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"E se não morreram, vivem até hoje", diz o conto de fadas. Ele é ainda hoje o
primeiro conselheiro das crianças, porque foi o primeiro da humanidade, e
sobrevive, secretamente, na narrativa.
- Walter Benjamin
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RESUMO

O estudo analisa as influências que John Reuel Tolkien recebeu para produzir
seu romance, fossem elas intrínsecas à história pessoal do autor – e à sua
Pulsão de Ficção – ou a aspectos culturais pré-estabelecidos, advindos dos contos
maravilhosos (bem como de outras formas simples) e de rituais ancestrais. Mais
especificadamente, era necessário analisar o momento histórico de vida do autor e a
relação deste com a produção literária, além de refletir sobre a absorção e resignificação de motivos, rituais, valores éticos e morais que o escritor promove,
conscientemente ou não. Tais metas foram cumpridas com um levantamento de dados
pessoais e biográficos do autor, por meio das cartas e dos prefácios dos livros da trilogia
escritos por ele. Assim, foi possível investigar as evidentes relações de Tolkien com o
Sagrado – no caso, a religião católica – e com a questão da Primeira Guerra Mundial,
palco do qual foi personagem. Como a principal referência bibliográfica foram os
estudos de Sperber (2009) – que tratam da questão da Pulsão de Ficção – da
necessidade humana de produzir ficção, tomando como base sua própria realidade
como indivíduo e levando em consideração nossa realidade ancestral, a pesquisa
foi fortemente baseada em Razão e Ficção: uma retomada das formas simples, de
Sperber (2009).

Palavras-chave: Ficção Maravilhosa, Pulsão de Ficção, Figura do Narrador
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ABSTRACT

This study analyzes the influences that John Reuel Tolkien received to
produce his romance, intrinsic to the author's personal story – and to his instinct
of fiction – or to pre-established cultural aspects, arising from wonder tales and
ancient rituals. More specifically, it was necessary to analyze the historical
life of the author and the relationship it had with his writing, and also think
about the writer’s absorption and re-signification of reasons, rituals, ethical
and moral values, consciously or not. These goals were accomplished with a
survey on the author’s personal data and his biography, through letters and
prefaces of the trilogy written by him. Therefore, it was possible to investigate
his apparent relation to the Sacred – in this case, the Catholic religion – and
the First World War, a scenario where he took part. The main
bibliographic reference was Fiction and Reason, written by Suzi Sperber, that deal with
the issue of the instinct of fiction discussing the human need to produce fiction based on
their own reality as an individual and taking into account our ancestral reality.

Key words: Wonder Fiction, Instinct of Fiction, Narrator
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INTRODUÇÃO

Dos anéis que se entrelaçam em O Senhor dos Anéis, há dois que são os mais
importantes, os que regem as existências dos outros. Partindo da análise da narrativa de
John Ronald Reuel Tolkien, da necessidade de realizar uma reflexão sobre as
influências prováveis, possíveis ou informadas que atingiram o autor quando se deu a
produção de seu romance, damos atenção a dois anéis diferentes, mas que voltam a se
entrelaçar.
O primeiro deles resplandece nas questões trazidas por Sperber (2009) em Razão
e Ficção: uma retomada das formas simples, com o conceito de Pulsão de Ficção, sobre
o qual se fez o estudo da produção do autor, por meio de aspectos pessoais, como as
relações com o Sagrado e com a Guerra.
O segundo deles se encaixa na análise da narrativa em si, de modo a destacar
personagens e episódios e relacioná-los aos estudos de Propp (2002) em As Raízes
Históricas do Conto Maravilhoso. Há a reflexão sobre a escolha de Tolkien ao trazer à
tona personagens pagãos, advindos de mitos ancestrais e do conto de fadas, intrincados
em uma narrativa que, hipoteticamente, pretendia criticar, por meio do viés religioso, as
transformações do mundo causadas pela Guerra.
O próprio Tolkien fala sobre os contos de fadas em palestra dada por ele no dia 8
de março de 1939:
Na verdade a pergunta “Qual é a origem do elemento fantástico?” nos
coloca, em última análise, na mesma indagação fundamental. Há entretanto
muitos elementos nos contos de fadas (como aquele coração destacável, ou
mantos de cisne, anéis mágicos, proibições arbitrárias, madrastas malvadas
e até as próprias fadas) que podem ser estudados sem atacar essa questão
principal. Tais estudos porém são científicos (pelo menos na intenção), são
ocupação de folcloristas ou antropólogos, isto é, de pessoas que usam as
histórias não como se pretendia que fossem usadas, mas como uma fonte da
qual possam extrair evidências ou informações sobre assuntos que lhes
interessam. Um processo perfeitamente legítimo por si só – mas a
ignorância ou o esquecimento da natureza de uma história (como coisa
contada por inteiro) muitas vezes levou tais pesquisadores a estranhos
julgamentos. Para investigadores dessa espécie, semelhanças recorrentes
9

(como essa questão do coração) parecem especialmente importantes. Tanto
é assim que estudiosos do folclore se arriscam a se desviar do seu próprio
caminho ou se expressar numa “taquigrafia” enganosa – especialmente
enganosa se ela escapar de suas monografias e entrar em livros sobre
literatura. Eles tendem a dizer que duas histórias construídas em torno do
mesmo motivo folclórico, ou constituídas de uma combinação geralmente
semelhante de tais motivos, são “a mesma história”. Lemos que Beowulf “é
apenas uma versão de Dat Erdmänneken”; que “O Touro Negro de
Norroway é A Bela e a Fera”, ou “é a mesma história que Eros e Psiquê”;
que a Donzela-Mestra nórdica (ou a Batalha dos Pássaros gaélica121 e seus
muitos congêneres e variantes) é “a mesma história que o conto grego de
Jasão e Medéia”. Afirmações desse tipo podem até expressar (numa
abreviação indevida) alguma verdade, mas não são verdadeiras no sentido
das histórias de fadas, não são verdadeiras em termos de arte ou literatura.
São precisamente o colorido, a atmosfera, os inclassificáveis detalhes
individuais de uma história e, acima de tudo, o teor geral que dotam de vida
os ossos não dissecados do enredo, que realmente fazem a diferença.2

É com a finalidade de apalpar um pouco o colorido, a atmosfera, os
inclassificáveis detalhes desta tão fascinante história que esta análise foi elaborada. Foi
necessária uma reflexão sobre a absorção e re-significação de motivos, rituais, valores
éticos e morais que o escritor promove, conscientemente ou não, por meio de descrições
das principais personagens, bem como de suas características físicas e psicológicas, e
seu papel no desenrolar da história. Também há a presença de uma bibliografia de
suporte, visando a complementação dos objetivos planejados para este estudo, como os
ensaios de Adorno (1980), de Benjamin (1994) e de Friedman (2002) sobre a posição do
narrador, bem como questões sobre a simbologia do anel, de Klautau (2006).

1
2

Ver Campbell, op. cit., vol. i.
Humphrey Carpenter, p. 191
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CAPÍTULO 1
JOHN TOLKIEN FALA
Um dos anéis que se entrelaçam n’ O Senhor dos Anéis, imprescindível para esta
pesquisa, é a questão do contexto e das condições de produção do romance, de modo
que este momento da pesquisa se deteve na necessidade de lançar um olhar mais atento
à biografia do autor, a fim de desenterrar acontecimentos que possivelmente
influenciaram sua obra, bem como a relação desses fatos biográficos com o conceito de
Pulsão de Ficção, cunhado por Suzi Sperber em Ficção e Razão: uma retomada das
Formas Simples, o qual foi a mola propulsora deste viés do estudo.
A Pulsão de Ficção – presente na vida de todos nós e elemento primordial nas
relações sociais, tanto quanto a pulsão de vida e a pulsão de morte – refere-se à nossa
tendência de efabular diante de eventos intensos e marcantes, empregando fortemente o
imaginário, que configura a expressão do narrado aproveitando tanto o impulso inicial,
da realidade vivida, como o conjunto de símbolos – arquetípico – assim como as formas
simples, criando uma trama que tece as diferentes funções de cada uma destas formas.
Conforme o ser humano vive e se desenvolve, ele é permeado e transformado
por praticamente tudo o que o atingiu intensamente durante a vida: questões da infância,
traumas, valores morais, relações familiares, questões religiosas, afetações diversas que
incluem a história que o cerca, a imediata e próxima e aquela outra, local, regional,
nacional e universal que repercute no próprio, de maneiras diferentes para cada ser
humano. De acordo com Sperber,

As formas ficcionais dão conta do discurso do desejo, de expressão
fundamental, já que a fantasia ocorre sem ser perguntada ou chamada. E
também recuperam a experiência pessoal. Soma-se a elas o discurso de
algum modo instituído, de valores grupais, que incluem os familiares, os
sociais, os de classe.3

Sperber ainda observa que a mesma Pulsão de Ficção que leva à efabulação, leva
também à recepção, já que todos os indivíduos têm uma base de Pulsão de Ficção e de
efabulação constituída por muitos motivos e crenças comuns, ou seja, são questões

3

Sperber, 2009, p. 124
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referentes aos universais4, muito próximas ao conto de fadas, levado em alta conta por
Tolkien e, assim sendo, muito presente em sua obra.

