época tratava justamente desse assunto, podemos citar, 

como exemplo, as narrativas vampíricas e sua relação com sangue, sensualidade, entre outros. 

O que em Tolkien pode ser considerado como subversivo? As narrativas de sua autoria 

são subversivas? Se sim, qual é o tipo de subversão? Primeiramente, o que devemos ter em 

mente ao falar em subversão são aqueles aspectos da sociedade que são afirmados a todo o 

momento em diversos meios, além daquilo que a mesma sociedade tenta esconder. Tolkien 



112 
 

escreveu suas obras no decorrer das primeiras décadas do século XX, em uma sociedade que 

enfrentou duas guerras e um desenvolvimento tecnológico que não tinha sido presenciado 

anteriormente. E esse último aspecto em especial merece destaque quanto à subversão presente 

na obra de Tolkien: ela é subversiva no que diz respeito ao seu momento histórico – Tolkien 

criou seu Mundo Secundário na contramão do tecnicismo. Observe essa fala de Tolkien em 

uma de suas cartas a respeito das árvores: 

 

Em todas as minhas obras, tomo o lado das árvores contra todos seus inimigos. 

Lothlórien é bela porque lá as árvores são amadas; nos outros lugares as florestas são 

representadas como que despertando para a consciência delas mesmas. A Floresta Velha 

era hostil a criaturas de duas pernas por causa de sua lembrança de muitos ferimentos. 

A Floresta de Fangorn era antiga e bela mas, na época da história, tensa de hostilidade 

porque estava ameaçada por um inimigo amante das máquinas. (TOLKIEN, As Cartas 

de J.R.R.Tolkien, 2006, p.396)144 

 

É possível, portanto, a partir da fala de Tolkien, validar essa subversão ao 

engrandecimento do tecnicismo de sua época. Ao lermos as obras mais conhecidas, notamos 

que há certo engrandecimento daquilo que é natural, daquilo que é possível fazer sem o uso das 

máquinas. Na narrativa tolkieniana, há o engrandecimento de elementos não mais valorizados 

pela sociedade tecnológica: a natureza, a simplicidade de depender dela e de mantê-la a salvo. 

Os Hobbits são, junto aos elfos, os maiores mantenedores da natureza e da simplicidade, “[...] 

they love peace and quiet and good tilled earth [..] they do not and did not understand or like 

machines more complicated than a forge-bellows, a water-mill, or a hand-loom” (TOLKIEN, 

2001-I, p. 1)145, tendo como seus opostos os Orcs e a destruição de Isengard que é executada 

por Saruman no decorrer da narrativa de O Senhor dos Anéis: “I looked on it and saw that, 

whereas it had once been green and fair, it was now filled with pits and forges” (TOLKIEN, 

2001-I, p. 341)146. Gandalf declara isso acerca de Isengard durante o Conselho de Elrond, 

revelando que toda a beleza que ficava ao redor de Orthanc, a torre em Isengard, havia sido 

destruída em nome de máquinas de guerra que se equiparavam às armas de Sauron, uma vez 

                                                             
144 Essa obra foi organizada por Humphrey Carpenter e Christopher Tolkien e publicada no Brasil pela Editora 

Curitiba em 2006. 
145 “Amam a paz e a tranquilidade e uma boa terra lavrada [...] não conseguem entender ou gostar de máquinas 

mais complicadas que um fole de forja, um moinho de água ou um tear manual [...]” (TOLKIEN, O Senhor dos 

Anéis. São Paulo: Martins Fontes: 2002, p. 1) 
146 “Olhei para ele e vi que, embora já tivesse sido verde e belo, estava agora cheio de poços e forjas.” (Ibid., p. 

270) 



113 
 

que Saruman desejava ter o poder para si. O valor que os Hobbits dão ao Condado e à natureza 

e simplicidade é tanta que eles lutam contra Saruman ao final de O retorno do Rei a fim de 

livrar o Condado do domínio e destruição. 

Em O Silmarillion, essa parte subversiva da obra, que demonstra o posicionamento do 

autor quanto ao assunto, pode ser encontrada na petição de Yavanna, Valië da natureza e do 

que ela produz, sejam pertencentes à fauna, seja à flora, a Ilúvatar: 

 

But the kelvar can flee or defend themselves, whereas the olvar that grow cannot. And 

among these I hold trees dear. Long in the growing, swift shall they be felling, and 

unless they pay toll with fruit upon bough little mourned in their passing. So I see in my 

thought. Would that the trees might speak on behalf of all things that have roots, and 

punish those that wrong them! (1985, p.52)147 

 

Podemos observar sua preocupação com a obra criada, que eventualmente seria 

destruída pelas mãos dos povos da Terra-média, e como ela reflete o posicionamento do próprio 

Tolkien no trecho da carta já citada. 

Há também outra subversão, que se refere a valores como a amizade, a confiança, o 

amor entre pessoas, raças, entre outros e, ainda que se dê de forma sutil, demonstra certo 

saudosismo quanto aos costumes que já se iam perdendo à época de Tolkien: “Then King 

Felagund spoke before his people, recalling the deeds of Barahir, and his vow; and he declared 

that it was laid upon him to aid the son of Barahir in his needs” (TOLKIEN, 1985, p. 203)148. 

Há, aparentemente, um crescente culto ao ‘eu’ e àquilo que interessa apenas ao ‘eu’, uma 

necessidade de tirar vantagem de todas as situações e pessoas para benefício próprio – e isso 

existe em Tolkien nos servos do mal e no próprio Senhor do Mal, Melkor e posteriormente em 

Sauron. Esse mal também pode ser visto em outras personagens da obra tolkieniana. O início 

do século XX e os conflitos humanos que se apresentaram em especial durante as duas Grandes 

Guerras figuram na obra de Tolkien a fim de opor aquilo que passara a ser valorizado. 

Mencionamos anteriormente a questão do tecnicismo, e nas linhas acima os relacionamentos 

                                                             
147 Mas os kelvar podem fugir ou se defender, ao passo que os olvar que crescem, não. E entre estes, prezo mais 

as árvores. Embora de crescimento demorado, veloz é sua derrubada; e, a menos que paguem o imposto dos frutos 

nos galhos, pouca tristeza despertam quando morrem. É assim que vejo no meu pensamento. Quisera que as árvores 

falassem em defesa de todos os seres que têm raízes, e castigassem aqueles que lhes fizessem mal! (TOLKIEN, 

2001, p.42) 
148 “Então falou o Rei Felagund diante de seu povo, recordando os feitos de Barahir e seu voto. Declarou que lhe 

cabia auxiliar o filho de Barahir em sua necessidade [...]” (TOLKIEN, 2001, p. 213) 
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humanos. Ora, a obra de Tolkien, ao valorizar os relacionamentos humanos e ao negar a 

evolução das máquinas, apresenta certa forma de saudosismo ou idealização daquilo que era 

valorizado nela, uma subversão da visão de mundo, um contraponto à visão quase egoísta de 

mundo advinda, ou talvez melhor expresso assim, eclodida com as duas Grandes Guerras. 

Podemos observar isso em Saruman que, ao desejar o Um Anel para si e todo o poder que ele 

contém, corrompe-se e passa a almejar aquilo que satisfaz apenas a ele próprio – e por isso ele 

cria uma nova raça, os Uruk-hai, capazes de, ao contrário de uma de suas contrapartes, os orcs, 

andar durante o dia sem que a luz do sol os prejudique. As personagens principais da obra, 

porém, são capazes de se sacrificar pelos outros e por seus ideais e até pelo lugar onde moram, 

para que sua simplicidade e segurança sejam mantidas. Caso, por exemplo, dos Hobbits e 

principalmente de Frodo, que partem do Condado a fim de salvá-lo, chegando até ao fogo da 

Montanha da Destruição em Mordor. 

Este aspecto subversivo e de contrapontos saudosistas da obra de Tolkien se expande 

para a forma como o amor entre homem e mulher e seu relacionamento se desenvolve. Nas 

narrativas, o ato simbólico que une duas pessoas, sejam elas homens ou elfos, é o segurar as 

mãos, ou colocar a mão sobre a mão da outra pessoa, esse ato simboliza o casamento, a união 

e duas pessoas em uma só: “[...] and Beren took the hand of Lúthien before the throne of her 

father.” (TOLKIEN, 1985, p. 222)149; “[...] and at Midsummer in the year of the Fall of Sauron 

he (Aragorn) took the hand of Arwen Undómiel, and they were wedded in the city of the Kings.” 

(TOLKIEN, 2001-III, p. 420)150. É claro que não podemos afirmar categoricamente que o ato 

de união carnal, a consumação do casamento, não existisse, e isso podemos afirmar porque os 

casais tinham filhos. A subversão se dá, aqui, não de forma explícita, ela é mais subjacente à 

narrativa e aos costumes dos povos da obra tolkieniana. O casamento, a amizade, as relações 

interpessoais podem ser observadas como de extrema importância na obra do autor, observa-se 

certa idealização da esfera da sexualidade, ela é representada por uma aura de pureza, surge 

permeada pelos sentidos simbólicos que imprimem novos significados à sexualidade e ao 

desejo, que passam a existir como mais um elemento do mundo do fantasy. Há uma perda do 

sentido da realidade, o encontro sexual adquire o contorno dos mundos inventados, obedece às 

leis que naturalizam os sentidos de um mundo que está além. E isso podemos verificar nas 

relações de lealdade entre os elfos Noldor n’O Silmarillion, a amizade entre Frodo e Sam em O 

                                                             
149 “[...] e Beren tomou a mão de Lúthien diante do trono de seu pai.” (Ibid., p. 233) 
150 “[...] e no Solstício de Verão do ano da Queda de Sauron ele tomou a mão de Arwen Undómiel, e os dois se 

casaram na cidade dos reis.” (TOLKIEN, 2002, p. 1125) 
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Senhor dos Anéis, e a forma como as uniões matrimoniais se dão no conjunto da obra de 

Tolkien. Há uma carta que Tolkien escreve para um de seus filhos, Michael, e nela podemos ler 

algumas de suas ideias sobre casamento e a relação entre homem e mulher: 

 

Os relacionamentos de um homem com as mulheres podem ser puramente físicos (na 

verdade eles não podem, é claro, mas quero dizer que ele pode recusar-se a levar outras 

coisas em consideração, para o grande dano de sua alma (e corpo) e das delas); ou 

“amigáveis”; ou ele pode ser um “amante” (empenhando e combinando todos os seus 

afetos e poderes de mente e corpo em uma emoção colorida e energizada pelo “sexo”). 

Este é um mundo decaído. A desarticulação do instinto sexual é um dos principais 

sintomas da Queda. (TOLKIEN, 2006, p.51) 

 

É possível verificar, nessas poucas linhas, o que Tolkien pensa sobre a relação sexual 

sem compromisso, mas podemos ir além na carta e verificar que ele aborda a questão de como 

o amor é visto pela cultura ocidental de seu tempo. Segundo ele, “Tal tradição idealiza o ‘amor’” 

(2006, p.51) e torna a mulher quase que um objeto, a ponto de não importar par ao homem os 

desejos e necessidades dela, apenas os dele (2006, p.52): “Leva (ou, de qualquer maneira, levou 

no passado) o rapaz a não ver as mulheres como elas realmente são, como companheiras em 

um naufrágio, e não como estrelas guias.” (2006, p.52). Tolkien compara essa idealização da 

Dama ou do Amor da tradição referida acima com uma divindade imaginária perseguida pelos 

homens que, não a encontrando, tornam-se cínicos: 

 

Quando o deslumbramento desaparece, ou simplesmente diminui, eles acham que 

cometeram um erro, e que a verdadeira alma gêmea ainda está para ser encontrada. A 

verdadeira alma gêmea com muita frequência se mostra como sendo a próxima pessoa 

sexualmente atrativa que aparecer. (2006, p.54) 

 

Além disso, e talvez mais importante, seja a questão do bem versus mal que há na obra 

e de forma muito clara. Em uma de suas cartas, ao mencionar a “criação pelo mal” (Tolkien 

utiliza as aspas), ele discorre que tais criações na verdade são imitações de criaturas pré-

existentes, imitação deturpada, corrompida. Ele diz que os Orcs “são fundamentalmente uma 

raça de criaturas ‘encarnadas racionais’, apesar de horrivelmente deturpadas, se bem que não 

mais do que muitos Homens que se pode encontrar hoje em dia.” (TOLKIEN, 2006, p.184). 

Tolkien, mais do que postular uma forma de comportamento, que inclinaria a narrativa para a 
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alegoria, por exemplo, escreve seu texto de forma a permitir vislumbres das contradições 

humanas: o mal perde e o bem triunfa, ainda que existam coisas ruins em cada uma das 

personagens, como podemos verificar em Frodo, que cede à tentação do Anel na Montanha da 

Perdição e o reivindica para si (TOLKIEN, 2001-III, p. 265), ou nos filhos de Fëanor que, 

apesar do juramento e do roubo das Silmarils, afeiçoam-se pelos filhos dos inimigos a ponto de 

poupar-lhes a vida: “For Maglor took pity upon Elros and Elrond, and he cherished them, and 

love grew after between them” (TOLKIEN, 1985, p.298)151. Esse aspecto relativiza os sentidos 

alegóricos, a falta, se podemos afirmar dessa forma, de linearidade das personagens permite 

uma moral também relativizada, o que não acontece, repetimos, na alegoria, na qual o sentido 

que predomina é o figurado. Podemos mencionar rapidamente o que falam Todorov e Armitt 

acerca da alegoria, da forma como ela, tendo como seu sentido principal o figurado, não 

viabiliza a existência do sobrenatural na narrativa, ou seja, para que a literatura de fantasia 

signifique o que ela quer dizer, para que nela exista o sobrenatural positivo, ela não pode ser 

alegórica; se o fosse, perderia seu poder subversivo, assunto de nossas linhas acima. Essa 

função, amplamente discutida por Jackson, encontra eco no texto já mencionado de Arán e até 

mesmo em Armitt. E, ainda que haja na literatura de fantasia jogos de palavras e coisas 

inomináveis, isso não deve ser considerado como alegoria, embora, como diz Tolkien em uma 

de suas cartas: “qualquer tentativa de explicar o propósito dos mitos ou dos contos de fadas 

deve empregar uma linguagem alegórica.” (2006, p.142). Note, a linguagem pode conter 

elementos alegóricos, mas a narrativa em si não deve ser uma alegoria. 

Anteriormente, mencionamos os comportamentos narrados das personagens completas 

e complexas, sem fragmentação, da obra de Tolkien, estes comportamentos acabam também 

por auxiliar na construção e personagens cujas características as tornam complexas e inteiras, 

sem fragmentação, tornam essas narrativas subversivas se comparadas, por exemplo, às 

narrativas vigentes na metade do século XX, as quais apresentavam personagens fragmentadas, 

que não podíamos conhecer por inteiro. Exemplos de tais personagens em O Silmarillion são 

Fëanor, personagem de características fortes, hábil com as palavras, capaz de convencer seu 

povo, ou pelo menos grande parte dele, a segui-lo em busca de Melkor e das Silmarils que este 

havia roubado: 

 

                                                             
151 Pois Maglor apiedou-se de Elros e Elrond, tratou-os com carinho, e o amor surgiu depois entre eles (TOLKIEN, 

2001, p.315) 
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Then suddenly Fëanor appeared in the city and called on all to come to the high court 

of the king upon the summit of Túna; [...] A great multitude gathered swiftly, therefore 

to hear what he would say; and the hill and all the stairs and streets that climbed upon it 

were lit with the lights of many torches that each bore in hand. Fëanor was a master of 

words, and his tongue had great power over hearts when he would use it; and that night 

he made a speech before the Noldor which they ever remembered; and hearing them the 

Noldor were stirred to madness.” (TOLKIEN 1985, p.96 – grifo nosso)152 

 

Fëanor é descrito aqui como alguém que sabia usar as palavras bem, tanto que 

convenceu seu povo a partir e a odiar tanto os Valar quanto Melkor. Essa descrição não se 

assemelha muito a uma descrição de personagens fragmentadas. Na verdade, lendo as 

descrições dessa personagem na obra de Tolkien, podemos conhecê-la em praticamente todas 

as suas facetas, amá-la ou odiá-la por seus feitos e pela maldição que eles trouxeram sobre os 

Noldor. 

