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RESUMO 
 
O autor inglês J.R.R. Tolkien ficou famoso ao publicar obras que posteriormente se 

tornaram exemplos clássicos da literatura fantasy, que tem como base a ideia de criar 

um mundo completamente novo para que todos os fantásticos presentes na obra 

possam habitar. Além de suas histórias marcadas pela fantasia, o escritor dedicou a 

maior parte da vida a imaginar e escrever uma mitologia completa e complexa, que 

serviria de base para entender os acontecimentos das histórias de suas outras obras 

e as leis naturais e míticas que regiam o mundo de sua criação, Arda. Esse trabalho 

foi compilado na obra póstuma O Silmariilion, com a qual trabalharemos neste estudo. 

Observando o texto, tanto o original quanto a tradução brasileira de 1999 publicada 

pela editora Martins Fontes, procuraremos os elementos cristãos, mais 

especificamente do catolicismo, vinculados à religião seguida pelo autor, que 

permeiam a obra e, principalmente, os de inspiração mitológica oriunda dos textos 

nórdicos estudados por Tolkien em sua vida acadêmica. A compreensão aprofundada 

do personagem Melkor constitui o principal objetivo da análise, pois tal personagem é 

um dos grandes poderes do panteão criado para a mitologia de Arda, cuja inveja, 

ressentimento e orgulho o fizeram cair em desgraça e se tornar a origem do mal nesse 

mundo. Além disso, analisaremos como Melkor, em seus primeiros momentos, 

aproxima-se da figura do trickster, ser presente em mitologias politeístas que age em 

seu próprio benefício e, com isso, cria situações boas e más que são as responsáveis 

pelo andamento das lendas. O presente trabalho foi realizado com apoio da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – 

Código de Financiamento 001. 

 
Palavras-chave: J.R.R. Tolkien. Melkor. Mitologia. Trickster.  



  

ABSTRACT 
 
The English author J.R.R. Tolkien became famous by publishing books that became 

classic examples of fantasy literature, which refers to those books whose main idea is 

to create an entirely new world for all the fantastic creatures which may exist in the 

narrative. Not only he dedicated himself to the writing of these stories, but he also 

devoted most of his life to imagining and writing a complete and complex mythology 

that would serve as a basis for the understanding of the events in the stories of his 

other works and the natural and mythical laws that governed the world of his creation, 

the Arda. His stories were compiled in the posthumous book The Silmarillion, which 

will be analyzed in this paper. Looking at the text, both the original and the 1999 

Brazilian translation published by the Martins Fontes publishing house, we will look for 

the Christian elements, specifically the Catholic ones, part of the author's personal 

religion, which permeate the text, and especially those of mythological inspiration from 

the Norse texts studied by Tolkien in his academic life. Within the text, we will focus 

our analysis on the character Melkor, one of the great powers in the pantheon created 

for the mythology of Arda, whose envy, resentment and pride made him fall into 

disgrace and become the origin of evil in this world. In addition, we will analyze how 

Melkor, in his first moments, approaches to the figure of the trickster, creature present 

in polytheistic mythologies that acts on his own benefit and, with that, creates good 

and bad situations that are responsible for the progress of the legends. This study was 

financed in part by the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

– Brasil (CAPES) – Finance Code 001. 

 
 
Keywords: J.R.R. Tolkien. Melkor. Mythology. Trickster.  
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Introdução 
 

No primeiro livro da trilogia O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel 

(TOLKIEN, J.R.R. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 76), enquanto os hobbits ainda 

não haviam saído do Condado com o Um Anel, Frodo relembra as palavras de Bilbo:  

 
Ele costumava sempre dizer que só havia uma Estrada, que se assemelhava a um 
grande rio: suas nascentes estavam em todas as portas, e todos os caminhos eram 
seus afluentes. “É perigoso sair porta afora, Frodo’, ele costumava dizer. ‘Você pisa 
na Estrada, e, se não controlar seus pés, não há como saber até onde você pode 
ser levado.” 

   

Estudar a obra de Tolkien é uma tarefa muito parecida com a descrição de 

aventura feita pelo velho Bilbo. Primeiro, é preciso situar seus escritos em meio às 

obras literárias como um todo. Uma vez que a ambição de Tolkien era produzir algo 

maior do que mero entretenimento ou literatura, seus livros acabaram por inaugurar 

um novo espectro dentro do gênero Fantástico, o fantasy, que viria a se distanciar do 

gênero de origem e ganhar contornos próprios. 

 

A literatura fantástica sempre esteve presente na literatura ocidental, mas 

geralmente era considerada um gênero menor, de puro entretenimento ou para 

crianças. Gradualmente, o fantástico foi ganhando popularidade, culminando com o 

surgimento e afirmação do fantasy. Dentro do fantástico, o fantasy é um estilo muito 

específico, que abarca todo o texto no qual a fantasia faz parte do todo e não apenas 

um detalhe da trama. Geralmente, o autor cria um mundo próprio, com regras 

diferentes do mundo real e que podem apresentar magia, fadas, bruxas, magos, elfos 

e os mais diversos tipos de seres.  

 

Dentre os escritores do estilo fantasy, J.R.R. Tolkien tornou-se uma das 

referências para fãs e autores do gênero. Seus livros foram sucesso imediato assim 

que publicados, sendo constantemente reeditados e traduzidos. No início dos anos 

2000, quando O Senhor dos Anéis foi adaptado para o cinema, o furor ao redor de 

seus livros foi retomado. O êxito cinematográfico reacendeu a procura por suas obras, 

permitindo, inclusive, que outros títulos de sua autoria, até então não publicados em 

outros países, fossem traduzidos. Além disso, surgiram em todo o mundo e, 
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especialmente em sua universidade de origem – Oxford – grupos dedicados aos mais 

diversos aspectos de sua obra. 

 

 Católico fervoroso, muito das crenças e do conhecimento bíblico que Tolkien 

possuía ressurgem em suas obras e podem ser encontrados por quem lê-las com um 

olhar mais atento. No entanto, a grande inspiração de Tolkien veio de textos que leu 

metodicamente quando ainda frequentava a faculdade, sendo que alguns já haviam 

sido presentes em sua infância como diversão. Eram poemas épicos nórdicos que 

narravam grandes aventuras de heróis que derrotavam dragões e salvavam reinos 

inteiros, só sendo capazes disso porque descendiam dos deuses do panteão nórdico, 

como Odin e Thor. 

 

 A leitura desses textos fez Tolkien procurar algo semelhante na literatura de 

seu próprio país, a Inglaterra. Encontrou as novelas do ciclo arturiano, que o 

agradaram, mas em sua opinião, deixavam claro demais o catolicismo envolvido e 

não funcionavam como uma grande mitologia de formação inglesa, principalmente por 

terem sua origem na cultura celta. Ao escrever seus livros, essa insatisfação se tornou 

o projeto ambicioso -- o que ele reconhecia -- de criar ele mesmo estas histórias. 

Desse projeto surgiu O Silmarillion, nosso objeto de estudo. 

 

 Obra póstuma, O Silmarillion é fruto de uma vida inteira de pesquisas e leituras, 

tendo sido editado pelo filho do escritor, Christopher Tolkien. Na obra, temos a 

cosmogonia de Arda, seguida por períodos míticos que contam o surgimento dos 

elfos, dos homens, dos anões e de todos os seres que a habitam. Encontram-se no 

texto diversos momentos que o aproximam do Velho Testamento bíblico; no entanto, 

a fé do escritor mesclou-se com o conhecimento adquirido em seus estudos e o 

resultado é uma estrutura bíblica, mas com um conteúdo mitológico que se aproxima 

dos panteões da Antiguidade. 

 

 Na origem do mundo, o deus único Eru Ilúvatar criou os Poderes, seres 

capazes de compreender, cada um em graus diferentes, a Sua mente. Depois, Ele 

iniciou uma canção, à qual os Poderes se juntaram. Durante o desenvolvimento da 

Música, Melkor, um desses Poderes, começa a destoar do tema proposto e pretende 

seguir a sua própria ideia e, com isso, dá início a uma guerra sonora que culmina com 
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o surgimento da Terra, ou Arda. Melkor, então, é banido para Arda e os outros Poderes 

decidiram partir por vontade própria, para garantir que o trabalho de Eru fosse 

realizado e por amor à Sua criação. 

 

 Melkor é uma figura imediatamente associada ao diabo cristão, em grande 

parte, devido à sua Queda e sua influência maligna nos homens e elfos. No entanto, 

além desta inegável aproximação, a personagem também se assemelha muito à figura 

do trickster. Presente em muitas religiões politeístas, pode ser entendido como um 

trapaceiro, uma personagem capaz de fazer tanto o bem quanto o mal para realizar o 

que deseja. Seu compasso moral está alinhado apenas às suas vontades. 

 

Buscaremos, observando a figura de Melkor, analisar as influências cristãs e 

mitológicas de O Silmarillion. Para isso, analisaremos especialmente os pontos de 

aproximação da obra de Tolkien com a mitologia nórdica e com o catolicismo. 

Entenderemos como o autor as reconhece, absorve e remodela em seu novo 

universo. Não procuraremos explicar a sua obra por meio de suas inspirações, mas 

compreender como ele utiliza seu caldeirão de referências em favor da criação de um 

universo literário coeso. 

 

As histórias de seus livros se passam em nosso mundo, mas em um período 

temporal completamente criado, tanto que temos sua gênese em O Silmarillion, o que 

faz com que não haja surpresa, tal qual nos contos de fada, quando surgem magias 

e outros tipos de eventos míticos. Ainda assim, no entanto há a ancoragem no mundo 

real, permitindo ao leitor identificação. Há a raça humana, uma raça como a nossa, 

com seus defeitos e virtudes, além de seus próprios mitos e heróis. É fácil para o leitor 

se relacionar com esses personagens. Mesmo os pertencentes às raças fantásticas 

possuem comportamentos e virtudes que possibilitam esta correlação com quem as 

lê. 

 

Para estudar seus textos de inspiração, Tolkien os buscou em sua língua 

original, postura que é importante para a existência de suas obras e, 

consequentemente, de seu mundo fantástico porque para Tolkien a linguagem está 

intrinsecamente relacionada à mitologia:  
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“línguas e mitos costumam ser irmãos siameses, ou pelo menos irmãos gêmeos 
que raramente se desgrudam: gente que fala línguas aparentadas tende a contar 
histórias parecidas sobre as origens do cosmos, dos deuses e dos homens” 
(LOPES, 2017, p. 14). 

 

Com isso, faz-se necessário o estudo de algumas destas mitologias que 

serviram de inspiração para a criação do universo tolkeniano. Muitos desses mitos de 

origem dialogam entre si e fazem parte de um imaginário humano, sendo visto desde 

representações pré-históricas. O estudo dos textos será feito, principalmente, por 

meio das obras também póstumas que reúnem as traduções, transposições para 

prosa e ensaios feitos pelo próprio Tolkien quando os estudava, lecionava ou 

participava de conferências a respeito deles. 

 

Assim sendo, e levando em importante consideração a formação religiosa de 

Tolkien, não é possível deixar de analisar algumas narrativas cristãs, uma vez que 

seu texto funciona como o Velho Testamento de seu mundo secundário. 

Principalmente no que diz respeito à criação do mundo e à queda de Lúcifer, uma vez 

que o presente trabalho será focado na figura de Melkor, que se voltou contra a o 

criador e possibilitou a origem da maldade na Terra-média. 

 
[...] os últimos redatores do Gênese conservaram toda uma mitologia de tipo 
tradicional: ela começa com uma cosmogonia e a formação do homem, evoca a 
existência ‘paradisíaca’ dos antepassados, relata o drama da ‘queda’, com suas 
consequências fatais (mortalidade, obrigação de trabalhar para viver etc.), recorda 
a degenerescência progressiva da primeira humanidade, a qual justifica o dilúvio, e 
conclui com um último episódio fabuloso: a perda da unidade linguística e a 
dispersão da segunda humanidade, pós-diluviana, consequência de um novo 
projeto ‘luciferino’. (ELÍADE, 2010, p. 167) 

 

Ao observar a figura de Melkor, encontram-se também traços do trickster. A 

figura do trickster é comum nos mais diversos panteões politeístas, pois, como explica 

Lewis Hyde, ex-diretor do Departamento de Escrita Criativa de Harvard: “O trickster é 

a corporificação mítica da ambiguidade e da ambivalência, da dubiedade e da 

duplicidade, da contradição e do paradoxo” (2017, p.17). Sua presença é ainda mais 

marcante nas cosmogonias, as lendas da mitologia que explicam como o mundo 

surgiu e tomou forma como o conhecemos. O trickster é particularmente importante 

nas tramas referentes a esse período devido ao seu caráter duplo, o que reflete a 

formação inicial ou a pré-formação do mundo e das leis que manterão este mundo em 

harmonia. 
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A partir das leituras iniciais, aprofundaremos cada um desses pontos para 

termos o panorama que permitiu a Tolkien criar seu universo fantasioso. A análise em 

seu texto propriamente dito será feita a partir da figura de Melkor, que dialoga com 

figuras das tradições católicas e de outras mitologias, e o mal que representam nessas 

narrativas. 

 

Para a realização deste trabalho, procedemos com a leitura, e releitura, da obra 

na qual concentraremos a pesquisa, O Silmarillion, escrito por J.R.R. Tolkien e 

organizado por Christopher Tolkien. A leitura se dará em duas versões: no original, 

em inglês, publicado pela editora Harper-Collins e na versão brasileira, traduzida por 

Waldéa Barcellos e publicada pela editora Martins Fontes. No entanto, não será feita 

a análise de toda a obra, mas apenas dos capítulos que narram diretamente a história 

de Melkor ou que são essenciais para a compreensão de eventos relacionados ao 

personagem. Mesmo apresentando tais características, não analisaremos aqueles 

que possuem títulos à parte. 

 

Além da leitura da obra que é nosso objeto de estudo, faremos um estudo das 

mitologias que influenciaram o autor e, consequentemente, seu texto. Para 

compreender as influências de Tolkien, utilizaremos os registros de seu biógrafo oficial 

Humpfrey Carpenter e os de Clyde S. Kilby, que dedicou um livro à relação do escritor 

com O Silmarillion. Os dois conviveram com Tolkien durante longos períodos de 

tempo, o que permitiu que fossem testemunhas, principalmente, do sucesso dos livros 

e de como ele lidou com a fama. Carpenter também é o responsável por organizar e 

publicar o livro com as correspondências do autor inglês, o qual também utilizaremos.  

 

As cartas de J.R.R. Tolkien é uma obra importante por conter registros da troca 

de ideias do escritor com seu filho Christopher, o primeiro leitor de seus textos, de 

conversas com seus editores e respostas a leitores curiosos que queriam entender 

determinadas referências que encontraram em seus textos. Nos três casos, Tolkien 

explicou com detalhes o que tinha em mente ao escrever passagens, muitas vezes 

ressaltando suas referências e indicando leituras para que seu texto ficasse mais 

claro. 
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Dentro dessas referências, faremos a leitura do Kalevala, Beowulf, A queda de 

Arthur e A lenda de Sigurd e Gúrdun. São, respectivamente, o único poema épico 

finlandês conhecido, o texto épico mais antigo em anglo-saxão, uma passagem das 

novelas do ciclo arturiano e um episódio das Eddas nórdicas, que serão lidos em 

versões escritas por Tolkien acompanhadas de estudos feitos pelo próprio a respeito 

dos textos originais. Além disso, faremos a leitura das já citadas Eddas e de estudos 

de mitologia nórdica, especialmente daqueles relacionados à figura do trickster. 

 

As leituras conduzem ao reconhecimento dos elementos épicos que foram 

retrabalhados por Tolkien e passaram a fazer parte de seus textos, especialmente da 

formação de sua mitologia em O Silmarillion. Analisaremos como as mitologias, 

principalmente a nórdica, encontra-se presente no texto, através de emulações de 

episódios épicos e de figuras mitológicas que ganham releitura para se adequarem ao 

universo da Terra-Média. Levaremos em conta também a estrutura bíblica, uma vez 

que o texto de O Silmarillion traz a influência católica de Tolkien por meio de sua 

organização.  

 

A estrutura do relato mítico, com sua narrativa fragmentada, as muitas versões 

e a sua ordenação dos feitos épicos, encontram sintonia com a organização e as 

histórias de O Silmarillion. A forma como foi organizado, com diferentes livros 

formando um único, escritos em diferentes tempos, ecoa a estrutura de organização 

da própria Bíblia, que traz diversos livros formando um único, às vezes relatando uma 

mesma situação com detalhes aprofundados.  

 

Ou seja, observaremos como a influência cristã está presente na forma em que 

Tolkien estrutura sua obra e como a mitologia, em especial a nórdica, encontra-se no 

conteúdo, mesclada com a imaginação e os estudos do autor. Como ele mesmo 

explica em uma de suas cartas para seus editores, quando tentava publicar O 

Silmarillion e O Senhor dos Anéis conjuntamente: 

 
Na cosmogonia há uma queda: uma queda de Anjos, diríamos, apesar de 
evidentemente ser bem diferente, em forma, daquela do mito cristão. Essas histórias 
são “novas”, não são derivadas diretamente de outros mitos e lendas, mas devem 
possuir inevitavelmente uma ampla medida de motivos ou elementos antigos e 
difundidos; afinal, acredito que as lendas e mitos são compostos mormente de 
“verdade”, e sem dúvida aspectos presentes nela só podem ser recebidos nesse 
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modo; e há muito tempo certas verdades e modos dessa espécie foram descobertos 
e devem reaparecer sempre. (CARPENTER, 2006, p.144) 

 

A mescla e a forma como Tolkien criou sua própria mitologia estruturam seu 

texto de acordo com os padrões da literatura de fantasia. Para melhor compreensão 

deles, será observada a obra fundamental sobre o gênero, Fantasy: the literature of 

subversion, na qual a autora amplia o estudo de Todorov, um dos principais 

estudiosos do fantástico, gênero que abrange o maravilhoso e que deu origem ao 

fantasy. Utilizaremos ainda, entre outros citados na bibliografia, O fantástico e A 

construção do fantástico na narrativa para observar como o mundo mágico é 

representado na literatura. 
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1. A história do autor e de sua obra 

1.1. J.R.R. Tolkien: o escritor, a obra e o mito 
 

John Ronald Reuel Tolkien foi um professor da universidade de Oxford cujo 

principal objetivo de vida era dedicar-se à academia e ao seu interesse por linguagens. 

Entretanto, ficou conhecido mundialmente como J.R.R. Tolkien, o autor de best-sellers 

como O Senhor dos Anéis e O Hobbit. Sua figura entrou para o imaginário dos leitores, 

tanto quanto as criaturas que criou, como os hobbits: um senhor já idoso fumando 

cachimbo é a fotografia clássica para ilustrá-lo e da qual a maioria das pessoas se 

lembra.  

 

Ser escritor e tornar-se famoso por isso, a ponto de poder viver da renda de 

seus livros, não foi algo premeditado por Tolkien, apenas aconteceu enquanto ele 

produzia o seu grande projeto pessoal: criar para a Inglaterra uma mitologia própria, 

tal qual as que estudara em sua vida acadêmica. Nem sempre ao estudarmos a obra 

de um autor específico se faz necessário observar sua biografia. Assim, neste estudo 

não buscaremos correlações entre o trabalho de Tolkien e sua vida, entretanto, não 

podemos deixá-la de lado e ignorar que muitas vezes a obra tornou-se uma parte 

significativa da vida do escritor. 

 

Cabe assinalar que J.R.R. Tolkien era, a princípio, um professor universitário, 

e ser um autor famoso foi algo que aconteceu com sua carreira. Durante toda a sua 

vida adulta, ele colocou no papel todo o repertório intelectual que acumulou em sua 

trajetória pessoal e acadêmica, sejam os contos de fada ouvidos na infância, seja a 

religião que seguiu por toda a vida, seja seu estudo de textos mitológicos na 

academia.  

 

Essa mistura, e o seu uso como referência, é ainda mais evidente quando 

tratamos de O Silmarillion, livro que Tolkien tentou publicar ao longo de toda a vida e 

não conseguiu. A princípio por seu texto ser considerado complexo demais para o 

público, e depois, quando conquistara a fama necessária para publicar o que 

quisesse, não conseguiu terminar de editar e modificar tudo o que gostaria no original.  
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Para entendermos a figura de Tolkien como escritor utilizaremos os registros 

de seu biógrafo oficial, Humpfrey Carpenter, e os de Clyde S. Kilby, que dedicou um 

livro à relação do escritor com a obra O Silmarillion. Os dois conviveram com Tolkien 

e justamente devido à essa convivência, a obra de Carpenter é considerada a 

biografia definitiva e a mais fidedigna à figura de Tolkien. Ele também é o responsável 

por organizar e publicar o livro com as correspondências do autor inglês, o qual 

também utilizaremos. 

 

 As cartas compiladas em formato de livro mostram o quanto os leitores 

buscavam entender e conhecer a mente por trás das histórias que os conquistaram.  

Com isso, sua própria vida tornou-se objeto de curiosidade e alguns episódios 

tornaram-se famosos, e são automaticamente citados quando a trajetória de Tolkien 

como escritor é pensada. Entre estes, vale recordar a forma pela qual O Hobbit foi 

concebido: 

 
Depois de um tempo, Tolkien está satisfeito por ter avaliado o exame de maneira 
justa e o coloca na pilha direita antes de pegar outro da pilha esquerda. Por mais 
uns poucos minutos, ele lê as primeiras páginas deste novo exame e então, ao virar 
a folha, se surpreende ao ver diante de si uma página em branco. Pausando apenas 
por um instante e sentindo-se como se tivesse sido recompensado pelos seus dias 
de trabalho – uma página a menos para corrigir – ele inclina-se para trás em sua 
cadeira e olha em volta da sala. De repente, seus olhos são atraídos pelo carpete 
próximo a um pé da mesa. Ele observa um minúsculo buraco no tecido e fixa-se 
nele por um longo momento, sonhando acordado. Então ele volta a atenção para o 
papel à sua frente e começa a escrever: “Em uma toca no chão vivia um hobbit...” 
(WHITE, 2016, p. 21) 

 

Esse foi o início de sua história com a Terra-média, mundo imaginário que criou 

e que o acompanhou por toda a vida adulta. Ao escrever O Hobbit, já era professor 

universitário e O Senhor dos Anéis foi escrito entre 1937 e 1949. No entanto, isso é 

ainda mais relevante quando se trata de O Silmarillion, ao qual se dedicou, em 

específico, nos anos finais de sua vida, quando já recebia algum lucro da venda de 

seus livros e podia dedicar-se integralmente ao ofício de desenvolver o universo que 

criara. Contudo, primeiro vamos observar como ele se tornou o escritor que alcançou 

a fama e chegou à posição de se dedicar ao seu texto exclusivamente. 

 

O escritor inglês J.R.R. Tolkien nasceu em 3 de janeiro de 1892, na África do 

Sul, onde seu pai trabalhava para o Banco da África, braço internacional do Banco 

Lloyds de Birmingham, da Inglaterra. Com o início da Guerra dos Bôeres, Tolkien, seu 
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irmão e sua mãe voltaram à Inglaterra e aguardaram o retorno do pai, que tinha medo 

de perder sua posição no banco e não viajou com a família. Uma das cartas ditadas 

pelo futuro escritor, então com quatro anos, nunca chegou a ser enviada, uma vez 

que a notícia da morte de Arthur Tolkien os alcançou primeiro. 

 

Com a morte do patriarca, iniciou-se um período de extrema dificuldade e, com 

pouco dinheiro, a família se mudou para o local onde hoje é um subúrbio de 

Birmingham, mas à época era como as paisagens que um dia povoariam as histórias 

de Tolkien: “(…) um lugar calmo e tranquilo, distante do tumulto e do barulho da 

cidade, cercado por campos e florestas.” (WHITE, p.28) 

 

Foi nesse ambiente que o autor e Hilary, seu irmão, criaram laços de amizade 

e saíram juntos para explorar o terreno. É nessa mesma época que os dois criam 

línguas que só eles poderiam entender para compartilhar os seus segredos.    

 

A imaginação do futuro escritor já florescia desde então, quando imaginava 

criaturas fantásticas e animais vivendo em cada morro ou buraco que encontrava pelo 

caminho. Quando aprendeu a ler, Tolkien se tornou um ávido leitor de tudo o que 

pudesse ter em mãos, especialmente de contos de fadas, envolvendo-se em outros 

mundos repletos de magia. É inevitável que se encontre correlações entre o cenário 

da infância de Tolkien e criaturas como os Ents, árvores vivas e responsáveis por 

proteger as florestas, e lugares como o Condado, local onde se concentram os 

pacíficos hobbits e que remetem às cidades do interior inglês.  

 

Da mesma forma, as tragédias que o maquinário e o progresso causaram ao 

Condado no final de O Senhor dos Anéis encontram eco na mudança dos arredores 

de Birmingham, de fato uma cidade cheia de fábricas e poluição já naquela época e 

que atualmente engloba os distritos rurais que povoaram a infância do escritor. A 

aversão pela tecnologia está em suas obras, como o mal causado pelo progresso das 

máquinas do mago Saruman, e é percebida em sua vida, com sua falta de apreço por 

carros, mesmo que tenha utilizado veículos durante um período.  

 

Essa mudança para os arredores de Birmingham se fez necessária porque sua 

mãe, Mabel Tolkien, não se casou novamente e, com dois garotos pequenos para 
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criar, o dinheiro era pouco. Além disso, ela havia começado sua conversão ao 

catolicismo já há alguns anos, desde que recebeu apoio da comunidade de padres 

residentes na cidade após a morte de seu marido, e a nova residência a deixaria mais 

próxima de uma paróquia.  

 

A mudança de religião também foi a causa do isolamento e da falta de apoio 

da família materna, que era metodista. Muitos biógrafos também acreditam que ver 

sua mãe sem amparo foi o que fez o escritor tornar-se um católico ainda mais 

dedicado. Em uma carta a Michael, filho do escritor, Tolkien afirmou ter certeza de 

que sua mãe morreu jovem devido ao sofrimento e à rejeição (TOLKIEN, 2006, p. 57). 

 

No início do ano 1902, a família Tolkien passou a frequentar o Oratório de 

Birmingham. O local oferecia o estilo de missa que a mãe do futuro escritor gostava, 

era próximo do colégio católico de St. Philip, no qual os dois filhos, Ronald e Hilary, 

estudavam e onde, além disso, havia uma casa para alugar que se encaixava nas 

despesas da família.  

 

Foi ali que conheceram o Padre Francis, que logo se tornou amigo da família e 

que assumiu a responsabilidade pela criação dos garotos na ocasião da morte de 

Mabel, em novembro de 1904. O religioso tornou-se um pai substituto para os dois, e 

os amava como se fossem seus. A figura materna, e consequentemente a sua perda, 

foi importante para a formação de Tolkien, tanto moralmente quanto como autor:  

 
[…] Indeed it might be said that after she died his religion took the place in his 
affections that she had previously occupied. The consolation that it provided was 
emotional as well as spiritual. Perhaps her death also had a cementing effect on his 
study of languages. It was she, after all, who had been his first teacher and who had 
encouraged him to take an interest in words.1[…] (CARPENTER, 1977, p. 50) 

 

Foi com a ajuda do padre e uma bolsa de estudos que Tolkien ingressou na 

Universidade de Oxford, em 1911. O futuro escritor foi admitido no curso de 

Antiguidade Clássica, no qual passou pelo primeiro ano com notas boas, mas não 

                                                
1	De fato, pode ser dito que depois dela ter morrido (Mabel Tolkien) a religião tomou o lugar de afeto 
que ela ocupou anteriormente. A consolação que esta atitude proveu foi tanto emocional quanto 
espiritual. Talvez sua morte tenha também sedimentado efetivamente os estudos de linguagens dele. 
Foi ela, afinal, sua primeira professora e quem o encorajou a se interessar pelas palavras. (Tradução 
nossa) 
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excepcionais, exceto pela disciplina de Filologia Comparada, sua favorita. Foi por 

consequência desta nota máxima que o Conselho de Professores sugeriu uma 

mudança para o curso de Língua e Literatura Inglesas. 

 
Isso fez todo sentido para Tolkien. Ele nunca havia demonstrado grande interesse 
naquilo que constituía a maior parte do curso de Antiguidade Clássica – o estudo 
de literatura grega e romana. Para ele, as mitologias antigas dos povos germânicos 
e as lendas escritas em nórdico (ou islandês) antigo eram infinitamente mais 
atrativas e, de alguma forma, mais honestas. O curso de Língua e Literatura 
Inglesas não era de forma alguma perfeito, mas era muito mais adequado a Tolkien 
do que o de Antiguidade Clássica. Ele era relativamente novo em Oxford e, como 
implicava o seu nome, dividia-se em dois aspectos distintos. Em uma parte, os 
alunos estudavam a estrutura e o desenvolvimento da língua desde a antiguidade 
até os tempos modernos e, na outra esperava-se que lessem e analisassem obras 
literárias a partir do século XIV. (WHITE, 2006, p. 56) 

 

A mudança de percurso permitiu a Tolkien encontrar sua verdadeira vocação: 

o mundo acadêmico. Paralelamente, sua vida particular seguia com Edith Bratt, a 

garota por quem foi apaixonado por toda a sua vida, mas com quem encontrou muitos 

empecilhos para que ficassem juntos; estas dificuldades também vão encontrar eco 

em suas obras posteriormente. 

 

Decidido a fazer Tolkien dedicar-se aos estudos, Padre Francis proibiu o 

namoro e declarou que só poderiam se relacionar quando o rapaz fosse maior de 

idade. Ao completar 21 anos, Tolkien foi declarar-se à sua amada e descobriu que ela 

estava noiva de outro. Ao saber que ele mantinha o interesse, a garota rompeu o 

noivado e, por conta disso, se viu obrigada a sair de casa e começar a conversão ao 

catolicismo, fator importante para que ficassem juntos, na visão do futuro escritor. 

 

Logo depois eclodiu a Primeira Grande Guerra. A segunda, depois da Guerra 

do Bôeres, que havia obrigado a mudança de sua família de volta à Inglaterra, a 

influenciar a sua trajetória, mas não a última. No início de 1915, como o conflito não 

terminara e Oxford estava deserta devido aos esforços de guerra, J.R.R. Tolkien viu-

se obrigado a alistar-se e juntar-se ao Exército Britânico. No campo de treinamento 

havia muito tempo livre, principalmente porque não se esperava muito de um jovem 

intelectual em um campo de batalha.  

 

Porém, os momentos de ócio tornaram-se essenciais porque foram ocupados 

com pesquisas e estudos sobre mitologia. Nesses dias de espera, sem saber se a 
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guerra acabaria ou se seria encaminhado para a batalha, surgiram as primeiras 

anotações e as inspirações para o que um dia seria O Silmarillion, como veremos 

adiante. 

 

Tolkien acabaria indo viver a guerra de perto e combater nas trincheiras. Foi 

um período marcante e traumático para o escritor, e que faz com que muitos que se 

dedicam a estudar sua obra vejam alegorias em seus mundos fantásticos. A mera 

sugestão de que os traumas de guerra alimentaram diretamente os conflitos na Terra-

Média deixava Tolkien indignado. 

 
Tolkien alegou que odiava alegorias em qualquer aspecto ou forma e negava 
vigorosamente a existência de qualquer forma alegórica em seus escritos. Ele 
confidenciou a amigos próximos que a religião havia sido grande inspiração para 
moldar seus personagens, mas recusou-se a aceitar que o enredo de O Senhor dos 
Anéis refletisse qualquer coisa além de meras referências indiretas de sua própria 
experiência da guerra. (WHITE, p. 196-197) 

 

 Em conversas com os editores de seus livros, o assunto já era constantemente 

rebatido pelo autor. Tolkien não aceitava a ideia de que ele conscientemente tenha 

feito um texto que traz todas essas questões em suas linhas; entretanto, ele não 

negava que tais situações vividas e mesmo suas crenças possam ser observadas nas 

suas obras, questão que será discutida adiante. Segundo suas próprias palavras, 

anotadas por seu biógrafo, em resposta a este tipo análise: 

 
[…] ‘I cordially dislike allegory in all its manifestations, and always have done so 
since I grew old and wary enough to detect its presence. I much prefer history, true 
or feigned, with its varied applicability to the thought and experience of readers. I 
think that many confuse “applicability” with “allegory”; but the one resides in the 
freedom of the reader, and the other in the purposed domination of the author.’2 […] 
(CARPENTER, 1977, p. 253) 

 

A semente para o que viria a ser a criação literária de Tolkien pode ser 

encontrada em diversas fases de sua vida, além de muitas de suas experiências 

terem, pelo menos em parte e mesmo que o escritor não gostasse, influência em suas 

obras. Ainda assim, seus estudos acadêmicos foram o que deram forma a este desejo. 

                                                
2	Eu cordialmente não gosto de alegorias em todas as suas manifestações, e sempre o fiz desde que 
eu cresci e me tornei cauteloso o suficiente para detectar a sua presença. Eu prefiro história, real ou 
fictícia, com suas possíveis adequações ao que pensam e à experiência dos leitores. Eu acredito que 
muitos podem confundir “adequações” com “alegoria”, mas em um reside a liberdade do leitor e na 
outra está a dominação proposital do autor. (Tradução nossa) 	
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E o desejo de produzir uma mitologia está no cerne da criação da Terra-Média de 
Tolkien. Ele começou a trabalhar no primeiro material, que mais tarde tornou-se 
parte desta grande saga, durante os anos finais da Primeira Guerra Mundial e queria 
escrever o que definiu como uma “mitologia para a Inglaterra”. A partir dos estudos 
de línguas e culturas antigas que usavam estas línguas, ele chegou à conclusão de 
que, ao contrário da Islândia, da Escandinávia e da Europa Central, a Inglaterra não 
tinha um conjunto significativo de lendas escritas que formassem uma mitologia 
completa. A literatura inglesa antiga poderia oferecer somente fragmentos, ecos dos 
contos do rei Arthur e vislumbres de um tempo há muito perdido. [...] A Inglaterra 
não tinha nada perto da dimensão da mitologia islandesa, como a Edda em Prosa, 
descrita pelo historiador do século XIII, Snorri Sturlson, o poema épico Beowulf ou 
os contos mitológicos do épico finlandês Kalevala. Cabia a ele, Tolkien raciocinou, 
corrigir isso. (WHITE, p. 82) 

 

O escritor reuniu, então, os escritos que vinha acumulando ao longo dos anos, 

alguns poemas que escreveu como exercício de seus clubes de leitura e seu projeto 

particular pessoal, sua “língua das fadas sem sentido”, como ele mesmo chamava. 

Muitos dos rascunhos que produziu neste período não foram utilizados, mas ecoam 

narrativas que foram posteriormente reunidas em O Silmarillion.  

 

Enquanto a vida familiar seguia em frente, com seus filhos nascendo e Tolkien 

dedicando-se a criar histórias para eles, o futuro escritor assumiu o primeiro cargo 

acadêmico em Oxford. Paralelamente, a vida social de Tolkien era ocupada pelo grupo 

Inklings3, do qual o escritor C.S. Lewis também fazia parte. Foi a este grupo que o 

professor levou seus primeiros escritos. 

 

Em 1936 uma agente literária e ex-aluna da Universidade de Oxford visitava a 

cidade e ficou sabendo que seu ex-professor havia escrito uma curiosa história para 

crianças. Ela leu o rascunho no caminho para Londres e viu o potencial do que tinha 

em mãos. Imediatamente, pediu que Tolkien finalizasse o escrito para que ela 

pudesse encaminhar para seus chefes na editora George Allen and Unwin, embora o 

próprio autor não confiasse muito no potencial de sua obra: 

 
I have never had much confidence in my own work, and even now when I assured 
(still much to my grateful surprise) that it has value for other people, I feel diffident, 

                                                
3 O Inklings era formado por um grupo de amigos que se encontravam frequentemente em um pub 
próximo à Universidade de Oxford. Nas reuniões, além de fumarem seus cachimbos, discutiam 
informalmente a literatura de língua inglesa, especialmente as de tema fantástico. Muitos nomes 
passaram pelo grupo ao longo dos anos, mas J.R.R. Tolkien foi um de seus fundadores. Tanto Tolkien 
quanto Lewis apresentaram trechos de seus trabalhos neste grupo enquanto os outros membros 
comentavam a produção. 
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reluctant as it were, to expose my world of imagination to possibly contemptuous 
eyes and ears. But for the encouragement of C.S. Lewis I do not think that I should 
ever have completed or offered for publication The Lord of the Rings4. (KILBY, 1976, 
p. 17) 

 

No dia 3 de outubro, “O hobbit ou lá e de volta outra vez” estava pronto para 

ser enviado para Londres. Chegando ao dono da editora, ele entregou ao filho de 10 

anos para avaliar se o público alvo gostaria do escrito. O menino ficou muito animado 

com o que leu. 

 

O Hobbit foi um sucesso imediato, tanto de crítica quanto de público, após 

chegar às livrarias no inverno de 1937. O editor Stanley Unwin sabia que tinha em 

suas mãos um grande potencial de vendas, mas para isso precisava fazer com que o 

professor continuasse a produzir. Em uma reunião em novembro de 1937, Tolkien 

levou uma série de escritos que tinha em seu escritório, entre eles os rascunhos 

iniciais de O Silmarillion. 

 
E, na verdade, Tolkien teria se surpreendido, caso Unwin tivesse interesse em 
publicar O Silmarillion. Ele não estava no momento certo em sua carreira para que 
esse livro fosse editado, mesmo se o texto estivesse com mais coerência. Era uma 
obra que parecia ter sido escrita por um autor totalmente diferente do criador de O 
Hobbit. Não teria feito sentido algum publicá-lo depois de um livro infantil de sucesso 
e teria confundido seu público. Mas, além disso, havia o fato pessoal de que, em 
1938, Tolkien não estava mentalmente preparado para que sua obra-prima fosse 
editada por um estranho. Lá no fundo do coração, ele sabia que o livro não estava 
nem mesmo próximo do fim, e iria precisar de muitos anos de preparação e 
desenvolvimento antes que pudesse ser oferecido ao leitor uma imagem satisfatória 
da Terra-Média e das Terras do Oeste. O Silmarillion era ainda um documento 
pessoal, incrustado de forma profunda em sua alma. (WHITE, p. 159) 

 

O professor, então, começou a trabalhar na momentaneamente intitulada 

continuação de O Hobbit. Aos poucos foi trabalhando no texto e resgatando ideias em 

seus vários escritos até que O Senhor dos Anéis começou a tomar forma. Tolkien era 

obcecado por detalhes e reescrever diversas vezes os mesmos trechos era 

simplesmente o modo como ele trabalhava. 

 

                                                
4 Eu nunca tive muita confiança no meu próprio trabalho e mesmo agora quando tenho certeza (ainda 
que para minha grande surpresa) que ela possui valor para outras pessoas, eu me sinto envergonhado, 
relutante por assim dizer, de expor meu mundo de imaginação a possíveis olhos e ouvidos 
desdenhosos. Mas sem o encorajamento de C.S. Lewis eu não acredito que teria jamais terminado ou 
oferecido O Senhor dos Anéis para a publicação. (Tradução nossa)	
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Esse método de trabalho foi o responsável por fazer com que o novo livro 

ficasse pronto para ser editado apenas no final de 1949. O problema era que “para 

ele [Tolkien], O Silmarillion e O Senhor dos Anéis eram um livro só, uma coisa única” 

(WHITE, p. 174). O escritor tinha entendido o potencial daquilo que havia criado: muito 

mais do que um livro, um universo completo. 