(...) a forma simples conto de fadas é disponível para a criança muito
precocemente. Tal precocidade (...), anterior a leituras ou audição de relatos
de contos de fadas, levou-me à hipótese de que as efabulações infantis só
podem ser encenadas e enunciadas porque existem, para além dos universais
(imaginário, poder de simbolização e efabulação, reunidos e exercidos pela
pulsão de ficção), alguns recursos (e elementos) também eles inatos
estruturadores de forma e sentido. 5
Essa, digamos, “identificação” da efabulação do leitor com a do autor é o
principal fator da “suspensão da descrença” (cf. Coleridge), momento em que se põem
de lado as desconfianças diante da obra lida – por mais fantástica e/ou inverossímil que
ela possa parecer – para não mais desacreditar, mas sim aceitar plenamente a seriedade
e a beleza da mesma, de modo que o leitor toma a autoria sobre ela, como se aquela
fosse uma efabulação própria dele.
Dessa forma, se levarmos em consideração que a efabulação diante de
momentos críticos é intrínseca a toda a humanidade, é muito provável que ela também
tenha crédito na produção de Tolkien, seja conscientemente ou não. Portanto, a fim de
exercer uma aproximação com o autor, foi alvo de pesquisa uma coletânea de cartas
produzidas e recebidas por John Tolkien, cartas, estas, que transpassam praticamente
toda a sua vida (datadas entre 1914 e 1973).
John R. R. Tolkien nasceu na África do Sul e, ainda pequeno, mudou-se para a
Inglaterra com a família. Devido a seu fascínio pela linguística, cursou Língua e
Literatura Inglesas na Universidade de Oxford. Após se formar, tornou-se integrante do
Batalhão de Fuzileiros de Lancashire, quando foi treinado para lutar na Primeira Guerra
Mundial, que eclodira em 1914. As primeiras cartas da coletânea são desse período; em
meio ao campo de treinamento, ele escreve à sua noiva, Edith Bratt, contando sobre “a

4

“(...) a literatura oferece, como base para a sistematização do conhecimento necessário para a leitura e
produção de textos, é ao mesmo tempo um substrato virtual que existe em todos os seres humanos – e a
base para a formulação do diferente, do particular e único. Nomeei este substrato comum de ‘universais’.”
(Sperber, 2009, p.74)
5
Sperber, 2009, p. 137
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absurda língua das fadas”

6

[Tolkien, 1916] que está criando e sobre os primeiros

esboços de seu mundo imaginário.
Em 1925, Tolkien, já casado, iniciou sua carreira acadêmica como professor na
Universidade de Oxford, mesmo período em que escreveu sua história infantil O
Hobbit, publicada pela editora Allen & Unwin, em 1937. O enredo consiste nas
aventuras do hobbit Bilbo Bolseiro, que viaja pela Terra-Média na companhia do mago
Gandalf e de treze anões, em busca de um tesouro. Mas Bilbo encontra mais do que o
tesouro: em um jogo de adivinhas com Gollum, ele triunfa sobre a perturbada criatura e
seu prêmio é um anel.
É justamente essa questão que deu margem à continuação d’O Hobbit: O Senhor
dos Anéis 7, já que o prêmio do hobbit aventureiro era o Um Anel, o objeto de poder
maligno de Sauron (O Senhor do Escuro), o qual é o estopim da guerra no enredo da
trilogia, que move o jovem primo de Bilbo – Frodo – e seus companheiros na saga pela
destruição do Anel e pelo equilíbrio entre os povos da Terra-Média. Em carta a uma
leitora, Tolkien afirma, sobre O Senhor dos Anéis, que

(...) O verdadeiro tema para mim é sobre algo muito mais permanente e
difícil: Morte e Imortalidade – o mistério do amor pelo mundo nos corações
de uma raça “fadada” a deixá-lo e aparentemente perdê-lo; a angústia nos
corações de uma raça “fadada” a não deixá-lo até que toda a história deste
mundo estimulada pelo mal esteja completa. (...)

8

[Para Joana de

Bortadano, 1956]

Porém, a narrativa desenvolvida para a continuação é muito mais sombria do que
seu livro anterior. Como o próprio Tolkien afirma, a existência de tudo que hobbits,
homens, elfos e anões conhecem está ameaçada por Sauron, que pretende tomar o poder
por meio de seus exércitos de monstros orcs e do Anel de poder. Assim, Tolkien retira
seus protagonistas de suas bolhas de suposta paz (por exemplo, os hobbits deixam para
trás a vida simples e verdejante do Condado) e os insere no centro do conflito,
inicialmente como um grupo cujo objetivo é destruir o Anel. Porém, em um segundo
6

Tolkien & Carpenter, Humphey, 2006, p. 14
(...) A continuação de O Hobbit continua onde estava, e tenho apenas as noções mais vagas de como
prosseguir. Sem jamais pretender uma continuação, temo que eu tenha gasto todos os meus ‘motivos’ e
personagens favoritos no ‘Hobbit’original. [Para C.A Furth, Allen & Unwin, 1938]. Ibidem, p. 33
8
Tolkien & Carpenter, Humphey, 2006, p.236
7
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momento, ele os separa em grupos menores e, além de lutar contra o avanço da
escuridão de Sauron, cada um deles luta contra seus próprios desejos de possuir o Anel
maligno para si.

As figuras e situações dos contos de fadas também personificam e ilustram
conflitos internos, mas sempre sugerem sutilmente como estes conflitos
podem ser solucionados e quais os próximos passos a serem dados na
direção de uma humanidade mais elevada. 9

9

Bettelheim, 2002, p. 25
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1.1 – JOHN TOLKIEN FALA: AS GUERRAS MUNDIAIS

É neste momento que a Pulsão de Ficção mostra-se mais importante, já que é
quando as indagações sobre as relações entre a Guerra do Anel e as Guerras Mundiais
do século XX surgem. O próprio Tolkien aborda esse assunto diversas vezes ao longo
das cartas da coletânea, mas com muito cuidado:

(...) A escuridão dos dias atuais teve algum efeito sobre ela [a história],
embora não seja uma ‘alegoria’. [Para S. Unwin, 1938] 10
Ainda pela análise atenta das cartas, nota-se que Tolkien tinha especial receio
sobre a questão da alegoria em sua obra e repudiava veementemente essa ideia.
Não há qualquer ‘alegoria’, moral, política ou contemporânea na obra. É um
‘conto de fadas’, mas um escrito (...) para adultos. Porque acredito que o
conto de fadas possui seu próprio modo de refletir a ‘verdade’, diferente da
alegoria, ou da sátira (tolerada), ou do ‘realismo’, e de algumas maneiras
mais poderoso. [Para Michael Straight, editor New Republic, 1956] 11

Porém, ao mesmo tempo em que anulava das mentes de seus leitores a
possibilidade de que a Guerra do Anel fosse correspondente às Guerras Mundiais, ele
não excluía as influências que o mundo externo poderia exercer sobre sua produção,
inclusive admitindo certa aplicabilidade entre esses dois mundos.

Por não haver alegoria não quer dizer, é claro, que não há aplicabilidade.
Sempre há. E visto que não tornei o conflito completamente inequívoco:
preguiça e estupidez entre os hobbits, orgulho e [ilegível] entre os Elfos,
ressentimento e cobiça nos corações dos Anões, e tolice e perversidade entre
os ‘Reis Homens’ e traição e sede de poder até mesmo entre os ‘Magos’,
suponho que haja a aplicabilidade em minha história aos tempos atuais.
[Para H. Schiro, 1957] 12

10

Tolkien & Carpenter, Humphey, 2006, p.45
Ibidem, p. 223
12
Tolkien & Carpenter, Humphey, 2006, p. 250
11
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Ele também faz alusões constantes a essa aplicabilidade, principalmente quando
se refere às piores características da humanidade, como a estupidez, a qual, de acordo
com suas palavras,

a guerra multiplica por 3 e sua potência por si mesma: assim, os dias
preciosos de uma pessoa são regidos por (3x)², onde x = crassitude humana
normal (e isso é bastante ruim). [Para C. Tolkien, 1944] 13

Portanto, é possível considerar que, frente às duas guerras que presencia, as
cartas de Tolkien expressam que ele parece profundamente irritado e amargurado com
os frutos dos conflitos. Ele discute frequentemente essa questão com seus filhos
Michael e Christopher, ambos convocados pelo exército inglês durante a II Guerra
Mundial:

Uma Guerra é suficiente para qualquer homem. Espero que você seja
poupado de uma segunda. A amargura da juventude ou da meia-idade é
suficiente por uma vida – ambas são demais. Sofri certa vez do que você
está, ainda que de um modo um tanto diferente, pois eu era muito ineficiente
e não-militar (...). [Para M. Tolkien, 1941]14

Seu serviço, é claro, como qualquer um com um pouco de inteligência e
ouvidos sabe, é um serviço muito ruim, vivendo da reputação de uns poucos
homens garbosos, e você provavelmente está em um canto particularmente
ruim dele. Mas todas as Grandes Coisas planejadas de uma grande maneira
dão essa sensação para o sapo embaixo do chapéu-de-sapo, embora de um
ângulo geral elas de fato funcionem e cumpram seu serviço. Um serviço
fundamentalmente maligno. Pois estamos tentando conquistar Sauron com o
Anel. E seremos bem sucedidos (ao que parece). Contudo, a punição, como
você sabe, é criar novos Saurons e lentamente transformar Homens e Elfos
em Orcs. Não que na vida real as coisas sejam tão claras como em uma
história, e começamos com muitos Orcs do nosso lado. ... Bem, aí esta você:
13
14

Ibidem, p. 75
Tolkien & Carpenter, Humphey, 2006, p. 57
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um hobbit entre os Urukhai. Mantenha sua hobbitez no coração e pense que
todas as histórias assim se parecem quando você está nelas. Você está
dentro de uma historia muito grande! [Para C. Tolkien, 1944] 15

Novamente, vemos a alusão à aplicabilidade do abstrato ao concreto: Tolkien
aproxima os meios utilizados na guerra da Europa – em especial, as armas de guerra
como aviões e tanques – ao uso maligno do Um Anel. Então, vem à tona a maior crítica
possível de sua história: o uso do que é maligno, mesmo com o intuito de fazer o bem,
traz consequências malignas. Tais consequências seriam a destruição do próximo, de
modo que todos nos tornamos orcs, selvagens, cruéis e impiedosos, em alguma
instância.
(...) Como eu gostaria que a máquina ‘de combustão infernal’ [o avião]
nunca tivesse sido inventada. Ou (ainda mais difícil, uma vez que a
humanidade, e os engenheiros em especial, são ambos, via de regra,
estúpidos e maliciosos) que ela pudesse ter sido proposta a usos racionais –
caso haja algum... [Para C. Tolkien, 1944] 16