Outra personagem que podemos conhecer bem é um dos Senhores do Escuro, o segundo 

mais ardiloso e cruel que veio habitar nos círculos de Arda: Sauron. Pela narrativa e descrições, 

sabemos de sua malícia, de sua maldade, de sua falsidade e das formas como usou dela com 

sutileza para enganar elfos e homens. Por acreditarem em sua bondade que disfarçava seu 

coração cruel, elfos o serviram e criaram os Anéis de Poder. Por acreditarem nele, os 

numenorianos foram condenados a um destino semelhante ao de Atlântida. Leiamos a forma 

como ele enganou a estes povos:  

 

And Sauron came. Even from his mighty tower of Barad-dûr he came, and made no 

offer of battle. For he perceived that the power and majesty of the Kings of the Sea 

surpassed all rumour of them, so that he could not trust even the greatest of his servants 

to withstand them; and he saw not his time yet to work his will with the Dúnedain. And 

he was crafty, well skilled to gain what he would by subtlety when force might not avail. 

Therefore, he humbled himself before Ar-Pharazôn and smoothed his tongue; and men 

wondered, for all that he said seemed fair and wise. (TOLKIEN, 1985, pp.325-6)153 

                                                             
152 Então Fëanor apareceu de repente na cidade e convocou todos a irem ao palácio do Rei, no cume de Túna. [...] 

Uma enorme multidão reuniu-se rapidamente, portanto, para ouvir o que ele queria dizer; e a colina, assim como 

as escadas e ladeiras que subiam por suas encostas, foi iluminada pela luz dos muitos archotes que cada um trazia 

na mão. Fëanor era um mestre das palavras; e sua fala exercia enorme influência quando ele decidia usá-la. Naquela 

noite, ele fez um discurso perante os noldor do qual eles se lembrariam para sempre. [...] ao ouvi-las, os noldor 

foram levados à loucura. (IBID., p.93) 
153 E Sauron veio. Mesmo de sua poderosa torre de Barad-dûr veio ele, sem fazer nenhuma menção de combate. 

Pois percebia que o poder e a majestade dos Reis do Mar superavam tudo o que deles se dizia, de modo que não 

poderia confiar que mesmo os melhores de seus servos a eles resistissem. E viu que não chegara a hora de fazer 

valer sua vontade com os dúnedain. E Sauron era astucioso, bem treinado para conquistar o que quisesse pela 

sutileza quando a força pudesse não lhe ser útil. Humilhou-se, portanto, diante de Ar-Pharazôn e controlou sua 
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E: 

It was in Eregion that the counsels of Sauron were most gladly received, for in that land 

the Noldor desired ever to increase the skill and subtlety of their works. [...]Therefore 

they hearkened to Sauron, and they learned of him many things, for his knowledge was 

great, [...] and they made the Rings of Power. But Sauron guided their labours, and he 

was aware of all that they did... (TOLKIEN, 1985, p.346)154 

 

 Podemos, então, perceber por meio destes dois trechos extraídos de O SIlmarillion a 

descrição de habilidades possuídas por Sauron e a forma como ele as utilizou para enganar 

homens e elfos. Uma leitura da obra completa nos fornece as características que necessitamos 

saber, não há questionamentos sobre sua natureza e suas intenções, e temos uma personagem 

completa e complexa no interior da obra. O que difere, podemos afirmar, de obras que surgiram 

na mesma época ou durante o mesmo século. Essa diferença, ou subversão, para usar um termo 

cunhado por Jackson, se dá por dois aspectos que consideramos aqui: as personagens e as 

descrições dos espaços. Exemplificamos essa afirmação por meio de uma citação extraída do 

livro A literatura inglesa, de Anthony Burgess: 

 

Virgínia Woolf (1882-1941) é outra romancista de difícil classificação. Ela dispensa a 

trama e até mesmo a caracterização, preferindo analisar, o mais detalhadamente 

possível, uma atmosfera ou um pensamento tal como se apresenta em determinado 

momento do tempo. Como Joyce, ela usa procedimento do monólogo interior para 

captar o “fluxo de consciência” (stream of consciousness) de seus personagens. [...] 

Muitos de seus leitores não veem seus romances como obras de ficção: eles parecem ser 

excessivamente estáticos, carentes de ação e de interesse humano – uma espécie de 

forma literária que nem é poesia autêntica nem prosa autêntica, nem inteiramente 

dramáticos nem inteiramente líricos. (1996, pp.259-60) 

 

Prosseguimos para o que Armitt aborda sobre um aspecto importante para a literatura 

de fantasia, o “ir além”, cremos que este é um dos aspectos mais claros no que se refere à 

fantasia de Tolkien. Em primeiro lugar, e mais importante, talvez, está o fato de que as 

                                                             
língua ferina. E os homens ficaram admirados, pois tudo o que ele disse parecia justo e prudente. (IBID., pp.344-

5) 
154 Foi em Eregion que os conselhos de Sauron foram acolhidos com maior prazer, pois naquela terra os noldor 

sempre desejaram aumentar a perícia e a sutileza de suas obras. [...] Por isso, deram ouvidos a Sauron e com ele 

muito aprenderam, pois seu conhecimento era imenso. [...] e fizeram Anéis de Poder. Contudo, Sauron guiava seus 

esforços e estava a par de tudo o que faziam [...] (IBID., p.366) 
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narrativas não se passam nesse Mundo Primário155, elas se passam em Arda, um mundo que 

não é o nosso, mas que é baseado no nosso. Arda é o Mundo Secundário, o além do horizonte 

para onde podemos viajar por meio das páginas do livro e da nossa imaginação: “Therefore I 

say: Eä! Let things Be! (TOLKIEN, 1985, p.21)156. Observemos nessa breve linha a criação de 

Arda, um mundo que não o nosso, palco dos acontecimentos de O Silmarillion, O Hobbit e O 

Senhor dos Anéis. 

Arda, além de ser este Mundo Secundário do qual fala Tolkien, também é o mundo além 

para os Valar e Maiar que decidiram viver sob os seus círculos até o final de todas as coisas: 

 

but others, among them many of the greatest and most fair, took the leave of Ilúvatar 

and descended into it. But this condition Ilúvatar made, or it is the necessity of their 

love, that their power should thenceforward be contained and bounded in the World, to 

be within it for ever, until it is complete, so that they are its life and it is theirs, And 

therefore they are named the Valar, the Powers of the World. (TOLKIEN, 1985, p.21)157 

 

Aqui, podemos novamente observar uma espécie de portal por meio do qual essas 

personagens são imersas ou entram, por sua escolha, em um novo mundo, tendo que aceitar a 

condição que lhes foi imposta por Ilúvatar – o que nos remete às duas categorias nas quais 

podemos classificar O Silmarillion como uma obra da literatura de fantasia, umbral e imersiva. 

Armitt menciona diversas vezes o estudo de Tolkien sobre o qual discorremos 

anteriormente, e abordaremos estes dois autores em conjunto, uma vez que um remete ao outro 

em sua teoria. Já mencionamos no parágrafo anterior os Mundos Primário e Secundário, este se 

baseia, é extraído daquele, isto é, traz em si elementos que são daquele mundo, ainda que novas 

leis sejam possíveis neste novo mundo, como é o caso de Arda, nosso Mundo Secundário além 

do horizonte. Em Arda, é possível que existam seres imortais, mortais, aves que falam, árvores 

que falam e protegem a floresta, águas com poder de crescimento, e isso apenas é possível 

                                                             
155 Conceito encontrado em On fairy stories. Segundo ele, o Mundo Primário funciona como uma forma de base 

para o Mundo Secundário – o mundo criado nas histórias de fadas, um mundo com suas próprias leis e modos de 

funcionamento que se espelha, se origina, nesse Mundo Primário, isto é, no mundo que conhecemos por nossa 

experiência diária. 
156 Logo, eu digo: Eä! Que essas coisas Existam” (TOLKIEN, 2001, p.9) 
157157 Mas outros, e entre eles muitos dos mais fortes e belos, despediram-se de Ilúvatar e desceram para nele entrar. 

No entanto, essa condição Ilúvatar impôs, ou talvez fosse consequência necessária de seu amor, que o poder deles 

a partir daí fosse contido no Mundo e a ele restrito, e nele permaneceria para sempre, até que ele s completasse, 

para que eles fossem a vida do mundo; e o mundo, a deles. E por esse motivo foram chamados de Valar, os Poderes 

do Mundo. (IBID., p.10) 
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porque a narrativa, a forma como este Mundo Secundário é concebido, assim o permite: “They 

found that they were looking at a most extraordinary face. It belonged to a Man-like, almost 

Troll-like figure, at least fourteen foot high, very sturdy, with a tall head, and hardly any neck.” 

(TOLKIEN, 2001-II, p. 71)158. Tolkien fala sobre o poder do adjetivo em seu estudo já 

mencionado – um poder que é dado à palavra que a torna poderosa, talvez tão poderosa a ponto 

de tornar um sol verde possível em um Mundo Secundário. Há quem diga que isso é impossível, 

jamais aconteceria, podemos nos perguntar e já afirmar que, por ser parte de sua natureza o ser 

subversiva, a própria linguagem subverte aquilo que alguns consideram como ‘realista’ ou 

possível de ser verdade. A palavra proferida é sempre uma subversão do real. 

Em Tolkien há, ainda, as funções que estudamos anteriormente: Fantasia, Recuperação, 

Escape e Consolação. Essas funções, segundo o estudo de Tolkien, são características das 

histórias de fadas, mais especificamente, daquelas com final feliz – uma mudança que Tolkien 

aprovou ter acontecido nos contos de fadas ao longo dos séculos. Tolkien é, como diz em seu 

próprio estudo, um Sub-Criador – ele criou, baseado nesse Mundo Primário, um Mundo 

Secundário, ele utilizou as palavras para recriar um mundo baseado nesse. Fantasia é essa sub-

criação. Para este Mundo Secundário, podemos viajar por meio das páginas do livro – o nosso 

portal para o mundo da fantasia - por meio da nossa imaginação, podemos escapar desse mundo 

e daquilo que há nele por alguns momentos e retornar com novo fôlego, retornar com uma nova 

visão, uma visão recuperada das coisas, das pessoas, desse mundo em que vivemos. E mais 

importante, há nas obras de Tolkien, o Consolo do Final Feliz – tal consolo encontrado nas 

páginas finais de O Senhor dos Anéis, Frodo finalmente tem a chance de se recuperar do fardo 

que carregou e que ainda pesa para ele, Sam casa-se com aquela a quem amava, Aragorn e 

Arwen casam-se e Aragorn se torna Rei dos Homens, os elfos exilados finalmente podem voltar 

para Valinor, entre tantos outros finais felizes para as personagens e a derrota do mal. 

A obra de Tolkien, então, pode ser considerada como pertencente ao gênero fantasia 

segundo o que defendemos nesse estudo; e muitos consideram, como mencionamos 

anteriormente, Tolkien como pai da fantasia moderna. A obra estudada nessa tese é uma obra 

que podemos classificar como pertencente à literatura de fantasia, ela contém as características 

que tornam essa classificação possível. O Silmarillion, além de ser um compêndio de mitos que 

constituem um pensamento, uma experiência que conduz ao ir além, além de ser a história 

                                                             
158 “Descobriram-se olhando para um rosto extraordinário. Pertencia a uma figura semelhante a um homem, quase 

semelhante a um troll, de pelo menos quatro metros e meio de altura, muito robusta, com uma cabeça alta e quase 

sem pescoço.” (Ibid., p. 484) 
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mitológica e passada para as narrativas de O Senhor dos Anéis e O Hobbit. Estas, além de O 

Silmarillion, contêm narrativas heroicas – que são comuns às narrativas míticas – mas com 

personagens mais próximos ao humano do modo romance de Frye que precisam enfrentar 

tentações e sofrimentos com os quais o leitor pode se identificar. As obras contêm, também, 

cosmogonia, descrições detalhadas de personagens, guerras e acontecimentos que formam a 

história daquele Mundo Secundário. O Silmarillion tem por palco esse Mundo Secundário, 

baseado neste, mas com regras próprias, com histórias próprias, um além para o qual podemos 

viajar durante a leitura da obra. Além disso, há umbrais que imergem personagens e leitores em 

seu interior, um no qual o sobrenatural não apenas é aceito, mas é atuante nas narrativas ali 

inseridas. 

Há, por fim, uma questão importante da qual trataremos no próximo capítulo e que 

embasa a nossa tese: a estrutura narrativa mítica presente em O Silmarillion se pauta naquela 

que podemos ler nas páginas da Bíblia em três aspectos principais – a criação, a queda e a 

redenção. Em outras palavras, o Mundo Secundário criado por Tolkien se baseia em muitos 

aspectos ao Mundo Primário encontrado no livro sagrados dos Cristãos, e traz, em suas linhas, 

além dos aspectos estruturais da literatura de fantasia, um sentido por trás dos mitos conforme 

eles foram relidos por Tolkien em sua obra. Esse sentido, ou dianoia, termo que lemos em Frye, 

une-se ao ir além de Armitt e à eucatastrofe de Tolkien. 
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4 O Silmarillion: criação, queda e redenção 

On reading Tolkien’s work we find ourselves first in a dimension of Wonder, the effect 

of authentic fantasy. On further reading we sense also a dimension of import or 

meaningfulness, the allegorical thrust of fantasy.159 

 

Nas páginas anteriores, tivemos a oportunidade de discorrer sobre elementos 

importantes para a análise d’O Silmarillion como obra que podemos classificar como 

pertencente à literatura de fantasia – tais como as funções conforme abordadas por Tolkien em 

seu estudo teórico, as classificações de Mendlesohn acerca da retórica dos dois modos da 

fantasia nas quais podemos classificar O Silmarillion (umbral e imersiva), a subversão de 

Jackson e o ir além de Armitt. Além disso, tivemos a oportunidade, nos capítulos iniciais da 

tese, de abordar elementos que compõem uma estrutura mítica na literatura segundo estudo de 

Frye, e ver a obra de Tolkien sob a luz da mitologia deslocada em textos literários. Nos 

próximos parágrafos, abordaremos de que forma a narrativa mítica de O Silmarillion reflete a 

narrativa bíblica em termos de criação, queda e redenção, de que forma, nessa obra literária, o 

Mundo Primário que encontramos nas páginas da Bíblia embasam o Mundo Secundário criado, 

por meio de palavras, por Tolkien na obra citada. Para isso, trataremos especificamente da linha 

narrativa que compreende os Noldor, raça élfica sobre a qual a história é construída, ainda que 

outras personagens se façam importantes e sejam inseridas nessa parte do estudo que 

desenvolvemos nesse capítulo. 