 

Foi esse o posicionamento que fez com que ele entrasse em conflito com seus 

editores, procurasse mudar seu contrato e, não conseguindo, pedisse para ser 

liberado para encontrar uma nova editora. Negociando com a Collins, outra editora 

inglesa, parecia que teria o que queria, os dois livros sendo publicados juntos em dois 

volumes. O que não aconteceu e fez com que Tolkien desanimasse quase que 

completamente. 

 

Até que, em junho de 1952, com os manuscritos não publicados sobre sua 

mesa, Tolkien escreveu à sua antiga editora para saber se haveria alguma 

possibilidade de ser aceito de volta. Fazendo concessões, o livro seria finalmente 

publicado. Ele seria dividido em três volumes e a editora não acreditava que teria o 

mesmo potencial de vendas de O Hobbit. 

 

Ainda assim, A Sociedade do Anel chegou às livrarias inglesas em agosto de 

1954. O lançamento dividiu opiniões. Alguns críticos julgaram de imediato que se 

tratava de uma obra-prima, outros consideraram uma tolice juvenil que seria 

rapidamente esquecida. 

 

A trilogia foi um sucesso de vendas e ganhou edições pelo mundo todo logo 

após terminar de ser publicada em 20 de outubro de 1955, data na qual o terceiro 

volume, O retorno do Rei, chegou às livrarias inglesas. Somado à aposentadoria de 

Oxford, o sucesso permitiu que Tolkien vivesse seus últimos anos em conforto e 

recebendo os lucros das vendas, situação que também permitiu ao escritor finalmente 

se dedicar com exclusividade ao livro que acompanhou o seu imaginário desde a 

juventude. 

 
On the one hand, he was proud of seeing himself as a successful writer. I had the 
impression that some of his colleagues at the university (and possibly also some of 
his own relatives) had lifted eyebrows concerning his decades of toil over Elves and 
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Orcs and dragons. Now all but the most cynical were put in their places and even 
the cynical could not fail to admit that the work, whether good or bad, had paid off 
financially.5 (KILBY, 1976, p. 30) 

 

Sua maior dificuldade era finalmente terminar o livro, uma vez que sempre 

encontrava novas modificações ou formas diferentes de contar uma história; novas 

referências e novas ideias sempre eram acrescentadas ao que já existia. Além da 

dificuldade do trabalho ter se tornado o ambicioso projeto de criar uma mitologia 

inglesa. Não é possível afirmar se sua ambição foi conquistada, mas o livro criou as 

bases para o fantasy, surgido como subdivisão do gênero fantástico que ganhou 

contornos próprios, como entendemos hoje.  

 

Muitos escritores atuais, tais como J.K. Rowling que já disse ter sido inspirada 

por ter lido as obras de Tolkien na infância, só o são porque cresceram imaginando 

aventuras nos mais diversos recantos de Arda, enquanto outras pessoas tiveram 

contato com a obra de J.R.R. Tolkien apenas no início dos anos 2000, quando 

chegaram aos cinemas as adaptações cinematográficas de sua obra dividida em três 

volumes, O Senhor dos Anéis.  

 

Esse novo contato gerou, principalmente para países cuja língua nativa não é 

a inglesa, novas edições das obras e traduções de muitas outras, as quais ficaram na 

lista de mais vendidos por meses. Entretanto, nos países onde não se fazia necessária 

a tradução, Tolkien já havia conquistado muitos fãs, especialmente durante a época 

do movimento hippie, na qual se utilizavam cartazes com as frases “Frodo Vive” ou 

“Gandalf para presidente”. 

 

Ainda assim, Tolkien não viveu para ver O Silmarillion, a obra que permeou 

toda a sua vida, finalmente publicada. Depois que sua esposa Edith Tolkien morreu, 

o professor voltou à Oxford e pode voltar a se dedicar exclusivamente ao seu livro não 

publicado. No entanto, tanto tempo dispensado às páginas não fez com que fosse 

                                                
5	Por outro lado, ele estava orgulhoso de ver a si mesmo como um autor de sucesso. Eu tive a 
impressão que alguns de seus colegas na universidade (e possivelmente alguns dos seus próprios 
parentes) tenham levantado sobrancelhas a respeito de suas décadas trabalhando com elfos e orcs e 
dragões. Agora todos, menos os mais cínicos, foram colocados em seus lugares e mesmo os cínicos 
não podem deixar de admitir que aquele trabalho, seja ele bom ou ruim, valeu a pena financeiramente. 
(Tradução nossa)	
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mais fácil finalizá-lo. Ao final, essa tarefa ficou a cargo de seu filho Christopher, seu 

herdeiro literário. 

  
A primeira tarefa de Christopher Tolkien foi produzir uma versão consistente e 
concluída de O Silmarillion a partir da vasta coleção de papéis. Foi algo que Tolkien 
nunca conseguiu fazer por si só, e seus manuscritos precisavam da astúcia de 
alguém próximo ao inventor da mitologia, que entendesse a Terra-Média quase 
tanto quanto seu criador, mas que fosse objetivo o suficiente para conseguir editá-
los e publicá-los. (WHITE, 2016, p. 222) 

 

Depois de muita espera, o livro finalmente ganhou as livrarias. “O Silmarillion, 

há muito esperado pelos fãs de Tolkien em todo o mundo, apareceu em 1977. É belo, 

complexo e por vezes um livro difícil”. (WHITE, 2016, p. 223) 

 

1.2 O Silmarillion: a biografia de uma obra 
 

Como vimos anteriormente, J.R.R. Tolkien tornou-se autor ao longo de sua 

vida, misturando suas referências de infância com seus estudos acadêmicos e sua 

experiência pessoal. Se o sucesso de seus livros publicados quando ainda estava vivo 

fizeram com que ele pudesse se dedicar à escrita, a produção de O Silmarillion 

mistura-se com a história de sua vida.  

 

Mesmo que de forma não consciente, já na sua juventude a ideia de um mundo 

que fosse não necessariamente mágico, mas no qual houvesse magia, habitado por 

seres desconhecidos do homem comum, espreitava sua mente. Clyde S. Kilby, que 

dedicou um livro inteiro à história da produção do livro mitológico de Tolkien, relata: 

“Tolkien told me that some of the poems in Tom Bombadil have been written by him 

‘as a boy.’ He said also that his love for languages began when he was five or six, and 

we are told that it was his linguistic concern that generated his myth.”6 (KILBY, 1976, 

p.48) 

 

Desde a infância, Tolkien teve contato com um mundo de histórias e 

imaginação, quando lia seus livros infantis, que eram classificados como contos de 

fadas, mas que muitas vezes traziam mitos de outros povos como mera história para 

                                                
6 “Tolkien me contou que alguns dos poemas em Tom Bombadill foram escritos por ele quando ‘era um 
garoto’. Ele também disse que seu amor por línguas começou quando tinha cinco ou seis anos e nos 
foi dito que havia sido sua preocupação linguística que gerara seu mito.” (Tradução nossa)   
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crianças. Eram grandes coleções que traziam os clássicos infantis, mas também a 

história de Sigurd, o maior herói da mitologia nórdica. O próprio escritor não sabia 

precisar quando ou como surgiu a inspiração para suas obras: 

 
But in his article in Diplomat Tolkien proposes an entirely different version of the 
origin composition of his main creative works. “This business,” he said, “began so 
far back that it might be said to have begun at birth.” The mythology “first began to 
take shape during the 1914-18 war. The Fall of Gondolin (and the birth of Eärendil) 
was written in Hospital and on leave after surviving the Battle of the Somme in 
1916”7. (KILBY, 1976, p. 47) 

 

Ou seja, a mitologia para a sua história começou a tomar forma enquanto ele 

se recuperava dos ferimentos da Primeira Guerra, mesmo que não fosse parte de um 

plano consciente, ao menos não neste período. Assim, embora de forma indireta, a 

guerra teve influência em seus escritos. Foi nos tempos livres antes das batalhas nas 

trincheiras e depois na recuperação no hospital, que ele começou a escrita. Quase 

como uma necessidade física de colocar no papel o que espreitava sua mente. 

 
[…] Tolkien believed (with The Silmarillion) that he was doing more than inventing a 
story. He wrote of the tales that make up the book: ‘They arose in my mind as “given” 
things, and as they came, separately, so too the links grew. An absorbing, though 
continually interrupted labour (especially, even apart from the necessities of life, 
since the mind would wing to the other pole and spread itself on the linguistics): yet 
always I had the sense of recording what was already “there”, somewhere: not of 
“inventing”.8 (CARPENTER, 1977. P. 129) 

 

Assim, sua imaginação e criação não tiveram seus primeiros passos naquele 

instante, podendo ter acompanhado o Professor desde seus primeiros anos. Como 

ele mesmo explicou, muitas de suas ideias surgiram, e ele apenas fez a junção com 

outras, quase como se suas referências fossem absorvidas e retrabalhadas em sua 

mente sem perceber, até que a ligação fosse feita. Este processo gerava textos 

aparentemente desconexos, muitas vezes sem sentido. 

                                                
7	Mas em seu artigo na Diplomat Tolkien propôs uma versão inteiramente diferente da origem de seus 
principais trabalhos criativos. “Este negócio”, ele disse, “começa há tanto tempo atrás que é possível 
dizer que começou no nascimento.” A mitologia “primeiro começou a tomar forma durante a Guerra de 
1914-18. A Queda de Gondolin (e o nascimento de Eärendil) foi escrito em um hospital e na licença 
após sobreviver à Batalha de Somme em 1916. (Tradução nossa)  
8	[...]Tolkien acreditava que (com O Silmarillion) ele estava fazendo mais do que inventando uma 
história. Ele escreveu sobre os contos que compõem o livro: ‘Eles surgiram na minha mente como 
coisas “dadas”, e conforme elas vinham, separadamente, então os links se formavam. Um 
extremamente interessante, ainda que ininterrupto, trabalho (especialmente, ainda que separado de 
outras atividades, desde que a mente podia seguir para o outro lado e seguir sozinha para a linguística): 
ainda que sempre eu tinha a sensação de isso sempre ter estado “lá”, em algum lugar: nada de o ter 
“inventado”.’ (Tradução nossa)   
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Os textos que um dia dariam forma ao seu livro mitológico eram rascunhos 

feitos em um caderno barato que ele havia comprado e escrito na capa “O Livro dos 

Contos Perdidos”, o que também se tornaria um título póstumo com escritos que não 

entraram em O Silmarillion, seja por não estarem completos, seja por não se 

integrarem totalmente à narrativa. O primeiro conto completo desse compilado de 

rascunhos foi “A Queda de Gondolin”, com alguns personagens ainda diferentes do 

texto que podemos encontrar na edição publicada.  

 
He soon came to feel that the composition of occasional poems without a connecting 
theme was not what he wanted. Early in 1915 he turned back to his original Earendel 
verses and began to work their theme into a larger story. He had shown the original 
Earendel lines to G.B. Smith, who had said that he liked them but asked what they 
were really about. Tolkien had replied: ‘I don’t know. I’ll try to find out.’ Not try to 
invent: try to find out. He did not see himself as an inventor of story but as a 
discoverer of legend. And this was really due to his private languages 9 . 
(CARPENTER, 1977, p. 107) 

 

As mudanças ocorreram principalmente porque Tolkien trabalhou nestes textos 

durante toda a sua vida, sempre retomando o que escrevera anos antes e observando 

com novos olhos, fazia mudanças, que eram inspiradas e modificadas de acordo com 

o que vivia. O episódio mais romântico destes contos, “A Balada de Lúthien e Beren”, 

reflete sua história com Edith.  

 

Na história, Beren, herdeiro dos primeiros homens e grande guerreiro, procura 

refúgio em um bosque após ser derrotado pelo exército do grande inimigo de Arda, 

Melkor. Nesse bosque, ouve uma linda canção e a segue, até encontrar sua origem: 

a bela Lúthien, filha de um rei élfico com um ser divino, cantava e dançava. 

Perdidamente apaixonado assim que seus olhos se encontraram, a segue por todo o 

bosque e se dispõe a tudo para ter o seu amor. Por serem de espécies diferentes, e 

ela filha da realeza, seu relacionamento não foi bem visto e imposições foram feitas 

para que pudessem ficar juntos.  

                                                
9 “Ele logo percebeu que escrever poemas ocasionais sem um tema os conectando não era o que ele 
queria. No começo de 1915 ele voltou aos seus versos sobre Earendel originais e começou a 
trabalhar o tema em uma história maior. Ele mostrou as linhas originais de Earendel a G.B. Smith, 
que disse haver gostado, mas perguntou o que eles realmente significavam. Tolkien respondeu: ‘Eu 
não sei. Vou tentar descobrir.’ Não inventar: tentar descobrir. Ele não via a si mesmo como um 
inventor de histórias, mas o descobridor de uma lenda. E isso foi realmente devido aos seus idiomas 
particulares.” (Tradução nossa)  
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Tendo sido inspirado por sua esposa enquanto ela dançava no bosque, quando 

começou a rascunhar a história, e lembrando a proibição de seu tutor para que os 

estudos não fossem deixados de lado, o conto do romance proibido é uma ode ao seu 

próprio relacionamento. Quando Edith morreu, Tolkien mandou escrever “Lúthien” em 

sua lápide e deixou instruído para que na sua estivesse escrito “Beren”. E assim estão 

as duas, lado a lado, no cemitério de Wolvercote, em Oxford. 

 

Além dos episódios pessoais que o influenciaram, muitas de suas ideias 

tomaram forma quando, ainda na faculdade, decidiu se dedicar ao estudo de línguas. 

Algumas, como latim e grego, já eram conhecidas em sua juventude devido aos 

estudos com seu tutor, o Padre Francis. Porém conhecê-las parecia pouco para o 

jovem, que começou a se interessar pela sua estrutura e origem. Tolkien começou a 

ir mais a fundo, procurando pelas bases, por aquilo que havia de comum em todas as 

línguas e, principalmente como cada língua se relacionava com a cultura do povo que 

a utilizava, como explica seu biógrafo Humpfrey Carpenter (1977, p. 54). Foi o 

suficiente para que o então estudante se decidisse pela especialização na Filologia, 

ciência que estuda o desenvolvimento das línguas naturais e que acabaria por ser sua 

área de especialização e, posteriormente, na qual ministraria suas aulas. 

 

Neste estudo mais aprofundado, entrou em contato com textos mitológicos; por 

serem línguas antigas, só é possível analisá-las através dos registros de época de 

seus povos. Esses escritos tratavam das bases das religiões dos povos falantes, seu 

panteão mitológico e suas lendas heroicas. Durante seu estudo acadêmico, Tolkien 

encontrou as principais inspirações para sua mitologia. 

 

O que o incomodava, principalmente, era o fato de a Inglaterra não apresentar 

nada tão estruturado como o encontrado nos países nórdicos. Os deuses que criaram 

o mundo, e cujas aventuras influenciavam diretamente os acontecimentos das vidas 

mortais, lendas que explicassem suas tradições e grandes heróis herdeiros deste 

mundo divino não eram encontrados em seu país. O mais próximo a isso eram as 

lendas do Rei Arthur, que não agradavam plenamente o desejo do jovem estudante, 

principalmente pelo fato de as lendas arturianas, apesar de comumente associadas à 
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Inglaterra, não serem inglesas, mas de origem celta10 e se referirem à Grã-Bretanha, 

especialmente às regiões de Gales e Escócia neste caso.  
 

De maneira geral, podemos dizer que os principais territórios habitados por essa 
gente eram, em termos modernos: a França (na Antiguidade, a Gália, terra dos 
gauleses, o povo de Asterix e Obelix), partes do sul da Alemanha, a Áustria, a Suíça, 
o norte da Itália, Portugal, a Espanha, todo o Reino Unido (Inglaterra, Escócia, País 
de Gales, Irlanda do Norte) e Irlanda – embora, é bom que se diga, os habitantes 
da Grã-Bretanha e da Irlanda não fossem designados como celtas pelos antigos 
gregos e romanos, apesar das semelhanças de costumes e nomes entre eles e 
seus primos do continente. Algumas tribos chegaram até a se aventurar na Ásia 
Menor (atual Turquia), ficando conhecidas como gálatas (foi para descendentes 
delas convertidos ao cristianismo que o apóstolo Paulo escreveu a Epistola aos 
Gálatas, importante texto do Novo Testamento). (LOPES, 2017, p. 136) 

 

Enquanto este desconforto era guardado nos pensamentos de Tolkien, ele 

seguia escrevendo poemas na língua das fadas que criara, utilizando nomes e 

referências que o agradaram em seu estudo dos textos nórdicos. Alguns deles, como 

os anões de O Hobbit, foram assumidos como uma apropriação, uma vez que a 

sonoridade combinava com o que vinha criando. Porém, estes textos continuavam 

sendo nada mais do que um passatempo. 

 

Foram quase quarenta anos trabalhando paralelamente em O Silmarillion. Em 

princípio eram apenas uma distração, mas o sucesso de O Hobbit o obrigou a imaginar 

novas histórias e imediatamente seus escritos lhe chamaram atenção. Ao conceber O 

Senhor dos Anéis, o autor via a saga do Um Anel como apenas um episódio de algo 

muito maior que só então ele percebia que vinha criando por toda a sua vida. Os 

contos desconexos começaram a fazer sentido entre eles e pequenas referências às 

eras antigas, deuses e feitos heroicos eram mencionados em seu texto. 

  

Foi então que a produção desses textos foi somada à sua frustração por não 

encontrar um equivalente inglês da mitologia nórdica. Se antes havia um simples 

incômodo pelo fato de a Inglaterra não possuir algo que pudesse considerar tão 

notável quanto os textos nórdicos, agora o desejo era o de que ele mesmo pudesse 

                                                
10 [...] o adjetivo “celta” é um termo conveniente para designar uma imensa variedade de culturas 
aparentadas entre si, às vezes de uma maneira bem distante, que ocupam uma região imensa da 
Europa e um pedacinho da Ásia, com registros a partir do primeiro milênio antes de Cristo (depois do 
ano 1000 a.C., grosso modo) e chegando, é claro, até os dias de hoje. (LOPES, 2017, p. 133) 
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suprir essa lacuna por meio de sua imaginação, ainda que tivesse consciência do 

quão ambicioso era seu projeto.  

 

Seus rascunhos tornaram-se um projeto querido e pessoal e, por ter 

emprestado ideias à trama da Guerra do Anel, era visto como uma parte indissociável 

de O Senhor dos Anéis. A ideia original era que os dois livros fossem lançados juntos. 

Os editores viram o potencial do texto, mas o acharam confuso e complexo demais 

para uma simples continuação de uma história para crianças. Assim, a publicação de 

O Silmarillion foi adiada. 

 

O sucesso imediato da trilogia a respeito do hobbit que atravessava a Terra-

Média para destruir o maligno Um Anel garantiu que a publicação do livro de 

mitologias de Tolkien finalmente aconteceria. Agora que o professor já estava 

aposentado de Oxford e recebia o lucro das vendas de seus livros anteriores, seria 

possível enfim finalizá-lo e, com o sucesso de seus antecessores, seria 

indiscutivelmente publicado. O principal inimigo agora era o gênio perfeccionista do 

autor e a necessidade que tinha de escrever e reescrever tudo o que produzia.  

 
Something of the extent of Tolkien’s perfectionism may be sensed by noting that he, 
like C. S. Lewis, thought a story properly composed only after the author had first 
done the whole thing in poetry and then turned it back into prose. Some of the 
manuscript of The Silmarillion is in verse form. It is a concept reminiscent of Horace’s 
dictum that an author rework his writings for nine years before giving then to the 
public11. (KILBY, 1976, p. 32) 

 

Como exemplo, o fato de ele acreditar que todo texto deveria ser escrito em 

primeiro lugar como um poema épico para só depois ser transposto para a prosa. 

 
Mesmo assim, durante os últimos dez anos de vida, Tolkien parece ter feito pouco 
progresso verdadeiro em sua criação épica, O Silmarillion, que não estava mais 
organizado do que havia estado durante os anos 1950. Ele crescia, mas cada vez 
mais tangencialmente; as ideias davam origem a outras e, a partir dessa nova série 
de pensamentos, iriam se ligar e inter-relacionar com outras tramas complexas e 
enredos. Tolkien era tão devoto à sua mitologia como sempre havia sido e ainda a 
via como uma mitologia para a Inglaterra. Em um momento durante os anos 1950 
ele até mesmo pensou em dedicá-la à Rainha Elizabeth II. (WHITE, p. 211) 

                                                
11 Algo da extensão do perfeccionismo de Tolkien pode ser percebido ao observar que, assim como 
C.S. Lewis, uma história só era propriamente criada após o autor ter primeiro feito tudo em poesia e só 
depois passar para a prosa. Alguns dos manuscritos de O Silmarillion estão em forma de verso. É um 
conceito remanescente de um ditado de Horácio segundo o qual um autor deve retrabalhar seus 
escritos por nove anos antes de apresentá-los ao público. (Tradução nossa) 
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O texto de O Silmarillion foi ganhando cada vez mais importância, tanto dentro 

de suas histórias quanto em sua vida pessoal. Com a clareza e a consciência de que 

a sua “língua de fadas sem sentido” era muito mais do que isso, retornou novamente 

ao texto. Agora, precisava ampliar o que já fora apresentado em suas obras de 

sucesso e moldar seu texto de acordo com este projeto de imaginar uma mitologia 

para a Inglaterra que o trabalho assumira. Era preciso conectar tramas, transformar 

todo o material escrito ao longo dos anos em uma história com sequência ao invés de 

episódios isolados, corrigir incongruências que surgissem ao serem dispostas lado a 

lado e acrescentar aquilo que surgira durante a produção de O Senhor dos Anéis. 

 

No entanto, como resultado dessa eterna revisão que o texto sofria, Tolkien 

jamais conseguiu finalizar o livro e morreu antes que este estivesse concluído, em 2 

de setembro de 1973 aos 81 anos. Seu filho Christopher Tolkien assumiu a tarefa de 

publicar a obra tão querida de seu pai.  

 

Seguindo as anotações deixadas por ele, Christopher organizou os textos e 

procurou as versões mais recentes, muitas vezes mesclando-os, seja porque uns 

estavam mais claros do que os outros, seja porque continham mais informação. O 

trabalho durou quatro anos, e O Silmarillion chegou às livrarias em 15 de setembro de 

1977. 
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2. O Silmarillion: uma mitologia imaginada para a Inglaterra 
 

Após conhecer a história de como O Silmarillion foi produzido e entender a 

relação entre autor e obra, podemos começar a entender como o cenário literário que 

compôs a vida de J.R.R. Tolkien, particular e acadêmica, foi se sedimentando em sua 

mente e se mesclando até dar origem aos textos que compõem a obra. 

  

Tolkien escreveu em seu agora famoso ensaio sobre os contos de fadas que: 

“A Fantasia é uma atividade humana natural. Certamente ela não destrói a Razão, 

muito menos insulta; e não abranda o apetite pela verdade científica nem obscurece 

a percepção dela. Ao contrário. Quanto mais arguta e clara a razão, melhor fantasia 

produzirá.” (TOLKIEN, 2013, p. 53). Esse ponto de vista pode ser entendido não 

apenas como uma defesa do termo Fantasia, ou do fantasy atual, mas da própria 

produção literária e acadêmica do autor, que se utiliza de textos considerados de 

fantasia como inspiração e fonte de pesquisa.  A alegoria, que Tolkien criticava com 

veemência que vissem em suas obras, é apenas um estágio inicial dessa relação 

entre Fantasia e Razão. 

  

Quando ainda era estudante universitário em Oxford, Tolkien começou a se 

aprofundar nas origens de sua própria língua. O contato com o Anglo-saxão, além da 

carreira acadêmica, acabaria traçando também sua carreira literária. Estudando esse 

ramo linguístico, Tolkien voltou-se para o inglês arcaico e o inglês médio, e ao se 

deparar com textos clássicos, utilizou-os como fonte de estudo. Entre eles estava 

Beowulf, texto em versos que narra a trajetória do guerreiro antigo que dá nome à 

obra. Curiosamente, a tradução havia sido lida por Tolkien ainda em sua época de 

colégio e, posteriormente, pode lê-lo de forma integral e no original. 

 

É importante perceber que a estrutura de Beowulf, um texto que retrata os 

tempos pagãos que dialogava perfeitamente com as crenças cristãs de Tolkien, é 

emulada futuramente na escrita de O Silmarillion, no qual se observa a inspiração 

nórdica sem abandonar a estrutura bíblica. O fascínio acerca do texto, além de 

acadêmico, é entendido por aquilo que o diferencia das lendas arturianas: a presença 

não tão direta do cristianismo mesclada com o fantástico, e por se tratar de um texto 

escrito em inglês antigo, sem as influências celtas de Arthur. 
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[…] He found that Old English appealed to him, though it did not have the aesthetic 
charm of Welsh. This was rather a historical appeal, the attraction of studying the 
ancestor of his own language. And he began to find real excitement when he 
progressed beyond the simple passages in the primer and turned to the great Old 
English poem Beowulf. Reading this first in a translation and then in the original 
language, he found it to be one of the most extraordinary poems of all time: the tale 
of the warrior Beowulf, his fight with two monsters, and his death after battle with a 
dragon12. (CARPENTER, 1977, p. 54)  

 

Beowulf é considerado o maior poema épico escrito em inglês arcaico; datado 

de por volta de 700 d.C., não se pode precisar a data, tampouco seu autor, uma vez 

que antes de ser registrado fora contado oralmente por muito tempo. Ou seja, também 

não se pode precisar qual versão é a registrada. O texto é ainda mais complexo de se 

identificar por apresentar temas cristãos juntos a figuras e temas míticos, de modo 

que não se sabe se já foram escritos assim ou se foram adições posteriores. Segundo 

Tolkien (2015, p. 253), seria preciso determinar se a fraseologia cristã estava bem 

estabelecida quando Beowulf foi escrito, informação que não se tem com certeza. 

 

O texto que chegou até os dias atuais é apenas um manuscrito, o qual também 

não é possível datar, tendo-se aproximado a sua idade de acordo com o tipo de escrita 

apresentado: “[...] Beowulf só foi composto na forma como o conhecemos hoje 

(embora sejam muito antigas algumas das tradições que ele perpetua) depois que 

muitos versos cristãos já haviam sido escritos, isto é, após a época de Cædmon13” 

(TOLKIEN, 2015, p. 237). Partes dos ensaios apresentados e a tradução feitos por 

Tolkien foram publicados postumamente. No livro, Tolkien explica: 

 
A “lenda histórica” deriva das tradições sobre homens reais, eventos reais, políticas 
reais, de terras geográficas verdadeiras, mas passou através das mentes dos 
poetas. Até que ponto as realidades históricas de personagens e eventos foram 
preservadas (mais do que alguns supõem, imagino) deste modo é outra questão. O 
conto de fadas (ou conto folclórico, se preferirem esse nome), de qualquer modo, 
foi alterado, pois, nesse caso, foi consolidado no interior da “História”. E creio que 
não foi a primeira vez que nosso poeta fez isso. (2015, p. 302)  

 

                                                
12	Ele descobriu que o inglês antigo o atraia, ainda que não tivesse o charme estético do galês. A 
escolha teve um apelo histórico, o de estudar o ancestral de sua própria língua. E ele começou a 
encontrar real entusiasmo quando progrediu além das simples passagens primárias e passou para o 
poema em inglês antigo Beowulf. Lendo primeiro em uma tradução e depois no original, descobriu um 
dos mais extraordinários poemas de todos os tempos: o conto do guerreiro Beowulf, sua luta com dois 
monstros e sua morte depois de uma batalha com um dragão. (Tradução nossa) 
13	Poeta sacro que viveu no século VII e produziu inúmeros poemas de temas bíblicos. 
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Não há mais como separar o que é invenção do que realmente aconteceu, 

sendo muitas vezes os textos as poucas pistas desses tempos. De uma certa forma, 

Tolkien faz em O Silmarillion o caminho inverso. Ele tinha em mente o tipo de história 

que gostaria de contar, o passado mítico que seu país não possuía, em sua opinião. 

A criação de uma mitologia, fruto de uma narrativa ficcional do fantasy, torna-se 

também a consolidação de um passado histórico-mítico que serve de base para suas 

narrativas, com expressão máxima em O Senhor dos Anéis. 

 

Apesar de estar registrado em inglês antigo, acredita-se que a história tenha 

sido derivada do folclore nórdico, mesclado a histórias de personagens reais, como 

explicou Tolkien. A lenda do guerreiro Beowulf teria sobrevivido por meio da tradição 

oral vinda dos povos germânicos, que se dividiram e colonizaram os países nórdicos 

e a Grã-Bretanha. Algo muito próximo ao que aconteceu à lenda do rei Arthur, mas 

sem obter a mesma fama internacional. 

 

O poema narra a trajetória do herói chamado Beowulf, cuja força e heroísmo 

eram demonstrados já na infância. Uma criança selvagem, que não sabia falar como 

os homens e que, ao crescer, demonstrou grande força, equivalente a de um urso, e 

um comportamento igualmente indomável. Depois, já adulto, entre seus feitos da vida 

adulta está ter salvo o povo dinamarquês do monstro Grendel, que havia forçado o rei 

local a deixar seus salões livres todas as noites para ele ou seu reino seria destruído. 

Qualquer homem em seu caminho seria devorado, mas Beowulf apresenta-se para 

enfrentá-lo e o derrota. Após este feito, o herói ainda luta com a mãe do monstro, que 

retorna para vingar seu filho morto. Ele a derrota e traz como prêmio para o rei a 

cabeça decapitada de Grendel. Volta ao seu antigo reino, agora como grande 

guerreiro, e sua vida de aventuras segue até ser assassinado pelo fogo de um dragão 

meio século depois. 

 

Foi com esse documento que Tolkien trabalhou sua tradução do anglo-saxão. 

Encantado com o que encontrou, somado ao que já vinha imaginando para suas 

próprias histórias, buscou o mesmo tipo de texto em inglês médio para se certificar 

que a Inglaterra possuía algo que pudesse considerar tão belo e grandioso como o 

que lia a respeito das tribos escandinavas. 
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Deparou-se com o que o senso comum tende a automaticamente julgar como 

o grande legado mitológico da Inglaterra: as crônicas arturianas. As histórias do 

lendário rei Arthur que subiu ao trono, uniu os bretões e depois desapareceu na 

misteriosa e envolta em magia ilha de Avalon, tinha certamente muitos dos elementos 

que atraíam a atenção de Tolkien. O problema, segundo o próprio, era a dificuldade 

de encontrar um texto base ou mesmo uma origem para esses mitos que os 

comprovassem realmente ingleses.  

 

A lenda arturiana provém de muitas histórias que aos poucos foram reunidas 

sob o mesmo grande mito, este rei que um dia voltará para guiar a Bretanha em uma 

nova era de glórias. As histórias passaram a ser compiladas e registradas, como 

também aconteceu com outras histórias orais, principalmente após o cristianismo e 

com mais intensidade à época das Cruzadas. Por esse motivo, encontramos diversas 

histórias do ciclo arturiano com os cavaleiros da Távola Redonda partindo em busca 

do Santo Graal. 

 
Now Tolkien turned back to Middle English and discovered Sir Gawain and the 
Green Knight. Here was another poem to fire his imagination: the medieval tale of 
an Arthurian knight and his search for the mysterious giant who is to deal him a 
terrible axel blow. Tolkien was delighted by the poem and also by its language, for 
he realized that its dialect was approximately that which had been spoken by his 
mother’s West Midland ancestors. He began to explore further in middle English, 
and read the Pearl, an allegorical poem about a dead child which is believed to 
have been written by the author of Sir Gawain. Then he turned to a different 
language and took a few hesitant steps in Old Norse, reading line by line in the 
original words the story of Sigurd and the dragon Fafnir that had fascinated him in 
Andrew Lang’s Red Fairy Book when he was a small child. By this time he had 
acquired a range of linguistic knowledge that was remarkable in a schoolboy14. 
(CARPENTER, 1977, p. 55) 

 

Apesar dos textos arturianos estarem de acordo com a religião católica que 

Tolkien seguia, inclusive chegando a exaltá-la, o escritor acreditava que para uma 

verdadeira mitologia era preciso algo mais:  

                                                
14	Agora Tolkien voltara-se para o inglês médio e encontrara Sir Gawain and the Green Knight. Aqui 
havia outro poema para alimentar sua imaginação: o conto medieval de um cavaleiro arturiano e sua 
busca pelo gigante que lhe dará um terrível golpe de machado. Tolkien ficou maravilhado pelo poema 
e também por sua linguagem, a qual ele percebeu ser um dialeto próximo ao falado pelos ancestrais 
de sua mãe em West Midland. Ele começou a explorar profundamente o inglês médio e leu Pearl, um 
poema alegórico sobre a morte de uma criança cuja autoria acredita-se seja a mesma de Sir Gawain. 
Então voltou-se para uma língua diferente e deu os primeiros passos hesitantes em direção ao nórdico 
antigo, lendo linha a linha o texto original da história de Sigurd e o dragão Fafnir que o havia fascinado 
quando criança no livro de Andrew Lang, Red Fairy Book. Nesse momento ele havia adquirido 
conhecimentos linguísticos impressionantes para um estudante. (Tradução nossa) 
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[…] Arthurian stories were also unsatisfactory to him as myth in that they explicitly 
contained the Christian religion. In his own Arthurian poem he did not touch on the 
Grail but began an individual rendering of the Morte d’Arthur, in which the king and 
Gawain go to war in ‘Saxon lands’ but are summoned home by news of Mordred’s 
treachery15. (CARPENTER, 1977, p. 224) 

  

Era preciso que não fosse tão óbvia a correlação entre religião e história, o que 

em seus textos sobre Beowulf Tolkien deixava claro; ele achava a obra anglo-saxônica 

melhor balanceada entre os dois temas. Além disso, os dois livros póstumos que 

tratam do ciclo arturiano, A queda de Artur e Sir Gawain and the green Knight, fazem 

com que os textos tratem muito mais do reino das fadas e da magia, fazendo apenas 

pequenas menções à Igreja, à devoção da corte de Arthur a ela e ignorando a busca 

pelo Graal. 

 

Em uma carta enviada ao responsável na editora Collins, com quem negociava 

publicar não somente O Senhor dos Anéis, mas também O Silmarillion, juntos como 

sempre desejou, Tolkien explica como as duas obras se relacionam e porque acredita 

que devam ser publicadas em conjunto. Em meio à sua explicação, o escritor deixa 

claro quais são suas influências para criar histórias de fantasia, e que estas 

funcionaram apenas como um ingrediente e não como inspiração direta. Além disso, 

esclarece porque o ciclo arturiano não apela a seu gosto: 

 
Porém, tive uma paixão igualmente básica ad initio pelo mito (não alegorias!) e pelos 
contos de fadas e, acima de tudo, pelas lendas heroicas no limiar dos contos de 
fadas e da história, de que há tão pouco no mundo (acessível a mim) para meu 
apetite. [...] Contudo, não sou “versado” nas questões de mitos e contos de fadas, 
pois em tais coisas (até onde sei) sempre estive procurando material, coisas de um 
certo tom e atmosfera, e não simples conhecimento. Além disso – e aqui espero 
não soar absurdo--, desde cedo eu era afligido pela pobreza do meu próprio amado 
país: ele não possuía histórias próprias (relacionadas à sua língua e solo), não da 
qualidade que eu buscava e encontrei (como um ingrediente) nas lendas de outras 
terras. Havia gregas, celtas e românicas, germânicas, escandinavas e finlandesas 
(que muito me influenciou), mas não inglesas, salvo materiais de livros de contos 
populares empobrecidos. É claro que havia e há todo o mundo arturiano mas neste, 
poderoso como o é, foi naturalizado imperfeitamente, associado ao solo britânico 
mas não inglês; e não substitui o que eu sentia estar faltando. Por um lado, sua 
“faerie” é demasiado opulenta, fantástica, incoerente e repetitiva. Por outro e de 
modo mais importante está envolta (e explicitamente contém) a religião cristã. 
 Por razões que eu não elaborarei, isso parece-me fatal. Mitos e contos de 
fadas, como toda arte, devem refletir e conter em solução elementos de verdade 

                                                
15	Histórias arturianas também eram insatisfatórias como mito para ele por conterem explicitamente a 
religião cristã. Em seu próprio poema arturiano, ele não toca no tema do Graal mas começa uma 
construção individual de Morte d’Arthur, no qual o rei e Gawain vão para a guerra em ‘terras saxônicas’ 
mas são chamados de volta ao lar pelas notícias da traição de Mordred. (Tradução nossa) 
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(ou erro) moral e religiosa, mas não explícitos, não na forma conhecida no mundo 
“real” primário. (CARPENTER, 2006, p. 141) 

 

O tom de narrativa que procurava foi encontrado quando, seguindo seus 

estudos em línguas, debruçou-se sobre o nórdico antigo e redescobriu a história do 

herói trágico Sigurd, a qual ele também havia lido em sua coleção infantil de contos 

de fadas – a mesma que o apresentou a Beowulf. Dedicado a esta tarefa e encantado 

com o que lia, aprofundou-se ainda mais e descobriu as Eddas. 

 

As Eddas são grandes textos épicos que estão para a cultura escandinava tal 

qual Homero está para a civilização Ocidental. Além disso, para a mitologia da época, 

era uma espécie de Antigo Testamento. Os textos narram os feitos de poderosos 

homens que enfrentaram batalhas e deuses e seguiram vitoriosos, dando origem ao 

povo nórdico. Quem nascia naquela região tinha o sangue dos deuses, diziam os 

poemas. Em seus textos teóricos (2010, p. 34), Tolkien explica que:  

 
Quanto à época em que foram escritos, não temos informações senão as reveladas 
pelo exame dos próprios poemas. Naturalmente as datações diferem, em especial 
no caso de poemas individuais. Nenhum deles, em termos de composição original, 
provavelmente é muito mais antigo do que 900 d.C. 

 

Assim como ocorreu com os textos anteriormente citados, a tradição era 

preservada somente pela oralidade e jamais era escrita. Snorri Sturluson é o nome 

mais conhecido por reunir e organizar as histórias que atualmente compõem a Edda, 

mas as histórias já estavam registradas, não eram mais apenas orais. O catolicismo 

já alcançara estas “tribos bárbaras” e as catequizara há pelo menos 200 anos, fazendo 

com que este compilado apresente suas lendas como meras histórias e não como 

algo que devesse ser cultuado. Snorri as escreveu, ou a ele esta tarefa é creditada, 

mas o fez de modo que parecessem somente lendas, tirando seu caráter religioso e, 

em alguns momentos, já aproximando as duas tradições. 