A destruição e miséria aterradoras desta guerra aumentam de hora em hora:
destruição do que deveria ser (e de fato é) a riqueza comum da Europa e do
mundo se a humanidade não fosse tão estúpida, riqueza cuja perda afetará a
todos nós, vencedores ou não. Todavia, as pessoas tripudiam ao ouvir a
respeito das filas intermináveis, de 40 milhas de comprimentos, de
refugiados miseráveis, mulheres e crianças afluindo para o Ocidente,
morrendo no caminho. Parece que não restam vestígios de piedade ou
compaixão, nem imaginação, nesta sombria hora diabólica. Com isso não
quero dizer que tudo, na presente situação, principalmente (mas não
somente) a criada pela Alemanha, não possa ser necessário ou inevitável.
Mas porque tripudiar?! Supostamente alcançamos um estágio civilizado no
qual ainda pode ser necessário executar um criminoso, mas não tripudiar ou
enforcar a mulher e o filho de tal indivíduo ao seu lado enquanto a multidão
orc vaia. (...) Bem, a primeira Guerra das Máquinas parece estar
15
16

Ibidem, p. 80
Tolkien & Carpenter, Humphey, 2006, p. 79
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aproximando-se de seu inconclusivo capítulo final – deixando, que tristeza,
todos mais pobres, muito enlutados ou mutilados, milhões mortos e apenas
uma coisa triunfante: as Máquinas. Como os servos das Máquinas estão se
tornando uma classe privilegiada, as Máquinas serão imensamente mais
poderosas. Qual o próximo passo deles?... [para C. Tolkien, 1945]17

As questões debatidas por Tolkien em relação às Guerras nos levam a outra
esfera de discussão: é interessante notar suas opiniões acerca da modernidade do século
XX, assunto principal dos estudos de Diego Klautau.

Enfim, a modernidade, enquanto projeto, cuja matriz ideológica era o
modernismo, era fortemente recusada na formação de Tolkien, mostrou-se
em seu desenrolar no século XX como grandes narrativas mentirosas. Ao
menos em parte. E é justamente essa parte de falácia que Tolkien via. Uma
realidade de guerras por ideologias nacionalistas e racistas, cobiça
enlouquecida por expansão de máquinas destrutivas da natureza em nome da
lógica do lucro, e o orgulho intelectual que contribuía para uma ciência que
tratava o homem e a natureza como peças e engrenagens úteis, de uma
grande máquina apta a ser controlada. Eis a modernidade que Tolkien
observava na Europa no período entre as duas guerras.18
Em O Condado, a Terra-Média e o Mar – A nostalgia de Tolkien, Klautau faz
uma análise das influências religiosas de Tolkien (por meio de estudos de Santo
Agostinho) e de como eram semelhantes as opiniões dele e da Igreja Católica acerca
desse surto de modernidade bélica. Ele dá especial enfoque à questão do maquinário
bélico, afirmando que o autor

enxergava o maquinário como um prolongamento da Queda humana. Além
de não satisfazer aos anseios pelos quais foram criados, o maquinário apenas
produzia mais uma tentação ao mal, como a opressão e a exploração da
natureza e dos homens.19

17

Tolkien & Carpenter, Humphey, 2006, p. 111
Klautau, 2008, p.5
19
Klautau, 2008, p. 10
18

18

Acerca desta questão, em carta a um dos filhos, Tolkien afirma que

é o avião de guerra o verdadeiro vilão. E nada pode realmente reparar meu
pesar por você, meu mais amado, ter qualquer ligação com ele. Meus
sentimentos são mais ou menos aqueles que Frodo teria tido se descobrisse
alguns Hobbits aprendendo a montar aves Nazgûl ‘para a libertação do
Condado’. Embora neste caso, como nada conheço do imperialismo
britânico ou americano no Extremo Oriente que não me encha de
arrependimento e náusea, receio que eu não seja sequer apoiado por um
vislumbre de patriotismo no que resta desta guerra. Eu não daria um penny a
ela, que dirá um filho, fosse eu um homem livre. Ela só pode beneficiar os
Estados Unidos ou a Rússia: prov. a última. Mas, pelo menos, a Guerra
Russa-Americana ainda não eclodirá por um ano. [Para C. Tolkien, 1945] 20

Dessa forma, é impossível deixar de cogitar que, horrorizado pelas
consequências sinistras das duas Guerras que presenciou, Tolkien tenha permitido que
seus ideais (não apenas de origem católica, mas essencialmente típicos do homem
religioso das sociedades arcaicas, assunto de Mircea Eliade em O Sagrado e o Profano
– A Essência das Religiões) tenham influenciado o processo de criação de O Senhor dos
Anéis.

(...) Evidentemente consegui tornar o horror realmente horrível, e isso é um
grande consolo; pois cada romance que leva as coisas a sério deve possuir
uma base de medo e horror, por mais remota ou representativamente que ele
seja proposto a assemelhar-se com a realidade e não ser o mais simples dos
escapismos. Mas falhei se não parece possível que meros hobbits mundanos
possam estar à altura de tais coisas. Creio que não há um horror concebível
que tais criaturas na possam superar pela graça (que aparece aqui em formas
mitológicas) combinada com uma recusa de sua natureza e razão na aflição
última em abrir mão ou submeter-se. [Para Stanley Unwin, 1947] 21

20
21

Tolkien & Carpenter, Humphey, 2006, p. 115
Tolkien & Carpenter, Humphey, 2006, p. 119
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Assim, ele critica a audácia do homem moderno, profano, em criar meios de
destruição do equilíbrio natural da vida.22 Mais do que isso, ele traz à tona
características que são intrínsecas a qualquer guerra: o horror, o medo, a selvageria, a
morte, a solidão.
Ainda acerca da questão da relação de Tolkien com a Guerra, com a intenção de
investigar um pouco mais a influência de um conflito armado na vida cotidiana das
pessoas que estavam em meio a ele, procurei por Os Condenados da Terra, de Frantz
Fanon. Ao abordar as questões que envolvem a colonização dos países africanos, o
autor traz à tona o conceito de “atmosfera de violência” e, por meio dele – da violência
que é tão presente a ponto de quase literalmente ser respirada e absorvida pelos homens
que se encontram em meio a intensos conflitos armados. Assim, foi possível visualizar
melhor como Tolkien possivelmente se sentia em relação às guerras que passaram por
sua vida: não necessariamente oprimido, mas acuado pelos ataques aéreos às cidades
(típicos da Segunda Guerra Mundial) e, principalmente, irritado por saber quais os
motivos, as estratégias de combate e os frutos do que se desenrolava diante de seus
olhos.

22

“É preciso não esquecer nunca que, para o homem religioso, a sacralidade é uma manifestação completa
do Ser. As revelações da sacralidade cósmica são de certo modo revelações primordiais: tiveram lugar no
mais longínquo passado religioso da humanidade, e as inovações trazidas ulteriormente pela História no
conseguiram aboli-las.” (Eliade 1992, p. 147)
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1.2 – JOHN TOLKIEN FALA: O SAGRADO

Ademais, uma questão que merece destaque especial é a relação estreita de
Tolkien com o Sagrado, por meio da religião católica. Ele deixa claro, em uma carta a
seu amigo Pe. Murray, que a obra é essencialmente religiosa e católica, mas que todos
os indícios de conceitos dessa religiosidade estão absorvidos na narrativa, dissolvidos
na história e no simbolismo.
Curiosamente, é essa a indagação que o leitor se faz ao ler O Senhor dos Anéis e
ao não encontrar sequer uma referência a um deus supremo ou a uma autoridade
divina23. Somente após um olhar mais atento, os elementos religiosos podem ser
reconhecidos: Galadriel como a imagem da Virgem Maria, imaculada e piedosa; Tom
Bombadil em seu voto de pobreza pacifista; Frodo – assim com Aragorn, Gandalf e
muitos outros personagens – em situações de sacrifício e de provação.
‘Não nos deixeis cair em tentação etc.’ é a súplica mais difícil e a mais
considerada com menos frequência. A ideia, nos termos de minha história, é
de que embora cada evento ou situação possua (pelo menos) dois aspectos –
a história e o desenvolvimento do indivíduo (é algo do qual ele pode obter o
bem, o bem último, para si mesmo ou falhar em sua obtenção) e a história
do mundo (que depende das ações do indivíduo para seu próprio bem) –, há
ainda situações anormais nas quais é possível ser colocado. Eu as chamaria
de ‘situações sacrificiais’: ou seja, posições nas quais o ‘bem’ do mundo
depende do comportamento de um indivíduo em circunstâncias que exigem
dele sofrimento e resistência muito além do normal – até mesmo, pode
acontecer (ou parecer, humanamente falando), demandam uma força de
corpo de mente que ele não possui: ele está, de certa forma, fadado a falhar,
fadado a cair em tentação ou a ser destruído pela pressão contra sua
‘vontade’: isto é, contra qualquer escolha que ele poderia fazer ou faria
desimpedido, não sob coerção [Para M. Straight, 1956] 24

23

O conto de fadas nunca nos confronta diretamente, ou diz-nos francamente como devemos escolher.
Em vez disso, ajuda as crianças a desenvolverem o desejo de uma consciência mais elevada, apelando à
nossa imaginação e ao resultado atraente dos acontecimentos, que nos seduz. (Bettelheim, p. 34)
24
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Parece-me claro que o dever de Frodo era ‘humano’, não político. Ele
naturalmente pensou primeiro no Condado, uma vez que suas raízes
estavam lá, mas a busca tinha como seu objetivo não preservação deste ou
daquele regime, tal como a parte república, parte aristocracia do Condado,
mas a libertação de uma tirania maligna de todos os ‘humanos’. (...)
[Comentário sobre crítica de W.H. Auden, 1956] 25