 

There was Eru, the One, who in Arda is called Ilúvatar; and he made first the Ainur, the 

Holy Ones, that were the offspring of his thought, and they were with him before aught 

else was made. And he spoke to them, propounding to them themes of music; and they 

sang before him, and he was glad. (TOLKIEN, 1985, p.15)160 

 

No início de O Silmarillion, podemos ler que antes da criação de todas as coisas, havia 

apenas Ilúvatar. Ora, na tradição cristã, apenas Deus sempre existiu e dele foi tudo criado: 

“Antes que os montes tivessem nascido e fossem gerados a terra e o mundo, desde sempre e 

para sempre tu és Deus.” (Sl 90.2, BJ), podemos discernir, aí, um diálogo entre as Escrituras 

                                                             
159 URANG, Gunnar. Shadows of heaven. London: United Church Press, 1971, p.93. 
160 Havia Erú, o Único, que em Arda é chamado de Ilúvatar. Ele criou primeiro os Ainur, os Sagrados, gerados por 

seu pensamento, e eles lhe faziam companhia antes que tudo o mais fosse criado. E ele lhes falou, propondo-lhes 

temas musicais; e eles cantaram em sua presença, e ele se alegrou. (TOLKIEN, 2001, p.3) 
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Sagradas e a narrativa de O Silmarillion. Conforme lemos na citação acima, os Ainur foram 

fruto do pensamento de Ilúvatar, o que nos conduz, de certa forma, ao nascimento de Atena da 

cabeça de Zeus, mas essa imagem nos parece bem literal. De acordo com uma das cartas de 

Tolkien, os Valar (isto é, os Ainur que decidiram viver confinados ao Mundo e ao Tempo), “são 

‘divinos’, isto é, originalmente estavam ‘fora’ e existiam ‘antes’ da criação do mundo.” 

(TOLKIEN, 2006, p.143), e que são “apenas espíritos criados – de elevada ordem angelical, 

diríamos, com seus anjos menores servidores – respeitáveis, portanto, mas não veneráveis” 

(2006, p.187). É interessante observar essa não veneração dos Valar, mas a adoração de Ilúvatar 

pelos Númenoreanos, por exemplo, que o adoravam em uma montanha, Meneltarma, até que 

Sauron desviou o culto para o Senhor do Escuro, isto é, Melkor161. Essa ideia de um único Deus 

dialoga com o cristianismo e não é surpreendente se ousarmos nos referir ao catolicismo do 

autor. 

Lemos também, nas linhas iniciais do “Ainulindalë”, como o mundo se formou, 

primeiramente na forma de canção e, em seguida, concretizado pelos Valar que vieram habitar 

nos círculos do mundo. Diz a narrativa que “But now Ilúvatar sat and hearkened, and for a great 

while it seemed good to him, for in the music there were no flaws.” (1985, p.16 – grifo nosso)162, 

o que se assemelha ao relato ao fim de cada dia de criação no Gênesis, que diz “e viu Deus que 

isso era bom” (Gn 1, BJ). Já nesse início, porém, há prenúncios de coisas que viriam a acontecer 

e é nesse início que Melkor se rebela contra Ilúvatar e deseja o domínio de Arda para si: 

 

But as the theme progressed, it came into the heart of Melkor to interweave matters of 

his own imagining that were not in accord with the theme of Ilúvatar; for he sought 

therein to increase the power and glory of the part assigned to himself. […] Some of 

these thoughts he now wove into his music, and straightway discord arose around him. 

(TOLKIEN, 1985, p.16)163 

  

                                                             
161 Para o relato completo, recomendamos a leitura de “Akkalabêth”, narrativa que pode ser encontrada em O 

Silmarillion. 
162 Agora, porém, Ilúvatar escutava, sentado, e por muito tempo aquilo lhe pareceu bom, pois na música não havia 

falha. (TOLKIEN, 2001, p.4) 
163 Enquanto o tema se desenvolvia, no entanto, surgiu no coração de Melkor o impulso de entremear motivos de 

sua própria imaginação que não estavam em harmonia com o tema de Ilúvatar; com isso procurava aumentar o 

poder e a glória do papel a ele designado. [...] Alguns desses pensamentos ele agora entrelaçava em sua música, e 

logo a dissonância surgiu ao seu redor. (Ibid., p.4) 
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Antes de prosseguirmos, cabe um breve parênteses acerca dos Valar e seu poder sub-

criador. Na Bíblia, podemos ler que Deus criou o mundo a partir de sua palavra, que no 

Evangelho de João se relaciona a Cristo (logos). A Trindade estava presente no momento da 

criação:  

 

Todas as coisas são, de uma só vez, oriundas do Pai, por meio do Filho, e no Espírito 

Santo. Pode-se dizer em geral que o ser provém do Pai, o pensamento ou idéia provém 

do Filho, e a vida provém do Espírito Santo. Desde que o Pai toma a iniciativa na obra 

da criação, muitas vezes esta é atribuída a Ele, em termos da economia da Trindade. 

(BERKHOF, Teologia Sistemática, p.121) 

 

É interessante observar o que Berkhof escreve sobre a segunda pessoa da Trindade – 

pensamento ou ideia – e fazer uma relação, ainda que não de acordo com o próprio Tolkien, 

com os Ainur, frutos do pensamento de Ilúvatar. A relação se dá apenas pela palavra utilizada, 

uma vez que a segunda pessoa da Trindade, de acordo com a doutrina reformada, existe desde 

sempre. Frye em Código dos códigos, afirma que “Os termos bíblicos usualmente traduzidos 

como ‘palavra’, inclusive o logos do Evangelho de João, estão solidamente enraizados na fase 

metafórica da linguagem, quando a palavra era um elemento do poder criativo.” (2004, p.42), 

corroboramos aí a questão do logos mencionado acima. 

O que podemos, ainda, ressaltar sobre isso, é que os Ainur, sendo sub-criadores, 

exercem, mesmo que parcialmente, um dos atributos divinos, a criação, porém apenas porque 

Ilúvatar os dotou dessa maneira e, de acordo com O Silmarillion, nada eles poderiam fazer que 

não fosse originado em Ilúvatar, ou seja, concebido primariamente por ele (TOLKIEN, 1985, 

pp.17-8) – o que nos remete ao que Berkhof escreve acerca da doutrina dos anjos no período da 

Reforma: 

 

Tanto Lutero como Calvino tinham vívida concepção do ministério dos anjos, e 

particularmente da presença e poder de Satanás. Calvino acentuava o fato de que Satanás 

está debaixo do controle divino, e de que, embora seja às vezes instrumento de Deus, só 

pode agir dentro de limites prescritos. (p.133) 

 

Podemos afirmar, então, que os Ainur são figuras angelicais semelhantes às que lemos 

nas páginas da Bíblia: são seres criados por Deus e o servem, também são mensageiros da 
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palavra divina ao homem, não em corpos como os homens, de carne e osso.164 Em O 

Silmarillion, lemos que os Valar, aqueles Ainur que decidiram descer a Arda, tomaram forma 

corpórea apenas para se aproximarem dos Filhos de Ilúvatar: 

 

Now the Valar took to themselves shape and hue; and because they were drawn into the 

World by Love of the Children of Ilúvatar, for whom they hoped, they took shape after 

the manner which they beheld in the Vision of Ilúvatar, save only in majesty and 

splendour. [...] Therefore the Valar may walk, if they will, unclad, and even the Eldar 

cannot clearly perceive them, though they be present. (TOLKIEN, 1985, pp.22-3)165 

 

Da criação dos Ainur, podemos perceber a primeira Queda – a de Melkor. Conforme 

citamos anteriormente em citação, Melkor passou a entrelaçar em sua parte da Música motivos 

próprios que não estavam de acordo com o tema de Ilúvatar. Lemos também que a resposta de 

Erú a isso foi dizer que nada escaparia à sua vontade e glória maior. Podemos ler a seguinte 

fala de Ilúvatar em The Book of Lost Tales 1166: “Thou Melko shalt see that no theme can be 

played save it come in the end of Ilúvatar’s self, nor can any alter the music in Ilúvatar’s 

despite.” (TOLKIEN, 1992, p.52)167. Em seu orgulho, Melkor cai, conforme podemos ler tanto 

em O SIlmarillion, quanto podemos ler em outra obra póstuma, Morgoth’s Ring, parte da 

coletânea The History of Middle-Earth: “but Melkor turned to lust of power and pride, and 

became evil and violent.” (TOLKIEN, 2002, p.48). Essa Queda nos remete à queda de Lúcifer 

do céu: 

 

Como caíste do céu, ó estrela d’alva, filho da aurora! Como foste atirado à terra, 

vencedor das nações! E, o entanto, dizias no teu coração: ‘Hei de subir até o céu, acima 

das estrelas de Deus colocarei o meu trono, estabelecer-me-ei na Montanha da 

Assembléia, nos confins do norte. Subirei acima das nuvens, tornar-me-ei semelhante 

ao Altíssimo.’ (Is 14.12-14, BJ)168 

                                                             
164 Berkhof discorre mais detalhadamente sobre esse assunto na obra citada. (página 135) 
165 Então os Valar assumiram formas e matizes; e, atraídos para o Mundo pelo amor aos Filhos de Ilúvatar, por 

quem esperavam, adotaram formas de acordo com o estilo que haviam contemplado na Visão de Ilúvatar, menos 

na majestade e no esplendor. [...] Portanto, os Valar podem caminhar, se quiserem, despidos; e nesse caso nem 

mesmo os Eldar conseguem percebê-los com clareza, mesmo que estejam presentes. (TOLKIEN, 2001, p.11) 
166 Primeiro livro da coletânea publicada como The History of Middle-earth. Esta coletânea apresenta versões 

alternativas ou estendidas das narrativas que lemos em O Silmarillion. Foi publicada postumamente por 

Christopher Tolkie. 
167 Tu, Melko, verás que nenhum tema pode ser tocado que por fim não tenha origem no próprio Ilúvatar, nem é 

possível alterar o tema sem que Ilúvatar o saiba (ou permita). (Tradução nossa) 
168 Há, no entanto, controvérsias acerca desses versículos se referirem a Satanás. O utilizamos aqui, pois na Bíblia 

que usamos há tal referências nas notas acerca dos versículos em questão. Para alguns estudiosos, essa citação se 
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Dessa Queda, outras vieram, das quais trataremos posteriormente. O que é importante é 

que Lúcifer e Melkor caíram devido ao seu orgulho – ao quererem ser como Deus. Por não 

poder sujeitar ao seu domínio aquilo que fora criado, Melkor “looked down upon it (Arda), and 

the beauty of the Earth in its Spring filled him with wonder, but because it was not his, he 

resoled to destroy it. (TOLKIEN, 2012, p.67)169, e a forma como ele fez isso foi tanto destruindo 

as obras de seus irmãos quanto corrompendo-as. 

Anteriormente, observamos que a Música dos Ainur continha alguns prenúncios. Estes 

se referiam à chegada dos Filhos de Ilúvatar – os Elfos e os Homens, além do fato de que não 

importava o que Melkor fizesse para distorcer ou corromper a Música ou as obras de seus 

irmãos, no final, todas essas tentativas já estavam previstas e provariam que eles eram apenas 

instrumentos de Ilúvatar na elaboração de coisas mais grandiosas, conforme já mencionamos. 

A criação do mundo, no entanto, foi bastante conturbada. Os Valar que vieram a habitar 

em Arda tiveram que lutar contra Melkor, pois este queria o domínio sobre o mundo e corrompia 

e destruía tudo que seus irmãos faziam: 

 

And in this work the chief part was taken by Manwë and Aulë and Ulmo; but Melkor 

was there from the first, and he meddled in all that was done, turning if he might to his 

own desires and purposes; and he kindled great fires. When therefore Earth was yet 

young and full of flame Melkor coveted it, and he Said to the other Valar: ‘This shall 

be my kingdom; and I name it unto myself!’ (TOLKIEN, 1985, p.22)170 

 

Essa batalha entre a ordem e o caos é um tema arquetípico comum às mais diversas 

mitologias, e na narrativa bíblica, ela se repete na ordem divina dada por meio da palavra 

criadora do mundo, primeiro iluminando o caos, em seguida, separando as águas, símbolo do 

                                                             
refere a reis humanos específicos, como o rei da Babilônia, contudo, se tomado de modo figurativo, pode ser 

aplicado a Satanás pelo fato de que aponta para a arrogância e orgulho, que é uma característica, segundo Paulo 

na Primeira Carta a Timóteo, que aqueles que trabalham na igreja, cmo presbíteros e diáconos, não devem ter, 

porque foi o erro do Diabo. 
169 E ele a olhou, e a beleza da Terra em sua Primavera o encheu de espanto, mas porque não era dele, ele resolveu 

destruí-la. (tradução nossa) 
170 E, nessa obra, a parte principal coube a Manwë, Aulë e Ulmo; mas Melkor também estava ali desde o início e 

interferia em tudo o que era feito, transformando-o, se conseguisse, de modo que satisfizesse seus próprios desejos 

e objetivos; e ele acendia enormes fogueiras. E assim, quando a Terra ainda era jovem e repleta de energia, Melkor 

a cobiçou e disse aos outros Valar: - Este será o meu reino; e eu o designo como meu! (TOLKIEN, 2001, p.10) 
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caos, da terra e do céu.171 Lembramos aqui das imagens arquetípicas que encontramos em 

Anatomia da Crítica, de Frye, estudadas anteriormente, e que se manifestam na literatura por 

vezes explicitamente, por vezes implicitamente – figuras como o dragão, a mãe, o velho sábio, 

por exemplo. Por fim, os Valar decidiram criar Valinor, o Reino Abençoado, onde deram vida 

à visão da Música, mas deixaram a Terra-média abandonada, à mercê de Melkor e seus 

servos.172 

Podemos dizer que Valinor é um arquétipo do Paraíso, tal qual o Éden: 

[...] and Valinor became more beautiful even than Middle-earth in the Spring of Arda; 

and it was blessed, for the Deathless dwelt there, and there naught faded nor withered, 

neither was there any stain upon flower or leaf in that land, nor any corruption or 

sickness in anything that lived; for the very stones and waters were hallowed. 

(TOLKIEN, 1985, p.42)173 

 

Observemos a descrição: nada era corrompido, tudo havia sido consagrado, os Valar, 

imortais, habitavam ali e fortificaram a terra a fim de se protegerem de Melkor, que agora 

habitava ao norte da Terra-média, em Utumno, sua fortaleza. Se verificarmos a descrição bíblica 

do Jardim do Éden, ao final de cada criação, há a fala “e viu Deus que isso era bom”. Ora, de 

acordo com a doutrina Cristã, Deus é perfeito e tudo que ele criou também é perfeito. No Jardim 

do Éden, o homem falava com o próprio Deus, comungava com ele: “E eles ouviram o passo 

de Iahweh que passeava no jardim à brisa do dia” (Gn 3.8a, BJ), como os elfos faziam com os 

Valar quando foram levados a Valinor. Ainda sobre o arquétipo do Paraíso, ao qual, segundo 

muitas mitologias, o homem anseia, a narrativa de O Silmarilion diz que as figuras das Árvores 

do Reino Abençoado podiam ser vistas nos palácios dos reinos élficos em Arda – uma 

referência ao seu desejo pelo retorno ao Paraíso, a um estado de equilíbrio que perderam ao se 

rebelarem. 

                                                             
171 Para algumas mitologias, como a mesopotâmica e a grega, o céu e a terra eram deuses, e de sua união, surgiram 

outros deuses e aquilo que a terra e o céu contêm. 
172 Apenas Yavanna, Ulmo e Tulkas mostravam mais interesse pelas terras de fora. Yavanna visitava de tempos 

em tempos, cuidando das sementes que plantara e da terra que um dia viria a ser berço dos Primogênitos de Ilúvatar. 

Ulmo percorria as águas dos rios, córregos e nascentes, regando a terra, espantando o mal que pudesse haver ali. 