 
Não obstante, após 1050, certamente após 1100, a poesia que dependia da tradição 
pagã estava moribunda ou morta na Escandinávia – e isso quer dizer a poesia 
escáldica sobre qualquer assunto, tanto quanto baladas que de fato versavam sobre 
mitos, pois a poesia e a linguagem escáldica dependiam do conhecimento desses 
mitos pelo escritor e pelo ouvinte, que eram ambos, normalmente, o que 
chamaríamos de aristocratas – nobres, reis e cortesãos à moda do Norte. 
Na Islândia ela sobreviveu durante algum tempo. Ali a mudança (por volta do ano 
1000) fora bem mais pacífica e menos amarga (um fato que provavelmente não 
deixa de estar ligado à remoção e colonização). De fato, a poesia tornou-se uma 
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lucrativa indústria de exportação da Islândia por algum tempo; e somente na Islândia 
ela jamais foi coletada ou anotada. Mas o antigo conhecimento decaiu depressa. 
(TOLKIEN, 2010, p. 30-31) 

 

Atualmente, encontram-se duas versões dos textos. A Edda Poética e a Edda 

em prosa. A primeira trata-se do texto tal como era passado nos primeiros tempos, 

através de poemas que eram transmitidos de forma cantada e, algumas vezes, 

interpretados. A segunda é a versão em prosa dessas mesmas histórias, muitas vezes 

apresentando uma versão já cristianizada de muitos trechos.  

 
Agora sabemos, seja como for, que essa coleção de poemas (a Edda antiga) nem 
deveria ser chamada de Edda. Essa é a perpetuação de um ato de batismo 
realizado pelo bispo, em que ele agiu ultra vires. A coleção não tinha nenhum título 
abrangente, até onde saibamos ou o manuscrito nos mostre. Edda é o título de uma 
das obras de Snorri Sturlson (morto em 1241), uma obra baseada nesses mesmos 
poemas e em outros semelhantes, agora perdidos, e é o título dessa obra apenas, 
por direito [...]. (TOLKIEN, 2010, p. 34) 

 

Por fim, outra das referências que influenciou Tolkien foi a Kalevala. Assim 

como os outros, era inicialmente uma tradição oral com mais de dois mil anos. Trata-

se da epopeia nacional da Finlândia, que reúne diversas canções e poemas 

populares; o médico Elias Lönnrot dedicou-se à tarefa de resgatar e registrar essas 

histórias, publicando sua primeira edição em 1835. Verlyn Flieger, a organizadora de 

A história de Kulervo (2016, p. XI), edição com a tradução e notas feitas por Tolkien 

da Kalevala, comenta: 

 
É muito provável que o impacto do Kalevala nos finlandeses como “uma mitologia 
para a Finlândia” tenha impressionado Tolkien tão profundamente quanto as 
próprias canções, e desempenhado um importante papel em seu desejo explícito 
de criar sua chamada “mitologia para a Inglaterra” [...] 

 

No restante da obra, Flieger ressalta pontos importantes que revelam a 

proximidade do Kalevala à obra de Tolkien, e que podem ser estendidos aos outros 

textos já citados aqui: 

 
A história de Kullervo foi um passo essencial no caminho de Tolkien da adaptação 
à invenção, que resultou no “Silmarillion”. Foi o precursor e a inspiração de seu 
épico trágico de Túrin Turambar, um dos três “Grandes Contos” da mitologia fictícia 
da Terra-média. (p. 131) 
[...] 
“A história de Kullervo” é o elo faltante da cadeia de transmissão. É a ponte pela 
qual Tolkien atravessou da Terra dos Heróis para a Terra-média. (p.134) 
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Ou seja, ao trabalhar nesses textos antigos, todos publicados como obras 

póstumas, fazendo novas traduções e os adaptando ao leitor moderno, Tolkien fazia 

disso um laboratório, talvez involuntário, para sua própria obra. Christopher Tolkien 

comenta em sua edição de A queda de Artur que os textos estão incompletos e 

aparentam ter sido interrompidos quando serviam de inspiração e Tolkien os deixava 

de canto para trabalhar em sua própria história, fazendo anotações ou criando 

pequenos contos. 

 
Qualquer que fosse a intenção imediata de Tolkien com relação à história, e 
qualquer que seja sua contribuição para a obra posterior, ela é mais bem 
compreendida, em retrospecto, como peça de ensaio de alguém que está 
aprendendo seu oficio e imitando conscientemente um material já existente. 
(FLIEGER in: TOLKIEN, 2016, p.138) 

 

Assim, são reconhecíveis pontos que aproximam os textos trabalhados 

academicamente por Tolkien, seja em traduções ou ensaios, dos textos produzidos 

por ele próprio. Dos textos arturianos, alguns temas celtas sobreviveram na obra de 

Tolkien, tais como o rei que um dia retornará para um período de glória, a rota plana 

para a ilha do Oeste e grandes semelhanças entre Lancelot navegando solitário para 

Avalon e Amandil navegando para Valinor. Os textos das Eddas trazem a mitologia 

nórdica e a tragédia, também presentes na Kalevala, o que permeia os três grandes 

contos de O Silmarillion: Os filhos de Húrin, Beren e Lúthien e A queda de Gondolin. 

Enquanto Beowulf tem pontos que o aproximam de O Hobbit, sua estrutura, que 

mescla o paganismo e o cristianismo, se aproxima da estrutura de O Silmarillion.  

 

Foram esses textos que encantaram Tolkien e o fizeram desejar e tomar para 

si a tarefa de imaginar e criar uma mitologia para a Inglaterra. As histórias do círculo 

arturiano eram boas, mas não o suficiente para inflamar o espírito como o professor 

havia sentido ao ler a Edda antiga e a Kalevala, fazendo com que ele se dedicasse 

também ao mesmo processo de produção. 

 
[…] a grand and astonishing project with few parallels in the history of literature. He 
was going to create an entire mythology. 
              The idea had its origins in his taste for inventing languages. He had 
discovered that to carry out such inventions to any degree of complexity he must 
create for the languages a ‘history’ in which they could develop. Already in the early 
Earendel poems he had begun to sketch something of that history; now he wanted 
to record it in full. […] 
 And there was a third element playing a part: his desire to create a mythology 
for England. He had hinted at this during his undergraduate days when he wrote of 
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the Finnish Kalevala: ‘I would that we had more of it left – something of the same 
sort that belonged to the English.’ This idea grew until it reached grand proportions16. 
(CARPENTER, 1977, p. 125) 

 

Quanto mais estudava esses textos, mais ele queria encontrar algo equivalente 

para a Inglaterra. Seguia seus estudos enquanto escrevia poemas diversos em 

paralelo. Textos que, a princípio, não possuíam relação entre si. Em uma carta a um 

crítico que publicara sua opinião a respeito de O Senhor dos Anéis, Tolkien deixa clara 

a sua inspiração e origem do texto de O Silmarillion: 

 
Mencionei o finlandês porque ele deu o pontapé inicial na história. Fui imensamente 
atraído por algo na atmosfera do Kalevala, mesmo na fraca tradução de Kirby.[...] 
Contudo, o início do legendário do qual a Trilogia é parte (a conclusão), foi uma 
tentativa de reorganizar algumas partes do Kalevala, em especial o conto de 
Kullervo, o infeliz, em uma forma de minha própria autoria. (CARPENTER, 2006, p. 
206) 

 

Assim, tal como ocorre na tradição de um povo, diversas fontes, referências e 

ideias tomavam lugar na imaginação de Tolkien que, após algum tempo, 

transformava-as em um texto, poema ou episódio.  

 
He told me that he had contemplated dedicating The Silmarillion to Queen Elizabeth 
and saying, “The only thing in which your country is not rich is mythology.” But 
perhaps no mythology whatever was as rich as Tolkien wanted it to be17. (KILBY, 
1976, p. 43) 

 

Tolkien se interessava bastante pelas histórias mitológicas, muito do seu gosto 

pessoal pela leitura, quanto pelo percurso histórico dessas histórias parte de seu 

trabalho acadêmico como filólogo. Esse percurso partia da oralidade, muitas vezes 

como rituais de culto e não meras lendas, até a escrita, registros realizados após 

contatos com outras culturas, e a reescrita das tramas, em releituras e 

                                                
16	[…]um grande e surpreendente projeto com poucos paralelos na história da literatura. Ele estava 
criando toda uma mitologia./A ideia teve origem no seu gosto por inventar línguas. Descobriu que para 
continuar suas invenções em qualquer grau de complexidade, precisaria criar uma “história” que 
pudesse desenvolver para as línguas. Já nos primeiros poemas de Earendel, começou a rascunhar 
algo daquela história; agora queria registrá-la por completo. [...]/E havia um terceiro elemento 
cumprindo sua parte: seu desejo de criar uma mitologia para a Inglaterra. Ele deixou transparecer 
durante sua graduação quando ele escreveu sobre a Kalevala finlandesa: ‘Eu gostaria que nós 
tivéssemos mais disso – algo do mesmo tipo que pertencesse aos ingleses.’ Essa ideia cresceu até 
alcançar grandes proporções. (Tradução nossa) 
17	Ele me contou que considerou dedicar O Silmarillion à Rainha Elizabeth dizendo: “A única coisa em 
seu país que não é rica é a mitologia.” Mas talvez nenhuma mitologia que fosse seria tão rica quanto 
Tolkien gostaria. (Tradução nossa) 
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reimaginações18 desses temas. Esse processo é visto na mitologia criada por Tolkien, 

cuja criatividade e inspiração surgia cada vez que se dedicava aos textos 

academicamente. 

 

As primeiras histórias que mais tarde iriam integrar O Silmarillion foram escritas 

inicialmente em verso, depois adaptadas para o texto em prosa, fazendo com que seu 

autor agisse como um verdadeiro tradutor. Porque esta era, inclusive, a explicação 

que Tolkien dava quando apontavam incongruências ou problemas em sua obra: ele 

era um mero tradutor, os problemas derivavam de versões diferentes que chegaram 

às suas mãos. A mesma explicação se aplica às outras obras do autor, como as 

atualizações feitas em O Hobbit para que se enquadrasse à trilogia de O Senhor dos 

Anéis. 

 

O Silmarillion era visto por seu autor como parte integrante de O Senhor dos 

Anéis porque considerava preciso o conhecimento do conteúdo do primeiro para 

entender completamente a trilogia: como o mundo havia decaído a tal ponto, porque 

os elfos não ajudavam os homens, o que eram os anéis, porque permitiram que 

Sauron criasse tamanho mal, entre outras questões. Em grande parte, os textos eram 

uma espécie de Antigo Testamento para a mitologia criada para a Inglaterra. 

 

O livro foi publicado quatro anos após a morte de Tolkien, quando seu filho 

Christopher Tolkien assumiu a tarefa de organizá-lo para que pudesse ser editado, 

principalmente porque devido ao sucesso dos outros títulos, o público estava ávido 

por mais informações sobre a Terra-Média. No prefácio, a história de como a obra foi 

produzida é relembrada, devido ao fato de ter acompanhado Tolkien ao longo de sua 

vida. Os cadernos dos quais os textos foram retirados variam dos mais diversos 

períodos, podendo datar de 1917, escritos à lápis, muitas vezes às pressas, até a 

época de produção de seu grande sucesso O Senhor dos Anéis. O que mudou pouco 

foi sua estrutura, como explica Christopher Tolkien na introdução do livro: “Em seus 

textos tardios a mitologia e a poesia cederam espaço a preocupações teológicas e 

                                                
18	As reimaginações podem ser entendidas como as situações nas quais a Igreja fez com que figuras 
folclóricas fossem vistas como seres malignos ou como as datas comemorativas pagãs que se 
tornaram católicas, como o Natal. Atualmente as reimaginacões continuam, como vemos em 
quadrinhos e histórias infanto-juvenis que revivem personagens mitológicos. 
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filosóficas, motivo pelo qual surgiram incompatibilidades de tom.” (TOLKIEN, 1999, p. 

VIII) 

 

O resultado final que acabou publicado é um trabalho em conjunto, de pai e 

filho. Christopher acompanhou a produção do pai e era o primeiro leitor de seus textos 

desde a juventude. Em suas correspondências com o filho, nota-se a importância que 

Tolkien dava aos comentários e impressões desse leitor em particular. Ou seja, o 

organizador da obra estava em sintonia com as intenções de seu pai e assistiu à sua 

evolução, mas ainda não era o criador das histórias que editou. Não é possível definir 

o que foi mera escolha de Christopher e o que fora decisão deixada por seu pai. Muito 

material não foi utilizado na versão final, principalmente para garantir uma leitura 

coerente e agradável para quem não está acostumado a esse tipo de escrita. 

 

Por conta do processo criativo de Tolkien, que iniciava o texto e depois o 

retomava, muitas vezes com anos de intervalo, os textos sofreram modificações 

também porque o autor que voltava os olhos para o que fora produzido não era mais 

o mesmo que os escrevera. Nesses intervalos, Tolkien estudava e entrava em contato 

com novas histórias e lendas que o inspiravam de formas diferentes.   

 

Com isso, podem-se compreender as razões para muitos textos não terem sido 

usados na edição final de O Silmarillion, seja porque eram versões mais antigas ou 

mesmo porque se contradiziam. O material extra não foi esquecido, tais textos foram 

posteriormente organizados na coleção de doze títulos The History of Middle-Earth, 

que apresentam as diversas versões das tramas e personagens que compõem O 

Silmarillion, as quais não analisaremos e que serão utilizados apenas como consulta 

quando necessários. 

 

A variedade de textos e épocas diferentes de escrita fazem com a ideia inicial 

de Tolkien de transformar suas histórias na mitologia da Inglaterra pareça real, pois 

os textos se tornaram algumas vezes conflitantes e confusos, situação explicada pelas 

intenções de seu autor:  

 
De mais a mais, meu pai veio a conceber O Silmarillion como uma compilação, uma 
narrativa sucinta e abrangente, feita muito tempo depois, a partir de fontes de 
grande diversidade (poemas, crônicas históricas e narrativas orais), que 
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sobreviveram numa tradição secular. Essa concepção tem de fato paralelo na 
verdadeira história do livro, pois um enorme volume de prosa e poesia antiga subjaz 
a ele; ele é, até certo ponto, um compêndio de fato, e não apenas em teoria. 
(TOLKIEN, 1999, p. VIII--IX) 

 

 Apesar de intitulado como O Silmarillion, o livro não conta apenas a história das 

Silmarills ou Quenta Silmarillion, em élfico. Esse relato, que corresponde à maior parte 

do livro, narra a história de como o elfo Fëanor, grande artesão de seu povo, forjou as 

três pedras, silmarils, que mantinham em si as primeiras luzes do mundo e, portanto, 

eram as joias mais belas já vistas. No entanto, assim como despertavam admiração, 

também despertavam cobiça, e trouxeram grande maldição a quem as desejava. As 

pequenas narrativas que formam essa parte do livro de alguma forma estão ligadas 

ao destino das pedras. 

   

Ainda assim, quatro pequenas histórias acompanham essa narrativa maior. As 

duas primeiras, o Ainunlidalë e o Valaquenta, que significam respectivamente “A 

música dos Ainur” e “A história dos Valar” em élfico, contam a história do início de 

tudo, a cosmogonia da mitologia imaginada, o tempo antes do tempo. Como explica 

Mircea Eliade: “Em outros termos, a cosmogonia constitui o modelo exemplar de toda 

situação criadora: tudo que o homem faz repete, de certa forma, o ‘feito’ por 

excelência, o gesto arquetípico do Deus criador: a Criação do Mundo” (2016, p.34). 

 

Essa mitologia, que não está diretamente no texto de suas outras obras, mas 

apenas referenciada, é o que compõe o grande panorama da verossimilhança do 

mundo de fantasia de Tolkien. Sua estruturação e, até mesmo a forma como foi 

produzida se assemelha às grandes mitologias do mundo, trazendo coerência e 

plausibilidade para a trama que criou. 

 

Nessas narrativas mitológicas sabemos como Eru Ilúvatar, o deus único, criou 

o mundo através de uma canção composta em conjunto com os Ainur, os Poderes. 

Chamados posteriormente de Valar, esses Poderes vão habitar o mundo que criaram 

e servir de guias aos filhos de Eru que habitariam Arda nas eras seguintes. Aqui, 

Tolkien faz a cosmogonia de sua era mitológica e cria a base de todas as suas 

histórias, especialmente as que se seguem na organização do livro.    
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Na parte final estão as outras duas histórias, Akallabêth e Dos anéis de poder, 

que, como ressalta Christopher Tolkien na introdução, “são totalmente separados e 

independentes (o que se deve salientar)” (TOLKIEN, 1999, p. IX). Foram incluídos na 

edição final de acordo com o que Tolkien deixou em suas anotações, indicando que 

estes dois textos deveriam fazer parte da obra. Sua inclusão faz com que o leitor tenha 

uma visão geral das histórias de Arda, uma vez que esses dois capítulos narram o 

que aconteceu depois que o destino das silmarils foi cumprido, e permitem a ligação 

com a trama de O Senhor dos Anéis.    
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3. Uma era de heróis: a mitologia nórdica e a Edda Antiga 
  

Quase tudo o que se sabe sobre a mitologia nórdica chegou até os dias de hoje 

pelos textos das Eddas. Não é possível determinar a autoria desses escritos, situação 

comum à maioria das mitologias, por tratar-se de textos nos quais muitas camadas 

foram sobrepostas com o passar dos anos e ao alcançar novas regiões. É importante 

perceber que esse processo vai se reproduzir, em menor escala, em O Silmarillion, 

com diferentes pessoas em diferentes épocas de alguma forma trabalhando os textos, 

com a diferença de que cada estágio desse processo está registrado nos rascunhos 

mais antigos. 

 

 Em nossa análise sobre a obra de Tolkien observaremos a influência dos textos 

que tanto encantaram o escritor e como sua produção dialoga com eles. Os poemas 

épicos escandinavos são as principais fontes para se conhecer a origem do mundo e 

os feitos de Odin e sua corte. Assim, precisamos conhecer as bases desses mitos 

para que em seguida possamos reconhecê-las em suas diferentes formas no texto 

final de O Silmarillion.  

 

 Ao ler as narrativas míticas, pode-se perceber como elas alimentaram a 

imaginação de Tolkien, que após terem sido absorvidas, foram retrabalhadas 

criativamente em sua mente para que surgisse sua própria mitologia. Não é difícil fazer 

a ligação entre Midgard, o mundo dos humanos para a mitologia nórdica, que traz em 

seu nome a ideia de uma região central, e a Terra-média das histórias dos hobbits, 

afinal elas são exatamente a mesma palavra. Entender essas histórias também é 

importante por elas explicarem o homem e suas criações em consequência: 

 
Para o homo religiosus, o essencial precede a existência. Isso é verdadeiro tanto 
para o homem das sociedades “primitivas” e orientais como para o judeu, o cristão 
e o muçulmano. O homem é como é hoje porque uma série de eventos teve lugar 
ab origine. Os mitos contam-lhe esses eventos e, ao fazê-lo, explicam-lhe como e 
por que ele foi constituído dessa maneira. (ELIADE, 2016, p.85) 

 

 Da mesma forma que essas narrativas apresentam um passado mítico, a obra 

de Tolkien vai criar um passado para suas próprias obras, que podem se encaixar no 

tempo histórico. É possível entender a Terra-média como um passado mítico da 

Europa. Entretanto, por ter criado tudo relacionado, captando e adaptando o que lia e 
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estudava, Tolkien deu origem a uma mitologia inteiramente inventada, a algo que 

nunca foi motivo de culto ou tido como verdadeiro, protegendo-se assim do erro.  

 

 Mesmo quando voltava e revisava seu texto, preparava-se para possíveis 

incongruências colocando-se como um mero tradutor e não como o criador daquilo 

que escrevia. O narrador das histórias de Arda é alguém que repete o papel de Tolkien 

em seus estudos acadêmicos, um responsável por resgatar estas narrativas perdidas 

e trazê-las ao público.   

 

 Passamos agora a uma breve apresentação da mitologia nórdica, conhecendo 

a sua cosmogonia, também refletida nos textos de Tolkien, e seus principais 

personagens, entre eles Loki, a fim de conhecermos suas peculiaridades, para que 

possamos localizar e entender a figura do trickster, importante para o entendimento 

da análise da figura de Melkor em O Silmarillion. 

 

3.1 O registro das lendas orais 
 

 No já citado e famoso ensaio de Tolkien Sobre contos de fadas, o escritor 

dedica uma parte de seu estudo às histórias folclóricas e aos textos mitológicos com 

os quais teve contato ao estudar e traduzir a Edda Antiga. 

 
É claro que Thórr deve ser considerado membro da mais alta aristocracia mitológica, 
um dos soberanos do mundo. No entanto a história que se conta dele no 
Thymskvitha (na Edda Antiga) é certamente apenas um conto de fadas. É antiga, 
tanto quanto podem ser os poemas nórdicos, o que não significa tanto tempo assim 
(900 d.C., digamos, ou um pouco antes, neste caso). Mas não há motivo real para 
supor que esse conto seja “não primitivo”, pelo menos em qualidade, ou seja, por 
ser do tipo conto popular e não muito nobre. (TOLKIEN, 2013, p. 24) 

 

 Os grandes épicos da antiguidade são a principal fonte de conhecimento atual 

para as mitologias que eram cultuadas no período pré-cristão. Aconteceu assim com 

as mitologias grega e romana, e não foi diferente com a mitologia nórdica. Tende-se 

a pensar somente nos povos vikings quando se fala dessa mitologia, mas os povos 

que tiveram contato de alguma forma com essa cultura absorveram cultos ou foram 

absorvidos, assim como aconteceu com o Mediterrâneo. 
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Entretanto, os vikings só ficaram famosos porque seus ataques e incursões aos 

outros territórios foram registrados, o que não aconteceu com suas próprias histórias, 

que eram transmitidas pela oralidade. Em sua própria terra, não viam razão para que 

tudo fosse registrado, o que pode ter sido feito também por segurança, como faziam 

os celtas. A cultura destes, que muitas vezes é pensada como a cultura e mitologia 

base da Inglaterra, só foi registrada devido ao trabalho romano. 

 
Os druidas eram os mestres da moralidade e da religião. De seus ensinamentos 
éticos, um valioso exemplo foi preservado nas Tríades dos bardos gaélicos, das 
quais podemos deduzir que a visão que tinham sobre a retidão moral era justa, e 
que inculcaram muitos princípios de conduta nobres e valiosos. Eram também os 
homens da ciência e os sábios de sua época e de seu povo. Se conheciam ou não 
a escrita é questão discutível, embora seja grande a probabilidade de que sim. Mas 
é certo que não deixaram nada escrito sobre sua doutrina, sua história ou sua 
poesia. Seus ensinamentos eram orais e sua literatura (se tal expressão pode ser 
usada neste caso) era preservada unicamente pela tradição. Contudo, os escritores 
romanos admitem que “eles prestavam muita atenção à ordem e às leis da natureza, 
investigavam e ensinavam aos jovens, sob sua responsabilidade, muitas coisas 
relativas aos astros e seus movimentos, o tamanho do mundo e das terras, e a 
respeito da força e do poder dos deuses imortais. (BULFICH, 2013, p. 528) 

 
  

Assim, é sempre preciso lembrar que os registros que chegaram até os dias 

atuais não foram escritos pelos guias dos praticantes da religião, afinal não eram 

apenas mitos, eram a representação de sua fé. Na maioria dos casos trata-se de um 

registro de outro povo que entrava em contato com essa cultura. Se fossem invasores, 

diminuíam o que encontravam para se justificar. Se fossem invadidos, tratavam como 

algo ruim o que lhes era imposto. 

 
[...] E a população nórdica parece ter sido mais densa dois ou três séculos antes da 
Era Viking. Falta de terra para plantar parece não ter sido o problema. Ao mesmo 
tempo, só temos evidências da fabricação de barcos relativamente grandes e com 
velas na região – o tipo de embarcação que é indispensável para as travessias 
oceânicas nas quais os vikings se tornaram especialistas – depois do ano 700 d.C., 
uma data suspeitamente próxima do ataque aos monges ingleses. Antes disso, os 
barcos nórdicos eram basicamente canoas, movidas apenas a remo. (LOPES, 
2017, p. 27) 

 

No caso da mitologia nórdica, a escrita foi feita pelo próprio povo, numa 

tentativa de não deixar as histórias se perderem, mas quando isso foi feito, eles já 

estavam cristianizados, ainda que outro registro já tivesse sido feito por culturas já 

cristianizadas que tiveram contato, principalmente os vikings. 
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Os povos nórdicos deixaram pouquíssimos registros escritos sobre suas crenças e 
práticas pagãs. [...] Como a arte da escrita sobre pergaminho chegou apenas com 
os padres e monges cristãos, a maior parte das fontes escritas devia-se aos 
estrangeiros, que escreviam em grego ou latim, e às transcrições de lendas nativas 
feitas pelos próprios monges cristãos.  
[...] 
Outras fontes escritas são bem mais tardias e oriundas da Islândia cristã do século 
XIII, quando as antigas crenças já tinham sido proibidas e aos poucos esquecidas, 
mas algumas eram colecionadas e registradas por poetas e escritores. [...] Apesar 
de a maioria dos textos ter sido supostamente escrita entre 700 e 1100, eles foram 
compilados em 1270, tornando essa obra uma antologia de poemas de diversos 
autores e lugares, fatos que explica as contradições e inconsistências cronologias. 
(FAUR, 2011, p. 25-26) 

 

Por conta disso pode-se observar, examinando algumas das diferentes versões 

disponíveis, o quanto alguns deuses estão caracterizados de forma diferente ou 

aproximados a mitos e deuses que já eram conhecidos da civilização ocidental. Além 

disso, principalmente, as histórias tornaram-se lendas e folclore locais para que não 

fossem considerados cultos, mas apenas tradições antigas que se contavam, muitas 

vezes ligando os deuses a personagens históricos. 

 

É importante observar que essa situação não destoa muito da visão que Tolkien 

tinha de sua própria fé. Em seu ensaio Sobre contos de fadas, Tolkien observa que o 

Evangelho apresenta as mesmas características que essas lendas e histórias 

apresentavam, com diretrizes de comportamento e lições de moral. 

 
Os Evangelhos contêm um conto de fadas, ou uma história de tipo maior que 
engloba toda a essência dos contos de fadas. Contém muitas maravilhas – 
peculiarmente artísticas, belas e emocionantes, “míticas” no seu significado perfeito 
e encerrado em si mesmo, e entre as maravilhas está a maior e mais completa 
eucatástrofe concebível. Mas essa história entrou para a História e o mundo 
primário, o desejo e a aspiração da subcriação foram elevados ao cumprimento da 
Criação. O Nascimento de Cristo é a eucatástrofe da história da Encarnação. Essa 
história começa e termina em alegria. Tem preeminentemente a “consistência 
interna da realidade”. (TOLKIEN, 2013, p. 69) 

 

Não muito diferente do que os romanos fizeram na época do Império, os povos 

germânicos absorviam a cultura que encontravam, mas de certa forma adaptando 

àquela que já seguiam, criando uma grande mistura de ritos e mitologias. Como 

explica o autor britânico Neil Gaiman, conhecido por suas tramas fantásticas e 

organizador de um compilado de textos sobre mitologia nórdica:  

 
Ao que tudo indica, os deuses de Asgard se originaram na região da Alemanha, 
depois se espalharam pela península escandinava e para os territórios dominados 
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pelos vikings – como as ilhas Órcades e a Escócia, a Irlanda e o norte da Inglaterra 
--, onde os invasores batizaram acampamentos em homenagem a Thor e Odin e 
deixaram suas marcas nos dias da semana. Tyr, o filho maneta de Odin, assim 
como o próprio Odin, junto a Thor e Frigga, a rainha de Asgard, deram origem aos 
nomes ingleses dos dias da semana, respectivamente: terça-feira (tuesday), quarta-
feira (wednesday), quinta-feira (thursday) e sexta-feira (Friday). (GAIMAN, 2017, p. 
11) 

 

Com isso, chegamos à já citada Edda em prosa. O texto escrito por Snorri 

Sturlson, ou ao menos a ele creditado, compila alguns textos que apresentam a 

mitologia de Odin e Thor, principalmente os feitos de heróis da época, de alguma 

forma descendentes desses grandes deuses e por isso destinados a grandes eventos. 

Exatamente por ser um compilado não é possível afirmar que o que está ali registrado 

era a ordem religiosa e de culto daquele povo. 

 
A Edda em Prosa é sensacional e muito útil para quem tenta reconstruir a mitologia 
nórdica, mas é preciso confiar nela desconfiando. Há boas razões para acreditar 
que detalhes importantes dela não refletem as camadas mais antigas das tradições 
mitológicas escandinavas, mas alterações nelas que surgiram depois da 
colonização da Islândia, um evento posterior ao início da Era Viking, como a gente 
viu – o que é totalmente esperado, já que a transmissão das histórias acontecia por 
via oral e não havia nenhuma autoridade suprema tentando controlar a “versão 
oficial”. (LOPES, 2017, p. 34) 

 

Assim, esses textos servem para a mitologia nórdica como os textos da 

Antiguidade, de Homero e Virgílio por exemplo, serviram para a mitologia grega. Por 

meio deles conseguimos entender como funcionava o panteão viking, ainda que muito 

dessa cultura tenha influenciado no momento do registro das histórias. Conhecemos 

também a cosmogonia e a origem da organização dos panteões. 

 

O mundo não existia. No princípio de tudo, era névoa e fogo. Havia duas 

regiões, Muspell e Nifheim, o mundo da luz e do fogo em oposição ao mundo do gelo 

e da escuridão. Na região onde esses dois lugares se juntavam a vida nasceu: um 

gigante hermafrodita que se autodenominava Ymir. Além do gigante, uma vaca surgiu 

do derretimento do gelo pelo fogo. O animal lambia os blocos de gelo que iam se 

descongelando e deles surgiram as primeiras pessoas. 

 

O homem que ali descongelara era o ancestral dos deuses, Buri, que depois 

iria contrair casamento com a filha dos gigantes que nasceram da axila e das pernas 

de Ymir e que deram origem à raça dos gigantes, figuras frequentes nas históricas 
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dos deuses nórdicos. Desse casamento nasceram Odin, Vili e Ve, que, ao chegarem 

à idade adulta, mataram Ymir e de seu cadáver moldaram o mundo. 

 
A terra firme moldada pelo trio de jovens deuses era circular e achatada, cercada 
pelo Grande Oceano por todos os lados, e foi permitido aos gigantes habitar as 
regiões desse litoral distante, afastadas do centro. Como preocupação extra, Odin 
e seus irmãos usaram os cílios de Ymir para construir uma barreira entre a morada 
dos gigantes e a futura habitação dos seres humanos, que foi batizada de Midgard 
– algo como “recinto central” ou “cercado central”, a expressão deu origem ao termo 
Terra-Média na obra de J.R.R. Tolkien. (LOPES, 2018, p. 42) 

 

Os três entendiam que um mundo só o é verdadeiramente quando possui vida.  

Procuraram por ela em toda parte e não a encontraram, decidindo, então, criá-la. 

Utilizando dois troncos, um de freixo e um de olmo, moldaram o primeiro casal, que 

geraria toda a humanidade. Por isso um dos epítetos de Odin é Pai de Todos, porque 

além dos deuses também é responsável pela vida dos primeiros homens. 

 

Ao todo existem nove mundos que podem ser visitados pelos deuses utilizando 

a ponte do arco-íris, a Bifrost. É possível reconhecer alguns ecos desta divisão na 

obra de Tolkien, por exemplo com as terras dos Valar, Valinor. São eles: 

 
Asgard, lar dos Aesir. Onde Odin estabeleceu sua morada. 
Álfheim, onde vivem os elfos da luz. Criaturas tão belas quanto o sol e as estrelas. 
Nídavelir, também conhecido como Svartalfheim, lar dos anões (ou elfos negros). 
Vivem sob as montanhas, onde erguem criações impressionantes. 
Midgard, o mundo de mulheres e homens, o mundo que habitamos. 
Jötunheim, onde os gigantes do gelo e os gigantes das montanhas vivem, circulam 
e constroem seus salões. 
Vanaheim, onde vivem os Vanir. Tanto os Aesir quanto os Vanir são deuses. Unidos 
por tratados de paz, muitos dos Vanir vivem em Asgard com os Aesir. 
Nilfheim, o mundo escuro feito de névoa. 
Muspell, o mundo das chamas, onde Surt aguarda. 
E também há um mundo cujo nome vem de sua governante: Hel, para onde vão os 
mortos que não tiveram uma morte honrada em batalha. (GAIMAN, 2017, p. 38-39) 

 

Além de Odin, outros deuses famosos e importantes na mitologia nórdica são 

Thor e Loki. O primeiro é filho de Odin, deus do trovão e grande herói de Asgard, 

sempre pronto para pegar seu martelo e seguir para a luta e a destruição, muitas 

vezes sem questionar se é a melhor solução no momento, não sendo o raciocínio o 

seu forte; o outro é uma figura ambígua e que já recebeu diversas interpretações. 

 

Os deuses não sabem exatamente quando, ou como, Loki chegou a Asgard. 

Ele é filho de uma deusa com um gigante, e irmão de Odin por jura de sangue, estando 
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por isso em alta conta com o Pai de Todos. Dono de um raciocínio rápido é “o mais 

perspicaz, sutil e astuto de todos os habitantes de Asgard” (GAIMAN, 2017, p. 15)  

 
Diferente de todas as divindades é a misteriosa figura de Loki, descrito ora como 
deus, ora como gigante e aparecendo em inúmeros mitos como trapaceiro, com o 
dom da metamorfose (podendo trocar de sexo e forma), ocasionando confusão ou 
prestando auxílio, sem ser totalmente bom ou mau. Ao mesmo tempo roubando os 
tesouros dos deuses e ajudando depois na sua recuperação, ele cria situações 
embaraçosas ou desleais. Ao ofender os deuses e revelar seus segredos, ele atua 
às vezes como catalisador de acontecimentos e desenlaces, influenciando atitudes 
e comportamentos de deuses e gigantes. Não existem registros sobre algum culto 
ou celebração a ele direcionados [...]. (FAUR, 2011, p. 110) 

 

As maiores armas de Loki são o pensamento rápido e a astúcia, que não se 

comparam nem mesmo às de Odin. Por conta disso, ele é quase o equivalente a Thor, 

seu melhor amigo e seu pior inimigo ao mesmo tempo. Enquanto os dois compartilham 

muitas aventuras juntos, muitas delas só acontecem por conta de algum esquema ou 

travessura de Loki. Os outros deuses o toleram, mas não confiam nele, da mesma 

forma que os outros Poderes não confiam em Melkor, mas também não o expulsam 

– pelo menos até que suas ações sejam extremas –, afinal Loki os tira de confusões 

na mesma proporção em que os coloca nelas.  

 
Podemos dizer exatamente o contrário de Loki, a figura mais ambígua entre os 
Poderes (embora Odin não fique tão atrás assim nesse quesito). Segundo Shorri, 
Loki é o Difamador dos Deuses, a Fonte de Todos os Enganos, a Vergonha de 
Deuses e Homens. “Loki é agradável e mesmo belo de se contemplar, mas sua 
natureza é malévola, e nele não se pode confiar”, escreve o erudito islandês. “Mais 
do que todos os outros, ele possui aquele tipo de sabedoria conhecido como 
astúcia, e é traiçoeiro em todos os assuntos. Coloca os deuses em dificuldade 
constantemente e, ao mesmo tempo, é comum que resolva os problemas deles ao 
modo matreiro.” Loki pode ser tremendamente assustador, divertido ou meio ridículo 
– às vezes, tudo isso de uma vez só. Assim como Odin, ele é capaz de mudar de 
forma com considerável facilidade. (LOPES, 2017, p. 54) 

 

Sua figura é contraditória e ambígua, tanto em sua própria essência quanto nos 

registros da mitologia. Quanto mais antigo o texto, mais Loki assume um caráter 

arteiro e despreocupado. Ele não é necessariamente bom ou mal, apenas é parte da 

sua natureza pregar peças e promover o caos. Os textos mais recentes, aqueles que 

foram escritos principalmente pós catolicismo, mudam o tom ao caracterizá-lo. Loki se 

torna perverso e mais próximo do diabo cristão, sendo chamado de pai das mentiras 

algumas vezes.  
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Loki é um deus enigmático e ambíguo. A etimologia de seu nome é incerta; não era 
objeto de um culto e não havia templos que lhe fossem consagrados. Embora sendo 
um dos Ases, ele procura prejudicar os deuses, e no fim do mundo lutará contra 
eles; Loki será o responsável pela morte de Heimdallr. Seu comportamento é 
desconcertante: de um lado, é o companheiro dos deuses e gosta de combater os 
inimigos destes, os gigantes; manda que os anões forjem certos objetos mágicos, 
verdadeiros atributos dos deuses (o anel Draupnir para Odin, o martelo para Thor 
etc.). De outro lado, é mau, amoral, criminoso: é o autor do assassínio de Baldr, e 
disso se vangloria. Sua natureza demoníaca é confirmada por sua progênie: o lobo 
Fenrir e a grande serpente são seus filhos; Hel, a padroeira do triste país para onde 
vão os mortos que não têm o direito de instalar-se no Valhala, é sua filha. (ELIADE, 
2011, p.151) 

 

Principalmente por conta deste caráter ambíguo encontrado nas versões mais 

antigas das histórias de Loki, muitos estudiosos o aproximam de uma figura presente 

em diversas culturas politeístas, algumas que inclusive sobreviveram até os dias 

atuais. Trata-se da figura do trickster, um ser ambíguo e capaz de assumir as mais 

diversas formas. Tal qual o deus trapaceiro nórdico, o trickster tem como objetivo 

primeiro fazer sua esperteza prevalecer, sendo suas ações, boas ou más, uma mera 

consequência. 

 

3.2 Nem bom, nem mau: a figura do trickster 
 

As mitologias, como as primeiras narrativas a serem produzidas, introduziram 

no Ocidente uma série de arquétipos literários que retornam constantemente às 

histórias produzidas até a atualidade. Entre essas figuras, que abrangem do herói ao 

monstro que precisa ser derrotado, está o trickster. O nome, em inglês, pode ser 

entendido como trapaceiro, mas convenciona-se a não traduzir o termo, como explica 

o tradutor da obra A astúcia cria o mundo: 

 
A palavra trickster tornou-se universalmente aceita, na literatura antropológica, para 
designar um tipo de herói cultural ou civilizador que se manifesta em diversas 
culturas, algumas das quais veremos neste livro. Em sentido literal, o vocábulo 
trickster pode ser traduzido como “trapaceiro”, “impostor” ou “malandro”. No entanto, 
nenhuma dessas acepções expressa corretamente o caráter ambíguo e 
transgressor do herói trickster. Segundo o antropólogo Renato da Silva Queiroz, “o 
termo trickster, adotado originalmente para indicar um restrito número de ‘heróis 
trapaceiros’ presentes no repertório mítico de grupos indígenas norte-americanos, 
designa hoje, na literatura antropológica, uma pluralidade de personagens 
semelhantes, de que se tem notícia em diferentes culturas. Trata-se, a rigor, de tipos 
ímpares, cada qual com feições próprias, animados por narrativas que os conduzem 
através de sinuosos caminhos” (Renato da Silva Queiroz, “O herói-trapaceiro”, 
Tempo Social, Revista de Sociologia da USP, v. 1, nº1). (N. do T.) (HYDE, 2017, 
p.15) 
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 A figura do trickster é comum nos mais diversos panteões politeístas, pois, 

como explica Hyde: “O trickster é a corporificação mítica da ambiguidade e da 

ambivalência, da dubiedade e da duplicidade, da contradição e do paradoxo” (2017, 

p.17). Ou seja, ele se encaixa nas mais diversas narrativas mitológicas: entre os 

nativo-americanos, a figura está associada ao Coiote, na mitologia grega a Hermes, 

nas religiões de matriz africana é Exu, entre outros.  