Contudo, ainda que os indícios católicos sejam detalhados, a trilogia de Tolkien
tem em sua composição conceitos que são praticamente universais, que se aplicam a
várias doutrinas religiosas: o amor ao próximo, a aproximação dos indivíduos por um
bem maior, a fraqueza dos homens frente à tentação.
Dessa forma, mais do que apenas produzir um romance influenciado pelos
contos de fadas e mitologia [não que estes tenham um papel menor na construção], é
possível afirmar que Tolkien faz uma crítica à sociedade da época em que viveu,
demonstrando o quanto estava insatisfeito com as consequências malignas que as
guerras haviam trazido às almas das pessoas:
Não sou um ‘democrata’ apenas porque a ‘humildade’ e a igualdade são
princípios espirituais corrompidos pela tentativa de mecanizar e formalizálos, com o resultado de que conseguimos não pequenez e humildade
universais, mas grandeza e orgulho universais, até que algum Orc se
apodere de um anel de poder – e então recebemos e estamos recebendo a
escravidão. [Para leitora Joanna de Bortadano, 1956] 26

Assim, tendo em mente que a trilogia é claramente baseada em personagens e
motivos anteriores à fé católica, de origem pagã – a senhora da floresta, o herói herdeiro
do trono, o mago, a princesa guerreira, a questão da morte temporária, a ponte entre dois
mundos – parece contraditório, tendo em vista a forte religiosidade de Tolkien, que ele
utilizasse elementos exteriores a suas concepções religiosas como primordiais em sua
produção.
A resposta pode começar a ser encontrada por meio dos estudos de Mircea
Eliade, já que o autor contrasta as experiências do homem religioso das sociedades
25
26

Tolkien & Carpenter, Humphey, 2006, p. 231
Ibidem, p. 236

22

ancestrais e com as do homem profano, descrente das manifestações do sagrado no
mundo.
Primeiramente, ele tece um panorama dessas manifestações e de como o homem
religioso as interpreta: todos os fenômenos da natureza são obra do divino, do sagrado,
e precisam ser reproduzidos, para que toda a sociedade seja sacralizada e, assim, esteja
próxima desse divino.

O homem das sociedades arcaicas tem a tendência para viver o mais
possível em o sagrado ou muito perto dos objectos consagrados. Esta
tendência é de resto compreensível, porque para os ‘primitivos’ como para o
homem de todas as sociedades pré-modernas, o sagrado equivale ao poder,
e, no fim das contas, à realidade por excelência. O sagrado está saturado de
poder. Potência sagrada quer dizer ao mesmo tempo realidade, perenidade e
eficácia. 27

O homem profano, ao contrário, se distancia de todas essas manifestações,
negando-se a acreditar que o divino seja propulsor da realidade. Este é o homem que
vive nas cidades, cercado de tecnologia e de praticidade. Curiosamente, entretanto,
ainda que negue veementemente sua relação com a religiosidade, este mesmo homem
cético possui, em sua formação como indivíduo, resquícios da sacralidade do homem
religioso.

E, contudo, nesta experiência do espaço profano, ainda intervém valores que
de algum modo lembram a não-homogeneidade específica da experiência
religiosa

o

espaço.

Existem,

por

exemplo,

locais

privilegiados,

qualitativamente diferentes dos outros: a paisagem natal ou o sítio dos
primeiros amores, ou certos lugares na primeira cidade estrangeira visitada
na juventude. Todos esses locais guardam, mesmo para o homem mais
fracamente religioso, uma qualidade excepcional, ‘única’: são os ‘lugares
sagrados’ do seu Universo privado (...) 28

27
28

Eliade, 1992, p.26
Ibidem, p.38
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Como argumento ainda mais forte para provar a impossibilidade de ignorar essa
sacralidade ancestral, Eliade usa o conceito de “sistema do mundo”, afirmando que as
concepções fundamentais da religiosidade do homem das antigas sociedades
transpassam os tempos, ainda sendo muito fortes nas religiões mais recentes – como o
judaísmo e o cristianismo – mesmo que estas não reconheçam tais influências.
É neste momento que a argumentação de Eliade atinge Tolkien: notamos que,
mesmo com sua formação essencialmente católica, o autor – assim como todos nós –
não consegue extinguir os elementos pagãos de sua pulsão de ficção; mais ainda, ele
provavelmente nem mesmo tentou soltar-se de tais elementos, trazidos tanto pelos
contos maravilhosos como pelo próprio folclore europeu, ainda fortemente presente na
cultura da população campestre.

Para que se obtenha uma perspectiva religiosa mais larga, é mais útil que
nos familiarizemos com o folclore dos povos europeus: nas suas crenças,
costumes, no seu comportamento perante a vida e a morte, ainda podemos
reconhecer numerosas ‘situações religiosas’ arcaicas. Estudando as
sociedades rurais europeias, tem-se possibilidade de compreender o mundo
religioso dos agricultores neolíticos. Em muitos casos, os costumes e as
crenças dos camponeses europeus representam um estado de cultura mais
arcaico do que aquele que é testemunhado pela mitologia da Grécia
Clássica. É verdade que a maior parte destas populações rurais foram
cristianizadas há mais de um milênio. Mas elas conseguiram integrar no seu
cristianismo uma grande parte da sua herança religiosa pré-cristã, de uma
antiguidade imemorial. Seria inexacto crer que, por esta razão, não são
cristãos os camponeses da Europa. Mas é preciso reconhecer que a
religiosidade deles não se reduz às formas históricas do Cristianismo, que
conserva ainda uma estrutura cósmica quase inteiramente perdida na
experiência dos cristãos das cidades. Pode falar-se de um Cristianismo
primordial, an-histórico; cristianizando-se, os agricultores europeus
integraram na sua nova fé a religião cósmica que conservavam desde a préhistória. 29

29

Eliade, 1992, p.172
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Essa escolha de Tolkien pela fusão do pagão ao cristão, fosse ela consciente ou
não, pode ser a consequência do fascínio que esses dois vieses religiosos causaram na
formação do autor como indivíduo e, assim, tomaram parte em seu processo de Pulsão
de Ficção. Mais ainda, essa fusão parece ser natural e assunto de estudiosos como
Bruno Bettelheim, em A Psicanálise dos Contos de Fadas:

Os contos de fadas também abundam em motivos religiosos; muitas estórias
bíblicas são da mesma natureza que os contos de fadas. As associações
conscientes e inconscientes que evocam na mente do ouvinte dependem de
seu esquema geral de referência e de suas preocupações pessoais. Daí as
pessoas religiosas encontrarem neles coisas importantes que não são
mencionadas aqui.
A maioria dos contos de fadas se originou em períodos em que a religião era
parte muito importante da vida; assim, eles lidam, diretamente ou por
inferência, com temas religiosos. (...) mas a maioria dessas estórias são
negligenciadas hoje em dia e desconhecidas para o público maior
exatamente porque, para muitos, estes temas religiosos não despertam mais
associações universalmente e pessoalmente significativas. 30 p. 14

Para Tolkien, o cristianismo atuaria como fundamento religioso oficial, fresco,
óbvio, e o paganismo como elemento originário de épocas ancestrais, mas nunca extinto
e também sempre presente nos mitos, lendas e contos maravilhosos – por exemplo,
Beowulf e Kalevala, A Branca de Neve, A Borralheira, Eros e Psique – que permearam
a infância dele, assim como permearam e permeiam a de todos nós.

Através dos séculos (quando não dos milênios) durante os quais os contos
de fadas, sendo recontados, foram-se tornando cada vez mais refinados, e
passaram a transmitir ao mesmo tempo significados manifestos e encobertos
– passaram a falar simultaneamente a todos os níveis da personalidade
humana, comunicando de uma maneira que atinge a mente ingênua da
criança tanto quanto a do adulto sofisticado. 31

30
31

Bettelheim, 2002, p. 14
Bettelheim, 2002, p. 6
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CAPÍTULO 2
DA FICÇÃO MARAVILHOSA

Neste ponto, tomamos na mão o segundo principal anel de O Senhor dos Anéis,
o momento em que os elementos que aproximam a trilogia e o conto de fadas, o conto
maravilhoso, são impossíveis de serem ignorados. O próprio Tolkien tem essa opinião,
quando, em carta a um leitor, afirma que “O Senhor dos Anéis é um conto de fadas
escrito para adultos” (Tolkien & Carpenter, Humphey, 2006, p. 223). Essa aproximação
entre o romance e a ficção maravilhosa precisa, inevitavelmente, ser levada em conta
quando se trata de O Senhor dos Anéis, já que, de acordo com Sperber (2009),

As narrativas literárias, quando aproveitam a forma simples conto de fadas,
revelam que se trata de mais do que a mera aplicação de fórmulas e de
estruturas – repetidas. É aproveitamento de uma concepção de mundo e de
ação ou de encaminhamento interno semelhantes. A forma simples não é
pura ‘forma’. Representa um universo de concepções. Esse modo de ver o
mundo – revolucionária do ponto de vista do sujeito e essa postura básica de
afirmação de vida, assim como a percepção do conto de fadas como
superação de limites, para além da resolução de conflitos internos – marca
forte desta forma simples – são operantes na compreensão da ‘forma
simples’ conto de fadas encontrável em romances e novelas, mesmo
contemporâneos, mesmo em tempos pós-modernos dos simulacros. Nesses
casos, a forma conto de fadas costuma fazer parte de uma trama de formas
mais complexas, entrelaçada a aspectos de outras formas. 32

Assim, a partir de As Raízes Históricas do Conto Maravilhoso, de Vladmir Propp,
de A Psicanálise dos Contos de Fadas, de Bruno Bettelheim, e, novamente, dos
apontamentos de Suzi Sperber sobre o conto de fadas, foi desenvolvida uma análise
detalhada sobre os principais personagens que evocam essas características.