Tulkas cavalgava pelas terras de fora, espantando os inimigos com seu cavalo e trombeta, iluminando os caminhos 

por onde passava. Os três insistiram para eu os Valar interviessem e derrotassem Melkor pelo bem dos 

Primogênitos que chegariam em algum momento. 
173 E Valinor tornou-se ainda mais bonita do que a Terra-média na Primavera de Arda. E Valinor foi abençoada, 

pois os Imortais ali moravam; e ali nada desbotava nem murchava; não havia mácula alguma em flor ou folha 

naquela terra; nem nenhuma decomposição ou enfermidade em coisa alguma que fosse viva; pois as próprias 

pedras e águas eram abençoadas. (IBID., pp.30-1) 
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No relato bíblico do Gênesis, Deus cria o homem do pó da terra e o coloca para habitar 

o Éden, o lugar perfeito. Em O Silmarillion, os elfos surgem às margens do Cuiviénen: “By the 

starlit mere of Cuiviénen, Water of Awakening, they rose from the sleep of Ilúvatar” (1983, 

p.56)174 e ali habitam por algum tempo. Tal qual Adão, que nomeou todos os seres vivos, os 

elfos deram “names to all things that they perceived” (1985, p.56)175. Os elfos, então, 

adormecidos no seio da terra, acordam no momento designado por Ilúvatar e, quando os Valar 

se dão conta de seu surgimento, travam uma guerra com Melkor – a ordem versus o caos, 

temática que se repete nessa narrativa, e o vencem, levando-o como prisioneiro para o Reino 

Abençoado. Por fim, os Valar convidam os elfos a viverem em Valinor e alguns aceitam, e 

passam a viver no Paraíso, sob a luz das Árvores no Reino Abençoado. É interessante observar 

que os Filhos de Ilúvatar foram criados apenas por ele, os Valar não tiveram participação ativa 

em sua criação. Da mesma forma, o homem foi criado por Deus, e ambos do pó da terra. 

É importante, nesse momento, abordar essas Árvores. Laurelin e Telperion, criadas por 

Yavanna, iluminavam Valinor, e eram sagradas para os Valar e para os elfos que foram habitar 

ali. A árvore representa a vida, a regeneração, o ciclo de morte e renascimento. Além disso, elas 

significam poder, pois nelas se reproduz a criação e o próprio cosmos: “Uma árvore torna-se 

sagrada, mesmo continuando a ser árvore, em virtude do poder que ela manifesta; e se ela se 

torna árvore cósmica é porque o que ela manifesta repete em todos os pontos o que manifesta 

o cosmos.” (ELIADE, Mircea. Tratado de História das Religiões. 2010, p.217) 

As árvores de Yavanna eram sagradas. Leiamos sua criação: 

Before its western gate there was a green mound, Ezellohar, that is namd also Corollairë; 

and Yavanna hallowed it, and she sat there long upon the green grass and sang a song 

of power, in which was set all her thought of things that grow in the Earth. Nut Nienna 

thought in silence, and watered the mound with tears. In that time the Valar were 

gathered together to hear the song of Yavanna, and they sat silente upon their thrones 

of the council in the Máhanaxar, the Ring of Doom near the golden gates of Valmar; 

and Yavanna Kementári sang before them and they watched. 

And as they watched, upon the mound there came forth two slender shoots; and silence 

was all over the world in that hour, nor was there any other sound save the chanting of 

Yavanna. Under her song the saplings grew and became fair and tal, and came to flower; 

and thus there awoke in the world the Two Trees of Valinor. Of all things which 

                                                             
174 Perto da lagoa de Cuiviénen, a Água do Despertar, iluminados pelas estrelas, eles acordaram do sono de Ilúvatar. 

(IBID.,p. 47) 
175 Nomes a todas as coisas que percebiam. (IBID., p.47) 
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Yavanna made they have the most renown, and about their fate all the tales of the Elder 

Days are woven. (TOLKIEN, 1985, p.43)176 

 

Podemos observar, por meio da leitura desse pequeno trecho, que o próprio terreno onde 

ficavam as árvores era sagrado e regado com lágrimas de um dos imortais. Além disso, há uma 

profecia nesse trecho, e nessa profecia se deu a queda dos Noldor e por meio dela, a futura 

redenção do mesmo povo. Observemos também que a narrativa é mítica ao descrever a origem 

das árvores sagradas – criadas pela Valië responsável pela vida e vegetação em Arda no Reino 

Abençoado e santificada. Ficava no local onde os Valar se reuniam para decidir o destino dos 

povos em Arda, conforme podemos ler na narrativa da obra. É, talvez, o centro do mundo a que 

se refere Eliade na obra citada anteriormente, o local de habitação das divindades, muito embora 

os Valar não sejam divindades no sentido bíblico, mas provavelmente o seriam se as 

analisássemos sob a perspectiva das religiões pagãs. No relato bíblico, lemos que Deus colocou 

“a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal.” (Gn 2.9b, 

BJ). Eliade escreve em O Sagrado e o Profano: “Tal coluna cósmica só pode situar-se no 

próprio centro do Universo, porque a totalidade do mundo habitável estende-se à volta dela.” 

(s/d, p.50). No jardim do Éden, lugar habitável, digamos, do mundo criado por Deus – por ser 

ali que ele colocou o homem para habitar e cuidar – a árvore da vida ficava no meio do jardim, 

e as Duas Árvores de Valinor ficavam em um centro também, no centro do círculo onde os 

Valar sentavam-se em juízo. 

As duas árvores representam, então, aquilo que é sagrado, representam poder e 

renovação da vida. Foram sacralizadas pelos Valar, que de acordo com O Silmarillion, surgiram 

do pensamento de Ilúvatar. Do orvalho e da chuva das árvores, Varda fez dois grandes tonéis 

que armazenavam essa luz em uma forma líquida e, posteriormente, Fëanor, um dos elda mais 

poderosos que já havia habitado em Valinor, cria as Silmarils: 

                                                             
176 Diante de seu portão ocidental, havia uma colina verdejante, Ezellohar, que também é chamada Corollairë; 

Yavanna a consagrou, e ficou ali sentada muito tempo sobre a relva verde, entoando uma canção de poder, na qual 

expunha o que pensava sobre as coisas que crescem na terra. Nienna, porém, meditava calada e regava o solo com 

lágrimas. Naquele momento, os Valar, reunidos para ouvir o canto de Yavanna, estavam sentados, em silêncio, 

em seus tronos do conselho no Máhanaxar, o Círculo da Lei junto aos portões dourados de Valmar; e Yavanna 

Kementári cantava diante deles, e eles observavam. 

E enquanto olhavam, sobre a colina surgiram dois brotos esguios; e o silêncio envolveu todo o mundo naquela 

hora, nem havia outro som que não o canto de Yavanna. Em obediência a seu canto, as árvores jovens cresceram 

e ganharam beleza e altura; e vieram a florir; e assim, surgiram no mundo as Duas Árvores de Valinor. De tudo o 

que Yavanna criou, são as mais célebres, e em torno de seu destino são tecidas todas as histórias dos Dias Antigos. 

(IBID., p.31) 
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Like the crystal of diamonds it appeared, and yet was more strong than adamant, so that 

no violence could mar it or break it within the Kingdom of Arda. Yet that crystal was 

to the Silmarils but as is the body to the Children of Ilúvatar: the house of their inner 

fire, that is within it and yet in all parts of it, and is its life. (1985, p.78)177 

 

Ora, se a árvore representa a vida, podemos dizer que as Silmarils carregam essa vida, 

e isso a tornou sagradas – além do fato de terem sido santificadas pelos Valar – e as tornam um 

objeto de valor incomensurável, a ponto de inspirar admiração em uns e inveja e cobiça em 

outros. Nessas joias, Mandos, o Vala dos destinos de Arda, previu que o destino de toda Arda 

e o que ela continha estava contido: “and Mandos foretold that the fates of Arda, earth, sea, 

anda ir, lay locked withim them.” (1985, p.79)178 

É interessante observar como a narrativa d’O Silmarillion traz em si profecias e 

previsões de coisas ainda por vir. Esse aspecto, comum às mitologias, ocorre também na Bíblia, 

e talvez O Silmarillion reflita mais a narrativa bíblica nesse aspecto do que reflete outras 

narrativas. É verdade que muitas foram as inspirações de Tolkien e podemos verificar os 

paralelos e diálogos com outras tradições mitológicas, conforme já abordamos anteriormente. 

Contudo, alguns aspectos essenciais da narrativa bíblica ecoam pel’O Silmarillion de forma que 

não podemos negar suas influências bíblicas. Uma delas é a questão do “fogo” que habita os 

corpos dos Filhos de Ilúvatar e que é sua essência. No relato bíblico, Deus soprou fôlego de 

vida no homem, o que não vemos repetir-se em nenhuma outra criatura no relato bíblico. Da 

mesma forma, esse fogo habitava elfos e homens, algo vindo de Ilúvatar e pertencente apenas 

a ele. 

Voltemos, por um momento, à sacralidade de Valinor e seu paralelo ao Éden bíblico: 

“A Bíblia começa com o homem num estado paradisíaco. [...] As imagens do jardim do Éden 

são as de um oásis, com árvores e água.” (FRYE, 2004, p.175). O Éden foi o local no qual Deus 

colocou o homem, um lugar perfeito no qual o próprio Deus falava com o homem e no qual 

Deus havia provido o homem de tudo aquilo que ele necessitava. Havia apenas uma interdição: 

ele não podia comer do fruto da árvore do conhecimento do Bem e do Mal. Algumas páginas 

                                                             
177 Aparentemente do cristal dos diamantes e, no entanto, mais duras do que ele, de tal modo que nenhuma violência 

pudesse danificá-las ou quebrá-las no Reino de Arda. Contudo, esse cristal estava para as Silmarils como o corpo 

para os Filhos de Ilúvatar: a morada do fogo interior, que se encontra dentro dele e, ainda assim, em todas as partes; 

e que é sua vida. (IBID., p.73) 
178 E Mandos previu que os destinos de Arda, da terra, do mar e do ar estava dentro delas. (IBID., p.74) 
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depois, Frye escreve que: “Se o jardim do Éden se estendia do Egito à Índia, ele continha um 

espaço bastante amplo para que duas pessoas o percorressem. Ou seja, era um mundo completo 

[...]” (2004, p.194) O Éden era sagrado não apenas porque Deus o havia criado perfeito, mas 

também porque nele o homem criado perfeito habitava. Em Valinor, de acordo com a narrativa 

de Tolkien, os Imortais habitavam e haviam sacralizado o lugar. Os Eldar, isto é, os elfos da 

luz179, vieram habitar Valinor após seu surgimento sob a luz das estrelas na Terra-média. 

Valinor, habitação dos Imortais e agora dos Primogênitos de Ilúvatar, abrigou, ainda 

que em cárcere, o maior inimigo de Arda: Melkor. “A concepção de se violar um espaço sagrado 

é muito antiga. (FRYE, 2004, p.195). Após eras, Melkor foi solto e pediu perdão a seus irmãos. 

Nem todos acreditaram, mas não apenas o perdoaram, como permitiram que vivesse ali, pois 

achavam que podiam manter vigilância sobre ele, mas sua intenção de ainda controlar Arda não 

deixou de existir, e sua ira se voltara para os elfos: “Now in his heart Melkor most hated the 

Eldar, both because they were fair and joyful and because in them he saw the reason for the 

arising of the Valar, and his own downfall.” (TOLKIEN, 1985, p.76)180. Tal qual o diabo que 

se manifestou na forma de serpente, Melkor disfarçou suas reais intenções em Valinor e 

enganou a muitos: “But the Noldor took delight in the hidden knowledge that he could reveal 

to them; and some hearkened to words that it would have been better for them never to have 

heard.” (1985, p.77)181. Inicia-se, aí, a queda dos Noldor, a segunda queda na obra. A serpente 

na Bíblia enganou Eva. Melkor enganou Fëanor. Ambos usaram palavras sutis e distorceram a 

verdade: “A serpente então disse à mulher: ‘Não, não morrereis! Mas Deus sabe que, no dia em 

que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós vereis como os deuses, versados no bem e no 

mal.’” (Gn 3.4b-5, BJ); em O SIlmarillion, lemos: 

Visions he would conjure in their hearts of the mighty realms that they could have ruled 

at their own will, in Power and freedom in the East; and then whispers went abroad that 

the Valar had brought the Eldar to Aman because of their jealousy, fearing that the 

beauty of the Quendi and the makers’ power that Ilúvatar had bequeathed to them would 

grow too great for the Valar to govern, […] Melkor spoke to them in secret of Mortal 

Men, seeing how the silence of the Valar might be twisted to evil. [...] now the whisper 

went among the Elves that Manwë held them captive, so that Men might come and 

supplant them in the kingdoms of Middle-earth, for the Vala saw that they might more 

                                                             
179 Em O SIlmarillion, encontramos a seguinte distinção entre os elfos: aqueles que aceitaram o convite dos Valar 

e foram habitar em Valinor tornaram-se os elfos da luz porque viveram sob a luz das Duas Árvores. Já seus parentes 

na terra-média ficaram conhecidos como Sindarin, aqueles que viviam na escuridão, longe da luz das Árvores. 
180 Ora, em seu coração, Melkor odiava acima de tudo os eldar, tanto por serem belos e alegres quanto por ver 

neles a razão para o ataque dos Valar e sua própria derrocada. (IBID., p.71) 
181 Já os noldor se encantavam com o conhecimento oculto que ele lhes poderia revelar. E alguns deram ouvidos a 

palavras que teria sido melhor nunca terem escutado. (IBID., p.71) 
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easily sway this short-lived and weaker race, defrauding the Elves of the inheritance of 

Ilúvatar. (TOLKIEN, 1985, pp.79-80)182 

 

Podemos observar que o desejo pelo conhecimento e pelo poder subjaz nessas narrativas 

e o orgulho do ser igual a Deus e de ter reinos amplos em uma terra muito maior, sem a 

influência dos Valar (e sem a de Ilúvatar, por consequência), foram fatores decisivos nas 

Quedas citadas. 

Essa queda, constante arquetípica na narrativa de O Silmarillion, acontece no Reino 

Abençoado, no Éden, porque um ser poderoso desejou o poder, desejou se equiparar a Deus. 

A serpente aparece nas mais diversas mitologias como um símbolo do caos, e ela sempre 

luta com o herói. De acordo com Eliade, “A luta do herói com o monstro nem sempre é de 

natureza física” (2010, p.233), como de fato acontece no Gênesis bíblico e n’O Silmarillion. 

Naquele, a serpente, sagaz, esperta, diz à mulher que na verdade eles não morreriam se 

comessem do fruto da árvore proibida, mas seriam iguais a Deus. Em O Silmarillion, Melkor 

influencia Fëanor, principalmente:  

Then melkor set new lies abroad in Eldamar, and whispers came to Fëanor that Fingolfin 

and his son were plotting to usurp the leadership of Finwë and of the elder line of Fëanor, 

and to supplant them by the leave of the Valar; for the Valar were ill-pleased that the 

SIlmarils lay in Tirion and were not committed to their keeping. (TOLKIEN, 1985, 

p.80)183 

 

A leitura de alguns parágrafos antes desse descreve que Melkor cobiçava as joias de 

Fëanor, provavelmente pelo poder que elas representavam, a vida que estava nelas, assim como 

Eliade discorre, em sua obra, uma interpretação da ação da serpente no Éden: “ela pretendia 

adquirir a imortalidade [...] e para isso era preciso descobrir a Árvore da Vida” (ELIADE, 2010, 

                                                             
182 Ele fazia surgirem visões em seus corações dos esplêndidos reinos que eles poderiam ter governado por si 

mesmos, em poder e liberdade, no leste; e então se espalharam rumores de que os Valar teriam atraído os eldar 

para Aman em decorrência de sua inveja, temendo que a beleza dos quendi e o poder criador que Ilúvatar lhes 

havia transmitido crescesse tanto, que os Valar não pudessem mais controlá-lo, [...] Melkor, porém, falou em 

segredo dos homens mortais, percebendo que o silêncio dos Valar poderia ser distorcido. [...] agora corriam entre 

os elfos rumores de que Manwë os mantinha cativos, para que os homens pudessem chegar e suplantá-los nos 

territórios da Terra-média, pois os Valar consideravam que poderiam influenciar com maior facilidade essa raça 

mais fraca e de vida curta, privando os elfos da herança de Ilúvatar. (IBID., pp.74-5) 
183 E então melkor espalhou novas mentiras em Eldamar, e rumores chegaram aos ouvidos de Fëanor, dizendo que 

Fingolfin e seus filhos estavam tramando usurpar a liderança de Finwë e da linha primogênita de Fëanor, para 

suplantá-los, com a permissão dos Valar; pois aos Valar desagradava que as SIlmarils estivessem em Tirion, e não 

confiadas à sua guarda. (IBID., p.76) 
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p.233). Ora, as Duas Árvores de Valinor representavam a vida, Yavanna a fizera em uma canção 

na qual colocou toda sua força e vontade e elas foram santificadas. Sua luz estava dentro das 

Silmarils, sua força, sua vida, seu poder – e isso Melkor queria, poder sobre todas as coisas em 

Arda. Para isso, ele age com astúcia e veladamente e consegue atingir os Noldor, 

principalmente, iniciando a mácula no Reino Abençoado. Suas mentiras, sempre carregadas 

com um toque distorcido de verdade, fizeram com que essa queda dos Noldor acontecesse já 

em Valinor – o equilíbrio que aquela terra conhecera até a libertação de Melkor estava chegando 

ao fim. 