 

 Sua presença é ainda mais marcante nas cosmogonias, as lendas da mitologia 

que explicam como o mundo surgiu e tomou forma como o conhecemos. O trickster é 

particularmente importante nas tramas desse período devido ao seu caráter duplo, o 

que reflete a formação inicial ou a pré-formação do mundo e das leis que o manterão 

em harmonia: 

 
A existência do tipo trickster nos mitos da criação e, particularmente, a possibilidade 
de reunir numa única figura os traços de trickster e de herói cultural explicam-se, 
em parte, pelo fato de a ação, nos mitos sobre a criação, estar relacionada com o 
tempo que precede o estabelecimento de uma lei rigorosa de ordenação do mundo. 
Isso confere aos contos sobre tricksters um caráter significativo de válvula de 
escape legítima, de antídoto seguro contra a regulamentação miúda da sociedade 
tribal, contra o espiritualismo xamânico etc. Certa comicidade universal, que se 
encontra na figura mitológica universal que se encontra na figura do pícaro (muitas 
vezes ele entra em “frias”) acaba contagiando de alguma forma suas vítimas. 
(MELETÍNSKI, 2002, p. 96) 

 

  Inicialmente, a figura e as ações do trickster podem confundir, inclusive porque 

é exatamente essa a sua natureza, e levar à interpretação dele como uma figura 

maligna. Sendo isso o que aconteceu com Loki e tantos outros, imediatamente 

relacionados ao diabo cristão. O trapaceiro pode se alinhar com a figura diabólica, tal 

qual se postula no viés cristão, mas não significa que ele possua somente essas 

caraterísticas, suas ações serão sempre dúbias, podendo servir tanto ao bem quanto 

ao mal. Como explica Meletínski (2002, p. 94), o trickster pode remeter à figura de um 

irmão, ou de diferentes irmãos, do herói cultural que ora o ajuda, ora o atrapalha. Seu 

comportamento é duplo, podendo agir de modo maléfico ou não. 

 

 No entanto, geralmente a opção escolhida é a maldade, uma vez que é através 

do seu mal feito que a narrativa se põe em movimento. A figura do trickster e suas 

ações são de grande importância para as lendas existirem. Na sequência da história 

ele pode até mesmo auxiliar o herói cultural a reparar o seu malfeito, mas a sua ação 
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inicial era necessária para que o herói também agisse. Nos contos maravilhosos, que 

também buscam inspirações nas histórias ancestrais, temos os irmãos mais velhos 

invejosos que causam problemas ao herói, seja enganando ou roubando algo 

importante seu, e o obrigam a ir à aventura. 

 
Em resumo, o trickster é um cruzador de fronteiras. Todo grupo tem suas 
delimitações, seu senso de dentro e fora, e o trickster está sempre lá, nos portões 
da cidade e da vida, certificando-se de que haja comércio. Também frequenta as 
fronteiras internas por meio das quais os grupos articulam sua vida social. (HYDE, 
2017, p.16)  

 

 Além disso, o trickster encontra no politeísmo o campo ideal para sua ação, 

uma vez que esse cenário não o apresenta como um antagonista. Ele precisa que o 

mal não seja tão facilmente identificado ou suas travessuras e trapaças não serão 

aceitas e são elas que muitas vezes, acabam afetando o próprio trapaceiro, que se vê 

vítima de seus estratagemas. Enquanto tenta enganar os outros, acaba enganado por 

seus próprios meios. Não há valores envolvidos, sejam bons ou maus, há apenas o 

desejo e o objeto do trickster. Sua dualidade segue, se tornando criador e destruidor, 

enganado e enganador e, por conta da sua falta de moralidade, dá origem à ordem e 

aos valores. 

 

Ainda que a figura do trickster tenha sido associada ao diabo cristão, ele não 

se limita a uma possibilidade interpretativa mais unívoca, tal qual, mais comumente, 

se relaciona com a percepção cristã da figura do diabo. A dualidade do monoteísmo 

não funciona para o trickster, principalmente porque sua figura carrega em si essa 

dualidade. 

 
Fora desses contextos tão tradicionais não há tricksters modernos porque o trickster 
só ganha vida no terreno complexo do politeísmo. Se o mundo espiritual é dominado 
por um só deus todo-poderoso, antagonizado por uma única corporificação do mal, 
então o antigo trickster desaparece. Aqui vale a pena fazer uma pausa para explicar 
que o Diabo e o trickster não são a mesma coisa, embora tenham sido confundidos 
com frequência. Os que os confundem o fazem porque deixam de perceber a 
grande ambivalência do trickster. O Diabo é um grande agente do Mal, mas o 
trickster é amoral, não imoral. Ele personifica e representa aquela grande parte da 
nossa experiência na qual o bem e o mal estão irremediavelmente entrelaçados. 
Representa a paradoxal categoria da amoralidade sagrada. (HYDE, 2017, p.20) 

 

 Essa diferenciação é importante porque a tradição cristã lida com o mal como 

uma forma já determinada, o mal o é na essência. No caso do trickster, há uma 
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ambiguidade, uma capacidade de adaptação, que não é necessariamente voltada 

para o mal, mas extremamente necessária para caracterizá-lo.  

 

A mesma atitude tomada pelo trickster, em contextos diferentes, pode ter 

resultados diversos. Como explica Hyde (2017, p.73): “O trickster, portanto, é um ser 

à procura de porosidades. Mantém um olhar atento a oportunidades que ocorrem 

naturalmente e as cria as hoc quando não ocorrem por conta própria”. 

   

 Dentro da mitologia nórdica, essa figura é associada geralmente a Loki, o deus 

da trapaça. Geralmente porque, como explicado, a mitologia nórdica chegou a nós por 

meio das Eddas, que só foram compiladas após a cristianização das regiões nórdicas. 

Assim, pode-se observar que os textos mais antigos apresentam Loki com um caráter 

muito mais dúbio, enquanto os mais recentes, o trazem como um agente do mal, 

antagonista a Thor, o herói cultural. 

 
O que foi mostrado como sendo correto na gênese é confirmado por uma série de 
motivos intermédios: no epos escandinavo Odin e Thor, que aparecem no papel de 
heróis culturais e Loki, no papel de trickster, obtêm, perdem e readquirem os objetos 
milagrosos, a saber: a lança que nunca falha; o barco; um vento favorável que 
sempre os acompanha; as maças da juventude e o colar da deusa. Eles são 
providenciados pelos anões, os deuses os escolhem na casa dos anões, os 
gigantes os raptam na casa dos deuses, os deuses retomam na casa dos gigantes, 
isto é, a instância inicial é submetida a um movimento circular. (MELETÍNSKI, 2002, 
p. 146) 

 

 Esta acaba sendo mais uma semelhança entre a figura do trickster, neste caso 

de Loki, com Melkor. Ambos têm, em sua concepção, uma dualidade politeísta e 

cristã. Entretanto, quanto mais se aproximam de um mal único, no caso de Tolkien 

quando chegamos a Sauron em O Senhor dos Anéis, mais a característica do trickster 

se perde porque ele não possui cenário para atuar como tal. Enquanto Melkor é uma 

figura ainda ambivalente, por ainda possuir possibilidade de redenção e receber novas 

oportunidades dos outros Valar, que vai se cristalizando gradativamente, seu herdeiro 

Sauron não permite espaço para dúvidas, sendo o produto e a fonte do mal nas eras 

seguintes de Arda. 

 

 Após a sua queda, Melkor assume a figura do primeiro senhor do escuro e 

responsável pelo mal em Arda. Sua presença, e ações, são essenciais para o 

desenvolvimento das histórias das primeiras Eras. São suas intrigas e planos 
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malignos que fazem com que os elfos se rebelem e, finalmente, que uma grande 

guerra ocorra.  

 

Assim, Melkor oscila entre o diabo, do mal no âmbito do preceito religioso 

cristão, e a figura dúbia do trickster. Sem suas interferências não há história, não há 

desenvolvimento, tal qual as ações de Loki, muitas vezes responsável por consertar 

ameaças que ele mesmo criou. No caso de Melkor, ele faz com que outros 

personagens entrem em ação para tal, em uma posição mais diabólica.  
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4. O Silmarillion: análise do caldeirão de histórias  
 

Como dissemos anteriormente, O Silmarillion é composto de cinco livros 

Ainulindalë, Valaquenta, Quenta Silmarillion, Akallabêth e Dos anéis de poder e da 

Terceira Era. Os dois primeiros serão analisados por inteiro, uma vez que dão conta 

da cosmogonia de Arda, enquanto os dois últimos não serão trabalhados por cobrirem 

o período de tempo após a queda de Melkor e seu aprisionamento no Vazio, e da 

ascensão de seu discípulo Sauron. O último livro, especificamente, trata dos eventos 

narrados em O Senhor dos Anéis. 

 

O Quenta Silmarillion, que narra a história das silmarills e é O Silmarillion em 

essência, não será inteiramente analisado. As histórias de Túrin Turumbar, Beren e 

Lúthien e a queda de Gondolin, apesar de se relacionarem diretamente com Melkor, 

não serão trabalhadas por possuírem volumes próprios que tratam dos textos em suas 

mais diversas versões de forma mais aprofundada. 

 

Foram selecionados os seguintes capítulos: I. Do início dos tempos; III. Da 

chegada dos elfos e do cativeiro de Melkor; VI. De Fëanor e da libertação de Melkor; 

VII. Das Silmarils e da inquietação dos noldor; VIII. Do ocaso de Valinor; IX. Da fuga 

dos noldor; XI. Do Sol, da Lua e da ocultação de Valinor; XII. Dos homens; XVII. Da 

chegada dos homens ao oeste; XVIII. Da ruína de Beleriand e da queda de Fingolfin; 

e, por fim, XXIV. Da viagem de Eärendil e da Guerra da Ira.  

 

No momento em que é publicado O Senhor dos Anéis, os textos que formam O 

Silmarillion já haviam deixado de ser contos desconexos sem ligações reais com suas 

outras obras e, na opinião de Tolkien, já apresentavam uma importância maior do que 

ele imaginara inicialmente. É preciso lembrar que essas histórias surgiram quando 

trabalhava em sua língua das fadas inventada, passatempo que mantinha desde a 

infância e que o acompanhara por toda a vida adulta.  

 

A manutenção dessa criação é importante para a existência de suas obras e, 

consequentemente, de seu mundo fantástico porque para Tolkien a linguagem está 

intrinsecamente relacionada à mitologia, como nos lembram as notas e comentários 

de A história de Kullervo (2016, p. 91). Estas explicam os motivos do escritor não ter 
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apreço por traduções, principalmente de textos antigos, uma vez que para ele 

“mitologia é língua e língua é mitologia”, o que invalida traduções como 

representações fiéis do original. Uma ideia muito próxima da apresentada por Ernst 

Cassirer (2013, p.19): 

 
A mitologia – assim reza a conclusão a que Max Müller chega – é inevitável, é uma 
necessidade inerente à linguagem, se reconhecemos nesta forma externa do 
pensamento: a mitologia é, em suma, a obscura sombra que a linguagem projeta 
sobre o pensamento, e que não desaparecerá enquanto a linguagem e o 
pensamento não se superpuserem completamente: o que nunca será o caso. 
Indubitavelmente, a mitologia irrompe com maior força nos tempos mais antigos da 
história do pensamento humano, mas nunca desaparece por inteiro. Sem dúvida, 
temos hoje nossa mitologia, tal como nos tempos de Homero, com a diferença 
apenas de que atualmente não reparamos nela, porque vivemos à sua própria 
sombra e porque, nós todos, retrocedemos ante a luz meridiana da verdade. 
Mitologia, no mais elevado sentido da palavra, significa o poder que a linguagem 
exerce sobre o pensamento, e isto em todas as esferas possíveis da atividade 
espiritual. 

 

 Considerando a relação tão próxima que Tolkien via entre língua e mitologia, 

não é surpresa que a fonte criativa para a origem da mitologia de sua obra tenha 

surgido de sua “língua das fadas”. Dedicando seu tempo livre a ela, começou a 

escrever poemas não relacionados que depois viraram tramas épicas que narram um 

passado mítico da história do mundo. Ao escrever O Hobbit, parte dessas histórias, 

como a organização do mundo e algumas personagens, “escaparam” e foram formar 

o pano de fundo para a trama juvenil que ficou famosa. 

 

 Foi quase inevitável que, ao ser pedida uma continuação, Tolkien fosse beber 

na fonte secundária, ou seja, nos textos que sua imaginação criara após toda a leitura 

e estudo. Por conta disso, sua dedicação ao texto mitológico e lendário acabou sendo 

ampliado e ele não conseguia imaginar sua obra sem esses escritos. Porém, por não 

formar uma história única, relatando apenas episódios relevantes, e usando um inglês 

mais arcaico, muitas vezes fazendo a leitura truncada, estes textos não ganharam a 

chance de ser publicados conjuntamente com o já extenso O Senhor dos Anéis. 

 

O Silmarillion é o resultado desse trabalho e tornou-se um livro produzido por 

diversas mãos. O herdeiro literário de Tolkien, seu filho Christopher, foi o responsável 

pela preparação do texto do livro para a publicação e explica na introdução que seguiu 

as anotações e recomendações deixadas por seu pai nos manuscritos, mas ainda 
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assim não foi o autor original a editá-la. Christopher comparou versões, buscou os 

cadernos de trabalho do pai, acompanhou a evolução dos textos e o que ele próprio 

conhecia de sua produção, tentando chegar o mais próximo do que acreditava ser o 

desejo do autor. 

 

 Essa situação, curiosa e involuntariamente, também é parecida com o que 

ocorreu com os textos mitológicos que o autor inglês tanto amava. Tanto as Eddas 

nórdicas quanto o Kalevala finlandês e os muitos outros textos trabalhados por Tolkien 

academicamente não foram publicados por aqueles que os criaram. Nesses casos, os 

autores são inúmeros, alguns identificados, outros não, mas em comum todos os 

textos apresentam o fato de que as versões tais quais como as conhecemos hoje não 

foram escritas, organizadas e editadas por quem as criou. 

 

 O Kalevala finlandês, por exemplo, havia sido compilado pouco tempo antes 

de Tolkien iniciar a aventura da escrita de uma mitologia, como explica uma das notas 

introdutórias de A história de Kullervo, edição de ensaios e de tentativas do próprio 

Tolkien de reescrever e preencher lacunas do texto mítico: 

 
Na época em que Tolkien elaborava sua história, sua fonte, o Kalevala finlandês, 
tinha sido incorporado fazia pouco tempo ao corpus das mitologias mundiais. 
Diferentemente dos mitos de procedência literária mais antiga, como os gregos e 
os romanos, os celtas ou os germânicos, as canções do Kalevala foram recolhidas 
e publicadas somente em meados do século XIX, pelo médico e folclorista amador 
Elias Lönnrot. (2016, p.X) 

 

 Como explicado, essas mitologias são fruto de tradições orais, contadas e 

recontadas ao longo de anos, sendo modificadas aos poucos. Elas eram adaptadas 

para condizer com as tradições dos novos locais a que chegavam, detalhes eram 

perdidos ou mudados quando contados em línguas diferentes. Um exemplo clássico 

disso é a mitologia romana que assimilou a grega, fazendo com que Júpiter fosse 

reconhecido também como Zeus ou Vênus com Afrodite. O mesmo ocorreu entre 

estas mitologias. 

 

Mais uma vez, a produção dos textos que compõem O Silmarillion apresenta 

similaridades com a dos textos que o inspiraram. Não é possível afirmar se Tolkien 

simulou este processo conscientemente, mas foi o que acabou por ocorrer ao longo 
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de sua vida. Cada vez que voltava e editava seu texto, novas ideias e novas 

referências faziam com que não o visse com os mesmos olhos, ele próprio estando 

mais velho e mais maduro. Essa situação o obrigava novamente a fazer um trabalho 

de edição, principalmente um que fosse feito por alguém que não era o seu criador. 

 

Porém, o processo de escrita foi feito de forma semelhante por vontade, ou 

preciosismo, do escritor. Tolkien primeiro escrevia em forma de poema, algumas 

vezes em sua língua inventada, para depois traduzi-lo e, finalmente, passá-lo para a 

prosa. Os textos deixados para a publicação já eram algo editado e sem parte de seu 

original, como por exemplo as histórias de Beren e Lúthien ou Os Filhos de Húrin, 

presentes em O Silmarillion de forma reduzida, mas cujos materiais extras foram 

suficientes para volumes só seus. 

 

A organização dos escritos foi feita de maneira parecida com os textos míticos, 

inclusive dos bíblicos. A estrutura do relato mítico, com sua narrativa fragmentada, as 

muitas versões e a sua ordenação dos feitos épicos, encontram sintonia com a 

organização e as histórias de O Silmarillion. A forma como foi estruturado, com 

diferentes livros formando um único, escritos em diferentes tempos, ecoa a disposição 

da própria Bíblia, onde diversos livros formam um só, às vezes relatando uma mesma 

situação com detalhes aprofundados.  

 

O Silmarillion começa com a cosmogonia deste mundo fantástico, com a 

primeira parte denominada Ainulindalë, cuja versão inicial foi escrita entre 1919-1920. 

O título está em Quenya, ou alto élfico, e trata-se de uma das línguas inventadas por 

Tolkien. Seu significado é “música dos Ainur”, como explica The complete guide to 

Middle-earth (2005, p.5): 

 
Ainulindalë (Q.: ‘Ainu-song-----‘) The Great Music sung by the Ainur, the 
development of the three themes of Ilúvatar and thus an expression of the divine 
order. The first theme, created by Ilúvatar but developed by the Ainur, presented the 
form of Eä. This theme was marred by the discord of Melkor, but the second theme, 
probably indicating the shaping of Arda, defeated this discord and incorporated it 
into itself. The third theme, in which the Ainur did not participate, dealt with the 
creation of the Children of Ilúvatar and their history up to the Dominion of Men. 
 Also called the Music of the Ainur, the Great Music, the Music, and the Song19. 

                                                
19 Ainulindalë (Q.: ‘música dos Ainu-----‘) A Grande Canção cantada pelos Ainur, o desenvolvimento 

dos três temas de Ilúvatar e, portanto, uma expressão da ordem divina. O primeiro tema, criado por 
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Neste momento, conhecemos o início do mundo secundário que será a base 

para O Hobbit e O Senhor dos Anéis. “Havia Eru, 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.” (TOLKIEN, 1999, p.2) 

Tal como as mitologias estudadas por Tolkien, a história se inicia no começo de tudo. 

Observemos como o mundo se origina na mitologia nórdica, cuja história é recuperada 

a partir das Eddas: 

 
O intrincado drama cósmico inicia-se a partir de um abismo primordial, um 
incomensurável buraco negro e vazio, chamado Ginungagap. Nesse vazio 
desprovido de terra, mar, ar ou luz, sem forma, cor ou vida, surgiram após 
incontáveis eons (divisão de tempo geológico) duas regiões, distintas e separadas 
entre si. (FAUR, 2011, p.80) 

 

Essas duas regiões distintas são o Muspelheim, o reino do fogo cósmico, 

situado ao extremo sul, enquanto em seu oposto estava Nilfheim, terra do frio e da 

escuridão. Aos poucos, os rios de gelo do norte foram seguindo pelo vazio do 

Ginungagap, congelando tudo em seu caminho e alcançando o fogo do reino do sul. 

Deste encontro, com o passar dos milênios, o gelo derreteu, tornando-se vapor. Este 

se condensava em espuma que, ao se solidificar, deu origem à vida: o gigante 

hermafrodita Ymir, que vai originar os deuses nórdicos, e uma vaca. 

 

Da mesma forma, a explicação inicial mantém um tom misterioso. Há uma 

entidade, Eru no caso de O Silmarillion, que já existia e que dá origem ao mundo tal 

qual o conhecemos. Não sabemos quem ele é ou de onde ele veio, assim como 

acontece com Ymir ou mesmo o Deus cristão. Com isso, inicia-se o tempo do mito, o 

tempo antes do tempo, como explica Mircea Eliade (2016, p. 11):   

 
[...] o mito conta uma história sagrada; ele relata um acontecimento ocorrido no 
tempo primordial, o tempo fabuloso do “princípio”. Em outros termos, o mito narra 
como, graças às façanhas dos Entes Sobrenaturais, uma realidade passou a existir, 
seja uma realidade total, o Cosmo, ou apenas um fragmento: uma ilha, uma espécie 
vegetal, um comportamento humano, uma instituição. É sempre, portanto, a 

                                                
Ilúvatar mas desenvolvido pelos Ainur, apresentava a forma de Eä. Este tema foi marcado pela 
discórdia de Melkor, mas o segundo tema, provavelmente indicando a formação de Arda, derrotou 
essa discórdia e a incorporou em si mesma. O terceiro tema, do qual os Ainur não participaram, tratou 
da criação dos Filhos de Ilúvatar e e sua história até o Domínio dos Homens. Também chamada de 
Música dos Ainur, A Grande Canção, a Música e a Canção. (Tradução nossa) 
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narrativa de uma “criação”: ele relata de que modo algo foi produzido e começou a 
ser. O mito fala apenas do que realmente ocorreu, do que se manifestou 
plenamente.  

  

No texto de Tolkien, a primeira criação do deus único são os Ainur, também 

chamados de Poderes, nomeação que também ocorria na mitologia escandinava. 

Aqui a mitologia do autor inglês passa a ganhar contornos próprios, em que a 

referência ao paganismo e ao politeísmo começam a unir-se a uma forma narrativa 

assimilada pela narrativa cristã presente na Bíblia. Clyde S. Kirby, que passou um ano 

com Tolkien e escreveu sobre o processo de produção de O Silmarillion, deixa clara 

essa mistura: 

 
My impression is that The Silmarillion is oriented as much on a Biblical pattern as it 
is on of Norse and other Mythologies. One interesting instance of this is the depiction 
of light in Middle-earth before the creation of sun and moon, following the model of 
the early verses of Genesis20. (1976, p.59) 

 

Os Poderes, quando lidos por um viés cristão, são vistos como anjos, mas não 

são somente isso. Eles possuem autonomia e são responsáveis por diferentes 

aspectos da vindoura Criação, formando assim um panteão místico. Tolkien explica 

em suas cartas que chamá-los de deuses é o equivalente mais próximo, porém, não 

o mais preciso.  

 
Os ciclos começam com um mito cosmogônico: a Música dos Ainur. Deus e os Valar 
(ou poderes: vertidos por deuses) são revelados. Estes últimos são o que 
chamaríamos de poderes angelicais, cuja função é exercer uma autoridade 
delegada em suas esferas (de domínio e governo, não de criação, fazer ou refazer). 
São “divinos”, isto é, originalmente estavam “fora” e existiam “antes” da criação do 
mundo. Seu poder e sua sabedoria são derivados de seu Conhecimento do drama 
cosmogônico, o qual perceberam primeiramente como um drama (ou seja, de certo 
modo como percebemos uma história composta por outra pessoa) e posteriormente 
como uma “realidade”. Pelo lado do simples artifício narrativo, isso assim se dá, é 
claro, para proporcionar seres da mesma ordem de beleza, poder e majestade que 
os “deuses” de uma mitologia maior que ainda assim podem ser aceitos – bem, 
digamos grosseiramente – por uma mente que creia na Santíssima Trindade. 
 Passe-se então rapidamente para a História do Elfos, ou o Silmarillion 
propriamente dito; para o mundo tal como o percebemos, mas obviamente 
transfigurado de uma maneira ainda semimítica: isto é, ele trata de criaturas 
racionais encarnadas de estatura mais ou menor comparável à nossa. O 
Conhecimento do Drama da Criação estava incompleto: incompleto em cada “deus” 
individual e incompleto se todo o conhecimento do panteão fosse reunido, pois (em 
parte para reparar o mal do rebelde Melkor, em parte para a conclusão de tudo em 

                                                
20 Minha impressão é a de que O Silmarillion é orientado tanto por um padrão bíblico quanto pela 
mitologia nórdica e outras mitologias. Um exemplo interessante disso é a representação da luz na 
Terra-Média antes da criação do sol e da lua, seguindo o modelo dos primeiros versos do Gênesis 
(Tradução nossa) 
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uma fineza de detalhes definitiva) o Criador não revelara tudo. A criação e a 
natureza dos Filhos de Deus eram os dois segredos principais. (CARPENTER, 
2006. p.143) 

 

É importante que o texto se inicie pelo começo de tudo, da mesma forma que 

a maioria das religiões e mitologias inicia-se pela cosmogonia: 

 
Não se deve esquecer que, na mitologia, a própria descrição do mito é possível 
somente em forma de narrativa da formação dos elementos desse mundo, e mesmo 
do mundo como um todo. Isso é explicado pelo fato de que a mentalidade mítica 
identifica o começo (a origem) e a essência, por isso mesmo dinamizando e 
narrativizando o modelo estático do mundo. Sendo assim, o pathos do mito começa 
bastante cedo a reduzir-se à cosmicização do caos primordial, à luta e à vitória do 
cosmos sobre o caos (isto é, a formação do mundo redunda, ao mesmo tempo, em 
seu ordenamento). Justamente este processo de criação do mundo é o principal 
objeto da representação e o principal tema dos mitos mais antigos. (MELETÍNSKI, 
2002, p.38-39) 

 

É comum que se compare o texto inicial ou O Silmarillion como um todo com o 

Antigo Testamento bíblico. A comparação é entendível em muitos níveis. Primeiro pelo 

fato de narrar a criação do mundo, a origem da terra e do homem e a origem das 

ameaças a esta Criação. No texto, é possível reconhecer trechos que nos remetem à 

palavra cristã, tal como a primeira frase do livro: “Havia Eru, o Único, que em Arda é 

chamado de Ilúvatar.” (TOLKIEN, 1999, p.3), que leva o leitor a “No princípio Deus 

criou os céus e a terra”. 

 

No entanto, ao observarmos o texto percebemos que a influência católica de 

Tolkien se dá mais em sua forma do que em seu conteúdo. A estrutura do texto e a 

sua sintaxe emulam o texto bíblico, fazendo com que ele soe familiar e que sejam 

relacionados facilmente. A narração dos primeiros acontecimentos do mundo se dá 

por períodos curtos e que relatam pequenos acontecimentos. 

 
Havia Eru, 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 de 
que tudo o mais fosse criado. E lhes falou, propondo-lhes temas musicais; e eles 
cantaram em sua presença, e ele se alegrou. Entretanto, durante muito tempo, eles 
cantaram cada um sozinho ou apenas alguns juntos, enquanto os outros 
escutavam; pois cada um compreendia apenas aquela parte da mente de Ilúvatar 
da qual havia brotado e evoluía devagar na compreensão de seus irmãos. Não 
obstante, de tanto escutar, chegaram a uma compreensão mais profunda, tornando-
se mais consoantes e harmoniosos. (TOLKIEN, 1999, p.3) 
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A partir de então a história segue com essa estrutura, mantendo o tom bíblico 

e religioso, mas com o seu conteúdo mais próximo das lendas antigas, trazendo para 

a ação este novo panteão criado. Com uma mistura de distintas inspirações, cria-se 

uma hierarquia divina na qual Eru é o grande deus, com suas criações, os Ainur, 

subordinados a ele com devoção e adoração. Ele é a razão da existência de todos, 

possuindo poder e luz que conquista suas criações. 

 
E aconteceu de Ilúvatar reunir todos os Ainur e lhes indicar um tema poderoso, 
desdobrando diante de seus olhos imagens ainda mais grandiosas e esplêndidas 
do que havia revelado até então; e a glória de seu início e o esplendor de seu final 
tanto abismaram os Ainur, que eles se curvaram diante de Ilúvatar e emudeceram. 
(TOLKIEN, 1999, p.3) 

 

Ilúvatar, o deus único Eru, atua como uma força inspiradora, mas não 

efetivamente de criação. Cada Ainur possui o conhecimento de uma parte da mente 

de seu criador, sendo inspirado e sendo instrumento para realização desse 

conhecimento. Eru mantém ciência de tudo o que está sendo feito; mesmo os Ainur 

tendo autonomia e livre-arbítrio na criação, tudo é de alguma forma controlado pelo 

criador, sendo parte do seu grande plano inicial.  Ainda que cada um possua uma 

dose de liberdade, é necessário que haja harmonia com o tema proposto: 

 
Disse-lhes então Ilúvatar: -- A partir do tema que lhes indiquei, desejo agora que 
criem juntos, em harmonia, uma Música Magnífica. E, como eu os inspirei com a 
Chama Imperecível, vocês vão demonstrar seus poderes ornamentando esse tema, 
cada um com seus próprios pensamentos e recursos, se assim o desejar. Eu porém 
sentarei para escutar; e me alegrarei, pois, através de vocês, uma grande beleza 
terá sido despertada em forma de melodia. (TOLKIEN, 1999, p. 3-4) 

 

Com isso, inicia-se a grande cosmogonia de Tolkien, de uma forma que 

combina com seus gostos e estilo literário: em uma canção. Cada Poder, seguindo o 

que sabe da mente de Ilúvatar, vai cantar em harmonia com os outros, realizando na 

canção o que fora imaginado, mas não fisicamente. 

 
E então as vozes dos Ainur, semelhantes a harpas e alaúdes, a flautas e trombetas, 
a violas e órgãos, e a inúmeros coros cantando com palavras, começaram a dar 
forma ao tema de Ilúvatar, criando uma sinfonia magnífica; e surgiu um som de 
melodias em eterna mutação, entretecidas em harmonia, as quais, superando a 
audição, alcançaram as profundezas e as alturas; e as moradas de Ilúvatar 
encheram-se até transbordar; e a música e o eco da música saíram para o Vazio, e 
este não estava mais vazio. Nunca, desde então, os Ainur fizeram uma música 
como aquela, embora tenha sido dito que outra ainda mais majestosa será criada 
diante de Ilúvatar pelos coros dos Ainur e dos Filhos de Ilúvatar, após o final dos 
tempos. Então, os temas de Ilúvatar serão desenvolvidos com perfeição e irão 
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adquirir Existência no momento em que ganharem voz, pois todos compreenderão 
plenamente o intento de Ilúvatar para cada um, e cada um terá a compreensão do 
outro; e Ilúvatar, sentindo-se satisfeito, concederá seus pensamentos o fogo 
secreto. (TOLKIEN, 1999, p.4)  

 

Ao descrever a canção criada em sua mitologia, Tolkien traz mais uma vez 

elementos de sua inspiração. Do catolicismo, as trombetas e os coros nos remetem 

imediatamente aos anjos e às figuras presentes em muitas liturgias. Das mitologias 

vem a forma. Como dito, as mitologias e suas lendas foram passadas por meio da 

oralidade, até que fossem registradas por escrito muito tempo depois de sua criação. 

É possível observar esse cenário na canção dos Ainur, com a sua organização como 

um grande salão medieval no qual cantavam-se os feitos heroicos. Era também 

através dessas canções que as mitologias se tornavam reais na imaginação de quem 

as ouvia.  

 

A união das inspirações de Tolkien também está na forma como a música é 

criada. “Harpas e alaúdes”, “flautas e trombetas” e “violas e órgãos” trazem um par de 

elementos dos dois mundos. Harpas, trombetas e órgãos, presentes nas igrejas e nas 

imagens de anjos e outros seres divinos, estão somados a alaúdes, flautas e violas, 

instrumentos utilizados pelos trovadores medievais para fazer música e 

acompanharem seus poemas com as lendas mitológicas. 

 

Quando observamos o mesmo trecho citado anteriormente em seu original, em 

inglês, temos: 

 
Then the voices of the Ainur, like unto harps and lutes, and pipes and trumpets, and 
viols and organs, and like unto countless choirs singing with words, began to fashion 
the theme of Ilúvatar to a great music; and a sound arose of endless interchanging 
melodies into the depths and into heights, and the places of the dwelling of Ilúvatar 
were filled to overflowing, and the music and the echo of the music went out into the 
Void, and it was not void. (TOLKIEN, 2013, p.3-4) 

 

 É possível perceber a melodia da canção criadora no próprio texto, como em 

“harps and lutes, and pipes and trumpets, and viols and organs”. As pausas dadas 

pelas vírgulas e pelo “and” impõem ritmo à leitura, ritmo este que ecoa uma música 

profunda e ressonante. O ritmo das palavras também é alternado, com as primeiras 

tendo vogais posteriores e as segundas com vogais anteriores, fazendo com que cada 

uma tenha um peso diferente ao ser pronunciada. As primeiras palavras de cada par, 
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“harps, pipes, viols”, apresentam a mesma batida, mantendo o ritmo. Este se mantém 

com “countless choir”, “sound arose”, “into the Void”, etc. Este movimento, o 

movimento do som, é o ato da criação, o preenchimento do vazio.  

 

É importante também perceber a escolha de palavras. Apesar de não serem 

palavras incomuns no inglês, todas têm sua origem no inglês médio e algumas 

apresentam formas arcaicas, como “heights”, cuja forma mais comum atualmente é 

“highs”. Esta escolha de forma também reflete o tom bíblico do texto em sua estrutura. 

Um exemplo disto é “dwelling”, que pode ser entendido como um simples local para 

se viver, mas é constantemente utilizado no mesmo sentido da expressão em 

português “morada de Deus”.   

 

Segue-se então a canção, com outros temas somando-se ao primeiro, cada 

qual introduzindo uma nova característica deste mundo sonoro que estava sendo 

criado. A criação é dos Ainur, mas a realização, fazer com que não seja apenas uma 

canção, mas um lugar verdadeiro, é de Ilúvatar. Saindo do local belo que havia criado 

juntamente com os Poderes, ele os leva para o Vazio. 

 
Entretanto, quando eles entraram no Vazio, Ilúvatar lhes disse: -- Contemplem sua 
Música! – E lhes mostrou uma visão, dando-lhes uma imagem onde antes havia 
somente o som. E eles viram um novo Mundo tornar-se visível aos seus olhos; e ele 
formava um globo no meio do Vazio, e se mantinha ali, mas não pertencia ao Vazio. 
E, enquanto contemplavam perplexos, esse Mundo começou a desenrolar sua 
história, e a eles parecia que o Mundo tinha vida e crescia. E, depois que os Ainur 
haviam olhado por algum tempo, calados, Ilúvatar voltou a dizer: -- Contemplem sua 
Música! Este é seu repertório. Cada um de vocês encontrará aí, em meio à imagem 
que lhes apresento, tudo aquilo que pode parecer que ele próprio inventou ou 
acrescentou. (TOLKIEN, 1999, p.6) 

 

 O mundo maravilha os Poderes, pois eles não perceberam que, enquanto 

cantavam, davam forma e ajudavam a criar esse lugar imaginado não por eles, mas 

pelo Único. Aqui, a mitologia se cria emulando a forma como as histórias surgem, uma 

vez que elas só existem porque outras pessoas as contam e recontam e, 

principalmente, em algum nível acreditam nelas.  

 

Não se percebe a força do que foi criado até que ele esteja pronto: “E eles 

viram um novo Mundo tornar-se visível aos seus olhos; e ele formava um globo no 

meio do Vazio, e se mantinha ali, mas não pertencia ao Vazio” (TOLKIEN, 1999, p.6). 



 

 70 

Ou ainda, quando as mitologias surgiram, não eram histórias de um tempo antigo, 

eram próximas e explicavam as razões para a devoção. Na sequência, sabemos que 

os Poderes são apenas os menestréis dessa história, uma vez que cada um sabia o 

passado e o presente daquilo que criara, mas não tinha ciência do plano original de 

Ilúvatar como um todo. Ainda, também, haviam coisas previstas e não previstas, que 

iriam se desenvolver no decorrer da história. 

 

 Entre os temas propostos por Ilúvatar, foi no terceiro que a sua criação única, 

e objeto da admiração dos Ainur, surgiu. Enquanto eles moldavam pensando apenas 

na beleza e na harmonia, Eru esperava que a música na qual trabalhavam 

concedesse forma à morada de seus filhos, cuja futura existência só ele sabia. 

 
Pois os filhos de Ilúvatar foram concebidos somente por ele; e surgiram com o 
terceiro tema; eles não estavam no tema que Ilúvatar propusera no início, e nenhum 
Ainur participou de sua criação. Portanto, quando os Ainur os contemplaram, mais 
ainda os amaram, por serem os Filhos de Ilúvatar diferentes deles mesmos, 
estranhos e livres; por neles verem a mente de Ilúvatar refletida mais uma vez e 
aprenderem um pouco mais de sua sabedoria, a qual, não fosse por eles, teria 
permanecido oculta até mesmo para os Ainur. (TOLKIEN, 1999, p.7) 

 

4.1 Melkor: do mais poderoso entre os Ainur ao primeiro senhor do escuro 
 

Antes de criar o mundo e seus filhos, Ilúvatar criou os Ainur, os Poderes. Eles 

são apresentados no Ainulindalë, como explicado anteriormente. Na segunda parte 

de O Silmarillion conhecemos melhor esses seres. Denominada Valaquenta, que 

assim como a primeira parte está em Quenya, significa “Conto dos Valar”. Valar é a 

designação dos mais poderosos entre os Ainur. “Os Grandes, entre esses espíritos, 

os elfos denominaram Valar, os Poderes de Arda; e os homens com frequência os 

chamavam de deuses.” (TOLKIEN, 1999, p.16) 

 

Ao todo eram sete Senhores dos Valar e sete Valier, as Rainhas. Em ordem de 

poder são os Valar Manwë, Ulmo, Aulë, Oromë, Mandos, Lórien e Tulkas; e as Valier 

Varda, Yavanna, Nienna, Estë, Vairë, Vána e Nessa. A escolha do número sete 

também encontra paralelo bíblico, uma vez que no Apocalipse citam-se os sete 

espíritos de Deus. Há diversas interpretações para o que seriam esses espíritos, entre 

elas a que diz que seriam sete anjos principais, os mais poderosos para realizar Seu 

trabalho (TOLKIEN, 2006, 187).  
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No entanto, o relato do que aconteceu está descrito na parte anterior. A canção 

que deu origem ao mundo, analisada anteriormente, narra a história de como os Ainur 

se dividiram e um deles se tornou o Inimigo. Apesar de serem entidades de caráter 

divino, eles possuíam livre arbítrio e podiam tomar suas decisões com base no acesso 

que tinham aos pensamentos de Ilúvatar. Foi durante a canção, ainda em seu primeiro 

tema, que a ambição e o orgulho surgiram para Melkor e ele se corrompeu: 

 
Agora, porém, Ilúvatar escutava, sentado, e por muito tempo aquilo lhe pareceu 
bom, pois na música não havia falha. Enquanto o tema se desenvolvia, no entanto, 
surgiu no coração de Melkor o impulso de entremear motivos da 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. (TOLKIEN, 1999, 
p.16) 

  

Ao contrário dos outros Ainur, Melkor não desejava mais desenvolver os temas 

para que a beleza e a harmonia da canção crescessem, mas de maneira que o seu 

papel e a sua importância aumentassem, sua soberba tomando forma. Isso pode ser 

visto no trecho: “surgiu no coração de Melkor o impulso de entremear motivos de sua 

própria imaginação”. Enquanto os outros só viram o que estavam criando quando 

Ilúvatar mostrou o que estavam cantando, Melkor queria ultrapassar os planos feitos 

para ele e seguir os seus próprios: “com isso procurava aumentar o poder e a glória 

do papel a ele designado”. Aumentar porque, dentre todos os outros Poderes, ele era 

o mais poderoso: 

 
A Melkor, entre os Ainur, haviam sido concedidos os maiores dons de poder e 
conhecimento, ele ainda tinha um quinhão de todos os dons de seus irmãos. Muitas 
vezes, Melkor penetrara sozinho nos espaços vazios em busca da Chama 
Imperecível, pois ardia nele o desejo de dar Existência a coisas por si mesmo; a 
seus olhos Ilúvatar não dava atenção ao Vazio, ao passo que Melkor se 
impacientava com o vazio. E no entanto ele não encontrou o Fogo, pois este está 
com Ilúvatar. Estando sozinho, porém, começara a conceber pensamentos próprios, 
diferentes daqueles de seus irmãos. (TOLKIEN, 1999, p.4) 

 

Mais uma vez é possível fazer quase que imediatamente uma associação ao 

relato da tradição cristã, com o diabo sendo, antes da Queda, o mais belo dos anjos. 