O conto de fadas tem como dominante a pulsão de vida: Eros. A
universalidade dessa pulsão explica como e porque o conto de fadas não

32

Sperber, 2009, p. 217
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desaparece, na humanidade, porque continua sendo lido e compreendido e
como se presta a fornecer imagens e referências a outras produções textuais
em qualquer fase do desenrolar histórico e cultural. 33

Para facilitar a organização, seguem abaixo duas tabelas ilustrativas e suas
respectivas discussões:

33

Sperber, 2009, p. 247
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Tabela 1 – Em relação às personagens e à sua simbologia.

28

Tabela 2 – Em relação aos episódios e sua significação.

29

2.1 – FRODO

Frodo é o jovem hobbit (pertencente ao povo que habita O Condado; de baixa
estatura e que gosta de desfrutar dos prazeres da comida e da vida no campo)
protagonista de O Senhor dos Anéis. Sua condição de pequenino (tanto física quanto
social, já que ele completa 33 anos, a idade de início da vida adulta na comunidade
hobbit) pode ser associada ao papel que as crianças desempenham no conto
maravilhoso, quando saem de casa e vão para a floresta – voluntariamente, no caso –
vestígio do início do rito de iniciação das tribos ancestrais (cf. Propp).
Contra sua vontade, ele é incumbido pelo Conselho de Elrond (que reúne
representantes de cada um dos povos da Terra-Média) a levar o Um Anel, o anel
maligno que pode restaurar o poder do senhor do escuro, Sauron, à Montanha da
Perdição, único lugar onde pode ser destruído. Aterrorizado, conta com o apoio e com a
proteção do que é denominada A Sociedade do Anel, composta por três amigos
hobbits, o mago Gandalf, os homens Aragorn e Boromir, o elfo Legolas e o anão Gimli.
Acerca da sociedade, existe o questionamento da existência da mesma. Por qual
motivo Frodo não seria incumbido da tarefa sozinho? Por qual motivo seria preciso
rodeá-lo de aliados? A resposta pode ser o fato de que Tolkien determinou que a
Sociedade do Anel seria, ao mesmo tempo, um conceito coletivo e individual, como se
o herói se subdividisse em vários personagens, assim como Sperber (2009) aponta sobre
o conto de fadas.

(...) a análise do conto de fadas se enriquece se visto sob a ótica de que cada
personagem representa um aspecto de uma personagem complexa e
múltipla, aspecto que está em conflito com outros da mesma personagem. 34

Assim, cada um deles tem a mesma tarefa que Frodo e cada um deles passa pelas
provações que Propp (2002) aponta como pertencentes ao herói do conto maravilhoso,
ainda que seus caminhos se separem ao longo da narrativa.
A partir de então, a Sociedade viaja pela Terra-Média, a fim de cumprir seu
propósito. É interessante nos determos nesta questão, já que o deslocamento é
empregado por Tolkien da mesma forma que Propp (2002) o aponta no conto
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maravilhoso: apesar de ser um aspecto altamente necessário (já que é preciso viajar para
cumprir a tarefa), ele é descrito como se não existisse, já que os principais momentos de
tensão e reviravolta na narrativa ocorrem quando ele não acontece.

(...) o espaço desempenha no conto um papel duplo. Por um lado, ele existe
e é um elemento de composição absolutamente indispensável. Por outro
lado, é como se não existisse. Todo o desenrolar da ação ocorre durante as
paradas e estas são elaboradas em detalhes. 35

O espaço, assim como a trajetória, são interiores. Por isso os contos de fadas
conseguem representar iniciações. E as personagens de oponentes
configuram os confrontos internos a serem vencidos, a fim de que o
protagonista se desenvolva. 36

Outras questões na trajetória de Frodo que tornam possível sua identificação
com o herói do conto maravilhoso seriam o recebimento do artefato mágico 37 pelas
mãos da rainha dos elfos, Galadriel (a possível re-significação da Baba-Yagá, da qual
trataremos mais tarde). A rainha élfica presenteia cada um dos membros da Sociedade
com pequenos artefatos, mas o mais importante é o de Frodo: uma pedra que emite a luz
do sol nos momentos mais sombrios de sua jornada, um diamante. Além disso, Frodo
passa pela ocorrência da amputação do dedo, já que a criatura Gollum o decepa de sua
mão, a fim de tomar dele o Um Anel às margens de uma fenda de lava na Montanha da
Perdição.

Uma das formas de automutilação conservada com especial plenitude pelo
conto é a amputação do dedo. “(...) Às vezes, segundo o que nos foi
contado, os candidatos ofereciam como sacrifício suplementar o indicador
da mesma mão.” No conto, é comum o herói perder um dedo no interior da
isbá, e justamente o mindinho da mão esquerda. 38
35

Propp, 2002, p. 44
Sperber, 2009, p. 215
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Na sequência dos acontecimentos o herói desempenha um papel puramente passivo. Ou o auxiliar
mágico faz tudo em seu lugar, ou ele age graças ao recurso mágico. (Propp, 2002, p. 195)
38
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Ademais, Frodo também enfrenta o que Propp classifica como a morte
temporária
“Em quase toda a parte o rito de iniciação contém uma representação
mímica da morte e do renascimento do neófito” (...) essa morte seguida de
renascimento era considerada necessária para a aquisição de qualidades
mágicas. 39

Ao ser atraído por Gollum para a toca de Laracna, um monstro maligno com a
forma física de uma aranha gigantesca, ele é picado e levado pelo monstro, enquanto
seu companheiro Sam acredita que está morto. Porém, quando o efeito entorpecente do
veneno tem fim, ele “retorna à vida”.40 Também é possível aproximar toda a trajetória
de Frodo – ao atravessar a Terra-Média até Mordor, a terra das sombras – à questão da
morte temporária porque essa experiência e seu retorno ao Condado o tornam um
indivíduo altamente respeitado na sociedade hobbit, assim como os neófitos dos ritos
ancestrais que Propp aborda, ainda que ele se torne circunspecto, transtornado pelo
poder maligno do Um Anel, a que ficou exposto por tanto tempo.
A provação de Frodo perdura por toda a narrativa. Como portador do Um Anel,
é ele quem sofre a maior parte da influência maligna que o artefato possui, tanto física
quanto psicologicamente, já que este é “expressão do poder e do mal”, de acordo com
Klautau (2006). Influência essa que se torna forte a ponto de guiar os passos do hobbit
para a loucura – também elemento da morte temporária, de acordo com Propp.

É justamente na sua capacidade de sedução e corrupção que assenta a
propagação de Sauron. Todos os que caíram no domínio de Sauron
desejaram alguma vez, e por ato de livre vontade, apesar da objetividade da
força corruptora do Um Anel, possuir este poder. 41

Assim como Frodo, vários personagens passam pela tentação de possuir o Um
Anel, em vez de destruí-lo. Acometido pela loucura do poder, Boromir trai Frodo, mas
39

Ibidem, p. 101
Considerava-se que quem havia permanecido um tempo no estômago de um animal estivera no reino da
morte, no outro mundo, e ele próprio via as coisas assim. (Propp 2002, p. 281)
41
Klautau, 2006, p. 4
40
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se arrepende, apesar de ter seu fim trágico devido a um ataque de orcs, monstros
seguidores de Sauron. Tal loucura também domina os pensamentos de Gollum e este
domínio é tão devastador que o leva a causar a própria morte42. Nem mesmo Galadriel,
em toda sua sabedoria e pureza, deixa de ser afetada pela possibilidade de possuí-lo,
ainda que se recuse a tomá-lo para si – episódio que será abordado em breve.

Nessa discussão, o Um Anel como símbolo do poder, e este poder expresso
em iniância pelo domínio de terra, homens e conhecimento, é radicalmente
o símbolo do Mal. Aqui, o que Tolkien deﬁne como simbolismo de poder
expressa-se claramente num poder que corrompe, consome e destrói. Enﬁm,
o Mal. 43
Assim, as escolhas diante do Um Anel sempre são essas situações sacriﬁciais.
Na verdade, o símbolo do Um Anel enquanto o Mal é justamente o carregar na narrativa
dessas situações sacriﬁciais que cada indivíduo deve realizar diante do que Tolkien
enxergava na modernidade. (Klautau 2006, p. 9)
Aqui abrimos mais um parêntese, retomando a questão do personagem que se
divide em vários, de modo que cada um deles representa uma aresta de sua
personalidade. É importante pensar no papel que Sauron desempenha, não apenas como
vilão, como Senhor do Escuro que pretende dominar e escravizar a Terra-Média, a
quem vemos pouco na narrativa, mas que, ainda assim, é capaz de projetar sombra
também sobre nossos corações, os dos leitores. Sua figura, que paira sobre todos,
também é parte integrante dos protagonistas, já que pode ser encarada como a
personificação do Mal, a face monstruosa de cada um dos bons e nobres personagens da
narrativa.

Os maus são ameaçadores para a consciência do receptor: em geral ordenam
sua morte. Os sentimentos considerados pela consciência controladora e
punitiva como perversos e perigosos são, no mais das vezes, a inveja, o
ciúme, o ódio (ou raiva), a gula, a ambição desmedida. A consciência
condena tais sentimentos por educação de sociedades já ancestrais. Mas
existem e são normais e humanos. O ‘jeito’ encontrado para abrigá-los é o
42
43

Klautau, 2006, p. 5
Ibidem, p. 5
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sentimento de culpa, que determina (inconscientemente), a morte como
punição. Por isso a caracterização do aspecto odiado expulsa, rejeita, não
ama, odeia, quer o mal e a morte da personagem odiada – a outra, a
boazinha. O aspecto bom e o mau do outro, internalizado no protagonista do
conto de fadas, competem entre si. 44

Mas o que os uniria? O que possibilitaria a Sauron alcançar os bons e
manifestar-se, como Mal, por meio de suas ações? Exatamente o elemento principal de
toda a trilogia: o Um Anel. Essa suspeita se torna mais forte se pensarmos na posição
que Sauron ocupa: ele é O Senhor dos Anéis, ele criou o Um para dominar todos os
outros, para aprisioná-los na escuridão de seus domínios.