Abordamos, então, a forma como a criação de Arda se deu até o momento em que a 

serpente foi admitida no paraíso – afinal, como criatura do caos, a serpente pode ser vista em 

Melkor, já que este corrompia a destruía a ordem das coisas conforme feita pelos Valar. Melkor, 

assim como os monstros mitológicos, traz o caos, a desordem, e foi isso que ele trouxe a 

Valinor. Suas mentiras e sutiliezas levaram os Noldor a se rebelarem contra os Valar e até 

mesmo a ameaçarem de morte a um irmão, como Fëanor fez com seu irmão Fingolfin: “‘See, 

half-brother!’ he said. ‘This is sharper than thy tongue Try but once more to usurp my place 

and the love of my father, and maybe it will rid the Noldor of one who seeks to be the master 

of thralls.’” (TOLKIEN, 1985, p.82)184. Contudo, Melkor não parou por aí. Ele ainda tentou, 

mais uma vez, apossar-se das joias por meio de falas que acusavam os Valar de quererem o 

poder – tal qual a serpente no Éden falou acerca de Deus. Esse ato não lhe foi bom e sua astúcia 

foi descoberta, a serpente estava, por hora, derrotada: 

And Melkor, seeing that Fëanor wavered, and knowing that the Silmarils held his heart 

in thrall, said at last: ‘Here is a strong place, and well guarded; but think not that the 

Silmarils will lie safe in any treasury within the realm of the Valar. 

But his cunning overreached him; his words touched too deep, and awoke a fire more 

fierce than he designed; and Fëanor looked upon Melkor with eyes that burned through 

his fair semblance and pierced the cloaks of his mind, perceiving there a lust for the 

Silmarils. (1985, p.84)185 

                                                             
184 - Vê, meu meio-irmão! Esta é mais afiada do que a tua língua. Tenta, uma vez mais que seja, usurpar meu lugar 

e o amor de meu pai, e pode ser que ela livre os noldor de alguém que procura ser o senhor de escravos. (IBID., 

p.77) 
185 E Melkor, vendo que Fëanor hesitava e sabendo que seu coração era presa das Silmarils, disse afinal: - Este é 

um lugar seguro e bem guardado; mas não penses que as Silmarils estejam em segurança em nenhum cofre dentro 

do reino dos Valar! 

Sua astúcia ultrapassou, porém, o objetivo. Suas palavras tocaram muito fundo e despertaram um fogo mais 

ameaçador do que o projetado. E Fëanor contemplou Melkor com olhos que atravessaram em chamas seu 

semblante enganoso e penetraram nos recônditos de sua mente, percebendo ali sua feroz cobiça pelas Silmarils. 

(IBID., p.79) 
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A queda, porém, foi inevitável. Assim como Adão e Eva acreditaram na serpente e 

provaram do fruto proibido, Fëanor caiu na tentação de achar que podia ter apenas para si a 

vida das Duas Árvores. Ao acreditar nas mentiras de Melkor, Fëanor negou aos Valar a 

possibilidade de restaurar as Árvores quando estas foram consumidas pelas trevas de Ungoliant, 

a mãe de todas as aranhas. Cabem aqui algumas palavras sobre esse monstro. Ao ferir as 

Árvores, Ungoliant rompeu o acesso à vida que elas davam ao Reino Abençoado. As Árvores 

eram a luz, eram sagradas, ao sugar toda sua luz, a figura do monstro do caos em Ungoliant 

demonstra a vitória do caos sobre a ordem, ainda que tal vitória tenha sido apenas temporária, 

já que dela o Sol e a Lua foram criados, e eles iluminariam toda Arda. Segundo Eliade, uma 

das funções do monstro que protege a Árvore da Vida é garantir que seja difícil ao homem 

alcançar a imortalidade. Bem, Ungoliant não protegia as Árvores, mas certamente tornou bem 

mais difícil o acesso à vida que elas forneciam. Além disso, encontramos em Código dos 

Códigos, de Frye, o seguinte: “A paródia demoníaca do Noivo e da Noiva é a Grande Prostituta, 

Babilônia, que se assenta sobre as sete colinas de Roma, e que é amante do Anticristo.” (2004, 

p.190 – grifo nosso). Ungoliant se alia a Melkor quando ele lhe promete toda luz que ela pudesse 

consumir, uma relação de troca por seus serviços, que incluíam devorar toda a luz das Árvores, 

matando-as no processo. O lugar onde ela habitava era tão escuro que quase se podia tocar a 

escuridão, e é possível inferir que essa escuridão que rouba a luz se relaciona à Babilônia e sua 

característica de desviar o povo de Deus da luz do Seu caminho. 

Por acreditar nas mentiras de Melkor, Fëanor possibilitou que o caos irrompesse em 

Valinor, e parte dos Noldor o apoiaram e saíram de Valinor com ele, a fim de recuperar as 

Silmarils que Melkor havia roubado: “His (Fëanor) wrath and his hate were given most to 

Morgoth, and yet well nigh all that he said came from the very lies of Morgoth himself.” 

(TOLKIEN, 1985, p.96)186. No trajeto, assim como Caim matou Abel no relato bíblico, alguns 

Noldor mataram um povo irmão, os Teleri: “Thus at last the Teleri were overcome, and a great 

part of their mariners that dwelt in Alqualondë were wickedly slain.” (1985, p.102)187. Na 

Bíblia, o homicídio se dá porque Caim não se agrada do fato de que a oferta de Abel fora aceita 

e a sua não: “E, como estavam no campo, Caim se lançou sobre seu irmão Abel e o matou.” 

                                                             
186 Sua ira e seu ódio eram dirigidos principalmente a Morgoth; e, entretanto, quase tudo o que dizia vinha das 

mentiras do próprio Morgoth. (IBID., p.93) 
187 Assim, finalmente, os teleri foram derrotados; e grande parte de seus marinheiros que moravam em Alqualondë 

foi brutalmente assassinada. (IBID., p.99) 
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(Gn 4.8b, BJ). Em O Silmarillion, o fratricídio acontece porque os Teleri não querem ficar 

contra os Valar e se recusam a emprestar seus barcos para os Noldor. Estes, enfurecidos, matam 

e roubam os barcos, derramando sangue no Reino Abençoado. 

Essa queda traz consequências que acompanharão os Noldor até o final da terceira era 

da Terra-média, depois da Guerra do Anel. Essas consequências são prefiguradas na Maldição 

de Mandos, que registramos a seguir: 

‘Tears unnumbered ye shall shed; and the Valar will fence Valinor against you, and shut 

you out, so that not even the echo of your lamentation shall pass over the mountains. 

On the house of Fëanor the wrath of the Valar lieth from West unto the uttermost East, 

and upon all that will follow them it shall be laid also. Their Oath shall drive them, and 

yet betray them, ande ver snatch away the very treasures that they have sworn to pursue. 

To evil end shall all things turn that they begin well; and by treason of kin unto kin, and 

the fear of treason, shall this come to pass. The Dispossessed shall they be for ever. 

‘Ye have spilled the blood of your kindred unrighteously and have stained the land of 

Aman. For blood ye shall render blood, and beyond Aman ye shall dwell in Death’s 

shadow [...] (TOLKIEN, 1985, p.103)188 

 

A maldição prossegue, mas para o que pretendemos aqui, podemos parar o registro aí. 

Observemos que essa maldição dialoga com duas que podemos encontrar na narrativa bíblica. 

Primeiramente, a narrativa da Queda do Homem. Ao aceitar os argumentos da serpente, o 

homem foi condenado a viver fora do paraíso, trabalhando penosamente para obter o sustento 

e longe da presença de Deus, que ele tinha todas as tardes no Jardim de Éden. Os Noldor, ao 

aceitarem as mentiras de Melkor e seguirem Fëanor em sua vingança, foram exilados de Valinor 

e da companhia dos Valar por longas eras, e tiveram que lidar com uma terra dominada pelos 

servos de Melkor, por outras raças de elfos, homens e anões, disputando seus espaços, lutando 

pelos reinos, temendo traição. Em segundo lugar, a narrativa do homicídio de Abel. No texto 

bíblico, quando Deus questiona Caim sobre a morte do irmão, ele diz que o sangue deste 

clamava da terra por justiça, e que como consequência, Caim andaria errante pela terra: “Agora, 

és maldito e expulso do solo fértil que abriu a boca para receber da tua mão o sangue de teu 

                                                             
188 - Vocês verterão lágrimas sem conta; e os Valar cercarão Valinor para impedi-los de entrar. Ficarão de tal modo 

isolados, que nem mesmo o eco de suas lamentações atravessará as montanhas. Sobre a Casa de Fëanor, a ira dos 

Valar se abate, desde o oeste até o extremo leste, e sobre todos aqueles que se dispuserem a acompanhá-los. O 

juramento que fizeram os motivará, e ao mesmo tempo os trairá, arrancando de suas mãos os próprios tesouros 

que juraram procurar. Um final funesto terão todas as coisas que eles iniciarem com êxito; e isso se dará pela 

traição de irmão por irmão, e pelo medo da traição. Para sempre serão eles Os Espoliados. 

- Vocês derramaram o sangue de seus irmãos injustamente e macularam a terra de Aman. Pelo sangue, irão entregar 

sangue; e fora de Aman permanecerão na sombra da Morte. (IBID., p.100) 
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irmão. Ainda que cultives o solo, ele não te dará mais o seu produto: serás um fugitivo errante 

sobre a terra.” (Gn 4.11-12, BJ). Caim foi exilado da presença de Deus e os Noldor da presença 

dos Valar, representantes de Ilúvatar em Arda. As mortes que causaram em Valinor os 

perseguiriam na Terra-média, como uma marca tal qual Caim carregava em sua fronte, de 

acordo com o capítulo 4 do Livro de Gênesis. Assim como a humanidade tornou-se cada vez 

mais pecaminosa, os povos que habitavam Arda sofreram também as consequências dos erros 

dos Noldor, foram incluídas na Maldição ao se relacionarem com eles. De um mundo perfeito, 

a queda levou à imperfeição. 

“Para tornar a estória da ‘queda’ um relato inteligível sobre a presente alienação do 

homem em relação à natureza, deve-se necessariamente postular uma queda muito complexa 

no interior da própria natureza.” (FRYE, 2004, p.139). A Queda dos Noldor evidencia essa fala 

de Frye no tocante à alienação desse povo, e em especial de Fëanor e seus filhos, em relação ao 

mundo em que viviam e o fato de ser sagrado. No relato podemos ler de que forma essa queda 

se deu, de que forma a disposição do coração desse povo se voltou da beleza do reino e da 

perfeição dele para uma disposição contrária àquela mesma perfeição. 

Essa Queda também significou seu exílio na Terra-média. Podemos fazer outro paralelo 

aqui com o exílio dos hebreus na Babilônia. Devido à desobediência aos estatutos e 

mandamentos de Deus e por atos de idolatria, os hebreus foram exilados, primeiramente o Reino 

do Norte e posteriormente Judá: “Iahweh fará Israel vacilar como caniço que se agita na água; 

arrancará Israel dessa boa terra que deu a seus pais e o disperçará do outro lado do Rio, porque 

fizeram seus postes sagrados, provocando a ira de Iahweh.” (1Rs 14.15, BJ). Deus os adverte, 

por meio de profetas, a evitarem o castigo pela desobediência, assim como os Valar tentaram 

alertar Fëanor acerca de seus atos ainda em Valinor. Há, na narrativa bíblica, a promessa de 

retorno para a Terra Prometida das Tribos do Sul, o que acontece décadas depois do exílio. Há 

também essa possibilidade de retorno para os Noldor, mas apenas após a Maldição ter se 

cumprido. 

“Não pode haver uma ‘história’ sem queda – todas as histórias, no fim, são sobre a queda 

-, pelo menos para as mentes humanas tal como a conhecemos e a possuímos.” (TOLKIEN, 

2006, p.144). A Queda, embora uma constante arquetípica na obra de Tolkien conforme 

mencionamos anteriormente, traz em si, tal qual o relato bíblico, a possibilidade de redenção, 

uma esperança. No caso dos Noldor, esta esperança de refere ao retorno às Terras Imortais, e 

para os Homens, de acordo com a tradição cristã, de uma vida após a morte em um novo céu e 
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uma nova terra: “In those days there was a great building of ships upon the shores of the Western 

Sea; and thence in many a fleet the Eldar set sail into the west, and came never back to the lands 

of weeping and of war.” (TOLKIEN, 1985, p.306)189, diz a narrativa de O Silmarillion no final 

da Guerra da Ira, na qual os Valar e seu exército venceram Morgoth e o mandaram para o Vazio. 

Na Bíblia, no Livro de Apocalipse, lemos acerca do novo céu e da nova terra, da Cidade de 

Deus onde seu povo habitará em Sua companhia para sempre (Ap 21 e 22). 

Em seu exílio na Terra-média, os Noldor trouxeram muito de seu conhecimento e 

habilidade para esta nova terra, enriquecendo os lugares onde fundaram seus reinos, travando 

relações com Homens e Anões que ali habitavam, além da raça élfica que não fizera a jornada 

até Valinor. Nesses relacionamentos, podemos observar a forma, por exemplo, como dois 

homens foram essenciais para a redenção dos Noldor exilados na Terra-média. 

O primeiro desses homens foi Beren. Pertencente a uma das Três Casas de Homens 

amigos dos Elfos, que seriam chamados de Edain, Beren encontrou refúgio no Reino de 

Doriath, após fugir de Morgoth, que pusera um preço sobre sua cabeça. Ali, o Mortal Beren 

conhece a Imortal Lúthien, e por seu amor, Beren se arrisca na busca por uma das Silmarils. 

Com a ajuda de Lúthien, uma das joias é recuperada, mas engolida por um lobo dentro da mão 

de Beren: “And it seemed to Thingol that this Man was unlike all mortal Men, and among the 

great in Arda, and the love of Lúthien a thing new and strange; and he perceived that their doom 

might not be withstood by any power of the world.” (1985, p.222)190. Da união desse casal, 

surge a esperança para a raça élfica exilada. De sua descendência, nasce Elwing que, em busca 

do marido Ëarendil que partira em busca de Valinor para rogar aos Valar pela Terra-média, se 

joga no mar com a Silmaril em seu peito, e é salva por Ulmo: “For Ulmo bore up Elwing out 

of the waves and he gave her the likeness of a great white bird, and upon her breast there shone 

as a star the Silmaril, as she flew over water to seek Eärendil her beloved.” (1985, p.297)191. 