Essa história não é encontrada na Bíblia, mas faz parte da tradição judaico-cristã. O 

trecho de Ezequiel 28 faz referência ao príncipe da Pérsia (Daniel 10), mas é 

constantemente associada ao diabo, por conta de suas semelhanças. 
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Seu coração tornou-se orgulhoso 
por causa da sua beleza, 
e você corrompeu a sua sabedoria 
por causa do seu esplendor. 
Por isso eu o atirei à terra; 
fiz de você um espetáculo 
para os reis. Por meio dos seus muitos pecados 
e do seu comércio desonesto 
você profanou os seus santuários. 
Por isso fiz sair de você um fogo, 
que o consumiu, 
e reduzi você a cinzas no chão, 
à vista de todos 
os que estavam observando.  
(Ezequiel 28:17-18) 

 

No entanto, as questões mitológicas se mantêm considerando-se que Melkor 

tinha mais poder do que os outros, tendo os seus próprios poderes e uma parte do 

poder de seus irmãos. Além disso, há uma busca de criação solitária e uma 

independência dos outros, podendo ter pensamentos só seus, porém, por sua própria 

natureza, dentro dos planos de Eru. Da mesma forma que acontece com o trickster, 

há um comportamento egoísta, que pensa somente em si mesmo, mas que de toda 

forma vai afetar a todos à sua volta, não necessariamente de uma maneira ruim; 

muitas vezes suas ações, que parecem malignas ou enganadoras, acabam servindo 

para ações positivas dos outros. 

 

Ainda assim, não há maldade consciente inicialmente na atitude de Melkor, há 

apenas o exercício do livre-arbítrio, o qual os Poderes também possuem; apenas uma 

busca por preencher o vazio e por aumentar seu conhecimento. Tal qual o trickster, 

ele age por puro instinto, de forma ambígua, ele cria o mal porque estava em busca 

do bem, ou aquilo que ele acredita ser o bem, nem que seja para si mesmo. Sua busca 

é própria e solitária inicialmente, mas a música não parou e ele acaba por influenciá-

la. Como consequência, outros Poderes também terminam por alinhar sua música à 

dele. 

 
Alguns desses pensamentos ele agora entrelaçava em sua música, e logo a 
dissonância surgiu ao seu redor. Muitos dos que cantavam próximo perderam o 
ânimo, seu pensamento foi perturbado e sua música hesitou; mas alguns 
começaram a afinar sua música à de Melkor, e as melodias que haviam sido ouvidas 
antes soçobraram num mar de sons turbulentos. Ilúvatar, entretanto, escutava 
sentado até lhe parecer que em volta de seu trono bramia uma tempestade violenta, 
como a de águas escuras que guerreiam entre si numa fúria incessante que não 
queria ser aplacada. (TOLKIEN, 1999, p.4-5) 
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A partir de então a mitologia de Tolkien ganha um contorno próprio. Se antes 

as mitologias eram cantadas, agora a canção faz parte da criação também em seus 

textos. Mais uma vez deve-se observar o original em inglês para entender o ritmo dos 

sons no texto: 

 
Some of these thoughts he now wove into his music, and straightway discord rose 
about him, and many that sang nigh him grew despondent, and their thought was 
disturbed and their music faltered; but some began to attune their music to his rather 
than to the thought which they had at first. Then the discord of Melkor spread ever 
wider, and the melodies which had been heard before foundered in a sea of turbulent 
sound. (TOLKIEN, 2013, p.4) 

 

O ritmo do texto segue contínuo até o momento em que a ação rebelde de 

Melkor será apresentada; “straightway” corta abruptamente o ritmo do texto, da 

mesma forma que o ato narrado, sendo essa a palavra mais longa utilizada. A partir 

de então, esse novo ritmo se impõe e mistura-se com o que vinha sendo apresentado. 

As palavras apresentam muito mais /a/, deixando o som mais profundo e ressonante. 

Quando a dissonância de Melkor começa a se espalhar, o ritmo se acelera e há uma 

predominância de sons mais ásperos, tais como “spread ever wider” e “heard before”.  

 

É interessante também notar que a palavra utilizada para marcar a rebeldia de 

Melkor, “discord”, realmente possui um significado musical que pode ser traduzido, e 

o foi, como dissonância, mas seu sentido torna-se ambíguo no texto original. Em 

português, o termo dissonância é associado com mais frequência à música e, neste 

cenário, à falta de harmonia, mas em inglês também pode significar, de acordo com o 

dicionário de Cambridge, falta de concordância entre pessoas e coisas –

disagreement—, diferença de opiniões, disputa, guerra.  

 

Ou seja, também pode ser entendido como discórdia. Nesse caso as duas 

ideias convergem para o mesmo ponto, uma vez que realmente Melkor criou uma 

ruptura na música que estava sendo criada, mas também ela marca o momento inicial 

de rebeldia e do início da disputa entre o bem e o mal. Disputa que ocorre dentro do 

personagem e também entre ele e os outros.   

 

Ao criar a dissonância, Melkor chamou a atenção de Ilúvatar, que se viu 

obrigado a reagir. Apesar da ameaça, o Único sorria e fez surgir um novo tema musical 
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que conversava com o anterior e ao mesmo tempo o superava. Pode-se reparar uma 

semelhança com o processo que ocorrera historicamente, quando a tradição oral se 

utilizava do que já havia e o complementava, inserindo temas e questões que lhes 

eram interessantes. A partir de então inicia-se uma guerra musical: “Mas a 

dissonância de Melkor cresceu em tumulto e o enfrentou. Mais uma vez houve uma 

guerra sonora, mais violenta do que antes, até que muitos dos Ainur ficaram 

consternados e não cantaram mais, e Melkor pôde dominar” (TOLKIEN, 1999, p.5).  

 

A resposta de Ilúvatar não é tão branda e um terceiro tema surge em resposta 

ao domínio de Melkor. Parecia que duas canções seguiam em paralelo, sendo uma 

completamente diferente da outra: 

 
Uma era profunda, vasta e bela, mas lenta e mesclada a uma tristeza 
incomensurável, na qual sua beleza tivera principalmente origem. A outra havia 
agora alcançado uma unidade própria; mas era alta, fútil e infindavelmente 
repetitiva; tinha pouca harmonia, antes um som uníssono e clamoroso como o de 
muitas trombetas soando apenas algumas notas. E procurava abafar a outra música 
pela violência de sua voz, mas suas notas mais triunfais pareciam ser adotadas pela 
outra e entremeadas em seu próprio arranjo solene. (TOLKIEN, 1999, p.5) 

 

 É interessante observar que ao longo desta disputa durante o terceiro tema, 

uma canção não se sobrepõe à outra. A canção de Melkor é alta, totalmente diferente 

do tema proposto e tenta subjugar aquela que estava sendo produzida pelos outros 

Valar, mas Ilúvatar a toma e transforma em algo belo e calmo. Assim, o bem 

representado na beleza da canção inicial se contamina com o mal que ainda é apenas 

uma dissonância, uma rebeldia. Da mesma forma que o mal surge do bem e o deforma 

posteriormente, não é possível originar algo sem a fonte divina. Ao interromper a 

canção, Ilúvatar se pronuncia e explica o que aconteceu com as melodias, além de 

deixar claro que Melkor foi mero instrumento:  

 
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, 1999, p.6) 

 

Ora, a própria dissonância não é obra de Melkor. Ela fez parte da criação e 

misturou-se ao tema original para que alcançasse o objetivo inicial do Único. Ilúvatar 

deixa claro que, mesmo em sua rebeldia, Melkor continua seguindo o plano maior: “E 

aquele que tentar, provará não ser senão meu instrumento na invenção de coisas 
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ainda mais fantásticas, que ele próprio nunca imaginou”. Os Poderes não conheciam 

por completo a mente de Ilúvatar, mas muitas das belas coisas criadas por seus filhos 

foram frutos de suas batalhas contra Melkor e das tentativas de resistir a ele.  

 

Ou seja, nesse momento o personagem age como o trickster. Essa figura, 

assim como Melkor na canção, não age por maldade consciente, mas de certa forma 

egoísta. A ação do trickster se dá porque a narrativa precisa ser desenvolvida, e ele 

é seu elemento motivador. Para que algo bom ocorra no final, é preciso que aconteça 

alguma de suas travessuras e assim, a história se desenvolva, muitas vezes com a 

ajuda do próprio para atingir a solução.  

 
De uma maneira ou de outra, os motivos ligados ao trickster, ou seja, ao trapaceiro, 
ocupam um lugar conspícuo nos enredos das novelas do Oriente e do Ocidente. 
Como pretexto para a ação do trapaceiro tanto serve o impulso para satisfazer sua 
paixão (desejo), quanto a necessidade de evitar um prejuízo, ou a vingança, por um 
ato perigoso ou ameaçador por ele perpetrado, por parte de seu 
antagonista/rival/perseguidor (contrapatifaria). Muito raramente a trapaça serve à 
finalidade de permitir-lhe atravessar alguma provação prevista. A categoria da 
“provação”, remotamente ligada à iniciação, é característica apenas do enredo do 
conto maravilhoso e não é absolutamente típica para a novela. Nos enredos 
mitológicos arquetípicos, o alvo do trickster era, na maioria das vezes, a caça de 
alguma presa, quase sempre para dela se alimentar e, muito mais raramente, o 
momento sexual. Na novela, ao contrário, a esperteza está ligada, na maioria das 
vezes, a finalidades erótico-amatórias. (MELETÍNSKI, 2002, p.160) 

 

Da mesma forma, a rebeldia de Melkor é utilizada para que o plano de Ilúvatar 

se cumpra, trazendo mais uma vez a visão cristã de Tolkien com um grande Deus uno 

responsável pelo destino de todos: “E tu, Melkor, descobrirás todos os pensamentos 

secretos de tua mente e perceberá que eles são apenas uma parte do todo e 

subordinados à sua glória” (TOLKIEN, 1999, p.6).  

 

4.2 Melkor e Manwë: o trickster e o herói cultural 
 

Não somente Melkor era capaz de modificar o tema, mas todos os outros Valar 

o eram. A diferença é que Melkor o modifica para seus próprios desejos egoístas, o 

que causa a dissonância, e não para o bem da canção como conjunto: 

 
Except for the mythological presentation of God’s revelation as the Great Music, we 
have here theological ideas familiar to us from the Bible and from Milton’s Paradise 
Lost: angels are created before the material universe; God reveals to them 
something of his plans. But we now have an element original to Tolkien. […] In other 
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words, some elements of the created universe are not directly invented by God, but 
are “variations” of God’s creation themes by the angels. 
[…] 
One result, however, of this freedom to create variations on Ilúvatar’s themes given 
to the Ainur is that the greatest of the Ainur, Melkor, attempts to introduce variations 
inconsistent with the themes, creating discord. But out of this discord Ilúvatar creates 
greater harmony; […]21 (PURTILL, 2006, p. 125) 

 

Na sequência, narrando as consequências da interrupção da Canção, sabemos 

que alguns Ainur, sob a liderança de Melkor, passam a alimentar o desejo de habitar 

este novo mundo. Com isso, também se conhece melhor sobre o antagonista desta 

história. É importante notar que ele, neste momento, segue com seu papel duplo, 

enganando e procurando formas de ir contra o plano de Ilúvatar, mesmo que não 

conscientemente maligno: 

 
E ele fingia, a princípio até para si, que desejava ir até lá e ordenar tudo pelo bem 
dos Filhos de Ilúvatar, controlando o turbilhão de calor e frio que o atravessava. No 
fundo, porém, desejava submeter à sua vontade tanto elfos quanto homens, por 
invejar-lhes os dons que Ilúvatar prometera conceder-lhes; e Melkor desejava ter 
seus próprios súditos e criados, ser chamado de Senhor e ter comando sobre a 
vontade de outros. (TOLKIEN, 1999, p.8) 

 

Aqui observamos que Melkor enganava inclusive a si mesmo, buscando razões 

para desejar o que desejava: “E ele fingia, a princípio até para si, que desejava ir até 

lá e ordenar tudo bem dos Filhos de Ilúvatar, controlando o turbilhão de calor e frio 

que o atravessava.”. Tal como o trickster, suas ações são duplas, havendo o potencial 

para o mal, e também buscando aquilo que não pode ter, passando a concretizar, 

materializar esse potencial. Ao mesmo tempo em que ele quer a ordenação do mundo 

para elfos e homens, também o quer por conta de seu próprio desejo: “No fundo, 

porém, desejava submeter à sua vontade tanto elfos quanto homens, por invejar os 

dons que Ilúvatar prometera conceder-lhes; e Melkor desejava ter seus próprios 

súditos e criados, ser chamado de Senhor e ter comando sobre a vontade de outros.” 

 

                                                
21 Exceto pela mitológica apresentação da revelação de Deus como a Grande Música, nós temos ideias 
teológicas familiares da Bíblia e de Paraíso Perdido de Milton: anjos são criado antes do universo 
material; Deus revela a eles algo de seus planos. Mas nós agora temos um elemento original de Tolkien. 
[...] Em outras palavras, alguns elementos do universo criado não são inventados diretamente por Deus, 
mas são “variações” feitas pelos anjos dos temas de criação de Deus. [...] Um resultado, entretanto, 
dessa liberdade de criar variações nos temas de Ilúvatar dada aos Ainur é que o maior deles, Melkor, 
tenta introduzir variações inconsistentes com os temas, criando dissonância. Mas dela Ilúvatar cria 
grande harmonia; [...] (Tradução nossa) 
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É importante ressaltar que ao mesmo tempo que sua atitude e suas ações se 

assemelham às do trickster, também há o paralelo com o diabo cristão, cuja tradição 

judaica narra ter sido um anjo, tido como o mais belo de todos, que se tornaria 

conhecido como Lúcifer e que caíra ao desejar ser maior do que o próprio Deus que 

o criara.   

 
Como você caiu dos céus, 
ó estrela da manhã, filho da alvorada! 
Como foi atirado à terra, 
você, que derrubava as nações! 
Você, que dizia no seu coração: 
"Subirei aos céus; 
erguerei o meu trono 
acima das estrelas de Deus; 
eu me assentarei no monte da assembleia, 
no ponto mais elevado do monte santo. 
Subirei mais alto 
que as mais altas nuvens; 
serei como o Altíssimo". 
(Isaías 14: 12-14) 

 

Melkor era o mais poderoso entre os Ainur, mas ainda era submetido ao poder 

e vontade de Ilúvatar. Ele alimentava o desejo de ter quem o admirasse, ainda que o 

Único visse os elfos e homens como filhos e não como súditos. No entanto, esse era 

o papel dos Poderes, estes sim prestavam devoção e admiração ao Único, sendo 

também o papel inicial de Melkor; seu desejo era inverter essa posição, vendo nos 

Filhos de Ilúvatar a oportunidade para que tivesse seus próprios súditos. Tal qual 

como Lúcifer, Melkor não quer mais reverenciar, mas ser reverenciado. Seu desejo é 

o de ser igual ao Único. 

 

Em seguida, a terra, Eä, é concretizada e passa existir onde só havia o Vazio. 

E o tempo começa quando alguns dos Ainur, entre eles os 14 poderosos apresentados 

no início, despedem-se e decidem habitar o Mundo. Com isso, o poder deles passa a 

ser contido no Mundo e restrito a ele, para sempre. Devido a essa escolha são 

chamados Valar, nome que significa Os Poderes do Mundo. Ao chegarem, percebem 

que a Canção não estava de todo concretizada e era preciso fazê-la com seu trabalho. 

 

Aqui, a complexidade da maldade na mitologia de Tolkien é deixada clara, 

aproximando-se ainda mais das lendas nórdicas, cujos deuses não são benevolentes, 
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e se afasta da narrativa bíblica, uma vez que ela é muito mais determinante da 

dualidade existente entre bem e mal. Como diz o texto de Tolkien: 

 
[...] 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! (1999, p.10) 

 

A maldade faz parte da criação do mundo, ela esteve lá desde o começo e, 

ainda mais importante, a possibilidade de sua existência está dentro dos planos e 

desígnios de deus. “Evil is presented, in short, as a perversion of good. Often it is even 

a parody. (...) Evil represents, further, a privation of being. It is always the Dark 

Shadow; its blackness is the privation of light, its shadowiness the privation of 

substance.”22 (URANG, 1971, p. 109) Eru sabia que a rebelião de Melkor poderia 

ocorrer e a usa como instrumento da realização de sua vontade, uma vez que o poder 

dos Ainur emerge dele e a distorção ocorre por conta da liberdade que foi concedida. 

Esta também é uma característica do trickster, uma vez que sua função é justamente 

a de confundir e embaralhar os pares simbólicos tradicionais de luz e trevas, bem e 

mal, forte e fraco etc. 

 
Tipicamente, essas redes de significação são construídas em torno de conjuntos de 
opostos: gordo e magro, escravos e homens livres, por exemplo, ou – de maneira 
mais categórica – verdadeiro e falso, natural e artificial, real e ilusório, limpo e sujo. 
O que os tricksters às vezes fazem é desarranjar esses pares e, assim, desarranjar 
a própria rede. (HYDE, 2017, p.111) 

 
Ao se rebelar, Melkor acabou permitindo a ascensão de Manwë como líder dos 

Valar. Uma vez que era o mais poderoso entre os Valar, tal como o diabo que era o 

mais belo dos anjos, Melkor seria o comandante óbvio, mas volta-se para o mal. 

Assim, tal como o trickster, acaba por se tornar a sombra do herói cultural, daquele 

que será o porta-voz de Eru em Arda. Como explicado no Valaquenta:  

 
Manwë e Melkor eram irmãos no pensamento de Ilúvatar. O mais poderoso 
daqueles Ainur que vieram para o Mundo foi inicialmente Melkor. Já Manwë tem a 
maior estima de Ilúvatar e compreende com mais clareza seus objetivos. Ele foi 
designado para ser, na plenitude do tempo, o primeiro de todos os Reis: senhor do 
reino de Arda e governante de todos os que o habitam. (TOLKIEN, 1999, p. 16) 

                                                
22 O mal é apresentado, em resumo, como uma perversão do bem. Muitas vezes é até uma paródia. 
[...] O mal representa, além disso, uma privação de ser. É sempre a sombra escura; sua negritude é a 
privação da luz, sua sombra a privação da substância. (Tradução nossa) 
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 É importante notar a emulação da crença de Tolkien em seus escritos. Ele 

defendia que gostar e admirar as mitologias antigas não feria sua fé ou sua devoção 

a Deus. O escritor considerava que o homem criara tais divindades porque ainda não 

estava pronto para compreender a completude de Deus, assim utilizava da dádiva da 

subcriação para, tal qual como o Criador, dar origem e ordenar o mundo. Os homens 

vão chamar os Valar de deuses, e, assim como temos Zeus e Odin nas mitologias, 

Manwë vai ser o chefe, o líder destes. A descrição de Manwë segue: 

 
Manwë e Varda raramente se separam, e permanecem em Valinor. Suas moradas 
são acima das neves eternas, em Oiolossë, a torre suprema da Taniquetil, a mais 
alta de todas as montanhas na face da Terra. Quando Manwë sobe ao seu trono e 
olha em volta, se Varda estiver a seu lado, ele vê mais longe do que todos os outros 
olhos, através da névoa, através da escuridão e por sobre as léguas dos mares. 
(TOLKIEN, 1999, p. 16-17) 

 

Podemos comparar esse trecho com a descrição de Odin, que assim como 

Manwë amava as aves velozes, possuía dois corvos que o ajudavam a ver e ouvir 

melhor do que qualquer outro deus, sendo suas fontes de informação e chamados por 

nomes que podem ser traduzidos como pensamento e memória. 

 
Como Pai Universal, o mais nobre e sagrado dos deuses nórdicos, Odin representa 
o espírito universal todo-abrangente, personificando vitória e sabedoria, condução 
e proteção dos guerreiros e nobres. Do trono Hlidskialf em Asgard (reservado 
apenas para Odin e Frigga), ele supervisionava e vigiava tudo o que acontecia no 
mundo das divindades, gigantes, elfos, anões e seres humanos. (FAUR, 2011, p. 
152) 

  

 Assim, Manwë torna-se o contraponto de Melkor, aquele que busca garantir 

que o plano de Eru seja seguido e se concretize enquanto o outro tenta distorcê-lo e 

torná-lo como ele próprio. “Manwë era, porém, irmão de Melkor na mente de Ilúvatar; 

e este foi o principal instrumento do segundo tema que Ilúvatar havia criado para 

combater da dissonância de Melkor.” (TOLKIEN, 1999, p. 10). Da mesma forma há 

quem interprete a relação entre Odin e Loki de forma parecida ou, ao menos, muito 

próxima. 

 
De todos os deuses Loki é o mais próximo de Odin, fato interpretado por alguns 
escritores como Loki sendo um agente da vontade – explícita ou oculta – de Odin, 
ou mesmo personificando sua sombra, além de completa-lo, expressando senso de 
humor, leveza e diversão, traços inexistentes na personalidade de Odin. (FAUR, 
2011, 194-195) 
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  Um é o complemento do outro, um sendo definido pela existência do outro. 

Odin não teria alguns de seus grandes feitos se não fosse a ação de Loki. Da mesma 

forma, pode-se observar a beleza da criação de Ilúvatar e a sabedoria e benevolência 

de Manwë por oposição à inveja e ao orgulho de Melkor. Um precisa do outro, mas 

isso não impede que sejam inimigos e que busquem cada um a vitória sobre o outro. 

 
Para Rhona Beare (fã que fez diversas perguntas a Tolkien para um evento de 
amigos fãs de O senhor dos anéis) 
No mito cosmogônico, é dito que Manwë é “irmão” de Melkor, isto é, eram coevos e 
equipotentes na mente do Criador. Melkor tornou-se o rebelde e o Diabolos dessas 
histórias, que disputava o reino de Arda com Manwë. (CARPENTER, 2006, p. 270) 

 

Os dois então lutam, cada qual apoiado por aqueles Poderes que atraíra para 

si, mas Manwë vence e garante que Melkor não tome Arda, fazendo com que parta 

temporariamente. Enquanto isso, Manwë e os outros Valar, vão habitar Arda para 

esperar a chegada dos Filhos de Ilúvatar, pelos quais encheram-se de amor. Eles 

assumem formas para interagir com eles quando despertassem, formas estas que 

procuravam trazer familiaridade, mas também impedir que entrassem em contato com 

algo tão poderoso que não eram capazes de suportar.  

 

Da mesma forma que os homens utilizam roupas, os Valar vestiram 

características de acordo com seus temperamentos e afinidades, podendo despir-se 

delas e andarem por Arda sem serem reconhecidos. Não se tratavam apenas de 

escolhas, mas de reflexos de suas próprias existências. Escolhas que nos remetem 

às representações das divindades das antigas mitologias, nas quais ventos, estações 

do ano, entre outras condições naturais, eram vistos como manifestações destes 

poderes.  

 

 Enquanto habitavam a Terra e colocavam em prática os planos de Ilúvatar, 

Melkor os observava “trajados com roupas do Mundo, e eram lindos e gloriosos ao 

olhar” e os via transformar Arda em um “jardim para seu prazer”. “Cresceu-lhe então 

muito mais a inveja; e ele também assumiu forma visível; mas, em virtude de seu 

ânimo e do rancor que nele ardia, essa forma era escura e terrível. E ele desceu sobre 

Arda com poder e majestade maiores do que os de qualquer outro Vala.” (TOLKIEN, 

1999, p. 11-12) 
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 Tem-se então início a primeira batalha pelo domínio de Arda. Segundo a 

história criada por Tolkien, estas lendas e histórias foram compiladas pelos elfos, que 

as ouviram diretamente dos Valar em Valinor. Assim, não há muitos detalhes sobre 

como se travou a disputa, principalmente no que diz respeito a Melkor. O que foi 

relatado tratou-se do esforço dos Poderes em manter e cuidar de Arda para receber 

os Filhos, enquanto Melkor, incapaz de criar nada por si mesmo apenas de distorcer 

as criações divinas, procurava impedir esse trabalho e corromper tudo ao seu gosto. 

“[...] e eles criaram terras, e Melkor as destruía; sulcavam vales, e Melkor os erguia; 

esculpiam montanhas, e Melkor as derrubava; abriam cavidades para os mares, e 

Melkor o desfazia ou corrompia.” (TOLKIEN, 1999, p. 12)  

 

 Posteriormente, após a chegada dos Primogênitos, os elfos, é dito que muitos 

deles, sem conhecerem os Valar e sua bondade, se perderam na escuridão e 

acabaram aprisionados por Melkor. Não se sabe exatamente o que aconteceu com 

eles pois ninguém jamais conheceu a fundo as intenções e as ações de Melkor, mas 

se diz que foram pervertidos e se tornaram os orcs, uma vez que Melkor nada pode 

criar. 

 
É porém considerado verdadeiro pelos sábios de Eresseä que todos aqueles quendi 
que caíram nas mãos de Melkor antes da destruição de Utumno foram lá 
aprisionados, e, por lentas artes de crueldade, corrompidos e escravizados; e assim 
Melkor gerou a horrenda raça dos orcs, por inveja dos elfos e em imitação a eles, 
de quem eles mais tarde se tornaram os piores inimigos. Pois os orcs tinham vida e 
se multiplicavam da mesma forma que os Filhos de Ilúvatar; e nada que tivesse vida 
própria, nem aparência de vida, Melkor jamais poderia criar desde sua rebelião no 
Ainulindalë antes do Início. Assim dizem os sábios. E, no fundo de seus corações 
negros, os orcs odiavam o Senhor a quem serviam por medo, criador apenas de 
sua desgraça. Esse pode ter sido o ato mais abjeto de Melkor, e o mais odioso aos 
olhos de Ilúvatar. (TOLKIEN, 1999, p.49) 

 

 Com essa disputa, os Valar e Melkor acabaram por terminar de moldar Arda. 

Aqui não é Eru que completa o trabalho, como Deus, mas os Poderes, o que lhes 

confere um caráter mais próximo de deuses do que de anjos, mas o fazem seguindo 

a Canção que mantém na cabeça. Ou seja, de certa forma, mesmo com as 

interferências de Melkor, foi feita a vontade de Ilúvatar, ou mesmo, inadvertidamente, 

ao tentar criar suas distorções, Melkor faz a vontade do Único, concretizando seus 

planos.  
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E, no entanto, o trabalho deles não foi totalmente vão; e embora em tarefa ou em 
parte alguma sua vontade e determinação fossem perfeitamente cumpridas, e todas 
as coisas fossem em matiz e forma diferentes da intenção inicial dos Valar, apesar 
disso, lentamente, a Terra foi moldada e consolidada. (TOLKIEN, 1999, p.12) 

 

 Assim, é possível observar a ideia maligna relacionada ao diabo cristão de 

corromper e distorcer tudo que é bom. No entanto, também é possível associá-la ao 

trickster, que de certa forma pode ter suas ações entendidas como as do diabo, com 

um intuito de maldade e desejo de destruição, porém necessárias para que o objetivo 

fosse alcançado. Como mencionado anteriormente, a figura do trickster muitas vezes 

é um “mal necessário” que funciona como catalizador ao obrigar o herói cultural, nesse 

caso todos os Valar, a agirem e cumprirem o plano divino. 

 
[...] Loki é o inimigo da entropia, da acomodação ou inércia; ele usa o caos como 
uma fria e calculada estratégia para promover mudanças ou ampliar a 
compreensão, ativando o potencial inato dos espectadores e facilitando o 
crescimento individual. Como trapaceiro, ele força a exposição fria das verdades, 
promovendo o reconhecimento das máscaras e das sombras, cobrando o preço 
inerente aos desafios pela dor, tristeza ou vergonha. (FAUR, 2011, p. 193) 

 

 Varda, Senhora das Estrelas, é companheira de Manwë e a luz de Ilúvatar vive 

em seu semblante, um importante contraponto àquele que se tornaria o primeiro 

senhor do escuro. Ela veio em auxílio de Manwë em sua guerra contra Melkor “pois 

conhecia Melkor antes do início da Música e o rejeitava; e ele a odiava e temia mais 

do que a qualquer outro ser criado por Eru.” (TOLKIEN, 1999, p. 16). Ela não é a única 

Valier a se opor diretamente a Melkor. Nienna, que vive sozinha, também se opõe a 

ele por saber exatamente do que ele é capaz. 

 
Ela conhece a dor da perda e pranteia todos os ferimentos que Arda sofreu pelos 
estragos provocados por Melkor. Tão imensa era sua tristeza, à medida que a 
Música se desenvolvia, que seu canto se transformou em lamento bem antes do 
final; e o som do lamento mesclou-se aos temas do Mundo antes que ele 
começasse. Não chora porém por si mesma; e quem escutar o que ela diz, aprende 
a compaixão e a persistência na esperança. (TOLKIEN, 1999, p. 19)  

 

 Não é só dos Filhos de Ilúvatar que Melkor sente inveja. O Senhor do Escuro 

também a direciona a Aulë, outro Vala. Neste trecho conseguimos perceber que o 

problema não eram os pensamentos e os desejos de Melkor, mas o que ele fazia com 

o seu livre-arbítrio, como ele tornava seus impulsos em algo ruim. 
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Melkor sentia inveja de Aulë pois era Aulë o que mais se assemelhava a ele em 
idéias e poderes; e houve um longo conflito entre os dois, no qual Melkor sempre 
desfigurava ou desfazia as obras de Aulë; e Aulë se exauria a reparar os tumultos 
e as desordens de Melkor. Os dois também desejavam criar coisas que fossem 
suas, novas e ainda não imaginadas pelos outros, e gostavam de ter sua habilidade 
elogiada. Aulë, porém, mantinha-se fiel a Eru e submetia tudo o que fazia à sua 
vontade; e não invejava o feito dos outros, mas procurava conselhos e os dava. Ao 
passo que Melkor dissipava seu espírito em inveja e ódio, até que afinal não fazia 
mais outra coisa a não ser ridicularizar o pensamento de terceiros, e destruiria todas 
as obras alheias se pudesse. (TOLKIEN, 1999, p. 18).  

 

 Ou seja, Melkor a princípio não era mau, mas ambicioso e desejoso. Ao 

contrário de Aulë, não foi capaz de utilizar esses sentimentos para continuar a obra 

de Ilúvatar, mas passou a distorcê-la e a alimentar o seu orgulho com seus feitos. Ao 

longo da história das primeiras eras, Melkor caminha a cada decisão para o mal 

absoluto, que é a não-existência completa, ainda que Tolkien não considere algo 

como o “mal absoluto” em suas histórias, principalmente porque, para o escritor, isto 

seria não existir. 

 
De uma carta para Anne Barrett, Houghton Mifflin Co. 
Na minha história não lido com o Mal Absoluto. Não creio que haja tal coisa, uma 
vez que ela é nula. Não creio, de qualquer modo, que qualquer “ser racional” seja 
completamente mau. Satã caiu. Em meu mito, Morgoth caiu antes da Criação do 
mundo físico. Na minha história, Sauron representa uma aproximação do 
completamente mau tão próximo quanto possível. (CARPENTER, 2006, p. 233) 

 

Na concepção de Tolkien, a existência é boa, pois Eru existe e cria a partir de 

si, ocupando o Vazio. O mal absoluto é a não-existência, o Vazio. As ações dos seres, 

de espécie divina ou não, são variações em escala que partem da existência 

completa, o bem, para a inexistência total, o mal. Além do que todos, não importando 

se elfo, humano ou Vala, apresentam livre-arbítrio, podendo escolher seguir por um 

caminho ou por outro e até mesmo retornar e escolher novamente, ainda que com as 

devidas consequências.  

 

A escolha é uma questão muito importante para Tolkien: “Choosing is involved, 

for Tolkien’s story makes it emphatically clear that we are free to choose”23 (URANG, 

1971, p. 110) Por conta de suas escolhas, Melkor não pode criar, apenas deformar e 

destruir, tornando-se cada vez mais Vazio do que um ser de luz e jamais considerando 

a possibilidade de se redimir. 

                                                
23 A escolha está envolvida, pois a história de Tolkien deixa enfaticamente claro que somos livres 
para escolher (Tradução nossa) 
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 Sua deformação não é necessariamente voluntária, mas pode ser 

consequência de suas ações. Além dos Valar, os Maiar também são espíritos que 

habitaram o mundo, sendo da mesma natureza que os Poderes, mas de grau inferior. 

Geralmente serviam a algum dos Valar cujo poder tinha afinidade com os seus. Ao 

tentar atrair alguns dos Maiar para sua vassalagem, Melkor causou danos 

irreparáveis, seja porque mudaram de lado, seja porque ficaram marcados por sua 

tentação. 

 

Ossë é o Maia vassalo de Ulmo, Senhor das Águas. Melkor tentou atraí-lo para 

sua própria vassalagem, mas assim como o mar que Ossë comanda, não conseguiu 

dominá-lo e passou a odiar a ambos. Melkor prometera-lhe todo o reino e poder de 

Ulmo, se Ossë o traísse, o que causou enormes turbulências no mar. Até que Ossë 

foi controlado e levado à presença de Ulmo para que se redimisse, utilizando-se de 

seu livre-arbítrio.  

 
Ossë foi perdoado e voltou a seu compromisso de lealdade, ao qual tem sido fiel. 
Isso, na maior pare do tempo, já que o prazer da violência nunca o abandonou por 
completo e às vezes ele se enfurece, em seus caprichos, sem nenhuma ordem de 
Ulmo, seu senhor. (TOLKIEN, 1999, p. 22) 

 

  O nome Melkor significa “Aquele que se levanta Poderoso”, mas tal qual o 

diabo na tradição cristã, ele renunciou a esse nome. Os elfos, especialmente os 

noldor, ou seja, aqueles do segundo grupo de elfos a seguir os Valar até o Oeste, 

foram os que sofreram mais diretamente com suas ações e se recusam a pronunciar 

seu nome. Eles o rebatizaram de Morgoth, Sinistro Inimigo do Mundo. Seu poder era 

imenso, uma vez que “Dispunha dos poderes e conhecimentos de todos os outros 

Valar, mas os desviava para objetivos perversos e desperdiçava sua força em 

violência e tirania.” (TOLKIEN, 1999, p. 23) 

 

Como o próprio Tolkien chama, Melkor tem sua rebelião, voltando-se contra o 

Único e tudo aquilo que este criara. “A major parallel between the Bible and The 

Silmarillion is a great Fall, in both cases premeditated if not actually begun on heaven 
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and descending finally to a vast and devilish opposition against everything heavenly.”24 

(KILBY, 1976, p. 60) Seu momento de queda é muito próximo do que o imaginário 

popular ocidental tem da Queda de Lúcifer. 

 
Do esplendor, por arrogância, caiu no desdém por tudo o que não fosse ele mesmo, 
um espírito devastador e impiedoso. O entendimento ele transformou em sutileza, 
em perverter à própria vontade tudo o que quisesse usar, e acabou se tornando um 
mentiroso contumaz. Começou desejando a Luz, mas, quando viu que não podia 
possuí-la só para si, desceu através do fogo e da ira, em enormes labaredas, até 
as Trevas. E às trevas recorreu principalmente em seus atos malignos em Arda e 
encheu-as de temor por todas as criaturas vivas. (TOLKIEN, 1999, p. 23) 

 

Da mesma forma que aconteceu com Satanás, Melkor não caiu sozinho. Levou 

consigo alguns dos Maiar que serviam a ele, além de outros que serviam a diferentes 

Valar. Além disso, conseguiu atrair outros com o passar do tempo com mentiras e 

presentes; estes tornaram-se criaturas malignas e assumiram formas horrendas, 

como os balrogs. Entre eles está seu mais fiel e poderoso servo, aquele que viria a 

substituí-lo no título de Senhor do Escuro: Sauron. Inicialmente, ele era um dos Maiar 

de Aulë, aquele que era mais próximo ao temperamento de Melkor.  

 
Em todos os atos de Melkor, o Morgoth, em Arda, em seus imensos trabalhos e nas 
trapaças originadas por sua astúcia, Sauron teve participação; e era menos maligno 
do que seu senhor somente porque por muito tempo serviu a outro, e não a si 
mesmo. No entanto, nos anos posteriores, ele se elevou como uma sombra de 
Morgoth e como um espectro de rancor, e o acompanhou no mesmo caminho 
desastroso de descida ao Vazio. (TOLKIEN, 1999, p. 24) 

 

Nesse trecho, que encerra o Valaquenta, mais uma vez Tolkien deixa claro que 

a maldade é a não existência, o mau é aquele que busca o Vazio e por ele é atraído, 

a tal ponto que em algum momento cessará de existir e se tornará o próprio Vazio. 

Tanto que o fim de Sauron é a destruição completa ao fim de O Senhor dos Anéis, 

mas seus feitos malignos se mantêm. 

 

Em seguida, inicia-se O Silmarillion propriamente dito. Quenta Silmarillion, ou 

a história das Silmarils, é terceira parte, ou livro, do compilado de contos. Mais uma 

vez, como nos contos das mitologias, alguns temas que foram trabalhados nas outras 

partes são retomados, contados essencialmente iguais, porém podendo ter novas 

                                                
24  Um paralelo maior entre a Bíblia e O Silmarillion é a grande Queda, em ambos os casos, 
premeditado, se não realmente iniciado no céu e chegando finalmente a uma oposição vasta e diabólica 
contra tudo o que é celestial. (Tradução nossa)    
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informações. Assim, o primeiro capítulo é Do início dos tempos. A guerra mencionada 

ao final do Valaquenta é retomada.  