Três Anéis para os Reis-Elfos sob este céu,
Sete para os Senhores-Anões em seus rochosos corredores,
Nove para Homens Mortais fadados ao eterno sono,
Um para o Senhor do Escuro em seu escuro trono
Na Terra de Mordor onde as Sombras se deitam.
Um Anel para a todos governar, Um Anel para encontrá-los,
Um Anel para a todos trazer e na escuridão aprisioná-los
Na Terra de Mordor onde as Sombras se deitam.45
Assim, por meio do Um – que potencializa tanto o seu poder maligno quanto o
de qualquer um dos outros personagens – ele chega aos corações dos bons, instaurando
ali a dúvida sobre a destruição do Anel, sobre a decisão entre o certo altruísta e o fácil
egoísta, demonstrando que todos eles têm em si a potência para o mal, ainda que o Anel
fosse inicialmente utilizado para o bem.

Na minha história, Sauron representa uma aproximação do completamente
mau tão próximo quanto possível. Ele seguiu o caminho de todos os tiranos:
começando bem, pelo menos no nível que, apesar de desejar ordenar todas
as coisas de acordo com sua própria sabedoria, ele no início ainda levava em
consideração o bem-estar (econômico) de outros habitantes da Terra. Mas
44
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Sperber, 2009, p. 188
Tolkien, 2002, p. 69
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ele foi além dos tiranos humanos no orgulho e na ânsia pela dominação (...)
[Comentário sobre crítica de W.H. Auden, 1956] 46

Portanto, é possível pensarmos que o Anel desempenha papel importante, de religação entre os diferentes aspectos da personagem da narrativa. Na verdade, O Senhor
dos Anéis pode ser, potencialmente, qualquer um deles, ou todos eles, caso caiam na
tentação, de modo que podemos pensar que o título não se refere somente a Sauron, mas
também a todos os potenciais senhores dos anéis que se fazem na trama.
Além da subdivisão do personagem do conto de fadas, temos mais uma
aproximação com o conto maravilhoso, pois se o Um Anel é dotado de tamanho poder e
magia, é provável que sua relação com outro mundo, o dos mortos, o do Mal, seja
estreita, já que

Tudo o que, de uma forma ou de outra, estiver ligado ao reino dos confins
pode assumir a cor do ouro.47

46
47

Tolkien & Carpenter, Humphey, 2006, p. 233
Propp, 2002, p.346
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2.2 – GANDALF

Gandalf, O Cinzento, é o sábio que muitas vezes lidera a Sociedade do Anel. Na
condição de mago, é muito possível associá-lo ao xamã, sempre presente nos ritos
ancestrais – e, posteriormente, nos contos – como a figura mediadora entre o mundo dos
vivos e o mundo dos mortos.
Como parte da Sociedade, ele também tem sua parcela de herói, pois enfrenta
seu momento de morte temporária nos túneis de Moria, a cidade perdida dos reis anões,
localizada no interior da montanha de Caradhras. Ao penetrar as passagens da cidade, o
grupo é perseguido por uma criatura terrível, um balrog, um demônio de fogo48.
Aqui é interessante abrir parênteses para abordar a questão do balrog. De acordo
com a descrição de Tolkien, ele parece ser muito similar ao dragão de Propp, dotado de
asas, o corpo coberto de escamas e dono de uma espada de fogo. Portanto, encontramos
nele características de um guardião da entrada do mundo dos mortos, já que é composto
por elementos que remetem ao inferno, como o pássaro (asas), a cobra (escamas) e o
fogo. Além disso, a ideia pode ser reforçada pelo fato de o conflito entre o mago e o
monstro ocorrer sobre uma ponte49, a Ponte de Khazad-dûm, sobre o possível limite
entre dois mundos.

O dragão guardião das fronteiras: (...) Nesses casos, o dragão encontra-se
perto de um rio. Frequentemente é um rio de fogo. Uma ponte o atravessa.
[...] O herói espera o dragão perto da ponte. [...] O rio serve de fronteira.
Não é possível atravessá-lo pela ponte. O dragão vigia a ponte. Não se pode
atravessá-la sem matar o dragão. 50

É interessante, também, observar como Tolkien descreve o episódio:

O balrog alcançou a ponte. Gandalf parou no meio do arco, apoiando-se no
cajado com a mão esquerda, mas na outra mão brilhava [a espada]
48

(...) a relação do dragão com o fogo é uma de suas características constantes. (...) Mas há um outro
elemento ligado ao dragão: a água. [...] Essas duas características não se excluem, frequentemente se
combinam.” (Propp 2002, p.261)
49
(...) todas as formas de travessia sugerem uma única origem, todas provêm de concepções primitivas
sobre a viagem do morto para outro mundo, e algumas até mesmo refletem com precisão ritos funerários.
(Propp 2002, p. 242)
50
Propp, 2002, p.263
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Glamdring, fria e branca. O inimigo parou outra vez, enfrentando-o, e a
sombra à sua volta se espalhou como duas grandes asas. Levantou o chicote,
e as correias zuniram e estalaram. Saía fogo de suas narinas. Mas Gandalf
ficou firme.
- Você não pode passar! – disse ele. Os orcs estavam quietos, e fez-se um
silêncio mortal. – Sou um servidor do Fogo Secreto, que controla a chama
de Anor. Você não pode passar. O fogo negro não lhe ajuda em nada, chama
de Udûn. Volte para a sombra! Não pode passar! 51

Há uma luta entre o mago e o monstro, que acaba por arrastar o primeiro para
dentro do abismo sob a ponte. O resto da sociedade segue curso, desolados pela
aparente morte do mago, mas cientes de que deveriam cumprir a tarefa de destruir o Um
Anel. Entretanto, Gandalf volta à cena na segunda parte da narrativa: após cair por
muito tempo, mergulha no rio que corre no fundo do abismo, ainda lutando contra o
fogo do balrog, que finalmente derrota. Portanto, após a prova de fogo, de água, à falta
de comida, ao frio, enfim, a quase morte, ele retorna dos confins do mundo, não mais
como Cinzento, mas como “Gandalf, o Branco”, um aliado muito mais poderoso na luta
contra Sauron, um ser muito mais valorizado pela sociedade, assim como o neófito de
Propp:

Todos esses detalhes da imagem do dragão e sua execução (a natureza ígnea,
o lago de fogo, a tentativa de engolir o recém-chegado, a destruição
minuciosa de cada parte de seu corpo, o detalhe das línguas cortadas, o
adormecimento) – todas essas características nos levam a supor que o dragão
lendário penetrou no conto como uma reinterpretação precisamente daquelas
concepções nas quais ele existe nos Estados agrícolas desenvolvidos, ou seja,
como guardião do reino dos mortos, como “devorador dos mortos”. É a
última etapa das peregrinações do morto, que em seguida atinge a beatitude
eterna. 52

A partir de então, após a separação da Sociedade, ele viaja pela Terra-Média
reunindo o apoio dos reis homens na luta contra Sauron, na esperança de dar a Frodo
51
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Tolkien, 2002, p.351
Propp, 2002, p.333
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mais chances de chegar à Montanha da Perdição e, assim, destruir o Um Anel antes que
o Senhor do Escuro o encontre. Seu grande companheiro é Scadufax, o mais branco53 e
majestoso dos cavalos54, mais uma característica que o relaciona ao xamã de Propp, já
que
(...) esse papel de mediador entre os dois mundos podia ser desempenhado
não apenas por uma divindade (...) como também pelo xamã. Também o
xamã atua com auxílio de um cavalo. 55

(...) Aquele povo [de Rohan] ama seus animais quase como a seus
familiares. E não sem razão, pois os cavalos da Terra dos Cavaleiros vêm
dos campos do Norte, distantes da Sombra, e sua raça, como a de seus
donos, descende dos dias livres de antigamente.
- Isso é verdade! – disse Gandalf. – E há um entre eles que poderia ter
nascido na aurora do mundo. Os cavalos dos Nove [Espectros do Anel] não
podem disputar com ele; incansável, rápido como o vento. Chamam-no
Scadufax, durante o dia, seus pelos brilham como prata, e de noite ficam
como sombra, e ele passa sem ser visto. 56

No momento em que o velho mago falava, o grande cavalo veio avançando
pela encosta, na direção deles: seu pelo brilhava e a crina flutuava no vento.
(...) Assim que Scadufax viu Ganfalf, apertou o passo e relinchou alto;
depois, trotando suavemente, aproximou-se, abaixou a cabeça altiva e
aninhou as grandes narinas no pescoço do velho. 57

Dessa forma, é possível acreditar que Scadufax seja uma representação do
animal agradecido, assim como Gwaihir, o rei das águias, quem salva Gandalf dos
domínios do mago maligno Saruman e quem leva Frodo e Sam – após a destruição do
Um Anel – da terra de Mordor.
53

O branco, por sua vez, é a cor dos seres do outro mundo, o que Negelein demonstrou com muita clareza
em um trabalho especifico sobre a cor branca. O branco é a cor dos seres que perderam a corporalidade. É
por isso que os fantasmas são brancos. E não é por acaso que às vezes o cavalo branco é apresentado
como invisível. (Propp 2002, p.207)
54
Há ainda algo mais que demonstra a relação com os ancestrais totêmicos: o fato de o animal agradecido
ser o rei dos animais. (Propp 2002, p.182)
55
Propp, 2002, p.210
56
Tolkien, 2002, p. 364
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Ibidem, p. 136
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Os materiais siberianos (...) mostram a relação de reciprocidade que existe
entre o possuidor da águia e a águia-auxiliar mágica. Entre a águia e o xamã
há a mais estreita ligação. (...) “É ela que conduz o xamã no transe em suas
peregrinações através do céu e do mundo subterrâneo, protegendo-o dos
infortúnios que o ameaçam; também é ela que o conduz até as diversas
divindades, de acordo com as indicações dos animais sacrificados.