Essa temática narrativa da esperança que nasce de um casal pode ser vista também na 

Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Livro de Êxodo, encontramos a figura 

de Moisés, nascido de um casal hebreu escravo no Egito em uma época na qual o faraó decretara 

                                                             
189 Naquela época, foram construídos muitos barcos no litoral do Mar ocidental; e dali muitas frotas de eldar 

velejaram para o oeste, sem nunca voltar para as terras das lágrimas e da guerra. (IBID., p.324) 
190 Pareceu a Thingol que esse homem era diferente de todos os outros homens mortais e que estava entre os 

maiores de Arda; e que o amor de Lúthien era algo novo e desconhecido. Percebeu também que seu destino não 

poderia ser detido por nenhum poder desse mundo. (IBID., p.233) 
191 Pois Ulmo erguera Elwing das ondas e lhe dera a aparência de uma grande ave branca. E em seu peito brilhava, 

como uma estrela, a Silmaril, enquanto ela voava sobre as águas em busca de Eärendil, seu amado. (IBID., p.315) 
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que se matassem todos os bebês hebreus nascidos homens. Moisés é salvo das águas do Nilo 

pela filha do faraó, que cuida dele até sua juventude. Anteriormente, pudemos observar a água 

tanto como imagem do caos quanto como imagem de vida, de salvação. O Nilo e suas águas 

exerceram essa última função na narrativa de Moisés, além de significarem a vida do próprio 

Egito.192 

Ainda no Antigo Testamento, podemos ler acerca de Samuel, filho de Elcana e Ana, um 

nascimento milagroso de acordo com o relato dos primeiros capítulos do Livro de 1Samuel. 

Samuel foi aquele que ungiu a Saul e posteriormente a Davi como reis de Israel, e deste viria o 

Messias, conforme podemos ler em Ezequiel: “Eis que dias virão – oráculo de Iahweh – em que 

suscitarei a Davi um germe justo; um rei reinará e agirá com inteligência e exercerá na terra o 

direito e a justiça.” (Ez 23.5, BJ) 

No Novo Testamento, podemos citar dois, João Batista e o próprio Jesus. Seus 

nascimentos não apenas foram milagrosos de acordo com as Escrituras, mas significavam que 

a redenção do povo escolhido havia chegado. Sobre João Batista, lemos no Evangelho de Lucas 

que 

Apareceu-lhe, então, o Anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, 

Zacarias perturbou-se e o temor apoderou-se dele. Disse-lhe, porém, o Anjo: “Não 

temas, Zacarias, porque a tua súplica foi ouvida, e Isabel, tua mulher, vai te dar um filho, 

ao qual porás o nome de João. [...] ficará pleno do Espírito Santo ainda no seio de sua 

mãe e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Ele caminhará à sua 

frente, com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos 

filhos e os rebeldes à prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem 

disposto.” (Lc 1.11-17, BJ) 

 

Isabel e Zacarias já eram avançados em idade quando o fato se deu de acordo com a 

narrativa, mas, tal qual na obra de Tolkien, que reflete alguns temas importantes da Bíblia, há 

destinos que estão acima dos homens e cabe apenas a Deus (ou a Ilúvatar, no caso de Tolkien). 

Acerca do nascimento de Jesus, lemos, ainda no Evangelho de Lucas: “Não temas, Maria! 

Encontraste graça junto a Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e tu o 

chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor 

Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai;” (Lc 1.30-32, BJ). Maria estava comprometida com 

José, com quem, de acordo com as Escrituras, não havia se unido em casamento, sendo ainda 

                                                             
192 Recomendamos a leitura do Livro do Êxodo, capítulo 2 para o relato completo acerca do início da vida de 

Moisés. 
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virgem. Podemos perceber, então, que a narrativa de Tolkien reflete essa temática bíblica, isto 

é, no Mundo Secundário criado por Tolkien, essa temática do nascimento de pessoas destinadas 

ao bem e à salvação do mundo e das pessoas que podemos ler no Mundo Primário encontrado 

na Bíblia se repete de forma deslocada. É uma narrativa mítica inserida no gênero fantasia do 

qual tratamos anteriormente. 

Nos interessa, então, a questão da redenção que as famílias representadas por Eärendil 

e Elwing representava para os Homens e os Elfos que habitavam na Terra-média. A Ëarendil 

podemos classificar como o arquétipo do herói salvador, aquele que ousa aventurar-se na 

morada dos deuses de forma a rogar pela salvação dos seus. Ele também é aquele heróis que se 

sacrifica pelo bem de seu povo – a ele e à esposa não é mais permitido voltar à Terra-média, 

além do risco de morte que correram buscando as Terras Imortais: “and Eärendil stood before 

their faces, and delivered the errando f the Two Kindreds. Pardon heasked for the Noldor and 

pity for their great sorrows, and mercy upon Men and Elves and succour in their need. And his 

prayer was granted,” (1985, p.300)193 Sendo porta-vozes de duas raças, Ëarendil e Elwing são 

instrumentos na redenção dos Noldor e da própria Terra-média, uma vez que os Valar decidem 

ir à guerra contra Melkor após ouvirem o clamor do casal. Deles viria também outro casal sobre 

o qual podemos ler em O Senhor dos Anéis: Aragorn e Arwen. 

Sendo assim, Ëarendil, em seu papel salvador, pode ser considerado como um tipo de 

Cristo no sentido de que sacrificou sua própria vida para salvar os povos que sofriam sob o jogo 

de Melkor na Terra-média. Assim como Cristo, Ëarendil tem uma morte e uma ressurreição, 

isto é, ele morre para sua vida na Terra-média, mas ressurge como uma estrela que brilha no 

céu, portanto a própria Silmaril com as luzes das Árvores: “Now fair and marvellous was that 

vessel made, and it was filled with a wavering flame, pure and bright; and Eärendil the Mariner 

sat at the helm, glistening with dust of elvengemns, and the Silmaril was bound upon his brow.” 

(1985, p.301)194. Para aqueles ainda na Terra-média, a luz da estrela passou a significar 

esperança, conforme podemos ler no Apêndice A de O Senhor dos Anéis – O Retorno do Rei: 

“and his ship bearing the Silmaril was set to sail in the heavens as a star, and a sign of hope to 

the dwellers in Middle-earth opressed by the Great Enemy or his servants.” (TOLKIEN, 2001-

                                                             
193 E Eärendil se apresentou diante deles e cumpriu sua missão em nome das Duas Famílias. Perdão pediu ele para 

os noldor e compaixão por seu enorme sofrimento; pediu também piedade para homens e elfos, e auxílio em sua 

necessidade. E sua súplica foi concedida. (IBID., p.317) 
194 Nesse momento, aquela embarcação foi tornada bela e esplêndida e se encheu com uma chama tremeluzente, 

pura e brilhante. E Eärendil, o Marinheiro, postou-se ao leme, cintilando com o pó de pedras élficas e tendo a 

Silmaril atada à testa. (IBID., p.318) 
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3-3, p.381). É de sua luz que Galadriel preenche o frasco que dá a Frodo ao final da estadia da 

Sociedade do Anel em Lothlórien, luz que ele usará em Mordor contra Laracna. 

Outra personagem que podemos relacionar, embora não completamente, a Ëarendil é 

Abraão. No relato bíblico, Abraão intercede por Sodoma e Gomorra, duas cidades conhecidas 

por sua corrupção e luxúria: “Disse mais Abraão: ‘Eu me atrevo a falar ao meu Senhor, eu que 

sou poeira e cinza. Mas talvez faltem cinco aos cinquenta justos: por causa de cinco destruirás 

toda a cidade?’ Ele respondeu: ‘Não, se eu encontrar quarenta e cinco justos.’” (Gn 18. 27,28, 

BJ). Nesse relato, as cidades são destruídas, mas Ló, sobrinho de Abraão, é salvo. N’O 

Silmarillion, os Valar interferem e a Terra-média muda bastante de formato, além da salvação 

de parentes daqueles que navegaram até Valinor. 

Outro Homem importante na história da redenção que podemos ler na obra de Tolkien 

é Tuor. Ulmo prediz, em conversa com Turgon, que “But if this peril draweth nigh indeed, then 

even from Nevrast one shall come to warn thee, and from him beyond ruin and fire hope shall 

be born for Elves and Men.” (TOLKIEN, 1985, p.150)195 Esse perigo de que fala Ulmo é o 

cumprimento da profecia e maldição de Mandos, mencionada anteriormente. Ora, a chegada de 

Tuor e a esperança que dele viria foi profetizada muito tempo antes, do que infere-se que, ainda 

que os Valar não soubessem de tudo, não fossem oniscientes, eles sabiam de algumas coisas e 

conheciam a mente de Ilúvatar e seu amor por seus Filhos. Após uma série de desventuras, 

vivendo como fora da lei e perseguido por inimigos, Tuor é inspirado por Ulmo, Senhor das 

Águas, a buscar o litoral. Ali, encontra as ruínas de um antigo reino élfico e nela uma armadura 

e uma espada, que muitos anos antes Ulmo havia dado o tamanho e como fazer a Turgon, para 

que esse reconhecesse que Ulmo o enviara: “Leave therefore in this house arms and a sword, 

that in the years to come he may find them, and thus shalt thou know him, and not be deceived.” 

(1985, p.150)196. Tuor também recebe, neste local, a convocação de Ulmo de ir a Gondolin, o 

último reino élfico noldor, a fim de avisá-los que o cumprimento da Maldição de Mandos estava 

perto. Com a ajuda de Voronwë, elfo de Gondolin salvo das águas por Ulmo, eles chegam ao 

Reino Escondido e avisam o rei sobre a proximidade de seu destino. Tuor e Idril, filha do rei 

de Gondolin, se casam e de sua descendência vem Ëarendil, já mencionado anteriormente. 

                                                             
195 No entanto, se esse perigo chegar muito perto, da própria Nevrast virá alguém te avisar; e dele, superando a 

destruição e o fogo, nascerá a esperança para elfos e homens. (IBID., p.154) 
196 Deixa, portanto, nesta casa, armas e uma espada, para que em anos futuros ele as possa encontrar e, assim, tu o 

reconheças e não sejas enganado. (IBID., p.154) 
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Observemos por um momento que a profecia faz parte da estrutura narrativa de Tolkien, 

e isso reflete as narrativas mitológicas, nas quais há também profecias. Mencionamos algumas 

apresentadas na obra de Tolkien e podemos traçar um paralelo com aquelas que podemos 

encontrar na Bíblia. A vinda de Tuor, tal como a vinda de Cristo ou João Batista, foi prevista 

por um Valar. Os profetas do Antigo Testamento previram a vinda do Messias. Foi profetizado, 

também, em O SIlmarillion, que desse nascimento viria a esperança para homens e elfos. Na 

Bíblia, o Messias não apenas representa esperança para os judeus, mas também para os gentios. 

Primogênitos e Sucessores, Judeus e Gentios. Cremos que podemos traçar esse tênue paralelo 

aqui. 

É interessante, ainda, observar como a possibilidade de redenção para os Noldor estava 

em uma raça que, embora também Filhos de Ilúvatar, os Sucessores, não possuíam a 

Imortalidade como os Primogênitos, o que geraria, posteriormente, alguns rancores que os 

conduziria para uma servidão a Melkor e a Sauron. Contudo, três famílias se redimiram ao 

auxiliarem os elfos na luta contra Sauron e os Valar e Eldar na luta contra Morgoth. 

Podemos, além disso, discorrer que na parte do relato acerca da viagem de Eärendil a 

Valinor, o casal que ali chegou apenas o conseguiu porque portava uma das joias sagradas, cuja 

luz pertencia às Árvores que um dia existiram ali: “And the wise have said that it was by reason 

of the power of that holy jewel that they came in time to Waters that no vessels save those of 

the Teleri had known” (1985, p.298) – o que nos remete à previsão de Mandos de que os 

destinos de Arda estavam entrelaçados nas joias de Fëanor. 

Na Maldição de Mandos quando do fratricídio em Alqualondë, podemos ler que os 

Noldor jamais de fato conseguiriam seu objetivo, o que de fato aconteceu. As joias foram 

perdidas e sua redenção apenas foi possível por meio de instrumentos humanos. Podemos, 

ainda, especular, que os Homens, chamados de Sucessores no Silmarillion, vieram a fim de 

dominar sobre a Terra-média quando aqueles que não conhecem a morte partissem. O 

interessante disso, contudo, é que a raça dos noldor sobreviveu no reino dos homens. Ao casar-

se com Aragorn, Arwen, filha de Elrond, possibilita que um pouco de sua raça sobreviva na 

Terra-média da Terceira Era. 

E no correr dos relatos, podemos verificar de que forma a narrativa, ainda que passando 

por Quedas, que segundo Tolkien são necessárias, também encontram esperança: o nascimento 
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predito de personagens, os destinos entrelaçados nas joias sagradas, a possibilidade de salvação 

e retorno ao paraíso terrestre que Valinor representava para os elfos. 

Há, na obra O Silmarillion, o relato sobre uma ilha feita para os Homens que 

descenderam de Ëarendil e Elwing. Uma espécie de novo Paraíso, Númenor foi estabelecida a 

meio caminho de Eressëa (1985, p.312), uma ilha na qual os Noldor passaram a viver após o 

fim de seu exílio. Aos númenorianos foi dada longevidade além daquilo que os humanos viviam 

em Arda e uma ilha literalmente feita pelos deuses. Númenor também figura como um arquétipo 

do Paraíso, do Éden bíblico, inclusive na questão da serpente que tenta o Homem. Ali, os 

Homens fizeram um local no qual adoravam Ilúvatar na parte mais alta da ilha: “in the midst of 

the land was a mountain tall and steep, and it was named the Meneltarma, the Pillar of Heaven, 

and upon it was a high place that was hallowed to Erú Ilúvatar.” (1985, p.313). Segundo Mircea 

Eliade, “a noção de espaço sagrado implica a ideia da repetição da hierofania primordial que 

consagrou este espaço, [...] isolando-o do espaço profano à sua volta.” (2010, p.296). Se 

seguirmos a descrição da ilha de Númenor, leremos que nenhum outro lugar de adoração havia 

ali, e os númenorianos faziam suas festividades sagradas e oferendas ali. Ainda segundo Eliade, 

“a montanha figura entre as imagens que exprimem a ligação entre o Céu e a Terra; considera-

se, portanto, que a montanha se encontra no Centro do Mundo.” (s/d, p.51), e a montanha 

Meneltarma ficava no meio da ilha, conforme pudemos ler na citação acima, no centro 

literalmente ela foi estabalecida como local de adoração númenoriana. 

O relato acerca de Númenor tem diversos paralelos mitológicos além do Paraíso. 

Contudo, trataremos primeiramente desse para depois passarmos aos outros. Quando Melkor 

foi derrotado e enviado para fora dos círculos do Mundo, para o Vazio, Sauron, seu principal 

servo, ficou na Terra-média. Embora tenha se redimido perante os Valar, não quis passar por 

seu julgamento em Valinor e se escondeu, crescendo em poder e influência na Terra-média. 

Sauron figura, aqui, o arquétipo de Monstro ou Serpente que previne que o homem alcance a 

Imortalidade, que luta contra ele. No caso de Sauron, sua luta foi sutil, como foi a de seu mestre 

em Valinor. Cabem aqui algumas palavras acerca do local de habitação de Sauron. Em Código 

dos códigos, Frye afirma que “Naturalmente haverá montanhas paródicas, onde os rivais de 

Deus têm seus templos.” (2004, p.195), e podemos sugerir que Barad-dûr, a fortaleza de Sauron 

e a Montanha da Perdição, onde ele forjou o Um Anel, figuram como essa versão demoníaca 

da montanha na qual Ilúvatar era adorado em Númenor. 
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Dissemos, anteriormente, que Númenor foi construída pelos Valar para morada dos 

númenorianos. Sendo assim, uma ilha sagrada uma vez que havia sido feita por seres sagrados. 