 

O início dos tempos, o momento que deixa de ser o tempo mitológico, o tempo 

do mito, e que principia a contagem das eras, mas não do tempo como o fazemos 

hoje, ocorre antes mesmo que Arda estivesse finalizada e compreende os anos de 

prevalência de Melkor e a disputa de poder entre ele e os Valar.  

 

Tendo sido o primeiro a descer, expulso por Ilúvatar, Melkor pode distorcer e 

moldar a Terra antes que fosse detido. Os Valar conseguem causar sua fuga 

momentânea, permitindo que eles continuem com a concretização da Música. Foi 

nesse período que Yavanna, Valië que ama tudo o que nasce da terra, começou a 

plantar seus frutos e dar vida ao que vira na canção: duas lamparinas que trariam luz 

para Arda, “iluminando tudo como se fosse sempre dia” (TOLKIEN, 1999, p.28). 

 

Enquanto Arda era cultivada e progredia, Melkor mantinha-se escondido, 

observando e invejando tudo o que era feito, no escuro, longe da luz que agora 

iluminava a criação do Único. 

 
E Melkor sabia de tudo o que era feito, pois já naquela época dispunha de espiões 
e amigos secretos entre os Maiar, que havia atraído para sua causa. E muito ao 
longe, nas trevas, ele se enchia de ódio, sentindo inveja do trabalho de seus pares 
e desejando submetê-los. Assim, Melkor chamou a si os espíritos que desviara para 
seu serviço, fazendo-os sair das mansões de Eä, e se considerou forte. E, vendo 
que essa era sua hora, ele mais uma vez se aproximou de Arda e baixou os olhos 
até ela; e a beleza da Terra em sua Primavera o enfureceu ainda mais. (TOLKIEN, 
1999, p.28) 

 

Vendo o progresso e a beleza que florescia em Arda, os Poderes resolveram 

celebrar. As luzes criadas por Aulë a pedido de Yavanna faziam com que se sentissem 

seguros e não percebessem a movimentação das sombras. Depois de tanto tempo no 

escuro, remoendo sua inveja e alimentando seu orgulho, Melkor “se tornara escuro 

como a Noite do Vazio” (TOLKIEN, 1999, p. 29). Como dito anteriormente, as criações 

de Ilúvatar possuem livre-arbítrio, podendo partir do bem (existência) e chegar ao mal 

(Vazio). Neste trecho, podemos entender que Melkor está cada vez mais se 

aproximando desse mal, já assumindo características da não-existência. 

 



 

 87 

Melkor iniciou então as escavações e a construção de uma enorme fortaleza nas 
profundezas da Terra, debaixo das montanhas escuras onde os raios de Illuin eram 
frios e pálidos. Esse reduto foi chamado Utumno. E, embora os Valar ainda nada 
soubessem a respeito, mesmo assim a perversidade de Melkor e a influência 
maléfica de seu ódio emanavam de lá, e a Primavera de Arda foi destruída. [...] Os 
Valar tiveram então certeza de que Melkor estava agindo novamente, e saíram à 
procura de seu esconderijo. Melkor, porém, confiante na resistência de Utumno e 
no poder de seus servos, apresentou-se de repente para a luta e deu o primeiro 
golpe antes que os Valar estivessem preparados; atacou as luzes de Illuin e Ormal, 
arrasou suas colunas e quebrou suas lamparinas. Quando as enormes colunas 
desmoronaram, terras fenderam-se e mares elevaram-se em turbulência. E, quando 
as lamparinas foram derrubadas, labaredas destruidoras se derramaram pela Terra. 
E a forma de Arda, além da simetria de suas águas e de suas terras, foi desfigurada 
naquele momento, de modo tal que os primeiros projetos dos Valar nunca mais 
foram restaurados. (TOLKIEN, 1999, p. 29) 

 

 Aqui podemos observar o quanto a figura de Melkor absorve características 

das duas figuras a que corresponde. Ao voltar à terra, cria uma fortaleza para si, nas 

profundezas, de onde exala a maldade e a sombra, uma espécie de inferno no mesmo 

plano de Arda. Ali alimenta seu orgulho e sua inveja dos outros que não caíram. Mas 

ao mesmo tempo, não há a malícia de se manter nas sombras e de lá planejar 

friamente a derrocada de seus inimigos. Seu orgulho faz com que tenha atitude de 

trickster, confiando demais na sua capacidade e no seu poder. Diversas vezes, Loki 

cria confusões porque subestima a reação dos outros deuses, como nos episódios em 

que some com os cabelos da mulher de Thor ou acaba causando a morte de Baldir. 

 

Da mesma forma, sua atitude precipitada garante uma certa segurança, uma 

vez que os Valar desviam suas forças para conter a destruição feita à Arda e impedir 

que esta continuasse e se tornasse irreversível, sendo obrigados a deixar a 

perseguição a Melkor de lado e não derrotá-lo definitivamente naquele momento. 

Principalmente porque os Filhos de Ilúvatar ainda não haviam surgido e os Poderes 

não sabiam onde eles habitavam e temiam prejudicá-los. 

 

Christopher Tolkien, explica em A lenda de Sigurd e Gudrún (2010, p. 251) que 

Loki é uma figura complexa e, como aparece pouco no poema traduzido por Tolkien, 

merecia ao menos uma explicação, encontrada na Edda em prosa. Principalmente 

porque a sua conduta é vista por Sturlson como maligna, mas é graças a ela e a 

algumas de suas espertezas que os outros deuses conseguem promover o bem. 

 
De todas as divindades setentrionais Loki é a mais enigmática; a antiga literatura 
nórdica está repleta de referências a ele e histórias a seu respeito, e não é possível 
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caracterizá-lo em breve espaço. Mas, visto que Loki somente aparece aqui nestes 
poemas e nas palavras de meu pai acerca dele são dadas à p. 55-6, parece ao 
mesmo tempo adequado e suficiente citar a descrição por Snorri Sturlson na Edda 
em prosa: 
 Também contado entre os Æsir é Loki, que alguns chamam de promotor de 
desordens do Æsir, o primeiro pai das mentiras e a mácula de todos os deuses e 
homens. Loki é vistoso e belo de rosto, mas de disposição maligna e conduta 
volúvel. Supera todos os demais naquela esperteza que se chama de astúcia e tem 
manhas para todas as circunstâncias. Muitas e muitas vezes causou grandes 
transtornos aos deuses, mas frequentemente os tirou de transtornos graças aos 
seus logros. 

 

É também a atitude de Melkor que vai fazer com que os Valar se estabeleçam 

junto aos limites do mundo, posição essencial para a posterior saída de Valinor, nome 

da região na qual estabeleceram morada, de Arda e a criação da rota plana, tal qual 

a Avalon do rei Arthur. Assim como o trickster age de forma que a história se 

movimente, Melkor também o faz, de certa forma, concretizando planos de Ilúvatar 

que tanto ele quanto os Valar não tinham conhecimento consciente, uma vez que seus 

pensamentos eram próprios, mas inspirados pelo Único. 

 

Ilúvatar não entrou no mundo, manteve-se fora dele. Assim, todos os Valar que 

foram para Arda mantiveram o conhecimento que adquiriram ao participar da Canção 

e da parte do seu pensamento em que foram criados, mas nada além disso. Manwë 

refletia em seu trono e buscava conselho do Único, mas o sentia em seu coração, não 

falava diretamente com ele. Desde que passaram a fazer parte do tempo, os Valar se 

surpreenderam com os acontecimentos. “De fora do Mundo, embora todas as coisas 

possam ser prenunciadas em música ou previstas em visões remotas, para aqueles 

que realmente entrem em Eä, uma coisa de cada vez os apanhará desprevenidos, 

como algo novo e inaudito.” (TOLKIEN, 1999, p. 48) 

 

A localização dos Poderes em Valinor também acabou se tornando um 

contraponto a Utumno. Enquanto a fortaleza de Melkor se localizava nas profundezes 

e ali ele alimentava a escuridão, Valinor era um ponto de luz, no qual tudo que era 

mais belo foi salvo da destruição e eles puderam novamente criar, fazendo com que 

o local fosse ainda mais bonito que Arda em sua Primavera. Ali, futuramente chamado 

de Terras Imortais, não havia fim para nada que estivesse vivo, tudo era abençoado. 

É nesse momento que nascem as Duas Árvores de Valinor, criações mais célebres 

de Yavanna, e cujo nascimento marca o início da contagem do tempo de Arda. 
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Enquanto os Valar se preparavam para a vinda dos Primogênitos, os elfos, os 

primeiros dos Filhos de Ilúvatar a ocupar Arda, criando e embelezando Valinor, a 

Terra-média era iluminada apenas pelas estrelas. Importante perceber que não era 

completa escuridão, mas uma penumbra, iluminada pelas criações de Varda no céu, 

o que permitia uma ação quase livre de Melkor.  

 
E nas trevas habitava Melkor, e ele ainda saía com frequência, sob muitos disfarces 
de poder e terror, brandindo frio e fogo, dos cumes das montanhas às fornalhas 
profundas que se encontram sob elas; e tudo o que fosse cruel, violento ou fatal 
naqueles tempos é a ele atribuído. (TOLKIEN, 1999, p. 32) 

 

Uma das principais características do trickster nas antigas tradições 

mitológicas é ser muitas vezes a sombra do herói cultural. Como neste momento ainda 

não há outros habitantes de Arda, Manwë, entendido como o herói cultural, segue 

sendo este contraponto a Melkor. “Manwë não dá atenção à própria honra, nem sente 

apego pelo poder, mas governa todos para a paz. [...] E ele foi designado vice-regente 

de Ilúvatar, Rei do mundo dos Valar, dos elfos e dos homens, principal baluarte contra 

o mal de Melkor.” (TOLKIEN, 1999, p. 34) 

 

4.3 Os filhos de Ilúvatar e a inveja de Melkor 
 

Da mesma forma que os deuses da mitologia nórdica foram posteriormente 

creditados como pessoas reais cujos feitos os levaram ao patamar de deuses, 

portanto fazendo com os povos que neles acreditavam se vissem como seus herdeiros 

e descendentes, os Valar possuíam essa mesma acepção por parte dos Filhos de 

Ilúvatar. Como os Poderes não participaram da criação dos Filhos de Ilúvatar durante 

a Música, não compreendiam o tema por completo e não ousaram acrescentar nada 

com relação a eles. “Motivo pelo qual os Valar estão para essas famílias mais como 

antepassados e chefes do que como senhores.” (TOLKIEN, 1999, p.35) 

 

Estes eram os elfos, os Primogênitos, com os quais os Ainur possuíam mais 

afinidade. Também eram imortais, tendo suas vidas ligadas ao destino de Arda, eram 

artesãos e criaram as coisas belas e, posteriormente, iriam habitar Valinor juntamente 

com os Poderes. Entretanto, poderiam perecer por ferimento ou tristeza, até mesmo 

por estarem cansados do mundo; caso algo assim ocorresse, iriam habitar os salões 

de Mandos, podendo retornar, caso fosse sua escolha.  
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Os homens, por outro lado, eram estranhos aos Ainur, pois receberam um dom 

especial, no qual seus corações não encontrariam descanso dentro dos limites do 

mundo, partindo após um curto período de tempo. Somente Ilúvatar possui 

conhecimento do local de sua morada final. Alguns, aqueles que se aproximaram dos 

elfos e se tornaram reis, tiveram sua vida estendida, vivendo mais do que a maioria, 

mas jamais deixando de ser mortais. 

 
Ilúvatar sabia, porém, que os homens, colocados em meio ao torvelinho dos 
poderes do mundo, se afastariam com frequência do caminho e não usariam seus 
dons em harmonia; e disse: -- Esses também, no seu tempo, descobrirão que tudo 
o que fazem resulta no final em glória para minha obra. – Contudo, os elfos 
acreditam que os homens costumam ser motivo de tristeza para Manwë, que 
conhece a maior parte da mente de Ilúvatar; na opinião dos elfos, os homens são 
mais parecidos com Melkor do que com qualquer outro Ainur, embora Melkor 
sempre os tenha temido e odiado, mesmo aqueles que lhe prestaram serviços. 
(TOLKIEN, 1999, p.36) 

 

Muito por conta do ódio de Melkor, o presente de Ilúvatar aos homens foi 

desvirtuado. “Melkor, porém, lançou sua sombra sobre esse dom, confundindo-o com 

as trevas; e fez surgir o mal do bem; e o medo, da esperança.” (TOLKIEN, 1999, p.36-

37). Com isso, o homem foi decaindo cada vez mais e vivendo ainda menos tempo do 

que antes, a ponto de os reis dos homens, por sua vez, não apresentarem uma vida 

mais longa que a de seus súditos. 

 

Em alguns momentos, Tolkien faz uma relação direta entre Melkor e o mal 

cristão. Antes do despertar dos elfos, que se dá no terceiro capítulo, Da chegada dos 

elfos e do cativeiro de Melkor, quando a Terra-média vivia sob a penumbra das 

estrelas, Melkor dominava as regiões e espalhava suas criaturas. Os únicos Valar que 

iam constantemente para essa região eram Yavanna e Oromë. Eles caminhavam 

pelas terras escuras, protegendo o que podiam das ações de Melkor e levando 

notícias para Valinor. 

 
No norte, porém, Melkor aumentava suas forças e não dormia, mas vigiava e 
trabalhava. Os seres nefastos que ele havia pervertido andavam à solta, e os 
bosques escuros e sonolentos eram assombrados por monstros e formas 
pavorosas. E, em Utumno, reuniu ele ao seu redor seus demônios, aqueles espíritos 
que primeiros lhe haviam sido leais nos seus dias de esplendor e se tornado mais 
parecidos com ele em sua depravação. (TOLKIEN, 1999, p. 45)   

 



 

 91 

Os elfos o chamavam de Caçador, e quando algum deles se perdia e nunca 

mais retornava, era dito que ele os tinha pego. Isso inspirava medo em seus corações. 

No entanto, tratava-se de uma referência a Oromë, último dos Valar a deixar a Terra-

média, tamanho o amor que sentia por estas terras. Sua ira era temível e ria enquanto 

batalhava com Melkor na Primeira Era. “É caçador de monstros e feras cruéis e adora 

cavalos e cães de caça.” (TOLKIEN, 1999, p.20) 

 

Aqui, Melkor age como trickster com os elfos e com Oromë. Para retardar o 

encontro e poder continuar capturando os Primogênitos para suas perversidades e, 

ainda, sabendo que Oromë ia constantemente à Terra-média, Melkor utiliza-se das 

características do outro Vala para assustar e espantar os elfos, fazendo com que 

temessem a ambos. Além de enganar o próprio Oromë, uma vez que as ações de 

Melkor associaram o grande caçador ao Senhor do Escuro, e com isso atrapalhando 

o desejo de Oromë encontrar os elfos e tendo de lidar com o medo deles. 

 

Por Oromë, Melkor sentia um imenso ódio, e o temia. Assim, ele “ou mandou 

realmente seus servos obscuros como cavaleiros, ou espalhou rumores mentirosos” 

(TOLKIEN, 1999, p. 49), fazendo com que os elfos temessem e fugissem de Oromë, 

retardando o encontro com os Valar. Tanto que este foi o primeiro dos Poderes a ter 

contato com os Primogênitos e alguns fugiram e se perderam na escuridão. Após 

encontrá-los, Oromë levou as notícias para Valinor e voltou para a Terra-média para 

protegê-los. 

   

Ao saberem da chegada dos Filhos de Ilúvatar, os Valar se alegraram, mas 

também se preocuparam com as possíveis ações de Melkor. Manwë, então, refletiu e 

sentiu o conselho de Ilúvatar em seu coração, convocando a todos para enfrentar o 

Senhor do Escuro, atitude que fez com que mais uma vez Arda fosse afetada, tendo 

sua geografia modificada pelo conflito, o que também assustou os elfos, que sentiram 

os tremores e viram as mudanças de rios e montanhas. 

 

Melkor foi perseguido até seu esconderijo sombrio, onde Tulkas lutou com ele 

e o aprisionou dentro das profundezas de Utumno. “Lutou com ele e o imobilizou com 

o rosto no chão. E Melkor foi acorrentado com Angainor, a corrente que Aulë havia 
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feito, e levado prisioneiro; e o mundo teve paz por uma longa era.” (TOLKIEN, 1999, 

p.51) Foi levado acorrentado e vendado para Valinor, para enfrentar julgamento. 

 
E ele foi levado ao Círculo da Lei. Ali prostrou-se aos pés de Manwë e implorou 
perdão; mas sua súplica foi negada, e ele foi levado à prisão na fortaleza de 
Mandos, de onde ninguém consegue escapar, nem Vala, nem elfo, nem homem 
mortal. Vastas e fortes são essas construções, e elas foram erguidas a oeste da 
terra de Aman. Lá Melkor foi condenado a permanecer ao longo de três eras, antes 
que sua causa voltasse a ser julgada e ele pudesse mais uma vez implorar perdão. 
(TOLKIEN, 1999, p.51) 

 

Mesmo com a ameaça subjugada e Melkor preso, os Valar entraram em debate 

a respeito de como proceder com os Primogênitos. Além de preocupados com as 

criaturas de Melkor que ainda estavam livres, eles também questionaram o que 

poderia acontecer aos elfos, cuja beleza encantava aos Poderes e os fazia desejarem 

que os Primogênitos estivessem próximos. Os Valar entraram em conselho e, ainda 

quem nem todos concordassem, decidiram chamar os Filhos de Ilúvatar à sua 

presença. Nem todos responderam ao chamado, sendo três o número de clãs que 

partiram para oeste. 

 

Assim começou “o Apogeu do Reino Abençoado, a plenitude de sua glória e 

bem-aventurança, longo na contagem dos anos, mas muito breve na memória e 

mente.” (TOLKIEN, 1999, p. 67), narrado no capítulo seis, De Fëanor e da libertação 

de Melkor. Ali, os noldor, uma das três famílias élficas a partir para Valinor, prosperou. 

Cresceram em conhecimento e habilidades e foram responsáveis pela criação de 

coisas belas.   

 

 Nesse período nasceu Fëanor, filho mais velho da casa de Finwë, rei dos noldor 

e um dos primeiros a ouvir as palavras de Oromë e a convocação dos Valar. Após seu 

nascimento, sua mãe se enfraqueceu. Ela dizia que toda a força para gerar novos 

filhos e viver haviam sido passadas para Fëanor. Nos jardins de Lórien, morada do 

Vala Irmo e local onde todos procuram alívio e repouso, a mãe de Fëanor deitou para 

descansar e seu espírito deixou o corpo, nunca mais retornando. Finwë então dedicou 

todo seu amor à criação do filho. 

 
E Fëanor crescia rapidamente, como se houvesse dentro dele um fogo secreto 
aceso. Era alto, belo de rosto e dominador; seus olhos tinham um brilho penetrante, 
e seus cabelos eram negros e lustrosos. Para atingir seus objetivos, era ávido e 
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obstinado. Poucos chegaram a conseguir mudar sua atitude por meio de conselhos, 
ninguém pela força. (TOLKIEN, 1999, p.68) 

 

 Fëanor tornou-se o mais habilidoso dos artífices dos eldar, capaz de criar as 

mais belas obras. Assim como em seu trabalho com as pedras, achava que as 

pessoas e suas mentes deviam se dobrar, sem compreendê-las, mas dominando-as. 

Por conta dessa postura, não aceitou quando seu pai tomou para si uma segunda 

esposa, iniciando uma cisão na casa de Finwë. Assim, o apogeu de Valinor caminhava 

para o seu fim. 

 
Pois ocorreu que Melkor, como os Valar haviam determinado, completou sua pena 
de cativeiro, tendo permanecido três eras no cárcere de Mandos, totalmente só. Por 
fim, como Manwë havia prometido, ele foi conduzido novamente diante dos tronos 
dos Valar. Contemplou então sua glória e sua bem-aventurança; e a inveja encheu 
seu coração. Viu os Filhos de Ilúvatar sentados aos pés dos Poderosos, e o ódio o 
dominou. Observou a abundância de pedras preciosas, e as cobiçou. Ocultou, 
porém, seus pensamentos e adiou sua vingança. (TOLKIEN, 1999, p.70) 

 

4.4 Melkor: fingimento e engano 
 

No momento em que está novamente diante dos Valar, Melkor age com certa 

esperteza, mantendo seus pensamentos para si mesmo, evitando um confronto 

naquele momento, o qual facilmente perderia. Não sabemos o que ocorreu durante o 

período preso, mas sabemos que ele não se regenerou, mas aparentemente 

alimentou seu ódio e seu orgulho. Assim sendo, ele faz o jogo necessário para garantir 

aquilo de que mais necessita no momento, a liberdade. 

 
Diante dos portões de Valmar, Melkor humilhou-se aos pés de Manwë e suplicou 
seu perdão, jurando que, se pudesse ser equiparado mesmo ao mais ínfimo dos 
seres livres de Valinor, ajudaria os Valar em todas as suas obras e, principalmente, 
na cura dos muitos danos que causara ao mundo. E Nienna auxiliou em sua súplica; 
mas Mandos não se pronunciou. (TOLKIEN, 1999, p. 70) 

 

 No parágrafo anterior, vimos que Melkor oculta seus pensamentos, sabendo 

que não seria estratégico revelá-los. Assim, surge humilde diante dos Valar, pedindo 

desculpas e se comprometendo não somente a um bom comportamento, mas a 

recuperar aquilo que destruíra. Tal como o trickster, mascara seus verdadeiros 

pensamentos e desejos para conquistar aquilo que almeja. Além disso, como vimos 

anterioremente, Nienna acompanha sua defesa, uma importante posição nesse 

momento. 
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Mais poderosa do que Estë é Nienna, irmã dos fëanturi, que vive sozinha. Ela 
conhece a dor da perda e pranteia todos os ferimentos que Arda sofreu pelos 
estragos provocados por Melkor. Tão imensa era sua tristeza, à medida que a 
Música se desenvolvia, que seu canto se transformou em lamento bem antes do 
final; e o som do lamento mesclou-se aos temas do Mundo antes que ele 
começasse. Não chora, porém, por si mesma; e quem escutar o que ela diz, 
aprende a compaixão e a persistência na esperança. (TOLKIEN, 1999, p. 19) 

 

 Nienna tinha ciência do mal causado por Melkor mesmo antes dos temas da 

Música terem terminado e Arda ter sido de fato criada. Ela é a Valië da compaixão, 

assim, o fato dela ter se posto em favor de Melkor e de sua recuperação é importante 

na decisão dos outros Poderes, afinal, mesmo tendo visto tudo o que ele causara e 

poderia causar, ela entendia que ele ainda podia retornar e mudar. Assim, Manwë 

concede o perdão, mas por precaução, não por uma desconfiança consciente, decide 

que Melkor não pode deixar Valimar, nem sair de seu domínio. 

 
Entretanto, eram aparentemente justos todos os atos e palavras de Melkor naquela 
época; e tanto os Valar quanto os eldar se beneficiavam de sua ajuda e de seus 
conselhos, se os procurassem. Portanto, dentro de pouco tempo, ele recebeu 
permissão para andar livremente pelo território; e a Manwë pareceu que o mal de 
Melkor estava curado. (TOLKIEN, 1999, p. 70) 

 

  O novo compartimento de Melkor parece corroborar sua regeneração; seu 

pedido de perdão e promessa de redenção parecem ser legítimos. Ora, este 

comportamento remete ao modo de agir do trickster. 

 
Aproveitar e bloquear uma oportunidade, confundir a polaridade, camuflar rastros – 
essas são algumas das marcas da inteligência do trickster. A última delas conduz 
ao item final dessa lista preliminar: se o trickster consegue disfarçar seus rastros, 
certamente consegue se disfarçar. Consegue codificar a própria imagem, distorcê-
la, ocultá-la. (HYDE, 2017, p.78) 

 

 Assim, Melkor consegue enganar a todos. Além da própria astúcia e 

capacidade de esconder suas verdadeiras intenções, ele contava com a bondade dos 

Valar, incapazes de conhecer e entender a maldade. Os únicos que não se deixaram 

enganar foram Tulkas e Ulmo, pois o haviam combatido por muito tempo e o 

conheciam bem. Contudo, obedeceram a decisão de Manwë, uma vez que não iriam 

se rebelar para combater a rebelião. 

 
Pois Manwë era isento de maldade e não conseguia compreendê-la; e sabia que no 
início, no pensamento de Ilúvatar, Melkor havia sido igual a ele; e Manwë não 
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chegava a enxergar as profundezas do coração de Melkor e não percebia que o 
amor o abandonara para sempre. Ulmo, porém, não se iludiu. E Tulkas cerrava os 
punhos sempre que via passar Melkor, seu inimigo. (TOLKIEN, 1999, p. 70-71) 

 

 A enganação não se dirigia apenas aos Poderes, mas também aos eldar, os 

quais Melkor já havia assustado e enganado assim que despertaram. Suas intenções 

de dominação e governo do mundo voltaram-se então para eles. Dos três grupos de 

elfos que partiram para Valinor, apenas os noldor lhe deram atenção. 

 
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. Por esse motivo, mais ainda simulava amor por eles, procurando sua 
amizade e lhes oferecendo seu conhecimento e seus serviços em qualquer grande 
obra que quisessem empreender. [...] Já os noldor se encantavam com o 
conhecimento oculto que lhes poderia revelar. E alguns deram ouvidos a palavras 
que teria sido melhor nunca terem escutado. Melkor de fato declarou mais tarde que 
Fëanor havia aprendido grandes artes com ele em segredo, e que havia sido 
instruído por ele em suas maiores obras; mas Melkor mentia, em sua cobiça e 
inveja, pois nenhum dos eldalië jamais odiou Melkor mais do que Fëanor, filho de 
Finwë, que primeiro lhe deu o nome de Morgoth. E, embora tivesse se enredado 
nas tramas da perversidade de Melkor contra os Valar, Fëanor jamais conversou 
com ele nem aceitou seus conselhos. Pois Fëanor era movido pelo fogo de seu 
próprio coração, apenas; trabalhando sempre com rapidez e em solidão; e não 
pedia ajuda nem procurava a opinião de ninguém que habitasse Aman, fosse 
grande, fosse pequeno, à única e breve exceção de Nerdanel, a Sábia, sua esposa. 
(TOLKIEN, 1999, p. 71) 

 

 Fëanor, como dito, tinha um temperamento duro e não aceitava outras 

opiniões. Seu comportamento fará com que protagonize situações que deixarão 

consequências com as quais muitas gerações de elfos terão que lidar. Assim, Melkor 

se aproveita da figura complexa de Fëanor para confundir aos outros, alegando que 

o havia influenciado em seus belos trabalhos. Fëanor também será responsável pela 

renomeação de Melkor e é melhor apresentado no capítulo sete, Das Silmarils e da 

inquietação dos noldor. 

 

 Nesta época, havia em Valinor as duas Árvores que iluminavam o Reino 

Abençoado. Uma das maiores obras de Fëanor foi a confecção das Silmarils, pedras 

preciosas impressionantes que guardavam dentro de si a luz das Árvores, e assim 

brilhavam sozinhas, mesmo na escuridão. Não se sabe de que material elas foram 

feitas, pois eram inquebráveis, mas é dito, quase como um prenúncio de um mito 

apocalíptico, que se saberá como elas foram produzidas, “Mas não antes do Fim, 

quando retornará Fëanor, que pereceu antes que o Sol fosse criado, e agora está 

sentado nos Palácios da Espera e não surge mais entre seus parentes; somente 
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depois que o Sol passar, e a Lua cair, será conhecido de que substância elas eram 

feitas.” (TOLKIEN, 1999, p.73) 

 

 As joias encantaram a todos, tanto que foram abençoadas por Varda e nada 

mau poderia tocá-las. Fëanor também ficou impressionado com o próprio trabalho, 

tanto que se apegou profundamente a ele, desejando-as apenas para si. O que teve 

sua contraparte em Melkor, que também desejou as Silmarils e as quis 

exclusivamente.  

 
Daquela época em diante, instigado por esse desejo, ele buscou, cada vez mais 
avidamente, um meio de destruir Fëanor e encerrar a amizade entre os Valar e os 
elfos; mas disfarçou seus objetivos com astúcia, e nenhuma malignidade podia ser 
vislumbrada no semblante que ele apresentava. Por muito tempo dedicou-se ele a 
esse trabalho, e a princípio lentos e estéreis eram seus esforços. Contudo, quem 
semeia mentiras no final não deixará de ter sua colheita; e em breve poderá 
descansar da labuta enquanto outros vão colher e semear em seu lugar. Melkor 
sempre encontrava ouvidos que lhe dessem atenção, e algumas línguas que 
aumentassem o que haviam escutado; e suas mentiras passaram de amigo a 
amigo, como segredos cujo conhecimento demonstra a sabedoria de quem os 
revela. Amargo foi o preço pago pelos noldor, nos tempos que se seguiram, pela 
tolice de manter os ouvidos abertos. (TOLKIEN, 1999, p. 74) 

 

 O fato de se manter em Valinor e caminhar entre os Valar e os eldar, nada 

influenciou na maldade de Melkor. Na verdade, ele seguiu alimentando sua inveja e 

encontrando cada vez mais motivos para odiar os Filhos de Ilúvatar. E assim como 

ele uma vez escolheu encaminhar-se para a maldade, e muitos levou com ele, passou 

a fazer o mesmo com aqueles que lhe permitiam aproximação. Entretanto, não 

encerrava o seu jogo de parecer regenerado, podendo assim espalhar suas mentiras 

e suas palavras dúbias. 

 
Quando via que muitos se inclinavam em sua direção, Melkor costumava caminhar 
entre eles; e, em meio a suas belas palavras, eram entremeadas outras, com tanta 
sutileza, que muitos daqueles que as ouviam, ao procurar se lembrar, acreditavam 
terem elas brotado de seu próprio pensamento. (TOLKIEN, 1999, p. 74) 

 

 Suas palavras eram belas e agradáveis, fazendo com que o era dito parecesse 

real e muito lógico. Aqui, Melkor mais uma vez assume sua estrutura de trickster, 

fazendo com que o que seria absurdo fosse visto como normal, enquanto pelo lado 

diabólico planta a dúvida e a desconfiança. Parecia-lhes que ninguém havia lhes dito 

nada, que tinham tido estas ideias por si próprios, a ponto de rumores surgirem entre 
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eles de que só foram levados a Valinor para que não crescessem em beleza e poder 

e suplantassem os Poderes.  

 
Naquela época, além disso, embora os Valar soubessem de fato da chegada dos 
homens, que ocorreria, os elfos nada sabiam a respeito; pois Manwë não lhes havia 
feito essa revelação. Melkor, porém, falou-lhes em segredo dos homens mortais, 
percebendo que o silêncio dos Valar poderia ser distorcido. (TOLKIEN, 1999, p.75) 

 

 Até mesmo as palavras e pensamentos eram distorções, não criando nada por 

si mesmo. Com isso, a paz de Valinor foi destruída e os tempos de harmonia 

acabaram, tendo sido corrompidos por dentro e não por conta de um ataque frontal 

ou de um exército. A ação perversa de Melkor insuflou orgulho nos corações dos 

noldor, fazendo com que se voltassem contra os Valar, sendo o principal deles Fëanor. 

A rebelião dos eldar contra todos era o objetivo final das mentiras de Melkor, que 

jamais dirigiu suas tramas diretamente a ele, agindo pelas sombras e fazendo com 

que Fëanor acreditasse ter chegado às conclusões sozinho. As distorções foram tão 

bem concebidas que o elfo passou a amar as Silmarills com amor egoísta, 

esquecendo que a luz que havia nas joias não era dele. 

 

Quando esta primeira etapa estava concluída, Melkor começou a causar a 

discórdia entre os elfos, colocando Fëanor contra os irmãos e vice-versa. Até então, 

a violência que surgia em seus corações não havia resultado em ações, a não ser das 

mais egoístas como espalhar as mentiras ou esconder seus trabalhos de vista. No 

entanto, como ressalta Purtill (2006, p. 14), “The real heroes, and to some extent even 

the real villains of Tolkien’s, are capable of both good and evil”25. Ou seja, neste 

momento tanto Melkor quanto Fëanor apresentam o mesmo potencial. 

 

Da mesma forma que Loki, Melkor age nas sombras, sem enfrentar diretamente 

o que considera como inimigo ou objeto de desejo. No entanto, no texto de Tolkien, 

Melkor ganha contornos mais malignos, principalmente com o passar do tempo, e 

cada vez mais ele alimenta o ódio e a inveja em seu coração.  

 
Nas descrições de Snorri Sturluson, apesar da ênfase dada aos seus aspectos 
negativos, nota-se que Loki é um ser astuto e travesso, criativo, mas pernicioso, 
invejoso e maldoso, sem ser total ou permanentemente ruim, maléfico, cruel ou 

                                                
25 Os verdadeiros heróis, e por extensão até mesmo alguns vilões de Tolkien, são capazes de praticar 
tanto o bem quanto o mal. (Tradução nossa) 
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perverso. Sua ambivalência aparece nos mitos de que participa, agindo tanto de 
forma criativa (auxiliando os deuses ou encontrando soluções em situações 
difíceis), quanto destrutiva, provocando perdas, prejuízos ou sofrimento. (FAUR, 
2011 p.193) 

 

“E, quando Melkor viu que as mentiras se inflamavam, e que o orgulho e a raiva 

haviam despertado entre os noldor, ele lhes falou de armas.” (TOLKIEN, 1999, p.76) 

E, das mentiras e rumores, Melkor insuflou os corações dos noldor com desejo de 

rebelião, tanto quanto o que ardia em seu coração. Neste momento, Fëanor começa 

a falar em rebelião contra os Valar abertamente, e chama a todos para voltar à Terra-

média. 

 

 Os Valar não viram a ação de Melkor ali, uma vez que suas mentiras foram 

plantadas na escuridão, e também porque a personalidade de Fëanor combinava com 

suas ações, sendo sua arrogância notória entre todos que o conheciam. Seu nome 

significava “Espírito de Fogo” e assim ficara conhecido, uma vez que suas atitudes 

condiziam com ele. Quando colocado diante dos Poderes para prestar contas, eles 

puderam constatar a ação de Melkor ali, o qual era perseguido naquele exato 

momento para que fosse mais uma vez colocado em julgamento.  

 

Ainda assim, Fëanor não foi considerado inocente e deveria responder por suas 

ações, mesmo que influenciadas pelo poder de Melkor, tendo mais uma vez a 

presença do livre-arbítrio. Fëanor poderia ter escolhido não acreditar nas mentiras, 

mas deu ouvido a elas e alimentou seus próprios desejos egoístas, devendo, 

portando, responder por eles. Fëanor e seus descendentes vão se colocando, assim, 

como o herói cultural que deverá ser o contraponto de Melkor. 

 

 Com isso, os noldor partiram para o exílio no norte de Valinor, onde seguiram 

alimentando rancor entre suas famílias e raiva por Melkor que os influenciara, mesmo 

que suas mentiras estivessem desnudas. Este, sabendo que estariam à sua procura 

agora que a verdade fora revelada, escondeu-se e por algum tempo nada se soube 

dele, não sendo os Valar capazes de encontrá-lo e levá-lo a novo julgamento. Até o 

momento que buscou amizade com Fëanor.  

 
Amizade simulou ele com argumentos astuciosos, incitando Fëanor a seu 
pensamento anterior de fugir às peias dos Valar; e ele disse: -- Vê a verdade de 
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tudo o que eu te falei, e como foste banido injustamente. Porém, se o coração de 
Fëanor ainda é livre e audaz, como foram suas palavras em Tirion, então eu o 
ajudarei e o levarei para longe desta terra estreita. Pois não sou eu também um 
Vala? Sim, e mais do que aqueles que se sentam em majestade em Valimar; e 
sempre fui amigo dos noldor, o mais habilidoso e valente dos povos de Arda. 
(TOLKIEN, 1999, p. 79) 

 

 Ora, Melkor torna-se sedutor e humilde, mostrando-se benevolente a capaz de 

ajudar, mas Fëanor não concorda imediatamente, sendo ele mesmo egoísta e 

desconfiado. Melkor utiliza então seu truque máximo e menciona as Silmarils, objeto 

de admiração de todos, incluindo os Valar, considerando que elas não estariam 

seguras na terra dos Poderes, que também as admiravam. Ao citar as pedras, suas 

palavras malignas não funcionam muito bem e ele acaba sendo vítima de sua própria 

trama. Melkor buscava se associar ao elfo para que pudesse se apossar das Silmarils, 

seus objetos de cobiça. 

 
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. Então o ódio suplantou o medo de Fëanor, e ele amaldiçoou Melkor, 
mandando que se fosse dali. (TOLKIEN, 1999, p. 79) 

 

 Seria o momento de voltar-se contra o elfo, afinal ele ainda era um Vala, mas 

seu orgulho fala mais alto e ele não age, mesmo após ser expulso e humilhado pelas 

palavras de Fëanor. “Melkor partiu, então, envergonhado, pois ele próprio estava em 

perigo, e não vislumbrava ainda a hora de sua vingança. Mas seu coração estava 

obscurecido pelo ódio.” (TOLKIEN, 1999, p. 80) 

 

 Melkor aproveitou o momento para fugir de Valinor e voltar à sua fortaleza, 

afinal os Valar ainda não sabiam que todas as suas máscaras haviam caído e que ele 

realmente sequer planejara se recuperar. Eles não foram capazes de encontrá-lo e 

passaram a viver em constante apreensão, aguardando o momento no qual a sombra 

retornaria e mais uma batalha aconteceria, esta relatada no capítulo oito Do ocaso de 

Valinor. Obviamente, sua primeira ação foi procurarem em seus antigos domínios, 

mas não encontraram nada.  

 
Daquele momento em diante, a guarda foi redobrada ao longo da fronteira norte de 
Aman; mas inutilmente, pois, antes mesmo que fosse iniciada a perseguição, Melkor 
deu meia-volta e, em segredo, passou direto para o extremo sul. Pois ele ainda era 
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um Valar, e podia mudar sua apresentação ou andar sem forma, como seus irmãos; 
embora esse poder ele logo perdesse para sempre. (TOLKIEN, 1999, 81) 

 

 Ou seja, apesar de tudo o que acontecera, e sem ser considerado entre os 

Poderes que desceram a Arda, Melkor ainda era um deles e possuía os mesmos 

poderes que os outros. Com isso, partiu para regiões desconhecidas e escuras, onde 

encontrou Ungoliant. Não se sabe qual a sua origem, mas especula-se que ela seja 

uma das criaturas corrompidas por Melkor antes do início dos tempos. “Ungoliant, no 

entanto, renegara seu Senhor, por desejar ser senhora de seu próprio prazer, 

tomando para si todas as coisas a fim de nutrir seu vazio.” (TOLKIEN, 1999, p. 82) 

 

 Como os Valar sempre voltaram sua atenção para as regiões dominadas por 

Melkor, não prestaram atenção ao sul e Ungoliant assumira a forma de uma aranha 

que sugava toda a luz que encontrasse em seu caminho. Ela já havia consumido tudo 

o que fora possível e estava faminta, buscava luz da qual pudesse se alimentar. 

Melkor a procurou e assumiu “a forma que havia usado como tirano de Utumno: a de 

um Senhor cruel, alto e terrível. Nessa forma, ele permaneceu eternamente.” 