58

58

Propp, 2002, p.199
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2.3 – GALADRIEL

Galadriel é a rainha dos elfos, quem acolhe a Sociedade quando são perseguidos
pelos Espectros do Anel, soldados de Sauron. Em relação ao conto maravilhoso, é
possível associá-la fortemente à figura da Baba-Yagá, mesmo que suas características
físicas não sejam semelhantes, o que pode ser atribuído à questão da re-significação, já
que

Por interpretação deve-se entender a substituição, pelo conto, de um
elemento (ou de vários elementos) do ritual, que se tornou inútil ou obscuro
devido a modificações históricas, por um outro elemento mais
compreensível. Portanto, a reinterpretação está geralmente ligada a uma
deformação, à mudança das formas. 59
Na condição de elfo, ela é uma criatura que – assim como o xamã, porém mais
poderosa – está no limiar entre dois mundos, assim como Yagá que, de acordo com
Propp, está ligada ao reino dos mortos.60 Tal reino exterior, de acordo com Klautau,
poderia ser representado pelo Mar, já que os elfos têm uma ligação tão forte com o
mesmo. O autor afirma que

Em O Senhor dos Anéis, o mar é a passagem, crescimento, mistério,
ancestralidade, origem e divindade. 61
A associação com Yagá se torna mais forte quando notamos que, além de elfo –
um ser cujas características físicas não são estritamente humanas e são, eventualmente,
animalescas – ela exerce o poder de senhora da floresta, o que Propp legitima quando
questiona sobre
Que significado atribuir ao termo “senhor” ou “senhora”? Sternberg
demonstrou com muitos exemplos que primitivamente o culto dos animais
foi prestado a toda espécie de animal, em seguida, a um representante da

59

Propp, 2002, p. 11
Ibidem, p. 50
61
Klautau, p. 10
60
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espécie que permaneceu como sagrado (o urso, o Ápis egípcio, etc.), e
finalmente elaborou-se uma imagem antropomorfizada do senhor da espécie
em questão, ganhando este um aspecto ora humano, ora misto, ora
alternante. 62

O encontro de Galadriel com a Sociedade do Anel tem dois episódios que a
aproximam mais ainda da figura de Yagá. O primeiro é o oferecimento do alimento63
mágico: cansados e famintos, os integrantes recebem cuidados mágicos da parte dos
elfos. Além disso, no momento da partida, lhes é dado o pão denominado pelos elfos
como lembas, muito fácil de carregar e que satisfaz em pouca quantidade.
Já o segundo é o interrogatório. Ele ocorre brevemente com cada um dos
membros da sociedade; no momento em que encontram Galadriel para primeira vez, ela
pode ver o que está em cada um de seus corações.

(...) ela os segurou com seu olhar, e em silêncio ficou olhando e
perscrutando cada um deles, um após o outro. Nenhum, a não ser Legolas e
Aragorn, pode suportar o olhar da Senhora por muito tempo. Sam corou
rapidamente e baixou a cabeça.
Finalmente a Senhora Galadriel os libertou de seus olhos e sorriu. – Não
permitam que seus corações fiquem consternados – disse ela. – Esta noite
dormirão em paz. – Então eles suspiraram e se sentiram subitamente
cansados,

como

alguém

que

tivesse

sido

interrogado

longa

detalhadamente, embora nenhuma palavra tivesse sido pronunciada.

e

64

Mas o momento mais explícito do interrogatório se dá no episódio do Espelho
de Galadriel, quando apenas Frodo é interrogado65. A rainha verte água em um
recipiente e pede que ele veja o que acontecerá caso não destrua o Um Anel. Ele vê o
Condado destruído e seus habitantes mortos ou escravizados pela força de Sauron e,
desesperado pelo peso do fardo de ser o portador do anel, pede que Galadriel o tome.
62

Propp 2002, p. 79
O oferecimento do alimento é uma constante do encontro com Yagá e com todos os personagens
equivalentes a ela. (Propp 2002, p. 67)
64
Tolkien, 2002, p. 495
65
(...) uma vez atravessando o limiar deste mundo, é preciso começar por comer e beber. Encontramos
primeiramente a saciação do alimento mágico, depois o interrogatório na casa do senhor. (Propp 2002, p.
70)
63
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Neste momento, observamos Galadriel passar pela tentação de possuir o Um
Anel e o futuro que se descortina diante dela é tão maligno e grandioso que transforma
até mesmo sua forma física, único momento em que ela se assemelha à Baba-Yagá:

A Yagá lembra um cadáver, um cadáver em um caixão apertado ou em um
cubículo especial onde se enterram os mortos ou se deixam os moribundos
para que acabem de morrer. Ela é um morto. Outros pesquisadores já a
viram como um cadáver. Assim, Güntert, analisando a figura da Yagá a
partir da Calipso antiga, diz: “Hel (a deusa nórdica do país subterrâneo dos
mortos) tem a cor dos cadáveres, e isso significa que ela própria, deusa da
morte, é uma morta.” 66

- E agora finalmente ele chega. Você me oferece o Anel livremente! No
lugar do Senhor do Escuro, você coloca uma Rainha. E não serei escura,
mas bela e terrível como a Manhã e a Noite! Bela como o Mar e o Sol e a
Neve sobre a Montanha! Aterrorizante como a Tempestade e o Trovão!
Mais forte que os fundamentos da terra. Todos deverão me amar e se
desesperar!
Levantou a mão e do anel que usava emanou uma grande luz que iluminou a
ela somente, deixando todo o resto escuro. Ficou diante de Frodo e parecia
agora de uma altura incalculável, e de uma beleza insuportável, terrível e
digna de adoração. Depois deixou a mão cair, e a luz se apagou; e de repente
ela riu de novo e eis então que se encolheu: era uma mulher élfica frágil,
vestida num traje simples e branco, cuja voz gentil era suave e triste.
- Passei pelo teste – disse ela. – Vou diminuir e me dirigir para o Oeste,
continuando a ser Galadriel. 67

Porém, Galadriel resiste à tentação que lhe é oferecida e diz a Frodo que apenas
ele pode destruir o anel.
Ainda, há um detalhe – que muitas vezes passa despercebido – que aproxima
mais os elfos do outro mundo: o barco em forma de pássaro. Já no fim da narrativa,
depois da destruição do Um Anel e da vitória na guerra contra Sauron, os reis elfos
66
67
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viajam para o Mar, o que, de acordo com Klautau, seria o símbolo da ancestralidade, da
divindade, o que comprova mais uma vez a relação destes seres com o outro mundo.
Justamente no momento desta partida, Tolkien nos apresenta o barco dos elfos, cuja
proa tem o formato de um cisne. De acordo com Propp,

(...) o pássaro é característico das populações costeiras. [Os povos
ancestrais] (...) não imaginam o reino dos mortos situado além das florestas
e das montanhas ou ainda sob a terra, e sim estendendo-se para além do
horizonte. É ao mesmo tempo o reino do sol e da água. Na arte figurativa
desses povos há pássaros de madeira em forma de barco.
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2.4 – FARGORN

Fargorn (ou Barbárvore) é um personagem curioso, que tem sua primeira
aparição no segundo livro da trilogia. Após o ataque dos orcs e a morte de Boromir,
Pippin e Merry – os outros dois hobbits que faziam parte da Sociedade (ambos também
com suas centelhas de herói68) – são capturados pelos monstros e carregados até a
floresta69 mais próxima. Quando os orcs ameaçam matá-los, Fargorn os salva. Assim,
Merry e Pippin se veem diante de um ser com a forma física de uma gigantesca árvore,
mas antropomorfizado; estão diante de um ent.

Descobriram-se olhando para um rosto extraordinário. Pertencia a uma
figura semelhante e um homem, quase semelhante a um troll, de pelo menos
quatro metros e meio de altura, muito robusta, com uma cabeça alta e quase
sem pescoço. Se estava coberta por alguma coisa semelhante a casca de
árvore verde e cinzenta, ou se aquilo era seu couro, era difícil dizer. De
qualquer forma, os braços, numa pequena distância do tronco, na eram
enrugados, mas cobertos de uma pele lisa e castanha. Cada um dos pés tinha
sete dedos. A parte inferior do rosto comprido estava coberta por uma vasta
barba cinza, cerrada, quase dura como galhos na raiz, fina feito musgo nas
pontas. Mas naquela hora os hobbits notaram pouca coisa alem dos olhos.
Uns olhos profundos, lentos e solenes, mas muito penetrantes. Eram
castanhos,

carregados

de

uma

luz

esverdeada.