Anteriormente, relacionamos Númenor a Atlântida, que, segundo a narrativa, foi feita por 

Posêidon a fim de abrigar seus filhos e a bela mulher por quem ele se apaixonara. De forma 

semelhante, o Éden foi feito por Deus para habitação de Adão e Eva antes da Queda. Três locais 

sagrados feitos por deuses para habitação humana, três locais que foram maculados pelo 

orgulho e soberba humanos. 

Há um paralelo interessante a ser traçado entre a Interdição dos Valar e a proibição 

divina no Éden. Em “Akkalabêth”, podemos ler que “the Lords of Valinor forbade them to sail 

so far westward that the coasts of Númenor could no longer be seen” (TOLKIEN, 1985, 

p.315)197 Eles podiam navegar para onde quisessem, e o fizeram, foram a leste, sul e norte, 

travaram comércio com aqueles que ainda viviam na Terra-média levando, em princípio, 

prosperidade para aquela terra antes devastada por Melkor. No relato bíblico do Gênesis, está 

escrito: “E Iahweh Deus deu ao homem este mandamento: ‘Podes comer de todas as árvores do 

jardim. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que 

dela comeres terás que morrer.’” (Gn 2.16,17, BJ). Havia apenas uma coisa que eles não podiam 

fazer, e enquanto não fizeram, properaram: os númenorianos enriqueceram, se tornaram mais 

sábios e, embora morressem, sua morte não vinha por doenças ou assolações do tipo; Adão e 

Eva tinham a oportunidade de comungar com Deus no jardim. Contudo, a serpente estava ali, 

pronta para atacar e causar a Queda do Homem. 

Essa serpente nessa narrativa de Tolkien é Sauron. Este, vendo que os númenorianos 

eram poderosos, se rendeu e foi levado a Númenor, ao Paraíso. Sauron, após a prisão de seu 

mestre, fugiu para o leste e ali fez sua morada. Sua influência ali aumentou e novamente a 

Terra-média passou a ser assolada. Contudo, não foi apenas Sauron que causou danos à Terra-

média. Os númenorianos, descontentes com seu quinhão, isto é, a mortalidade, começaram a 

murmurar, e ao invés de levar dádivas à Terra-média, começaram a cobrar tributos ali. Por não 

compreenderem sua própria mortalidade e pelo descontentamento com os Valar, que os 

proibiram de navegar para oeste, para as Terras Imortais, grande parte do povo de Númenor 

deixou a adoração a Ilúvatar, salvo por alguns fiéis, chamados na obra de Elendili (amigos dos 

elfos). 

                                                             
197 Entretanto, os Senhores de Valinor proibiram os dúnedain de navegar para o ocidente a tal distância que não 

pudessem mais avistar o litoral de Númenor. (IBID., p.333) 
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É nesse contexto de insatisfação e soberba que o último rei de Númenor Ar-Pharazôn, 

ascende ao trono, e decide desafiar Sauron porque este não podia reinar na Terra-média. Este, 

astuto, se entrega como prisioneiro, é levado para Númenor e ali, tal qual a serpente no Éden, 

ele utiliza suas habilidades para sutilmente desviar o foco dos reis e dos cidadãos de Númenor 

de Ilúvatar para Melkor. Além disso, tal qual a serpente, Sauron disse que os Valar não queriam 

que os Homens chegassem a Valinor porque ali alcançariam a imortalidade, algo que os Valar 

não queriam. Lembremos que a serpente disse a Eva que se comesse do fruto, ela e Adão seriam 

semelhantes a Deus. Para um rei no final de sua longa vida, imortalidade parecia um motivo 

suficiente para desobedecer ao comando dos Valar. Os homens de Númenor haviam se tornado 

orgulhosos, e os reis achavam que tinham que viver mais, se não eternamente, tal qual os 

Primogênitos de Ilúvatar. Pensavam que atingindo Valinor obteriam tal imortalidade, assim 

como Eva pensou que seria como Deus ao comer do fruto proibido. Daí veio sua queda. 

Cabem algumas palavras acerca de profetas antes de prosseguirmos com os 

acontecimentos que se deram ao final da existência da ilha de Númenor. Segundo Frye, “o 

profeta autêntico é o que tem a mensagem impopular.” (2004, p.158). Mensagens proféticas 

fazem parte de relatos mitológicos e de heróis da antiguidade, como podemos ler, por exemplo, 

em cosmogonias como a grega e a suméria, nas quais foi predito que a prole seria responsável 

pela morte dos progenitores. Considerando que neste capítulo estamos traçando um paralelo 

mais próximo entre a Bíblia e O Silmarillion, podemos mencionar aqui os profetas do Antigo 

Testamento que alertavam o povo sobre sua idolatria – se seguissem em seus maus caminhos, 

Deus os puniria e os tiraria da boa terra que lhes dera, como podemos ler, por exemplo no 

Primeiro Livros dos Reis: 

 

Assim fala Iahweh, Deus de Israel: Eu te elevei do meio do povo e te estabeleci como 

chefe sobre o meu povo Israel; tirei o reino da casa de Davi para dá-lo a ti. Mas tu não 

foste como meu servo Davi, que observou meus mandamentos e me seguiu de todo o 

coração, fazendo somente o que era reto aos meus olhos; fizeste mais mal que todos os 

teus antecessores, e chegaste a fazer para ti outros deuses, imagens fundidas para me 

irritares; lançaste-me para trás das costas. Por isso, farei vir desgraça sobre a casa de 

Jeroboão; [...] (1Rs 14.7-10ª, BJ) 

 

Se prosseguirmos a leitura dos dois Livros dos Reis, além dos livros dos profetas, 

saberemos que nem sempre o povo ou o rei deram ouvidos à voz do profeta, pelo contrário, 

muitas vezes eram perseguidos e mortos, como foi o caso dos profetas na época de Elias, que 
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falava contra Acabe e Jezabel, sua esposa. Em O Silmarillion, encontramos algo parecido a isso 

no relato acerca de Númenor. Ao tomarem conhecimento do discontentamento dos 

númenoreanos acerca de sua própria mortalidade, eles enviam mensageiros à ilha. Ali, eles 

dizem, entre outras coisas, que 

The Doom of the World, […] One alone can change who made it. And were you so to 

voyage that escaping all deceits and snares you came indeed to Aman, the Blessed 

Realm, little would it profit you. For it is no the land of Manwë that makes its people 

deathless, but the Deathless that dwell therein have hallowed the land; and there you 

would but wither and grow weary the sooner, as moths in a light too strong and steadfast. 

(TOLKIEN, 1985, p.317)198 

 

Esse destino, o da mortalidade para os Homens, era imutável, e eles pensavam que, se 

chegassem a Valinor seriam instantaneamente imortais por estarem ali, o que não era verdade. 

Os Valar mandam mensageiros, profestas, a fim de alertar os númenorianos que sua cobiça pela 

imortalidade não lhes levaria a nada, mas eles não deram ouvidos, salvo alguns poucos fiéis. 

Sauron, a serpente do Éden númenoriano, conforme mencionado anteriormente, levou 

os númenorianos a adorarem Melkor, corrompendo o culto que ofereciam a Ilúvatar: “Then Ar-

Pharazôn the King turned back to the worship of the Dark, and of Melkor thereof, at first in 

secret, but ere long openly and in the face of his people; and they for the most part followed 

him.” (1985, p.327)199. Apenas alguns permaneceram fiéis, e estes foram perseguidos e 

sacrificados, salvo por aqueles que pertenciam à família real. Essa corrupção nos remete à 

corrupção do gênero humano que levou Deus, no relato bíblico, a destruir o mundo por meio 

das águas do dilúvio. Noé, único homem na terra de quem Deus se agradava, foi escolhido para 

salvar um casal de cada espécie animal que havia na terra. Para isso, ele constrói uma arca. 

Elendil, um dos fiéis, também utiliza barcos para salvar os fiéis e exemplares de obras e plantas 

que existiam em Númenor200. 

                                                             
198 O destino do mundo [...] somente Um pode mudar, Aquele que o criou. E se vocês quisessem empreender essa 

viagem e, escapando a todas as ciladas e armadilhas, chegassem com efeito a Aman, o Reino Abençoado, de pouco 

isso lhes valeria. Pois não é a terra de Manwë que torna seu povo imortal; mas são os Imortais que ali habitam que 

consagram a terra. E lá, vocês apenas murchariam e se cansariam mais cedo, como mariposas numa luz muito forte 

e constante. (IBID., p.336) 
199 Então, Ar-Pharazôn, o Rei, voltou-se para o culto do Escuro e de Melkor, seu Senhor, a princípio em segredo; 

mas dentro em pouco abertamente e diante de seu povo. E eles em sua grande maioria o imitaram. (IBID., p.346) 
200 Tivemos a oportunidade de abordar mais detalhadamente essa questão no capítulo acerca de Tolkien e a 

narrativa mítica. 
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Assim como o dilúvio inundou a terra e destruiu todos os homens, animais e plantas, 

Númenor foi tragada pelas águas, um paralelo impressionante também com a narrativa sobre 

Atlântida, alvo do furor dos deuses por sua corrupção. No caso dessa narrativa, contudo, 

ninguém sobreviveu, ao contrário da narrativa bíblica e tolkieniana. Os féis permaneceram e 

repovoaram a terra. 

Ainda, podemos observar que as duas proibições mencionadas anteriormente foram 

transgredidas. Eva “viu que a árvore era boa ao apetite e formosa à vista, e que essa árvore era 

desejável para adquirir discernimento. Tomou-lhe o fruto e comeu. Deu-o também a seu marido, 

que estava com ela e ele comeu.” (Gn. 3.6, BJ). Ar-Pharazôn e sua tropa de navios e seguidores 

“broke the Ban of the Valar, and sailed into fobidden seas, going up with war against the 

Deathless, to wrest from them the everlasting life within the Circles of the world.” (TOLKIEN, 

1985, p.335)201 

O desrespeito ao Interdito, à ordem divina causou a Queda do Homem e a queda de 

Númenor, além da retirada das Terras Imortais do ciclo do mundo: “the land of Aman and 

Eressëa of the Eldar were taken away and removed beyond the reacho f Men for ever.” (1985, 

p.335)202. O caminho para o Éden de Tolkien foi fechado, tal qual o Éden bíblico: “Ele (Deus) 

baniu o homem e colocou, diante do jardim do Éden, os querubins e a chama da espada 

fulgurante para guardar o caminho da árvore da vida.” (Gn 3.24, BJ). Não era mais possível 

chegar a Valinor pelas águas, apenas os elfos encontravam o caminho, assim como não se podia 

mais chegar à árvore da vida ou ao jardim no Éden no qual ela estava. 

Contudo, nem tudo estava perdido para os Homens. Os descendentes de Elendil e ele 

próprio representavam uma esperança para os Homens e para a Terra-média. Uma esperança 

de redenção, ainda que o final dos tempos e do mundo na narrativa de Tolkien não esteja 

explícito, pelo menos não em O Silmarillion. Elendil e seus descendentes foram levados para a 

Terra-média onde fundaram dois reinos, Gondor e Arnor, aquele no sul, próximo a Mordor, e 

este no norte, e, posteriormente, se juntaram aos elfos para lutarem contra Sauron. 

“Thus the Exiles of Númenor established their realms in Arnor and in Gondor; but ere 

many years had passed it became manifest that their enemy, Sauron, had also returned.” 

                                                             
201 Desrespeitaram a Interdição dos Valar, e entraram em águas proIbidas, para guerrear contra os Imortais, a fim 

de roubar deles a vida eterna dentro dos Círculos do Mundo. (IBID., p.354) 
202 A terra de Aman e Eressëa dos eldar foram levadas, retiradas para sempre para fora do alcance dos homens. 

(IBID., p.355) 
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(TOLKIEN, 1985, p.352)203 é o que podemos ler na parte final de O SIlmarillion, intitulado: 

“Dos anéis de poder e da Terceira Era”. Sauron investe contra seus inimigos que, percebendo 

que não poderiam vencê-lo sozinhos, formam a Última Aliança entre Elfos e Homens. A guerra 

dura por anos até que Isildur, usando a espada quebrada de seu pai, “cut the Rulling Ring from 

the hand of Sauron and took it for his own.” (1985, p.354)204. 

Nessa luta, o Homem caiu novamente e reivindicou para si algo que o corromperia. 

Isildur, ao cortar o Anel do dedo de Sauron, tomou o Um Anel para si, marcando o início da 

decadência dos númenorianos na Terra-média. Contudo, ainda que tivessem passado por essa 

nova queda, havia uma esperança para o reino dos Homens. Aragorn, último descendente de 

Elendil, representava essa possibilidade de redenção. E ele foi tentado pelo poder oferecido 

pelo Um Anel e por Sauron, mas resistiu e foi coroado rei. O início da Quarta Era da Terra-

média dá-se com sua coroação e união com Arwen, elfa, imortal, descendente de Eärendil e 

Elwing. Inicia-se, também, o domínio dos Homens na Terra-Média. Seu fim seria o final de 

todas as coisas, do que há apenas prenúncios na narrativa d’O Silmarillion, além do que já 

abordamos com relação ao Ragnarök e ao Apocalipse bíblico no capítulo 2. 

Aragorn, podemos dizer, também é um tipo de Cristo. Ele tem a oportunidade de tomar 

o poder para si, é tentado, como foi Cristo, para tomar tal atitude, mas rejeita porque sabe que 

o destino do mundo está em suas mãos. Ele representa a esperança para os povos de Arda, se 

reivindicasse o poder do Anel para si, essa esperança morreria, mas ele não o faz, ele luta contra 

o mal e contra, talvez, sua própria natureza, se humilha e é exaltado em sua coroação. Sua união 

com uma imortal figura a união, em Cristo, do mortal, humano, com o imortal, Deus. 

Podemos, então, concluir algumas coisas. Embora a narrativa dessa obra seja um 

compêndio de mitos que contam o que aconteceu nas eras posteriores ao domínio dos Homens 

em Arda, há também histórias que formam um romance, com começo, meio e até um fim – 

marcado pela Guerra do Anel na Terceira Era. Além disso, Arda é um Mundo Secundário que 

se baseia no Mundo Primário em que vivemos, algo que podemos ler na obra On fairy stories 

do próprio Tolkien. Por se pautar nesse Mundo Primário, há relações entre eles e, nesse capítulo 

que encerramos, pudemos demonstrar como a narrativa do Silmarillion, embora influenciada 

por diversas narrativas mitológicas, carrega esse tom redentor quer podemos ler nas Escrituras 

                                                             
203 Desse modo, os Exilados de Númenor estabeleceram seus reinos em Arnor e em Gondor; mas, antes que se 

passassem muitos anos, tornou-se manifesto que seu inimigo, Sauron, também voltara. (IBID., p.372) 
204 Arrancou o Anel Governante da mão de Sauron e ficou com ele para si. (IBID., p.375) 
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Sagradas. Ainda que o Homem ou o Elfo sofram uma queda como consequência de suas 

próprias ações, há a possibilidade de salvação, a esperança da redenção enviada por Ilúvatar, 

por Deus, e que pode ser lida nas páginas da obra. 

 Finalmente, podemos afirmar que “Even more significant as a basis for hope in the 

pattern of happenings which we see developing – a seires of unexpected rescues, of lesser 

‘happy endings’ prefiguring the ultimate triumph.” (URANG, 1971, p.118)205, isso porque 

ainda que haja males e guerras, ainda que o inimigo e seus servos ataquem os Filhos de Ilúvatar 

e as narrativas apresentem acontecimentos trágicos, há alguns pequenos finais felizes que 

reanima a esperança daqueles envolvidos na narrativa, para as raças de Homens e Elfos, e 

indireta ou diretamente, daqueles que se aventuram na leitura das páginas da obra de Tolkien. 

E por isso afirmamos essa relação mais próxima entre O Silmarillion, e por que não O Senhor 

dos Anéis também, e a Bíblia. “What fiction can do is to illustrate what it is like to have the 

values it embodies.” (PURTILL, 2006, p.7).206  

                                                             
205 Ainda mais significativo como fundamento para a esperança é o padrão de acontecimentos que vemos sendo 

desenvolvidos – uma série de resgates inesperados, de ‘finais felizes’ menores que prefiguram o triunfo final. 