(TOLKIEN, 1999, p. 82) Como Ungoliant ficara indecisa, uma vez que não desejava 

enfrentar os poderes dos quais até então se escondera, Melkor lhe fez uma promessa. 

 
Disse-lhe, portanto, Melkor: -- Faz o que ordeno; e se ainda sentires fome quando 
tudo estiver terminado, eu te darei aquilo que teu desejo possa exigir. Sim, e com 
as duas mãos. 
Com frivolidade fez ele fez esse voto, como sempre; e, em seu íntimo, ele ria. Foi 
assim que o grande ladrão conseguiu seduzir a que lhe era inferior.  
Um manto de trevas ela teceu ao redor de ambos quando Melkor e ela avançaram: 
uma Antiluz, na qual as coisas pareciam não mais existir, e os olhos não 
conseguiam penetrar porque ela era vazia. 
(TOLKIEN, 1999, p. 82) 

 

 Melkor faz uma promessa que ele sabe que não irá cumprir, e nem sequer 

considera que isso ocorrerá. De alguma forma ele pretende, depois de seu plano ser 

concretizado, voltar-se contra a sua aliada. Neste momento vemos Melkor mais uma 

vez utilizando-se de sua astúcia para depois se ver ameaçado por ela, colocando-se 

em uma situação problemática que ele mesmo criara. 

 

Depois de convencer a aranha, seguiram nas sombras e chegaram a Valinor, 

onde era período de festa. Uma segunda vez Melkor chega quando há festa, sendo 

que sua primeira investida contra o Reino Abençoado também foi em meio a uma 
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celebração. Na mitologia nórdica, há algumas histórias nas quais Loki também age 

assim, chegando ao banquete de vitória apenas para atrapalhá-lo e incomodar aos 

outros deuses, como o evento narrado no Lokasenna, poema que compõe a Edda 

poética, e, neste trecho, transformado em prosa por Neil Gaiman: 

 
Era época do festival de outono no salão de Aegir, onde os deuses e elfos estavam 
reunidos para beber a cerveja recém-fermentada do gigante do mar, feita no 
caldeirão que Thor trouxera da terra dos gigantes, muito tempo antes.  
Loki estava lá. Ele bebeu a cerveja de Aegir além da conta, bebeu além da alegria, 
do riso e das trapaças, e entrou em uma reflexão sombria. Quando ouviu os deuses 
elogiarem o criado de Aegir, Fimafeng, pela agilidade e diligência, saltou da mesa, 
apunhalou Fimafeng e o matou na hora.  
Os deuses, horrorizados, levaram Loki do salão para a escuridão lá fora.  
O tempo passou. O banquete continuou, embora mais contido.  
Houve uma comoção na porta, e, quando os deuses e as deusas se viraram para 
descobrir o que estava acontecendo, viram que Loki tinha voltado. Ele estava 
parado na entrada do salão, olhando fixamente para todos com um sorriso 
sardônico.  
— Você não é bem-vindo aqui — disseram os deuses.  
Loki os ignorou. Ele foi até onde Odin estava sentado.  
— Pai de Todos. Eu e você misturamos nosso sangue há muito, muito tempo, não 
foi?  
Odin assentiu.  
— É verdade.  
Loki abriu um sorriso ainda maior.  
— Você não jurou na época, ó, grande Odin, que só beberia a uma mesa de 
banquete se Loki, seu irmão de juramento, bebesse com você?  
O olho cinza de Odin encarou os olhos verdes de Loki, e foi Odin quem desviou o 
olhar.  
— Que o pai do lobo festeje conosco — anunciou Odin, contra sua vontade, e fez 
seu filho Vidar se afastar e abrir espaço para que Loki se sentasse ao lado dele na 
mesa.  
Loki sorriu com malícia e prazer. Pediu mais da cerveja de Aegir e bebeu depressa. 
Naquela noite, o deus da trapaça insultou todos os deuses, um a um. Disse aos 
deuses que eram covardes, disse às deusas que eram ingênuas e lascivas. Cada 
insulto vinha entrelaçado de verdade suficiente para remoer a ferida. Ele os chamou 
de tolos, lembrou-os de coisas que eles achavam estar esquecidas havia tempo. 
Escarneceu e zombou, retomou escândalos antigos, e não parava de deixar todos 
infelizes, até que Thor chegou.  
Ele terminou a conversa de maneira bem simples: ameaçou usar Mjölnir para calar 
a boca maligna de Loki para sempre e mandá-lo a Hel, direto para o salão dos 
mortos. Loki, então, deixou o banquete. Mas, antes de sair, cambaleante, virou-se 
para Aegir:  
— Você faz uma boa cerveja — disse ao gigante do mar. — Só que nunca mais 
haverá outro festival de outono aqui. Chamas consumirão este salão, e o fogo 
queimará sua pele, arrancando-a da carne. Tudo que você possui lhe será tirado. 
Isso eu juro.  
E saiu andando, deixando os deuses de Asgard, embrenhando-se na escuridão. 
(GAIMAN, 2017, p.245-249) 

 

Era época da colheita dos frutos, momento comum de comemoração tal como 

era visto nas sociedades pré-cristãs, mas que dessa vez era usada por Manwë como 

uma oportunidade de curar as feridas causadas por Melkor entre os noldor. O principal 
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objetivo era reconciliar Fëanor e fazer com que ele desistisse de suas ideias de 

rebelião contra os Valar e qualquer outro que não concordasse com ele, o que incluía 

seus meio-irmãos. No momento em que Fëanor e Fingolfiln estavam diante de Manwë, 

pedindo perdão e retomando alianças, Melkor e Ungoliant invadem o lugar.  

 
Então a Antiluz de Ungoliant subiu até as raízes das Árvores, e Melkor de um salto 
escalou a colina. E, com sua lança negra, atingiu cada Árvore até o cerne, ferindo 
todas profundamente. E a seiva jorrou como se fosse seu sangue e derramou pelo 
chão. Contudo, Ungoliant tudo sugou; e, indo de uma Árvore a outra, grudou seu 
bico negro nos ferimentos até que as esgotou. E o veneno da Morte que ela continha 
penetrou em seus tecidos e as fez murchar, na raiz, no galho, na folha. E elas 
morreram. E, ainda assim, Ungoliant sentiu sede. Foi até os Poços de Varda, e 
também os secou; mas Ungoliant arrotava vapores negros enquanto bebia; e inchou 
tanto, e de forma tão horrenda, que Melkor sentiu medo. (TOLKIEN, 1999, p. 85) 

 

 Com isso, estava terminada a época gloriosa de Valinor e Melkor havia 

conquistado sua vingança. Este fugiu com Ungoliant e os Valar não conseguiam 

alcançá-los pois, ao se aproximarem, ficavam cegos com os vapores que ela expelia. 

Foi então que surgiu a Escuridão, que não era apenas falta de Luz, “mas um ser 

desprovido de existência própria: pois ela era, na realidade, feita de maldade a partir 

da luz, e tinha o poder de penetrar no olho, de entrar no coração e na mente, e sufocar 

a própria vontade.” (TOLKIEN, 1999, p. 85) 

  

Os Valar e os elfos então consideraram que a maldade de Melkor havia atingido 

o seu limite, mas estavam enganados, como mostra o capítulo nove Da fuga dos 

noldor. Após a destruição das árvores na investida de Melkor e Ungoliant, Yavanna 

sabia que não era mais capaz de criar tamanha beleza em Arda, mas uma solução 

seria acessar a luz das árvores contidas nas Silmarils, revivê-las e frustrar a maldade 

de Melkor. No entanto, essas joias pertenciam a seu criador, Fëanor, e a ele cabia a 

decisão de entregá-las. Quando lhe foi pedido que as entregasse, refletiu a respeito 

das palavras de Melkor, ditas algum tempo antes.  

 
Parecia-lhe estar encurralado numa roda de inimigos, e voltaram à sua mente as 
palavras de Melkor, dizendo que as Silmarils não estariam em segurança se os 
Valar quisessem possuí-las. “E não é um Vala como eles”, dizia seu pensamento, 
“e não compreende seus corações? Sim, um ladrão revelará ladrões!”  -- Isso eu 
não farei de livre e espontânea vontade – gritou então bem alto. – Porém, se os 
Valar me forçarem, saberei então com certeza que Melkor é da sua estirpe. 
(TOLKIEN, 1999, p.88) 
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É importante observar que a tradição cristã considera o diabo um anjo caído, 

assim como aqueles que o seguiram; ele não é mais visto como um ser do mesmo 

tipo daqueles que se mantiveram puros. Assim como na tradição das mitologias, 

Melkor mantém sua “classe”, o que é constantemente relembrado pelo texto de 

Tolkien. Esta repetição do fato de ele ainda ser um Vala pode ser vista como um 

lembrete de que ainda havia livre-arbítrio, ainda era possível que ele se redimisse. 

 

Enquanto Nienna cantava uma melodia triste, souberam que a escuridão 

seguira para o norte, e com ela Melkor. Lá, ele derramara sangue pela primeira vez 

no Reino Abençoado, matando Finwë, pai de Fëanor e rei dos noldor. Além da vida 

de Finwë, Melkor roubara as Silmarils. É partir deste momento que o nome de Melkor 

é amaldiçoado por Fëanor, e ele passa a ser conhecido entre os eldar por Morgoth, o 

Sinistro Inimigo do Mundo. O plano de Melkor é tão bem arquitetado que Fëanor culpa 

Manwë e sua convocação para festa como a razão para a morte do pai, uma vez que 

não pode estar lá para protegê-lo. 

 

Fëanor, apesar de não se tornar um ser maligno, toma atitudes equivalentes às 

de Melkor. É orgulhoso e deseja poder para si exclusivamente, mas apesar de cruel 

não cai da mesma forma que seu inimigo, tornando-se um ser maligno; há uma Queda 

que faz com que seus descendentes e os daqueles que o seguiram carreguem o fardo 

de suas ações, tal como o homem que come do fruto proibido e marca o destino de 

toda a humanidade. Por conta dessa aproximação, os intentos de Melkor são 

vitoriosos contra ele, e Fëanor não consegue recuperar a posse de suas joias.  

 

 Após seu malfeito estar concluído, Morgoth segue em direção à Terra-média, 

sempre acompanhado de Ungoliant, pois dela não conseguiu escapar. Melkor não 

pretendia cumprir sua parte no trato e agora a aliada tornou-se um problema que ele 

precisa conter. Ele segue seu caminho para Angband, onde pretendia finalmente fugir, 

mas seu intento fica claro para a aranha gigante e ela o impede. 

 
-- Monstro cruel! – disse ela. – Fiz o que pediste. Mas ainda estou com fome. 
 -- O que mais queres devorar? – respondeu Morgoth. – Desejas o mundo inteiro 
para encher a barriga? Não jurei te dar isso. Eu sou o Senhor do mundo. 
-- Não desejo tudo isso. Mas tu tens um imenso tesouro de Formenos. É o que 
quero. Sim, e com as duas mãos o entregarás. 
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Foi assim que, forçado, Morgoth lhe entregou as pedras preciosas que trazia 
consigo, uma a uma e com relutância. E, quando ela as devorou, a beleza delas 
desapareceu do mundo. Cada vez maior e mais sinistra tornava-se Ungoliant, mas 
sua voracidade não estava saciada. – Com apenas uma das mãos tu dás – disse 
ela – somente com a esquerda. Abre tua mão direita. 
Na mão direita segurava firme as Silmarils e, embora estivessem guardadas num 
porta-jóias de cristal, já começavam a queimá-lo, e era com grande dor que ele 
mantinha a mão cerrada; mas se recusava a abri-la. (TOLKIEN, 1999, p. 90) 

 

 O plano de Melkor já começa a falhar, sendo que ele se vê obrigado a abrir 

mão de parte do tesouro que trouxera consigo do Reino Abençoado. A fome de 

Ungoliant começa a se tornar maior do que o que ele pode conter, e as próprias 

Silmarils começam a afetá-lo por conta de sua maldade, uma vez que estavam 

protegidas pela magia dos Valar. No entanto, enquanto sua aliada aumenta de 

tamanho ele diminui, uma vez que transferiu poder à aranha para garantir a vitória. “-

- Não! Já recebeste teu quinhão. Pois com meu poder, que te transmiti, tua parte foi 

feita. Não preciso mais de ti. Estas pedras tu não terás, nem as verás. Eu as tomo 

para mim para sempre.” (TOLKIEN, 1999, p. 90) 

 

 Neste momento, Ungoliant se volta contra seu aliado e o ataca com sua nuvem 

de escuridão e tenta sufocá-lo. A estratégia maldosa de Melkor volta-se contra ele 

mesmo, uma vez que aranha o engana e atenta contra sua vida, enquanto ele 

planejara enganá-la e se livrar da aliada já sem serventia. 

 
Morgoth deu então um grito terrível, que ecoou pelas montanhas. Por esse motivo, 
aquela região foi chamada de Lammoth; pois os ecos de sua voz permaneceram ali 
para sempre, de tal modo que quem desse um grito naquele lugar os despertava, e 
todos os recantos isolados entre os montes e o mar ficavam cheios de um clamor 
de vozes em agonia. Naquela hora, o grito de Morgoth foi o maior e mais horrendo 
jamais ouvido no norte do mundo. Abalou as montanhas, a terra tremeu e rochas 
fenderam. (TOLKIEN, 1999, p. 90-91) 

 

  O grito de Morgoth acorda seus aliados balrogs e estes vão ao seu resgate, 

atacando a aranha e fazendo com que ela fuja e se esconda. Não há registro do que 

aconteceu com ela, apenas que se acredita que ela tenha devorado a si mesma em 

sua fome. Resta apenas suas crias, que permanecem próximas a Angband, mesma 

região para a qual Melkor retorna com as Silmarils. Ali, ele reforça a fortaleza, 

envolvendo-a em escuridão, e continua a multiplicar suas hostes de monstros. 

 
Em Angband, porém, Morgoth forjou para si uma coroa de ferro e se intitulou Rei do 
Mundo. Como símbolo de majestade, engastou as Silmarils em sua coroa. Suas 
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mãos ficaram carbonizadas ao tocar naquelas pedras abençoadas, e negras elas 
continuaram para sempre. Ele também nunca mais se livrou da dor da queimadura 
e da raiva causada pela dor. Essa coroa, ele jamais tirou da cabeça, embora seu 
peso acabasse se transformando num cansaço mortal. (TOLKIEN, 1999, p. 92) 

 

 Melkor começa a ficar marcado pela sua própria maldade. Seu orgulho sofrera 

uma grande humilhação, e ele sente a necessidade de demonstrar que ainda o tem, 

com sua coroa e sua aparência sinistra, mesmo que isso lhe cause dor. Seu ódio 

também o consome e ele segue alimentando-o, mas sem perder sua natureza divina. 

Ela apenas torna-se distorcida, como tudo o que ele toca. “Mesmo assim, sua 

majestade como um Vala persistiu por muito tempo, embora transformada em terror, 

e, diante de seu semblante, todos, a não ser os mais poderosos, sucumbiam num 

negro abismo de pavor.” (TOLKIEN, 1999, p. 92)    

 

 Enquanto isso em Valinor, após saberem que Melkor havia escapado, os 

Poderes pranteiam as consequências disso. Uma delas já ocorria, com Fëanor 

rompendo sua sentença de exílio e convocando os noldor para se reunirem a ele e 

ouvirem o que ele tinha a dizer.  

 
Naquela noite, ele fez um discurso perante os noldor do qual eles se lembrariam 
para sempre. Ferozes e cruéis foram suas palavras, e cheias de raiva e orgulho; e, 
ao ouvi-las, os noldor foram levados à loucura. Sua ira e seu ódio eram dirigidos 
principalmente a Morgoth; e, portanto, quase tudo o que dizia vinha de mentiras do 
próprio Morgoth. (TOLKIEN, 1999, p. 93)  

 

 O discurso de Fëanor colocava elfos contra Valar, dizendo que eles não eram 

capazes de deter Morgoth, muito porque por serem da mesma espécie, não tinham 

esse desejo e queriam para si também as Silmarils. Também diz que os Poderes os 

levaram para uma terra estranha e pequena, para usarem-se deles e de suas 

criações. Deveriam então voltar para a Terra-média e retomar seu reino, pois agora 

tudo estava na penumbra e a luz exclusiva dos Valar não existia em nenhum outro 

lugar além de suas pedras, que deveriam ser recuperadas a todo custo. Fizeram então 

o terrível juramento dos noldor, que os acompanharia até o fim dos tempos: juravam 

em nome de Ilúvatar recuperar as Silmarils ou morrer tentando, e aqueles que não 

cumprissem o juramento seriam duramente punidos pelas Trevas Eternas. 

 

 Apressando a todos para que deixassem o reino abençoado, Fëanor começou 

a comandar a partida, porém ele não era aceito como rei por todos os noldor. Alguns 
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preferiam seu meio-irmão Fingolfin, que desejava cautela e que todos pensassem as 

palavras de Fëanor antes de tomarem qualquer decisão. No entanto, ele também 

caminhava, pois seu filho insistira que seguisse. Enquanto partiam, Manwë mandou 

um arauto pedir que não o fizessem e avisar que muitos perigos os aguardavam, além 

de informar a Fëanor que, por suas atitudes e palavras duras, estava banido do Reino 

Abençoado para sempre, o que foi ignorado, e assim seguiram. 

 

 Ainda assim, as atitudes de Fëanor não terminaram de marcar os elfos. Ao 

perceber que seria impossível atravessar com seu povo pelo mar caminhando e não 

havia tempo de construírem barcos, foi procurar ajuda dos teleri, o último grupo de 

elfos a partir para o Reino Abençoado, e que por seu amor ao mar e à Terra-média 

não deixaram a costa, e muitos sequer partiram. Fëanor tentou insuflar seus ânimos 

para que o seguissem ou lhe concedesse alguns barcos, mas nenhum dos dois 

ocorreu e uma grande luta se deu. Com o fratricídio ocorrido, terminava a Queda dos 

noldor e os Valar ocultaram Aman, fecharam suas terras aos noldor e previram que 

apesar de imortais, muitos morreriam pela espada e mais sangue seria derramado. 

 

 As consequências dos atos de Fëanor são narradas no capítulo onze, Do Sol, 

da Lua e da ocultação de Valinor. Em meio à fúria, Fëanor acusara os Valar de 

ociosidade enquanto Melkor espalhava mentiras. Na realidade, muitas das ações dos 

Valar estão no pensamento, e nessa ação contemplaram o passado e o futuro, o início 

de Eä e o seu Fim, porém, isso pouco os ajudou a lidar com o mal e seus efeitos. 

 
E não lamentavam mais a perda das Árvores do que o desencaminhamento de 
Fëanor: das obras de Melkor, uma das mais perversas. Pois em todas as partes do 
corpo e da mente, em valentia, em resistência, em beleza, em compreensão, em 
talento, em força e em sutileza, no mesmo grau, Fëanor havia sido o mais poderoso 
de todos os Filhos de Ilúvatar, e nele ardia uma chama brilhante. As obras 
maravilhosas para a glória de Arda que ele poderia ter criado, se tudo tivesse sido 
diferente, somente Manwë poderia de certo modo conceber. (TOLKIEN, 1999, p. 
115) 

 

 Ao saber de todos os atos de Fëanor após ter deixado sua presença, Manwë, 

como se ouvisse uma voz ao longe, concluiu que o elfo tinha razão e muitas canções 

realmente seriam feitas a respeito deles. “Assim, exatamente como Eru nos falou, uma 

beleza ainda não concebida chegará a Eä, e ainda terá sido bom que o mal tenha 

existido”. (TOLKIEN, 1999, p. 116) Com essas palavras, o Vala deixa claro que a 
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maldade não é perdoada, mas não é vista como um fim, e sim como um meio de gerar 

um bem maior. 

 

 Após estes momentos de reflexão, decidiram colocar em prática o seu plano 

para remediar as ações de Melkor. Tentaram curar as Árvores, mas não foi possível: 

elas deram dois últimos frutos e pereceram. Como resultado, os Valar decidiram 

iluminar a Terra-média para dificultar a ação de Melkor, principalmente porque os 

Filhos mais novos de Ilúvatar ainda não haviam despertado, e não haviam 

abandonado completamente os noldor. Criaram o Sol e a Lua dos frutos das árvores 

para iluminar Arda, história que não é narrada em detalhes em O Silmarillion, e 

fortificaram Valinor para que não houvessem mais ataques desastrosos para eles.  

 
Isil, o Esplendor, foi como os vanyar de outrora chamaram a Lua, em Valinor, flor 
de Telperion; e Anar, o Ouro de Fogo, fruto de Laurelin, foi como chamaram o Sol. 
Já os noldor também os chamaram de Rána, a Inconstante, e Vása, o Coração de 
Fogo, que desperta e incendeia. Pois o Sol foi criado como um sinal para o despertar 
do homem e para o declínio dos elfos, ao passo que a Lua homenageia sua 
memória. (TOLKIEN, 1999, p. 117)  

 

Melkor odiou as duas novas criações e se ocultou em sua fortaleza. Acabou 

por atacar a Lua e perdeu para o Maia que guiava seu rumo, mas o Sol sequer ousou 

enfrentar, pois odiava Arien, a Maia que o conduzia.  

 
E de Arien, Morgoth sentia um medo imenso e não ousava se aproximar, já não 
possuindo mais esse poder. Pois, à medida que crescia em perversidade e 
transmitia o mal que concebia sob a forma de mentiras e criaturas nefastas, seu 
poder passava para elas e se dispersava, enquanto ele mesmo ficava cada vez 
mais preso à terra, relutante em sair de seus redutos sinistros. (TOLKIEN, 1999, 
p.120) 

 

 Podemos observar nesse trecho, mais uma vez, que Melkor ainda possuía uma 

escolha, ainda havia a possibilidade de ele renegar todo o ódio que tinha, mas estava 

tão consumido por ele e por seu orgulho que já não conseguia. Diferentemente do 

diabo cristão, que após a Queda já não era mais considerado um anjo, Melkor ainda 

era um Vala e não perdera seus poderes, mas estes o abandonavam conforme ele 

distorcia as criações de Ilúvatar e espalhava sua maldade. 

 

 Foi apenas com a existência de uma luz que iluminasse toda Arda que surgiram 

os homens, como narra o capítulo doze Dos homens. Uma vez que havia luz na Terra-
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média, os Valar a deixaram abandonada e os únicos que enfrentavam Melkor eram 

os noldor, presos ao juramento. Esta era a Segunda Primavera de Arda, uma vez que 

o Sol fazia com que os campos crescessem e florescessem e o tempo passou a ser 

dividido entre dias e noites. 

 

4.5 As Silmarils em Angband: a coroação do antagonista 
 

 Os homens despertaram com o primeiro raiar do Sol no Oeste, o que fez com 

que sempre se voltassem para essa direção. Diferente do que aconteceu aos elfos, 

nenhum Vala apareceu para eles. Com isso, os homens passaram a temê-los e nunca 

os compreenderam bem. Seus primeiros contatos foram com os elfos que jamais 

foram a Valinor, então pouco podiam ensinar aos homens a respeito dos Poderes, 

porque pouco sabiam. Também não sofrem com Melkor na mesma intensidade que 

ocorrera com os Primogênitos, pois a luz do Sol o mantinha em seus domínios. 

 

 Com a chegada dos homens, aproxima-se o momento no qual juntamente com 

os elfos, todas as famílias que estavam na Terra-Média iriam unir forças e lutar contra 

os exércitos de Morgoth, sendo inevitavelmente derrotados. Principalmente porque 

Melkor, já prevendo esse futuro embate, tratara de semear suas mentiras. “Para essa 

finalidade sempre se voltaram as mentiras astutas que Morgoth semeara no passado, 

e que voltava a semear entre seus inimigos, aliadas à maldição decorrente do 

fratricídio em Alqualondë e do Juramento de Fëanor”. (TOLKIEN, 1999, p.124-125)  

 

 Os homens tinham um presente especial de Ilúvatar, a morte. Além dele, 

somente Manwë e Mandos sabiam qual era o seu destino após o tempo em Arda. 

Além do entendimento da morte como um problema e não um presente, Melkor fez 

com que elfos e homens se desentendessem posteriormente, realizando seu maior 

desejo. No entanto, na alvorada do mundo, as duas raças eram próximas e alguns 

dos filhos de sua união tiveram protagonismo no aprisionamento final de Melkor. 

 

 No capítulo dezessete, Da chegada dos homens ao oeste, dá-se um salto no 

tempo, tendo-se passado trezentos anos desde a saída dos noldor do Reino 

Abençoado. Finrod Felagund, nessa época, é quem vai encontrar os homens. A 

princípio, acreditou serem orcs, uma vez que elfos não acendem fogueiras, mas não 
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reconheceu a língua ou o povo. Eram o povo de Bëor, o Velho, líder entre os homens, 

que foram os primeiros a entrar em Beleriand, terra onde acreditavam estar livre de 

todos os seus medos. 

 

 Os homens ainda não haviam encontrado os elfos que estiveram com os Valar, 

e com isso cresceram em conhecimento e habilidade. Por isso, quando Felagund, 

cheio de amor por aquele povo, se aproximou enquanto dormiam e começou a cantar 

uma canção cheia de sabedoria sobre a criação do mundo e o que se deu depois, 

muitos acreditaram estar na presença de um Vala que os elfos escuros haviam 

mencionado. Tudo o que sabiam era que esses seres poderosos viviam no Oeste, e 

especula-se que essa era a razão de sua viagem nessa direção. 

 

 Finrod ficou com eles e os ensinou, em retorno, os homens juraram lealdade à 

sua casa. Aos poucos, como sua língua surgira do que aprenderam com os elfos 

escuros, Finrod decifrou o que diziam e pode conversar com Bëor, que dizia muito 

pouco sobre a origem dos homens, muito porque já havia se perdido e os ancestrais 

não costumavam contar histórias. “-- Atrás de nós, ficam as trevas – dizia Bëor – e 

nós lhes demos as costas. Não desejamos voltar para lá, nem mesmo em 

pensamento. Nossos corações estão voltados para o oeste, e acreditamos que 

encontraremos a Luz.” (TOLKIEN, 1999, p.175) 

 

 Devido à falta de histórias dos primeiros dias após o despertar dos homens, 

pouco se sabe do contato dos homens com Melkor. É preciso lembrar que, na história, 

o registro dessas lendas e contos é feito pelo povo élfico, portanto eles só podem 

reproduzir o que lhes foi contado ou que descobriram depois. Por exemplo, soube-se 

depois que Melkor, ao saber que haviam despertado, foi pessoalmente observá-los e 

deixou a guerra sob o comando de Sauron.  

 
De seus contatos com os homens, os eldar de fato nada sabiam na época, e 
descobriram pouca coisa mais tarde. Mas percebiam com clareza que (como a 
sombra do Fratricídio e da Condenação de Mandos se abatia sobre os noldor) uma 
escuridão encobria os corações dos homens, mesmo no povo de amigos-dos-elfos 
que conheceram primeiro. Corromper ou destruir tudo o que surgisse de novo e belo 
sempre fora o principal desejo de Morgoth; e, sem dúvida, também era esse seu 
objetivo nessa viagem: usando o medo e as mentiras, tornar os homens inimigos 
dos eldar, e instigá-los a deixar o leste para entrar em Beleriand. Esse plano era, 
porém, de lenta maturação e nunca foi plenamente realizado; pois os homens (ao 
que se diz) eram de início muito poucos, e Morgoth, temendo a união e o poder 
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crescente dos eldar, retornou para Angband, deixando atrás de si, na época, nada 
mais do que alguns servos, e esses dos menos astutos e poderosos. (TOLKIEN, 
1999, p. 175) 

 

 Aqui vemos um Melkor cada vez mais próximo de um mal absoluto, e deixando 

de ser um Vala. Mesmo com todas as limitações de terem vindo para Arda, os Poderes 

eram capazes de conter os elfos e não os temiam. Ainda assim, Melkor, perdido em 

sua inveja e orgulho, abre mão de agir diretamente e deixa servos que não cumprem 

sua função corretamente. 

 

 Assim, só o que conseguiram foi assustar os homens e fazer com que se 

espalhassem por Beleriand, onde aos poucos entraram em contato com as grandes 

famílias élficas e se tornaram aliados, muitos deles servindo aos reis élficos enquanto 

seu povo morava nos arredores sob a proteção desses reinos ou, até mesmo, 

indiferença. O destino de homens e elfos começara a se entrelaçar, o que seria 

essencial para a batalha final contra Melkor. 

 

 No entanto, as mentiras de Melkor já estavam espalhadas e sua sombra 

sempre cai sobre aqueles que habitam Arda. Começou a haver discórdia entre os 

homens, que julgavam estar sendo enganados pelos elfos, uma vez que foram para 

o oeste atrás da Luz e descobriram que havia um mar os separando dela, ouviram as 

histórias dos deuses mas nunca os viram, nem mesmo a Melkor.  

 
-- Enfrentamos longos caminhos – diziam eles, abertamente – desejando escapar 
aos perigos da Terra-Média e dos seres sinistros que ali habitam; pois ouvimos dizer 
que havia Luz no oeste. Mas agora descobrimos que a Luz fica do outro lado do 
Mar. Não podemos ir para lá, onde moram em bem-aventurança os Deuses, com 
exceção de um, pois o Senhor da Escuridão está aqui diante de nós; assim como 
os eldar, sábios porém cruéis, que lhe fazem guerra sem cessar. No norte, vive ele, 
dizem os eldar. E lá estão a dor e a morte das quais fugimos. Não iremos nessa 
direção. (TOLKIEN, 1999, p. 179) 

 

 Enquanto ponderavam a respeito dessas questões, Amlach, filho de um dos 

líderes dos homens, inquiriu se na verdade tudo não passava de uma armadilha dos 

elfos, sendo eles os verdadeiros malfeitores, que queriam dominar a terra, o que 

causou discussão e colocou uma sombra em seu coração. Mais tarde, Amlach iria 

jurar que sequer esteve nessa reunião, o que os elfos mostraram ter sido uma 

artimanha do Senhor do Escuro. Ao contrário do que queria Melkor, isso fez com que 
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alguns homens se unissem ainda mais aos elfos e assumissem juntos a tarefa de 

derrotá-lo. 

 

 Com isso, os homens espalharam-se pela Terra-média, sendo liderados por 

aqueles de seu próprio povo, mas mantendo a amizade com os elfos, inclusive 

servindo às casas reais enquanto jovens. Alguns deles acabaram interligando ainda 

mais suas histórias às dos elfos.  

 
Todos esses foram enredados na teia da Condenação dos noldor; e realizaram 
grandes feitos que os eldar ainda relembram entre as histórias do Reis de outrora. 
E naquela época a força dos homens se somava ao poder dos noldor, e eram 
grandes suas esperanças. E Morgoth esteva severamente cercado, pois o povo de 
Hador, resistente para aguentar o frio e longos períodos de nomadismo, não temia 
fazer longas incursões eventuais ao norte lá montar guarda para vigiar os 
movimentos do Inimigo. (TOLKIEN, 1999, p. 184) 

 

 Segundo o cálculo dos homens sua vida fora prolongada, mas o destino deles 

não se alterara. Assim, quando Bëor partiu do mundo, sem doença ou ferimento, mas 

por vontade própria, os elfos viram pela primeira vez o curto tempo que os edain 

tinham na terra e continuavam sem saber qual era o seu destino. Enquanto isso, os 

homens aproveitavam seu tempo curto para aprender tudo o que podiam e passar aos 

seus filhos, que cresciam em conhecimento e sabedoria. 

  

 O capítulo dezoito, Da ruína de Beleriand e da queda de Fingolfin, inicia-se com 

o rei Fingolfin, o mesmo que encontrara os homens e por eles se encantara, 

percebendo a forte aliança entre sua casa e a casa dos mortais. Por conta disso, 

acreditou que era possível um ataque a Angband, a fim de impedir qualquer plano que 

Melkor estivesse tramando nas profundezas de sua fortaleza. “Essa posição era sábia 

na medida de seu conhecimento; pois os noldor ainda não compreendiam a plenitude 

do poder de Morgoth, nem entendiam que sua guerra contra ele, desassistida, era no 

final sem esperanças, quer se apressassem, quer postergassem”. (TOLKIEN, 1999, 

p. 187) 

  

 No entanto, os elfos estavam confortáveis vivendo em tempos de paz e não 

seguiram Fingolfin, adiando a guerra. Entretanto, os medos do rei tinham fundamento, 

e quatrocentos e cinquenta e cinco anos depois de Fingolfin ter chego à Beleriand 

seus temores se concretizaram. Passado tanto tempo, Melkor mantivera-se preso à 
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sua inveja e orgulho e, o que antes era apenas raiva, tornara-se algo maior e ele 

estava prestes a liberar sua fúria. 

 
Pois Morgoth havia muito tempo vinha preparando sua força em segredo, enquanto 
a maldade no seu coração crescia cada vez mais e mais amargo se tornava seu 
ódio aos noldor. E ele desejava não só exterminar seus inimigos, mas também 
destruir e profanar as terras das quais eles se haviam apossado e embelezado. Diz-
se também que seu ódio suplantou seu raciocínio, pois, se tivesse suportado 
esperar, até que seus intentos estivessem satisfeitos, os noldor teriam perecido 
totalmente. Por seu lado, no entanto, ele subestimou a bravura dos elfos, e ainda 
não levara em consideração os homens. (TOLKIEN, 1999, p. 188) 

 

 Melkor começa a ser vítima de seus próprios erros, seus sentimentos que criam 

o mal no mundo começam a atingi-lo. Ao estar tanto tempo em sua fortaleza 

alimentando sua inveja e seu ódio, começa a não ver nada além deles e, por conta 

disso, comete erros que até então não cometera e acaba fazendo com que a sua 

maldade não triunfe. 

 

 Desde que fugira após o ataque ao Reino Abençoado, Melkor tivera ao seu 

redor o cerco que os elfos fizeram. Neste ataque que decide realizar, elimina e põe 

fim no Cerco a Angband, lançando chamas de suas fortificações; auxiliado pelo pai de 

todos os dragões e por balrogs, elimina os inimigos próximos naquela que ficou 

conhecida como a Batalha das Chamas Repentinas. O elemento surpresa foi o grande 

trunfo das forças do mal que derrotaram muitos e forçaram outros tantos a bater em 

retirada. 

 

 A destruição e a morte desse ataque foram tamanhas que Fingolfin não 

consegue conter sua ira. Sem chamar por exército ou aliados, ele cavalga para 

desafiar a Melkor. Ele cavalgava com tamanha pressa, que por onde passava muitos 

acreditavam terem visto um Vala, pois seus olhos brilhavam furiosamente tal qual os 

olhos dos Poderes. E assim chegou aos portões de Angband para exigir o 

enfrentamento com Melkor. 

 
Assim, chegou sozinho aos portões de Angband, fez soar sua trompa e golpeou 
mais uma vez as portas de bronze, desafiando Morgoth a se apresentar para um 
combate homem a homem. E Morgoth veio. 
Essa foi a última vez naquelas guerras em que ele atravessou as portas de seu 
reduto; e o que se diz é que não aceitou o desafio de bom grado. Pois, embora seu 
poder fosse maior que tudo o que existe no mundo, ele era o único dos Valar que 
conhecia o medo. (TOLKIEN, 1999, p. 192) 
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 Apesar de Melkor não ter perdido seu status de Vala, estava muito mais 

próximo dos sentimentos dos Filhos de Ilúvatar do que os outros. E, mais uma vez, 

seu orgulho o impeliu à ação, pois ele não evitou o combate por conta de todos os 

seus servos terem sido alertados do desafio. Por isso, deixou seu trono subterrâneo 

e apareceu trajando uma armadura negra.  

 

Tudo nele era escuro, não havia brasão nem qualquer outro ornamento em sua 

armadura e ele mesmo exalava uma nuvem de escuridão. Enquanto seu adversário 

“cintilava dentro da sombra como uma estrela” (TOLKIEN, 1999, p. 192), seu escudo 

e sua espada brilhavam em meio à escuridão do inimigo. 

 
Morgoth então ergueu bem alto Grond, o Martelo do Mundo Subterrâneo, e o fez 
baixar como um raio. Fingolfin, porém, deu um salto para o lado, e Grond abriu um 
tremendo buraco na terra, de onde jorraram fumaça e fogo. Muitas vezes Morgoth 
tentou esmagá-lo, e a cada vez Fingolfin escapava com um salto, como o relâmpago 
que sai de uma nuvem escura. E fez sete ferimentos em Morgoth; e sete vezes 
Morgoth deu um grito de agonia, com o que os exércitos de Angband se prostraram 
no chão, aflitos, e os gritos ecoaram pelas terras do norte. (TOLKIEN, 1999, p. 192) 

 

 Ainda assim, Melkor era um Vala e Fingolfin se cansou antes de derrotá-lo por 

completo. Aproveitando a vantagem, Melkor derrubou o adversário por três vezes até 

que este se ajoelhasse, mas ele ainda conseguiu se erguer por três vezes, até o 

momento em que tropeçou e caiu aos pés de Melkor, que colocou o pé em seu 

pescoço e o matou, mas não sem antes sofrer um golpe que espalhou seu sangue 

negro. 

 

 Apesar da vitória, Melkor levou consigo as cicatrizes do embate, mancando 

para sempre e tendo o rosto marcado pela águia que resgatou o corpo do rei élfico. 

No entanto, ele aproveitou que não havia mais essa resistência e expandiu seu poder, 

derrotando os homens que por ali habitavam até que poucos sobrassem, e espalhou 

pavor e feitiços por toda a região, fazendo com que a floresta enlouquecesse de pavor 

quem ousasse atravessá-la.  

  

 A vitória deu novo ânimo às forças do mal e Sauron também expandiu seu 

poder, tomando terras com feitiços e transformando-as em postos de vigia para o seu 

senhor. Os orcs tornaram-se mais ousados, invadindo e andando livremente por todo 
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o território. Capturavam elfos e os levavam para Angband a fim de que usassem suas 

habilidades e conhecimento em favor de Melkor. 

 
E Morgoth mandava seus espiões para o mundo, e ele se apresentavam sob formas 
falsas, e a trapaça estava em sua fala. Prometiam recompensas mentirosas e, com 
palavras astuciosas, procuravam despertar o medo e a inveja entre os povos, 
acusando seus reis e chefes de ganância e de traição uns para com os outros. E, 
em virtude da maldição do Fratricídio de Alqualondë, as pessoas com frequência 
acreditavam nessas mentiras. De fato, à medida que o tempo escurecia, elas 
revelavam ter um fundo de verdade, pois os corações e mentes dos elfos de 
Beleriand se anuviavam em desespero e medo. (TOLKIEN, 1999, p.195) 

 

 Os servos de Melkor agiam como seu mestre agira no início dos tempos, pois 

ele passara parte da própria essência para eles. Tornaram-se bons mentirosos, 

capazes de enganar a outros para conquistar o que desejavam, tornaram-se eles 

mesmo outros tricksters, com poder reduzido. Os elfos que foram presos em Angband 

também se tornaram instrumentos de suas tramas, sendo libertos para que voltassem 

ao seu povo, mas com a vontade presa à de Melkor, assim voltavam a ele com notícias 

ou depois de espalhar também suas mentiras. Muitos dos noldor passaram a não 

aceitar o retorno dos seus e estes se tornaram proscritos, andando sozinhos e 

desesperados. 

 
Para os homens, Morgoth simulava compaixão, se alguém se dispusesse a dar 
ouvidos a suas mensagens, dizendo que suas aflições derivavam somente de sua 
servidão aos noldor rebeldes; mas que, nas mãos do legítimo Senhor da Terra-
Média, eles receberiam honrarias e uma justa recompensa pela bravura, se 
abandonassem a rebelião. Contudo, poucos homens das Três Casas dos edain se 
dispuseram a lhe dar ouvidos, nem mesmo quando levados aos tormentos de 
Angband. Por conseguinte, Morgoth os perseguia com ódio; e mandava seus 
mensageiros atravessarem as montanhas. (TOLKIEN, 1999, p. 196) 

 

 Alguns poucos homens que não tiveram contato com os elfos foram cooptados 

por Melkor. Estes se misturaram aos homens orientais que posteriormente chegaram 

ao território dos edain. Melkor esperava que se aliassem aos elfos para que depois os 

traíssem, mas alguns realmente juraram lealdade aos eldar. Os reis élficos que se 

mantiveram firmes tentaram pedir auxílio aos Valar, mas seus marinheiros se 

perderam no mar e Valinor continuou isolada. 

 

 Melkor sabia que a grande batalha se aproximava e mesmo tendo sido vitorioso 

nas últimas disputas, comandou seus exércitos de volta à Angband para que 

recuperassem suas forças e se preparassem para aquele que seria o derradeiro 
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combate. Como não vira corretamente o tamanho do poder dos noldor em aliança com 

os homens, acreditou que seria preciso reforçar seus aliados, para assim vencer 

definitivamente os Filhos de Ilúvatar e poder chamar de sua a Terra-média. Mais uma 

vez seu planejamento não deu certo, como narra o último capítulo de Quenta 

Silmarillion, o capítulo vinte e quatro Da viagem de Eärendil e da Guerra da Ira.  

 

 Eärendil, filho de um humano com uma elfa, tornou-se senhor do povo que 

habitava as Fozes do Sirion após a queda da grande cidade élfica de Gondolin. Ali 

desposara Elwing, ela também descendente das duas raças, e tiveram dois filhos, 

Elrond e Elros, chamados de meio-elfos. Seu coração ansiava pelo mar aberto e 

alimentava o desejo de um dia conseguir alcançar os Valar e levar a eles a mensagem 

de elfos e homens pedindo misericórdia pela Terra-média. 

 

 Aqui, como tantas vezes nas outras obras de Tolkien, há referências a textos 

que não estão no livro e, apesar da grande importância de Eärendil para a narrativa 

das Silmarils, uma grande parte de suas histórias não está relatada em O Silmarillion, 

fazendo referência à Balada de Eärendil, onde essas estariam narradas. É preciso 

observar algumas características de Eärendil. Fora dito há muito tempo que alguém 

que carregava o destino dos dois povos iria surgir e seria o responsável pela derrota 

final de Melkor. Uma espécie de figura messiânica que traria a esperança, a luz que 

colocaria fim às trevas: 

 
Among these (Old English works) was the Crist of Cynewulf, a group of Anglo-Saxon 
religious poems. […] ‘Hail Earendel brightest of angels/above the middle-earth sent 
unto men.’ Earendel is glossed by the Anglo-Saxon dictionary as ‘a shining light, 
ray’, but he believed that ‘Earendel’ had originally been the name for the star 
presaging the dawn, that is, Venus.26 (CARPENTER, 1977, p. 92) 

 

 Elwing era filha de Beren e Lúthien, cujo amor impossível fez com que 

enfrentassem Morgoth e recuperassem uma das Silmarils. Essa pedra ela guardava 

e a protegia enquanto Eärendil navegava. Ela e seu povo acreditavam que a bem-

aventurança de sua cidade e a proteção de seu senhor era devido à presença da joia. 

Assim, a maldição decorrente do Juramento acabou atingindo as Fozes do Sirion. 

                                                
26 Entre estes (trabalhos em inglês arcaico) estava o Crist de Cynewulf, um grupo de poemas religiosos 
anglo-saxões. [...] ‘Salve Earendel mais brilhante dos anjos/acima da terra-média enviado aos homens.’ 
Earendel é explicado pelo dicionário de anglo-saxão como ‘uma luz brilhante, raio’, mas ele acreditava 
que ‘Earendel’ tinha originalmente sido o nome da estrela que pressagia o amanhecer, isto é, Vênus. 
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 Na tentativa de proteger a Silmaril, Elwing se lançou ao mar com a pedra em 

seu peito, mas acabou protegida por Ulmo, que a tirou das águas e a transformou em 

uma grande ave branca. Assim ela partiu para o alto mar em busca de seu esposo. 

Enquanto isso, os filhos do casal foram feitos reféns pelos últimos filhos de Fëanor a 

restarem vivos. Não foram mortos e foram bem tratados por seus captores. 

 
Já Eärendil não via restar mais esperança alguma no território da Terra-Média, e 
mais uma vez se voltou em desespero e não retornou para casa, mas mudou o 
curso para procurar Valinor novamente, com Elwing a seu lado. Passava a maior 
parte do tempo na proa de Vingilot, e a Silmaril estava atada à sua testa. E, quanto 
mais penetravam no oeste, mais sua luz aumentava. Dizem os sábios que foi graças 
ao poder dessa pedra sagrada que, com o tempo, eles chegaram às águas que 
nenhuma embarcação a não ser a dos teleri, havia conhecido. (TOLKIEN, 1999, p. 
315) 

 

 Assim, Eärendil e Elwing chegaram ao Reino Abençoado portando uma das 

Silmarils. Como representantes dos dois povos, tanto como porta-vozes como por 

sangue, foram os primeiros dos homens a pisar nas terras imortais. Despediram-se 

dos companheiros de navegação e seguiram sozinhos, temendo que a cólera dos 

Valar caísse sobre todos. Eärendil deseja seguir sozinho com a missão, mas Elwing 

se nega a abandoná-lo. No entanto, ele acaba indo ter com os Senhores do Oeste 

sozinho. 

 

 Tal qual Morgoth e Ungoliant, Eärendil chega em época de festa em Valimar, 

mas não vê ninguém e teme que a maldade tenha atingido até mesmo aquele refúgio. 

Levando consigo a Silmaril e com a poeira de diamantes prendendo-se aos seus 

trajes, Eärendil brilhava ao caminhar pelas ruas do Reino Abençoado. Não 

encontrando ninguém, volta-se para o mar e finalmente obtém resposta. 

 
-- Salve, Eärendil, dos marinheiros o mais famoso, o esperado que chega sem ser 
percebido, o desejado que chega depois da última esperança! Salve, Eärendil, 
portador da luz anterior ao Sol e à Lua! Esplendor dos Filhos da Terra, estrela nas 
trevas, jóia no pôr-do-sol, radiante na manhã! 
Essa era a voz de Eönwë, arauto de Manwë. E ele vinha de Valimar e convocava 
Eärendil a se apresentar diante dos poderes de Arda. (TOLKIEN, 1999, p. 317) 

 

 Eärendil adentrou os palácios de Valimar e nunca mais pisou em terras mortais. 

Os Valar uniram-se em conselho para ouvir suas palavras, as quais trazia como um 

representante e descendente tanto dos eldar como dos edain. “E Eärendil se 
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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.” (TOLKIEN, 1999, p. 

317) 

 

 Mandos questiona a presença de Eärendil em Valinor. Sendo descendente das 

duas casas, descumpria duas vezes as decisões dos Valar, primeiro por terem banido 

os noldor de suas terras, e segundo por nunca terem aceito os homens por lá. Tendo 

o poder de decisão, Manwë declara que não haverá punição ao casal, mas eles jamais 

poderão retornar à Terra-média. Além disso, seria dado a eles o poder de escolha, 

estendido a seus filhos, em que poderiam decidir de acordo com qual das famílias 

seriam julgados quando o momento chegasse. 

 

 O casal escolhe ser julgado entre os Primogênitos e Eärendil retorna à sua 

embarcação, Vinglot, que fora consagrada pelos Valar, enquanto Elwing fica em terra 

aguardando a volta do marido, quando assumiria a forma de ave e iria recebê-lo. 

Vinglot ultrapassou a Porta da Noite e foi levada aos céus, após passar pelo limite 

extremo do mundo. 

 
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 pó de pedras élficas e tendo a Silmaril atada à testa. 
Muito viajou ele naquela embarcação, penetrando mesmo nos vazios desprovidos 
de estrelas. Mas com maior frequência era visto pela manhã ou ao entardecer, 
refulgindo na aurora ou no pôr-do-sol, quando voltava a Valinor de viagens para 
além dos confins do mundo. (TOLKIEN, 1999, p. 318) 

 

  A navegação da Vinglot pelos céus pareceu aos habitantes da Terra-Média 

uma nova estrela, a qual chamaram de Gil-Estel, Estrela da Grande Esperança. Os 

filhos de Fëanor reconheceram a Silmaril e se alegraram, pois estava à vista de todos 

e longe do mal, o que não agradou a Melkor. “Diz-se, porém, que Morgoth não 

esperava o ataque que se abateu sobre ele, vindo do oeste; pois tamanho se tornara 

seu orgulho, que ele achava que ninguém jamais iniciaria uma guerra aberta contra 

ele.” (TOLKIEN, 1999, p. 319) 

 

 Além disso, Melkor acreditava estar livre em seu próprio reino, com os Valar 

nunca mais tendo dado atenção ao mundo exterior ao Reino Abençoado. “Pois, para 
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aquele que é impiedoso, atos de compaixão são sempre estranhos e estão fora do 

alcance de sua compreensão.” (TOLKIEN, 1999, p. 319) Mas os Poderes se 

preparavam para o combate, organizando suas hostes e levando consigo aqueles dos 

noldor que nunca deixaram Valinor. Os elfos não contam detalhes da batalha, mas 

Beleriand brilhou sob o esplendor de armas e da aparência dos Valar.  

 
O confronto dos exércitos do oeste e do norte é chamado de Grande Batalha e de 
Guerra da Ira. Para ela, reuniu-se todo o poder do Trono de Morgoth, e ele assumiu 
dimensões tão extraordinárias, que não houve espaço em Anfauglith para contê-lo; 
e todo o norte se inflamou com a guerra. (TOLKIEN, 1999, p. 320) 

 

 Ao invés de comandar seu exército, Melkor acovardou-se em sua fortaleza, 

liberando seus servos contra seus inimigos. Balrogs, orcs e dragões foram quase 

todos dizimados, sobrando alguns poucos que conseguiram fugir.  

 

Com o nascer do Sol, o poder dos Valar suplantou o de Melkor; eles 

exterminaram aqueles que não fugiram e seu poder penetrou na fortaleza de Morgoth. 

Ali ele foi capturado pela segunda vez, sendo preso novamente pela mesma corrente 

que o mantivera cativo em Valinor. 

 
Ali Morgoth finalmente ficou acuado, e mesmo assim continuou sem coragem. Fugiu 
para as mais profundas de suas minas e implorou paz e perdão; mas seus pés foram 
decepados e ele foi jogado de bruços no chão. Foi então amarrado com a corrente 
Angainor que usara no passado; e sua coroa de ferro foi batida para servir-lhe de 
coleira; e dobraram sua cabeça sobre os joelhos. E as duas Silmarils que restavam 
a Morgoth foram retiradas de sua coroa; e brilharam imaculadas a céu aberto. E 
Ëonwë as apanhou e guardou. (TOLKIEN, 1999, p. 321) 

 

 Após a derrota de Melkor, os filhos de Fëanor insistiram em reaver as pedras, 

causando discórdia entre os seus; levando-as consigo descobriram que não eram 

capazes de suportar a dor que estas lhes causavam. Um deles, em desespero, atirou-

se em um abismo e desapareceu junto com a Silmaril no fogo das profundezas da 

Terra. Enquanto outro lançou sua pedra ao mar e jamais retornou ao convívio com os 

outros elfos. “E assim veio a ocorrer que as Silmarils encontraram seus antigos lares: 

uma no ar dos céus, outra no fogo do centro da Terra, e a outra nas profundezas das 

águas.” (TOLKIEN, 1999, p. 323) 

 

 Assim, as Silmarils ficaram perdidas para todos os seres até que o mundo fosse 

destruído e reconstruído. Os Valar voltaram em triunfo para Valinor, acompanhados 
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de muitos eldar que decidiram segui-los. Estes ficaram na Ilha Solitária, de onde 

poderiam ver Beleriand e Valinor, podendo até mesmo ir a esta, uma vez que 

receberam o perdão dos Valar e tiveram acesso novamente ao amor de Manwë, assim 

como o perdão dos teleri. 

 
Os Valar empurraram o próprio Morgoth pela Porta da Noite, para além das 
Muralhas do Mundo, para o Eterno Vazio. E uma guarda está instalada para sempre 
nessas muralhas, e Eärendil vigia as defesas dos céus. No entanto, as mentiras 
plantadas por Melkor, o poderoso e maldito, Morgoth Bauglir, o Poder do Terror e 
do Ódio, nos corações de elfos e homens, são uma semente que não morre e não 
pode ser destruída. E de quando em quando ela volta a brotar; e dará frutos sinistros 
até o último dos dias. (TOLKIEN, 1999, p. 324-325) 

 

 Diferente da vez anterior, Nienna não intercede mais por Melkor ou chora por 

suas ações. Não houve prazo estabelecido para que ele se redimisse e pudesse se 

reajustar novamente entre os Valar. Melkor, desde sua Queda, buscou o mal, o Vazio, 

sendo levado diretamente para ele, preso e vigiado até que o mundo seja refeito, em 

uma alusão aos textos apocalípticos que Tolkien pretendia escrever, mas não chegou 

a terminar, e que, como o Ragnarök que o inspirara, não era um fim, mas um 

recomeço para o mundo.  

 

 Também vemos a explicação para que, apesar de Melkor não mais habitar 

Arda, ainda exista maldade e o porquê dos seres que nela habitam serem capazes de 

feitos odiosos. Ao tentar conceber uma continuação para O Senhor dos Anéis, Tolkien 

desiste por considerar que estava ficando sombria demais, pois a volta da sombra e 

da maldade eram inevitáveis. Melkor deixara suas sementes no mundo, o modificara 

à sua semelhança, além de ter participado de sua criação, o que faz com que parte 

de sua vontade esteja intrínseca a Arda, só sendo purgada com o seu fim e um 

recomeço. 

 

É explicado no décimo volume de The History of Middle-Earth (TOLKIEN, 2015, 

p. 400) que Melkor está preso e não foi destruído após sua derrota porque, ao ter 

participado da Canção colocou uma parte de sua essência no mundo, ajudando a criá-

lo e dar sua forma. Ou seja, se ele for destruído, Arda também o será, uma vez que 

parte dela é feita da mesma matéria que ele.  
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O título do volume dez do compilado de escritos, Morgoth’s Ring, é uma 

referência à própria Arda. Em O Senhor dos Anéis, toda a missão de Frodo é destruir 

o Um Anel porque, ao criá-lo, Sauron colocara parte de sua essência nele, sendo 

destruído apenas quando o objeto também o fosse. Assim, o Anel de Morgoth é a 

própria Terra.  

 

Tolkien explica, em uma das suas cartas, como a maldade é algo que está 

intrínseco a Arda, tendo sido parte de sua criação, o que difere completamente de sua 

crença católica, na qual Satanás leva a maldade ao mundo após a sua Queda: 

 
[...] o mal foi trazido de fora, por Satã. Neste Mito, a rebelião do livre-arbítrio criado 
precede a criação do Mundo (Eä); e Eä já possuía em si, subcriativamente 
introduzidos, o mal, rebeliões, elementos dissonantes de sua própria natureza 
quando o Que Exista foi pronunciado. A Queda ou corrupção, portanto, de todas as 
coisas nela e de todos seus habitantes era uma possibilidade, se não inevitável. (Os 
Valar, enquanto habitassem o mundo, podiam errar) (CARPENTER, 2006, p. 273)  

 

Com Melkor finalmente preso e sem chance de retorno previsível, a narrativa 

da história das Silmarills se encerra, então, ainda que o livro não termine: 

 
Aqui termina o SILMARILLION. Se ele passou das alturas e da beleza às ruínas e 
à escuridão, era esse outrora o destino de Arda Desfigurada; e, se alguma 
transformação houver, e a Desfiguração for corrigida, Manwë e Varda podem saber; 
mas isso não revelaram, e não está dito nas sentenças de Mandos. (TOLKIEN, 
1999, p. 325) 

 

 A narrativa se encerra, muito pela dificuldade de organizar o material inacabado 

e encontrar textos tão próximos da finalização quanto os utilizados na edição 

publicada, mas sabemos que havia o desejo de continuar a história até o final dos 

tempos por conta dos registros nas cartas. É curioso perceber que o próprio Tolkien 

recorre à mitologia nórdica para dar uma ideia do que ele queria ou imaginava para o 

fim de sua mitologia própria:  

 
Esse lengendário termina com uma visão do fim do mundo, sua ruptura e 
reconstrução, e com a recuperação das Silmarilli e da “luz anterior ao Sol”—após 
uma batalha final que, suponho, deve mais à visão nórdica do Ragnarök do que a 
qualquer outra coisa, embora não seja muito parecida com ela. (CARPENTER, 
2006, p. 145) 
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Considerações finais 
 

 Não ouvimos os conselhos de Bilbo mencionados na Introdução e, ao longo, 

deste trabalho rumamos por diversos caminhos que nos ajudariam a compreender a 

questão a qual nos propusemos, entender a figura de Melkor em meio às suas 

influências. Para tal, nos vimos obrigados a revisitar a história de seu autor. Embora 

Tolkien detestasse alegorias e não gostasse de sequer responder questões que viam 

figuras alegóricas em suas obras, se fez necessário observar todo o seu 

conhecimento acumulado como acadêmico, além de sua história pessoal. Afinal, 

como comenta Umberto Eco (2006, p. 93): 

 
[...] Ao lermos uma narrativa, fugimos da ansiedade que nos assalta quando 
tentamos dizer algo de verdadeiro a respeito do mundo. 
Essa é a função consoladora da narrativa – a razão pela qual as pessoas contam 
histórias e têm contado histórias desde o início dos tempos. E sempre foi a função 
suprema do mito: encontrar uma forma no tumulto da experiência humana.  

 

 Ao observamos a biografia de Tolkien, encontramos pistas que guiariam o 

caminho para o caldeirão de histórias que daria origem a O Silmarillion. A vida 

acadêmica de Tolkien aliou-se ao seu gosto pessoal por lendas e histórias de fadas, 

permitindo que fosse procurá-las em suas línguas originais. Assim, além da tradição 

católica da crença religiosa na qual Tolkien foi criado e seguia quando adulto, 

somaram-se o Kalevala, Beowulf, as Eddas e as novelas de cavalaria do ciclo 

arturiano. 

 

 Cada uma dessas referências ofereceu pequenas peças ao quebra-cabeças 

montado por Tolkien em seus escritos. Como Purtill (2006, p. 87) explica, de Beowulf, 

por exemplo, Tolkien aprendeu como conciliar sua crença religiosa aos mitos que 

tanto gostava, e também como criar uma mitologia que não fosse alegórica e que 

pudesse ser lida por todos, uma vez que o poema anglo-saxão embora escrito em 

uma época cristã, trata de um mundo pré-cristão, sem ignorar as crenças da época 

em que foi escrito. 

 

 Assim, ao verificar que não encontrava nada tão poderoso e, na sua opinião, 

bem escrito, Tolkien passou a desenvolver ele mesmo as histórias que gostaria de ler. 

Isso acabou tornando-se literatura, que seria consumida por diversas pessoas em 
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diversos tempos e lugares, além de principalmente diferentes gostos e crenças, uma 

aceitação explicada por Northrop Frye (2004, p. 20): “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 a que chegue à mão.” 

 

 Assim, Tolkien escreveu uma mitologia não apenas para o mundo secundário 

que criara para ambientar suas histórias, mas também para o mundo real, uma vez 

que esse mundo secundário nada mais é do que um tempo mítico para o nosso próprio 

que, cada vez mais perdido na maldade que nele há, foi perdendo a magia e onde 

não se encontram mais seres mágicos ou deuses andando entre os homens. 

 

 Uma das discussões que Tolkien tinha com seu amigo C.S. Lewis era a 

possibilidade de apreciar e até mesmo de escrever mitos sem que estes fossem 

contraditórios com a fé cristã de ambos. Para Tolkien, uma vez que o homem é feito 

à imagem semelhança de Deus, ele é um subcriador, e as mitologias são apenas o 

poder de Deus se manifestando para civilizações que não são capazes de 

compreendê-lo como único. 

 

 Ou seja, há cristianismo em suas obras, pois esta era sua fé, mas para Tolkien 

era preferível que se emulasse a ação dessas civilizações, principalmente porque o 

homem, que nada mais é do que um subcriador, não seria capaz de imitar a Deus. 

Faz parte da natureza humana criar histórias e elas não precisam ser claramente 

ligadas a Deus, pois este dom vem dele. Tolkien não negava o caráter cristão de seus 

textos, como deixa claro em suas cartas. 

 
Para Robert Murray, SJ. – 2 de dezembro de 1953 
O Senhor dos Anéis é obviamente uma obra fundamentalmente religiosa e católica; 
inconscientemente no início, mas conscientemente na revisão. É por isso que não 
introduzi, ou suprimi, praticamente todas as referências a qualquer coisa como 
“religião”, a cultos ou práticas, no mundo imaginário. Pois o elemento religioso é 
absorvido na história e no simbolismo. (CARPENTER, 2006, p. 167) 

  

 Entretanto, não é somente no conteúdo de suas obras que podemos observar 

as influências de Tolkien. O texto de O Silmarillion foi organizado de forma muito 

parecida com a dos textos míticos, e por míticos entendemos também os bíblicos. A 
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narrativa não é constante, mas fragmentária, pulando alguns detalhes e depois 

mencionando-os, citando outras narrativas que não estão ali, mas as histórias estão 

organizadas de forma a serem apresentadas como um grande épico. Pelo lado bíblico, 

temos a organização seguindo diferentes livros, de diferentes de tamanhos e que 

narram diferentes aspectos, formando um único livro, reunindo histórias de tempos 

imemoriais. 

 
The most important innovations which Tolkien introduced were structural. First of all, 
previous quest fantasies tended to be episodic or, if they contained a goal, it rarely 
had great import. Tolkien married the adventure fantasy with epic: suddenly, the 
journey on which the participants embarked had world-shattering consequences.27 
(MENDLESOHN; JAMES, 2009, p. 48) 

 

 Urang (1971, p. 129) comenta outra questão importante para a narrativa de 

Tolkien: suas histórias, principalmente seus romances publicados em vida, são 

experiências mais livres de significado, sendo possível encontrar pistas que levam 

tanto à fé de Tolkien quanto aos textos que o inspiraram, mas que não são simples de 

serem encontradas. Esse é um grande trunfo do texto de Tolkien, que permite que 

qualquer um o aprecie, fazendo com que alguém com qualquer crença, ou a falta dela, 

possa lê-lo como uma simples fantasia. 

 

 Ainda assim, ser capaz de fazer com que o texto se encaixe em diferentes 

pontos de vista é uma característica muito próxima do texto bíblico: “Um único texto 

podia ser interpretado para servir a interesses diametralmente opostos. Quanto mais 

as pessoas eram estimuladas a fazer da Bíblia o foco de sua espiritualidade, mais 

difícil se tornava encontrar uma mensagem essencial”. (ARMSTRONG, 2007, p. 179) 

 

 Assim, Tolkien utiliza-se de uma estrutura bíblica para agrupar sua mitologia 

que, em conteúdo, é muito mais próxima das mitologias antigas. O Silmarillion é 

muitas vezes considerado o Antigo Testamento de seus escritos, mas as histórias 

contidas nele são como episódios míticos, contados por diferentes pessoas e que 

passaram por diferentes gerações até chegar ao autor, que se coloca como um mero 

                                                
27 As inovações mais importantes que Tolkien introduziu foram estruturais. Em primeiro lugar, as 
fantasias com missões anteriores tendiam a ser episódicas ou, se contivessem um objetivo, raramente 
tinham grande importância. Tolkien uniu a fantasia de aventura com o épico: de repente, a jornada na 
qual os participantes embarcaram teve consequências devastadoras. (Tradução nossa) 
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tradutor desses textos. Da mesma forma que acontece com os textos mitológicos, só 

os conhecemos porque esse caminho foi percorrido. 

 

 Como todo grande mito, inicia-se em uma cosmogonia, a origem do mundo em 

uma grande Canção. Aqui, Eru Ilúvatar, o Único, dera origem aos Valar, Poderes que 

possuíam conhecimento de diferentes partes de seu pensamento, para que assim 

pudessem concretizar seu plano criativo, como Tolkien explica em uma de suas 

cartas: 

 
Rascunho de uma continuação da carta acima (não-enviado) 
Os Valar ou “poderes, governantes” foram a primeira “criação”: espíritos ou mentes 
racionais sem encarnação, criados antes do mundo físico. (Estritamente falando, 
esses espíritos foram chamados Ainur, os Valar sendo apenas aqueles dentre eles 
que entraram no mundo após a feitura deste, e o nome é propriamente aplicado 
apenas aos grandes dentre eles, que assumem a posição imaginativa, mas não 
teológica de “deuses”.) (CARPENTER, 2006, p. 271) 

 

 Todos eles participam da Canção, uma criação puramente imaginativa do 

mundo, que ia dando forma e detalhes àquela criação. Nela, um destes poderes 

destoa do que está sendo cantado e muda o rumo do que está sendo feito. Melkor, 

encantado com que aquilo que criavam, começa a cultivar um desejo egoísta de 

possuí-la e acaba por tornar-se mal. Em uma escala menor, o personagem carrega 

as mesmas características de toda a obra, ou seja, sua base, seu fundamento, é cristã, 

mas sua estrutura, deixada clara em suas ações, é mitológica. 

 

 É muito fácil reconhecer imediatamente a figura do diabo em Melkor. Um 

inimigo de Deus e dos homens, que traz a maldade ao mundo e busca desviar a todos 

do caminho do Criador. Mas, no caso de Tolkien, nunca podemos afirmar as coisas 

com tanta facilidade. Há traços diabólicos em Melkor, mas ele não é apenas isso. 

Observamos a figura do trickster que se manifesta nas estratégias e ações 

desenvolvidas pelo personagem para conquistar aquilo que seu coração deseja, 

enquanto a maldade do diabo encontra-se no seu ódio e na sua inveja, que alimentam 

essas ações.  

 

 É importante ressaltar que o trickster não existe em uma cultura monoteísta, 

dual. O trapaceiro precisa de outros deuses, de criaturas capazes de enganar e serem 

enganadas, o que não é possível contra um único Deus onipotente. Assim, Melkor 
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absorve algumas características do diabo, mas em suas atitudes age como o trickster. 

Antes de sua Queda, ele não age por maldade consciente, apenas decide saciar seu 

desejo egoísta, o que só é possível por conta do livre-arbítrio, que Tolkien concede às 

suas criaturas “angelicais”, mas que se diferenciam exatamente nesse ponto de sua 

inspiração católica. Tal qual a figura mítica do trickster, é esta ação que faz com que 

a narrativa aconteça. 

 

 Sem a ação de Melkor, sua distorção da canção e o enfretamento com os 

outros Valar, não haveria narrativa. Ele é o elemento motivador da ação, afinal os 

outros Poderes decidem ocupar a canção materializada, Arda, por amor a ela e, por 

conta desse amor, para protegê-la da ação de Melkor. A própria origem do mundo 

acontece por meio dessa ação. 

 

 Purtill (2006, p. 126-127) explica algumas das diferenças entre o texto de 

Tolkien e a teologia judaico-cristã tradicional. Por causa da interferência de Melkor, os 

Valar não puderam completar a ideia original de Ilúvatar para o mundo, assim essa é 

uma grande diferença. O Inimigo de Deus faz parte da criação do mundo e interfere 

diretamente nela, muito do que foi criado foi feito por reação às suas tentativas de 

mudança do plano original, inevitavelmente o alterando. 

 

 A criação de Arda é o primeiro grande ardil de Melkor, depois indo habitá-la e 

seguindo com seus planos malignos. Nos episódios analisados, Melkor atua de duas 

formas, tal qual um trickster que move o desenrolar do enredo. Ora ele atua, ora ele 

marca com sua existência a configuração de seu mundo. As grandes lendas do elfos, 

além de pequenos detalhes que vão influenciar as outras histórias, só as são porque 

havia Melkor mentindo e manipulando para que seus desejos fossem consumados. 

Ainda assim, tal qual o trickster, as suas ações tornam-se desastrosas não só para 

aqueles que são o objeto de sua fúria, mas para ele mesmo. Ao tentar finalmente 

dominar o mundo e chamá-lo de seu reino, Melkor coloca-se em situações 

complicadas e se vê obrigado a ceder, quando não é derrotado. 

 

A benevolência dos outros Poderes também é importante para suas ações. Ela 

permite que ele retorne do cativeiro e, ainda mais importante, permite que os outros 

Valar acreditem em suas mentiras e trapaças. O trickster geralmente é visto como o 
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grande vilão, alguém que precisa ser combatido e derrotado, mas é por causa de sua 

presença e da necessidade de impedi-lo que as narrativas acontecem e coisas boas 

são feitas. Da mesma forma, Loki é visto como esta figura na mitologia nórdica:  

 
Loki é a figura mais misteriosa, complexa, controvertida e de difícil compreensão do 
panteão nórdico. Tem características ambíguas, atuando ora como um trapaceiro, 
capaz de trazer mudanças, evolução e crescimento de formas inusitadas, ora como 
um inimigo dos deuses, provocando a morte de Baldur e conduzindo as forças do 
caos no combate final do Ragnarök. (FAUR, 2011, p. 192-193)   

  

Ao observarmos essa caracterização de Melkor, tal qual a de O Silmarillion, na 

qual a sua estruturação é cristã, baseada no diabo, e suas histórias seguem a linha 

mitológica, podemos confirmar duas afirmações feita por Tolkien em suas cartas. A 

primeira trata da alegoria, forma de narrativa que Tolkien tanto desprezava, sendo 

Folha, por Migalha seu único texto reconhecida e assumidamente alegórico. Ainda 

que Melkor carregue em si as duas figuras que o compõem, ele não é nenhum dos 

dois, ou seria alegórico. Melkor age como o trickster, sua função na narrativa é a 

mesma de Loki em muitas das lendas nórdicas: fazer com que a história aconteça, 

mas ele não é a mesma figura. Ele é tão complexo quanto, assumindo diferentes 

posturas ao longo da trama, mas pensando principalmente em si mesmo, em seu 

orgulho e seu ressentimento. 

 

Da mesma forma que não é o diabo por não ser alegórica, também não o é por 

conta de outra afirmação de Tolkien. O autor dizia não acreditar em mal absoluto, ou 

qualquer forma próxima a isso. Assim, Melkor não é o senhor do mal responsável por 

toda a degradação do mundo, isso ocorre em consequência de suas ações, mas não 

era o seu objetivo final. 

 

Assim, também, o final do personagem se funde com a imagem do trickster: ele 

não pode ser destruído porque sua essência está no mundo, destrua Melkor e Arda 

será destruída. Ele garante sua segurança, ou pelo menos a sua existência, sem 

saber que o fazia, e ainda deixa uma semente da ação enganadora do trickster, uma 

vez que isso se refletirá na existência de uma sombra no mundo, em maior ou menor 

grau. Quando participou da Canção ainda não era a figura caída encontrada ao final 

de O Silmarillion, mas caminhava para tal.      
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Quanto mais Melkor toma suas decisões e segue o caminho de ser o grande 

antagonista destes tempos, mais ele se perde dentro de sua própria maldade e inveja. 

Aos poucos ele se torna consumido pelo ódio que cultiva e, mesmo tempo a 

possibilidade de ainda escolher o bem e se redimir, não consegue mais não seguir 

por este caminho. Quanto mais cristaliza a maldade em si, mais próximo do Vazio e 

do mal, da falta de arbítrio, ele fica. O que resta em Arda é o eco de sua maldade que 

foi colocada na criação do mundo, sempre destruindo e nunca criando, apenas 

influenciando outros seres a escolherem esse caminho. 

 

A maldade absoluta para Tolkien é a não-existência, ou seja, quando não há 

mais a possibilidade de escolha, quando não há mais o livre-arbítrio. Se este existe, 

ainda há uma parcela de bondade, ou bondade latente, assim Melkor nunca chega a 

se concretizar como o diabo porque, em sua ação, garante que não deixará de existir 

enquanto o fim dos tempos não chegar e até que Arda seja refeita. Tal qual Loki, 

aguarda acorrentado pelo seu próprio Ragnarok.  



 

 128 

Referências Bibliográficas 
 

ARANTES, Judith Tonioli. Fantasy e mito em o Silmarillion de J. R. R. Tolkien. Tese 

(Doutorado em Letras) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2016.  

ARMSTRONG, Karen. A Bíblia: Uma biografia. Tradução Maria Luiza X. de A. Borges. 

Rio de Janeiro: Zahar, 2007. 

__________________. Uma história de Deus. Tradução Marcos Santarrita. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2017. 

Bíblia Sagrada. Tradução Comissão de Tradução da Sociedade Bíblica Internacional. 

São Paulo: Sociedade Bíblica Internacional, 2000. 

BULFINCH, Thomas. O livro da mitologia. Tradução Luciano Alves Meira. São Paulo: 

Martin Claret, 2013. 

Cambridge advanced learner’s dictionary. Cambridge: Cambridge University, 2010. 

CARPENTER, H. J.R.R. Tolkien: a biography. London: HarperCollins, 1977. 

CARPENTER, H. (org.) As cartas de J.R.R. Tolkien. Tradução Gabriel Oliva Brum. 

Curitiba: Arte e Letra, 2006. 

CASSIRER, E. Linguagem e mito. Tradução J. Guinsburg, Miriam Schnaiderman. São 

Paulo: Perspectiva, 2013. 

CESARINI, Remo. O Fantástico. Curitiba: Ed. UFPR, 2006. 

CIABATTARI, Jane. The hobbits and the hippies. BBC, Londres, 20 nov. 2014. 

Disponível em: <http://www.bbc.com/culture/story/20141120-the-hobbits-and-the-

hippies>. Acesso em: 21 abr. 2018. 

ELIADE, Mircea. História das Crenças e das Ideias Religiosas, volume I: Da idade da 

pedra aos mistérios de Elêusis. Tradução Roberto Cortes de Lacerda. Rio de Janeiro: 

Zahar, 2010. 

_____________. História das crenças e das ideias religiosas, volume II: De Gautama 

Buda ao triunfo do cristianismo. Tradução Roberto Cortes de Lacerda. Rio de Janeiro: 

Zahar, 2011. 

_____________. História das crenças e das ideias religiosas, volume III: De Maomé 

à idade das reformas. Tradução Roberto Cortes de Lacerda. Rio de Janeiro: Zahar, 

2011. 

_____________ . Mito e Realidade. São Paulo: Perspectiva, 2016. 

FAUR, Mirella. Ragnarök: O crepúsculo dos deuses: Uma introdução à mitologia 

nórdica. São Paulo: Cultrix, 2011. 



 

 129 

FOSTER, Robert. The complete guide to Middle-earth: From The hobbit through The 

lord of the rings and beyond. New York: Random House, 2001. 

FRYE, Northrop. O código dos códigos: A Bíblia e a literatura. Tradução Flávio Aguiar. 

São Paulo: Boitempo, 2004. 

FURTADO, Filipe. A construção do fantástico na narrativa. Lisboa: Horizonte, 1980. 

GAIMAN, Neil. Mitologia nórdica. Tradução Edmundo Barreiros. Rio de Janeiro: 

Intrínseca, 2017. 

HYDE, Lewis. A astúcia cria o mundo: Trickster: trapaça, mito e arte. Tradução 

Francisco R.S. Innocêncio. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2017. 

JACKSON, Rosemary. Fantasy: The literature of subversion. New York: Methuen, 

1981. 

KILBY, Clyde S. Tolkien & the Silmarillion. Wheaton: Harold Shaw Publishers, 1976. 

LANGER, John (org.). Dicionário de História e Cultura da Era Viking. São Paulo: 

Hedra, 2018.  

_________________. Dicionário de mitologia nórdica: Símbolos, mitos e ritos. São 

Paulo: Hedra, 2015. 

LOPES, Reinaldo José. Mitologia nórdica. São Paulo: Abril, 2017. 

MELETÍNSKI, E. M. Os arquétipos literários. Tradução Aurora Fornoni Bernardini, 

Homero Freitas de Andrade e Arlete Cavaliere. Cotia: Ateliê Editorial, 2002. 

MENDLESOHN, Farah; JAMES, Edward. A short history of fantasy. Faringdon: Libri, 

2009. 

PURTILL, Richard L. Lord of the elves and eldils – Fantasy and Philosophy in C.S. 

Lewis and J.R.R. Tolkien. San Francisco: Ignatius, 2006. 

STURLUSON, Snorri. Edda em prosa: textos da mitologia nórdica. Tradução Marcelo 

Magalhães Lima. Rio de Janeiro: Númen, 1993. 

_________________. Edda em Prosa: Gylfaginning e Skáldskaparmál. Tradução 

Artur Avelar. Belo Horizonte: Barbudânia, 2014.  

TODOROV, Tzvetan. Introdução à literatura fantástica. Tradução Maria Clara Correa 

Castello. São Paulo: Perspectiva, 2010. 

TOLKIEN, J. R. R. A história de Kullervo. Tradução Ronald Eduard Kyrmse. São 

Paulo: Martins Fontes, 2016. 

_______________. A lenda de Sigurd e Gudrún. Tradução Ronald Eduard Kyrmse. 

São Paulo: Martins Fontes, 2010. 



 

 130 

_______________. A queda de Artur. Tradução Ronald Eduard Kyrmse. São Paulo: 

Martins Fontes, 2013. 

______________. Árvore e folha. Tradução Ronald Eduard Kyrmse. São Paulo: 

Martins Fontes, 2013. 

______________. Beowulf. Tradução Ronald Eduard Kyrmse. São Paulo: Martins 

Fontes, 2015. 

______________. O Silmarillion. Tradução Waldéa Barcelos. São Paulo: Martins 

Fontes, 1999. 

______________. The history of Middle-earth, volume 10: Morgoth’s Ring. Londres: 

HarperCollins, 2015. 

______________. The Silmarillion. Nova Iorque: HarperCollins, 2013. 

URANG, Gunnar. Shadows of Heaven – Religion and fantasy in the fiction of C.S. 

Lewis, Charles Williams and J.R.R. Tolkien. London: United Church, 1971. 

WHITE, Michael. J.R.R. Tolkien: O senhor da fantasia. Tradução Bruno Dorigatti. Rio 

de Janeiro: Darkside, 2016. 

Saga dos Volsungos (anônimo do séc. XIII). Organização e tradução Théo de Borba 

Moosburger. São Paulo: Hedra, 2011. 