(tradução nossa) 
206 O que a ficção pode fazer é ilustrar como é ter o valor que ela incorpora. (Tradução nossa) 
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Considerações Finais 

Em nossa sociedade a literatura dá continuidade à tradição de se criarem mitos. A 

criação de mitos tem, por sua vez, uma qualidade a que Lévi-Strauss chama de 

bricolagem, um ajuntar de partes e pedaços de tudo aquilo que chegue à mão.207 

 

 No decorrer das páginas anteriores, nos propusemos a percorrer um caminho longo e 

labiríntico, um caminho que nos apresentou diversas possibilidades, mas raras seriam as portas 

que nos conduziriam até a saída pela qual ansiávamos. Escolhemos adentrar pela porta que nos 

levaria à floresta mítica na qual muitos se aventuraram. Abordamos como os mitos surgiram, a 

forma como se propagaram e os campos nos quais foram estudados. Dialogamos com Mircea 

Eliade, Jung e Campbell a fim de chegarmos a um momento no qual os mitos por eles estudados 

passariam a ser utilizados na literatura. Descobrimos aí que esse uso já se fazia há muito tempo. 

Verificamos seu uso nos relatos da Antiguidade, nas narrativas da Idade Média, naquelas sobre 

o Rei Arthur. E soubemos, então, que esses autores utilizaram aquilo que Tolkien viria a chamar 

de Caldeirão das Histórias, nas quais encontramos diversos arquétipos que são utilizados até o 

presente momento para contar histórias. 

 Após dialogarmos com nossos primeiros autores, encontramos, na floresta mítica, 

Northrop Frye, já seguindo para o campo dos estudos literários. Tratamos de duas obras 

importantes de sua autoria, Código dos Códigos e Anatomia da Crítica, e concluímos que a 

literatura usa os mitos e os arquétipos deles oriundos não apenas de forma deslocada, mas 

principalmente a fim de expressar alguma coisa. A essa alguma coisa Frye chamou de dianoia, 

o pensamento subjacente àquele mito deslocado. E esse pensamento encontra-se no próprio 

movimento da narrativa, ou mythos também abordados por ele. Frye nos acompanhou por boa 

parte desse labirinto na floresta mítica, nos mostrando caminhos por meio dos modos ficcionais, 

dos símbolos, da crítica arquetípica na qual aprendemos que há figuras apocalípticas e 

demoníacas, e aquelas não se referem ao fim do mundo, mas a figuras pertencentes a um mundo 

ideal, oposto ao mundo indesejável das imagens demoníacas. 

 Ao nos despedirmos de Frye, Eliade, Jung, percebemos que o que aprendemos com eles 

nos acompanharia em nossa jornada no labirinto da floresta mítica, e nossa coragem na busca 

por nossa Pedra Arken foi renovada. Poderíamos, então, com todo o conhecimento adquirido 

com esses primeiros encontros, estudar mais a fundo aquele mundo pelo qual nos 

                                                             
207 FRYE, 2004, p.20. 
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aventurávamos: Arda, o Mundo Secundário criado por Tolkien no qual havíamos adentrado 

quando escolhemos nossa primeira porta. Nesse estudo, no qual contamos com a ajuda do 

próprio autor e seus escritos para traçar uma relação entre a estrutura mítica que podíamos 

perceber em sua obra e aquela de mitos presentes na mitologia nórdica, na tradição bíblica, e 

até naquela que se tornou mítica: Atlântida. 

 Contudo, ainda que ali houvessem mitos deslocados, não se referiam ao Mundo 

Primário, mas a um outro, construído por meio de palavras, um Mundo Secundário. 

Precisávamos, então, da ajuda literária que seria encontrada em outros autores. O primeiro que 

encontramos foi Todorov, mas ele apenas apontou para caminhos diferentes daqueles que 

pensamos que iríamos seguir. Descobrimos que teríamos que ir além e buscar novas fontes de 

conhecimento. Ir além nos levou à fantasia, e duas autoras nos auxiliaram muito em nosso novo 

caminho. Já tínhamos a bagagem mítica de que precisávamos, elas nos proveram da bagagem 

literária da qual necessitávamos desse momento em diante. Aprendemos com elas que essa 

fantasia, que viríamos a chamar de gênero, ainda que tivesse aspectos semelhantes à literatura 

fantástica, por exemplo, era um gênero totalmente novo em termos de nomenclatura, e 

compreendia aspectos que não encontraríamos na literatura fantástica ou realista. Aprendemos 

que essa literatura de fantasia é subversiva, ela subverte aquilo que é comum a uma dada 

sociedade, ela subverte tanto pelo apresentar de fatos e eventos que vão na contramão de hábitos 

corretos socialmente, quanto por sua própria linguagem. Aprendemos, ainda, que essa literatura 

vai além, cria Mundos Secundários por meio da linguagem, essa poderosa o suficiente para 

criar mundos nos quais o sol pode ser verde e não duvidaremos disso. Foi então que Armitt nos 

reapresentou Tolkien, mas dessa vez por um lado teórico. E novamente tivemos sua ajuda e ele 

nos contou sobre o ato de escrever histórias de fadas, histórias de aventuras de homens simples 

em reinos de deuses e seres sobrenaturais. Aprendemos com ele que essas histórias têm funções, 

sendo que a mais importante á o consolo do final feliz. 

 Percebemos, então, que a obra que nos dedicávamos a estudar não apenas continha mitos 

deslocados, não era apenas uma obra que poderíamos classificar como literatura de fantasia. 

Chegando a Erebor, percebemos que havia muito mais. Havia um pensamento subjacente 

àquela criação secundária que levava além, muito além do que pensávamos. Percebemos que 

havia ali a crença secundária de uma esperança de um final feliz, algo que Tolkien chamaria de 

eucatastrofe, uma reviravolta jubilosa que incluía o achado da nossa Pedra Arken, nosso próprio 

final feliz. Percebemos, principalmente, que a esperança ali registrada movimentava a narrativa 
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em busca desse final eucatastrófico de forma muito parecida à narrativa que encontramos em 

um livro sagrado para uns, não tão importante para outros: a Bíblia. Observamos a forma como 

o movimento da narrativa não apenas de O Silmarillion, mas do todo da obra literária de 

Tolkien, refletia o movimento da própria Bíblia: havia criação pela palavra de um Deus único, 

havia corrupção, orgulho e arrogância que levariam a quedas, tais como encontramos nas 

Escrituras, porém, havia a esperança para a humanidade, para as criações de Arda – um final 

feliz chegaria, no qual tudo seria renovado, tudo seria redimido. Encontramos, então, nossa 

Pedra Arken, tivemos ajuda para matar o dragão e descobrir nosso caminho no labirinto de 

Arda. Cabem, então, algumas palavras sobre as etapas da nossa jornada. 

 

Sobre o ato de criar mitos 

 Ao longo dos milhares de anos nos quais o homem passou a habitar esse mundo, os 

mitos foram sendo criados. Fosse para explicar os eventos ao seu redor, fosse para criar uma 

cultura para determinada sociedade, que viria a constituir seu sistema de crenças e religião, o 

ato de criar mitos é inerente ao ser humano. Segundo John J. White, em Mythology in the 

Modern Novel, “myth has always existed as one of the categories of perception and of the 

imagination.” (1971, p.4)208 

 Os mitos, então, de alguma forma sempre existiram, sendo primeiramente transmitidos 

oralmente, e então de forma escrita – nas paredes das cavernas, em tábuas de pedra, em papiros 

e pergaminhos e por fim no papel feito a partir de árvores. Há quem defenda que as crenças 

mais antigas são as sumérias, das quais conhecemos hoje o épico Gilgamesh. Nele, lemos sobre 

um rei que se dizia humano e divino, mas que não possuía a imortalidade, além de agir com 

tirania com seus súditos. A narrativa desse rei trata também do registro mais antigo de um 

dilúvio na terra, do qual apenas um ser homem e sua esposa se salvaram junto a sementes de 

tudo que havia na terra. Este homem, ancestral de Gilgamesh, é imortal, e o rei busca nele o 

segredo da imortalidade. A busca pela imortalidade também é uma temática comum aos mitos, 

e que ela venha por meio de uma planta, como em Gilgamesh, ou de um fruto, como aqueles 

que os deuses comiam em Asgard ou como da Árvore da vida no Éden, também. 

                                                             
208 O mito sempre existiu como uma das categorias de percepção e da imaginação. (tradução nossa) 
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 Tivemos a oportunidade de abordar, ainda que brevemente, os diferentes campos de 

estudo dos mitos, sendo que um deles afirmava serem os deuses homens poderosos e quase 

divinos da antiguidade. Das narrativas e registros de seus atos surgiram os mitos que lhes 

correspondem. 

 Não podemos afirmar com toda a certeza que foi dessa maneira, mas sabemos que os 

mitos foram criados em algum momento da história da humanidade justamente por haverem 

registros deles. E Tolkien, em O Silmarillion, constrói uma narrativa mítica, ainda que esta não 

seja real no sentido de existir no mundo primário. 

 

Sobre o escrever fantasia 

 Tolkien afirma, em On fairy stories, que a fantasia é um direito humano, e concordamos 

com ele porque precisamos dessa forma literária. Nessa mesma obra, Tolkien afirma que a 

fantasia possui algumas funções, das quais “consolo” seja, talvez, a principal. 

 Escreve-se fantasia e criam-se mundos secundários a fim de ir além daquilo que nossa 

humanidade e nosso próprio mundo permitem. Criamos mundos secundários não apenas para 

escaparmos das nossas vidas nesse mundo como um tipo de fuga, mas para realizarmos, como 

Tolkien afirma, alguns desejos e ambições antigos, sendo o maior desse a fuga da morte. 

 Por meio do poder que as palavras carregam, vamos além da nossa própria humanidade 

e nos lemos como elfos imortais, humanos capazes de atos altruísticos, anões fortes que 

descobrem tesouros e enfrentam dragões. Enfrentamos batalhas nas quais a magia é uma 

possibilidade, nas quais lutamos contra a própria personificação do mal. 

 Escrever fantasia é ir na contramão do mundo, é ir além sem sair desse planeta, sem ter 

que dirigir um carro, pegar um avião ou navegar em oceanos já mapeados pela nossa raça. É 

usar a magia, não apenas aquelas com varinhas, mas aquela que vem com a palavra, com a 

música que cria. É fazer parte dessa própria criação à medida que prosseguimos pelas páginas 

de um livro. 
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Sobre a fantasia mitológica criada por Tolkien 

 Como sub-criador, Tolkien escreveu uma mitologia. Ele pegou sua concha e, de dentro 

do Caldeirão das Histórias, ele retirou porções que continham temas e figuras arquetípicas com 

as quais ele criou mitos para um mundo secundário, mitos que formaram uma cosmogonia e 

narrativas heroicas para a Antiguidade da Terra-média. 

 As páginas de suas obras nos levam além da nossa Terra, nos levam a Valinor que não 

se encontra mais em Arda, nos levam à própria Arda onde conhecemos aqueles homens e elfos 

que lutaram contra a escuridão, fosse ela exterior, fosse ela interior. Vamos além e nos tornamos 

essas personagens. Somos Fëanor com sua arrogância, somos Tuor e Beren com sua coragem 

e amor, somos Gandalf com sua sabedoria e mágica, somos Frodo e Sam em Mordor. 

 Nas páginas de suas obras, reconhecemos que a fantasia é nosso direito, que escapamos 

daqui sem sair daqui, escapamos a fim de realizarmos desejos e ambições, mas continuamos 

aqui, revigoramos nossas forças ali e então voltamos, como a Sociedade do Anel em Lothlórien, 

reino de Galadriel onde a comitiva descansou e recuperou suas forças após a perda de Gandalf 

em Moria. Nessas mesmas páginas, encontramos figuras que já lemos em tantas outras obras, 

figuras arquetípicas que representam o bem e o mal, que representam o mundo do desesável e 

do indesejável. Lemos sobre Sauron e Melkor e reconhecemos um inimigo que por tantas vezes 

nos vence, mas ali o vencemos, ainda que tenhamos que lutar muito para isso – e vemos que é 

possível derrotá-los nesse nosso mundo. 

 E nos consolamos com as pequenas vitórias e conquistas, com os pequenos finais felizes 

que prenunciam o maior de todos, o triunfo final. Este, ainda que não esteja claro nas páginas 

de suas obras, é prenunciado tanto em forma de profecia quanto nesses momentos de reviravolta 

jubilosa, a qual Tolkien descreveu tão bem em seu termo “eucatastrofe”, um final feliz, o maior 

de todos. 

 E então percebemos, com maior clareza, que mesmo utilizando o Caldeirão das 

Histórias e colhendo dali elementos das mais diversas mitologias, que Tolkien revela ali sua 

maior esperança, a esperança para toda a humanidade e seu final feliz. 
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Nossa homenagem a Tolkien 

 

 Ao escolhermos esse autor para estudar, sabíamos das dificuldades que o estudo nos 

traria. Contudo, sua obra tanto nos inspirou que decidimos seguir por esse caminho, ainda que 

ele apresentasse curvas nas quais talvez perdêssemos o controle.  

 Desde a primeira leitura de sua obra, que se deu por ocasião dos filmes dirigidos por 

Peter Jackson, percebemos que havia muito mais ali do que simples ficção, algo que nos 

inspirava, que nos dava esperança, que nos permitia viver aquelas aventuras com aquelas 

personagens que tanto aprendemos a amar. 

 Passamos, então, a ler e a buscar mais informações sobre o autor e sua obra. Tolkien 

não apenas escreveu obras que nos inspiram, ele também criou línguas complexas que são 

faladas e estudadas em todo o mundo. E foi devido à invenção do Quenya que Tolkien passou 

a escrever sobre os elfos e as primeiras eras da Terra-média. Essa língua era tão bela que apenas 

um povo belo e sábio poderia expressá-lo e criá-lo. 

 Atualmente, o todo de sua obra é bem extenso, e devemos isso a seu filho, Christopher 

Tolkien, que não apenas compilou o material de O SIlmarillion para publicá-lo após a morte do 

pai, ele compilou diversos materiais sobre a Terra-média e demais obras, como The fall of 

Arthur, Beowulf e Tales from the Perilous Realms, na qual podemos encontrar contos que 

demonstram sua criatividade e inteligência na arte de criar novos mundos e personagens 

comuns capazes de atos extraordinários. Nessa última obra encontramos também seu estudo On 

fairy stories, do qual tratamos e que utilizamos em nossa tese. 

 Esse estudo nos traz o que Tolkien acreditava serem as histórias de fadas e o que elas 

continham, como elas deveriam ser e as funções que nelas deveriam estar. Podemos dizer que 

essa obra está refletida em seu conjunto literário e também o contrário, que este estudo reflete 

sua prática, principalmente na trilogia O Senhor dos Anéis, em O hobbit e em O Silmarillion. 

 Por fim, fazemos nossa homenagem a um autor que não apenas criou um Mundo 

Secundário e línguas faladas ali. Homenageamos um autor que é único, cujo pensamento e 

crenças podem ser percebidos em suas obras, que inspirou muitos outros autores a criarem seus 

próprios mundos, nos quais podemos enxergar o quão influente Tolkien foi à escritura dessas 

obras. Homenageamos o professor de filologia, o escritor que nos deu a Terra-média, o escritor 
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que nos deu a teoria que reflete seu pensamento – pensamento este que pudemos verificar ao 

longo desse estudo, um pensamento que nos leva além, para um Mundo Secundário que reflete 

um Mundo Primário no qual Tolkien acreditava: um mundo que lhe foi apresentado também e 

talvez principalmente nas páginas da Bíblia. 
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