Tempos

depois,

frequentemente Merry tentou descrever a primeira impressão que teve deles.
70

Fargorn os leva para sua casa em meio às árvores e lhes dá de comer – ou
melhor, de beber – do alimento dos ents, um líquido dourado que satisfaz mais do que
comida, de modo que encontramos aqui certo paralelo com a Baba-Yagá. Os hobbits
aprendem sobre a vida dos ents, sobre sua quase extinção, sobre a relação de Fargorn
68

É possível afirmar que tanto Merry quanto Pippin representam o que a Sociedade do Anel tem de mais
jovial, de mais próximo da criança do conto de fadas. São descuidados e infantis, mas também astutos e
corajosos.
69
A ligação entre o rito de iniciação e a floresta é tão sólida e constante que é verdadeira também em
sentido inverso. Toda vez que o herói se encontra na floresta, surge o problema da relação entre o assunto
apresentado e o ciclo iniciático. (Propp, 2002, p. 55)
70
Tolkien, 2002, p. 78
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com o maligno Saruman, que traíra os ents após aprender seus segredos sobre a floresta,
sobre como explorá-la ao máximo71, e iniciara a destruição da mesma por meio do
maquinário bélico, também com o objetivo de possuir o Um Anel. Desconfiado de
qualquer um que se aproxima de seus domínios, Fargorn é, com muito esforço,
convencido pelos hobbits a tomar parte na guerra contra Sauron, justamente para evitar
a destruição das florestas e a possível extinção de sua já escassa espécie.
Porém, além da aproximação com a Baba-Yagá, é possível relacioná-lo ao Testa
de Cobre, de Propp:

Esse personagem tipicamente silvestre continua a viver até o advento da
agricultura e esbarra na religião agrícola. A partir daí, modifica-se a relação
do homem com ele: torna-se um monstro da floresta, perigoso, terrível,
grande e desajeitado. Os que o capturam são sempre camponeses. A floresta
é vencida pelo campo e pelo pomar. O sileno é vencido pelo vinho, mas se
torna inimigo e destruidor das plantações, pisoteando e devastando os
campos semeados. 72

A força destruidora de Fargorn, do sileno, e dos poucos ents restantes na TerraMédia é direcionada para Isengard, a cidade que Saruman criara sobre os destroços de
sua floresta. Já para os hobbits e sua causa, eles direcionam sua lealdade e sua proteção:

Assim, lá pela metade do conto, esse monstro das matas, desastrado, [...]
transforma-se em um bom protetor do herói, em um poderoso senhor da
vida, da morte, dos animais e do poder secreto destes, e age exatamente
como Yagá, da qual é um equivalente. 73

71

(...) as criaturas da floresta. São sempre os mesmos animais-ancestrais misteriosos, poderosos e sábios,
já antropomorfizados, mas que ainda conservam vestígios zoomórficos que devem ser abrandados, e com
um pouco de sorte, pode-se conseguir capturá-los e aprender o segredo de seu poder e de seu saber.
(Propp 2002, p.190)
72
Propp, 2002, p.185
73
Ibidem, p.191
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2.5 – ARAGORN
Aragorn é quem podemos considerar o principal herói da trama – já que o último
livro da trilogia refere-se a ele: O Retorno do Rei. Descendente de uma antiga linhagem
de reis que perderam o trono de Gondor, o reino dos homens, toma para si a liderança
dos exércitos que lutam contra o ataque de Sauron à capital do reino, Minas Tirith.
Encontramos nele características do herói típico do conto maravilhoso: o
disfarce para não ser reconhecido como o herdeiro do trono, os poderes de cura, a
relação com o morto agradecido e, logicamente, a viagem ao reino dos mortos.
Sobre o não-reconhecimento74, ele acontece com Aragorn desde o início da
narrativa: ele não é nem ao menos chamado por seu nome original, mas sim por
Passolargo, apresentando-se como um dúnedain, um guardião, sempre oculto por
cabelos e roupas surradas. Neste primeiro momento, ele seria o que Propp chama de
Sebento, já que

No conto, o herói não reconhecido frequentemente se apresenta sujo,
tisnado, etc. É o Sebento. 75

Entretanto, há momentos breves em que sua nobreza transcende sua máscara de
andarilho:

(...) Frodo se voltou e viu Passolargo, que ao mesmo tempo não era
Passolargo, pois o guardião marcado pelo tempo não estava mais lá. Na
popa estava Aragorn, filho de Arathorn, imponente e ereto, guiando o barco
com movimentos habilidosos; seu capuz jogado para trás, e os cabelos
negros esvoaçando no vento, uma luz em seus olhos: um rei retornando do
exílio à sua própria terra. 76

O herói do conto maravilhoso também tem como característica o conhecimento
da cura, o qual é colocado em prática por Aragorn – antes mesmo de ser coroado rei de
Gondor – durante batalha contra Sauron, quando trabalha arduamente (com a ajuda de
74

Portanto, o fato de não se lavar está ligado à invisibilidade. Também o fato de se cobrir de branco
relaciona-se com a invisibilidade. (Propp 2002, p.)
75
Propp, 2002, p.153
76
Tolkien, 2002, p. 546
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ervas e de palavras mágicas lhe ensinadas pelos elfos) na recuperação dos feridos,
inclusive Éowyn (a princesa guerreira, sobre a qual falaremos mais tarde) e Faramir
(irmão de Boromir e príncipe regente de Gondor).

Atribui-se ao chefe ou ao rei um poder mágico sobre a natureza, o céu, a
chuva, os seres humanos, o gado, e do seu bem-estar depende o bem-estar
do povo. 77
Em determinado momento, quando a batalha parece perdida – devido ao número
exorbitante de seguidores de Sauron contra poucos homens e elfos – a questão da morte
temporária se faz presente no destino de Aragorn: ele sabe que o único modo de vencer
Sauron e evitar a destruição da cidade de Minas Tirith – e a morte de todos que lá se
encontram – é cobrar o favor que espíritos devem à sua família, para que eles lutem a
seu lado em troca do descanso eterno. Temos aqui uma relação estreita com o motivo do
morto agradecido de que Propp fala:

Uma vez enterrado, o morto agradecido torna-se um doador, que dá de
presente uma espada, um cavalo, frutos mágicos, etc., ou um conselho que
mostra o caminho, ou ainda um auxiliar do herói. 78

Porém, o único modo de encontrá-los é ir às Sendas dos Mortos

79

, um local

habitado por um exército de espíritos, de onde ninguém nunca voltou.

Sobre a terra se estende uma sombra terrível/ Lançando sobre o oeste longas
asas de trevas. /A Torre treme; das tumbas de reis/ a sina se aproxima. Os
Mortos despertam;/ chegada é a hora dos que foram perjuros:/ junto à Pedra
de Erech de pé ficarão/ para ouvir a corneta ecoar pelas colinas./ De quem
será a corneta? quem irá chamar/ da dúbia meia luz olvidado povo?/ O
herdeiro daquele a quem foi feita a jura./ Do norte ele virá movido pela
sorte. / Seguirá pela Porta para as Sendas dos Mortos. 80
77

Propp, 2002, p. 32
Propp, 2002, p.177
79
(...) o herói não é um morto, e sim um ser vivo ou um xamã que deseja penetrar no reino dos mortos.
(Propp, 2002, p. 59)
80
Tolkien, 2002, p. 55
78
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Ainda assim, ele faz sua jornada com mais dois amigos, também membros da
antiga Sociedade do Anel (Legolas e Gimli), e convence os espíritos de que é o herdeiro
de Isildur, antigo rei a quem o favor era devido, mostrando-lhes a espada herdada por
sua linhagem. É exatamente este o ponto em que a morte temporária acontece, já que
todos acreditam que Aragorn foi ao encontro de uma missão suicida e que, portanto, não
retornará. Porém, ele o faz:

Assim chegou Aragorn, filho de Arathorn, Elessar, herdeiro de Isildur,
vindo das Sendas dos Mortos, trazido pelo vento que vinha do Mar até o
reino de Gondor, e a alegria dos rohirrim foi uma torrente de riso e um
clarão de espadas, e o contentamento e a surpresa da Cidade foi uma música
de trombeta e um badalar de sinos. Mas os exércitos de Mordor ficaram
atônitos, e lhes parecia um grande feitiço que seus próprios navios
estivessem cheios de seus inimigos; foram tomados de um terror negro,
percebendo que a maré do destino se voltava contra eles, e seu fim estava
próximo. 81

Com a ajuda do exército de espíritos, os monstros de Sauron são derrotados, ao
mesmo tempo em que Frodo destrói o Um Anel na Montanha da Perdição. Assim,
Aragorn liberta os espíritos de seu compromisso, sobe ao trono de Gondor como rei e
casa-se com Arwen, a filha da rainha dos elfos.

81

Tolkien, 2002, p. 153
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2.6 – ÉOWYN

Éowyn é sobrinha de Théoden, rei dos cavaleiros de Rohan. Sua descrição vai
muito ao encontro dos padrões contemporâneos típicos da princesa: cabelos longos e
loiros, silhueta esbelta, etc.82. Entretanto, apesar da aparência frágil, ela se mostra
inconformada com sua condição de mulher que deve cuidar da casa, enquanto seu tio e
seu irmão vão à guerra. Assim, ela se disfarça de guerreiro e, junto ao hobbit Merry –
também deixado para trás, devido a sua condição de pequenino – cavalga até o campo
de batalha, fazendo-se uma princesa guerreira:

Às vezes a princesa é descrita como uma bogatir, uma guerreira hábil no
tiro com arco, na corrida, monta a cavalo. 83
Aqui se inicia o episódio d’A princesa guerreira e o Espectro do Anel.
Durante a luta, Théoden é derrotado por um dos generais de Sauron, um espectro do Um
Anel – que um dia fora um homem, mas que se deixara tomar pelo poder maligno do
objeto. Quando o espectro prepara-se para matá-lo, Éowyn se coloca na frente do tio e
luta contra o inimigo; porém, ao mesmo tempo em que o destrói, ela é atingida pela
lamina envenenada da espada do espectro.

Então, na escuridão de sua mente, [Merry] teve a impressão de ouvir
Dernhelm [Éowyn] falando: mas agora sua voz parecia estranha, fazendo-o
lembrar de alguma voz que já ouvira antes.
- Vá embora, criatura asquerosa, senhor das aves carniceiras! Deixe os
mortos em paz!
Uma voz fria respondeu: - Não te intrometas entre o nâzgul [monstro que o
espectro monta] e sua presa! Ou ele te matará na tua hora. Vai levar-te
embora para as casas de lamentação, além de toda a escuridão, onde tua
carne será devorada, e tua mente murcha será desnudada diante do Olho
Sem Pálpebra [Sauron].
82

A mulher se voltou e foi lentamente para dentro da casa. Ao passar pelas portas, virou-se e olhou para
trás. Seu olhar era grave e pensativo, quando se dirigiu ao rei com uma piedade calma. Muito belo era seu
rosto, e seus longos cabelos eram como um rio de ouro. Era alta e esbelta em seu traje branco cingido por
um cinto de prata; mas parecia forte e rígida como aço, uma filha de reis. (Tolkien, 2002, p. 152)
83
Propp, 2002, p.365
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Uma espada tiniu ao ser sacada. – Faça o que quiser; vou impedi-lo, se
conseguir.
- Impedir-me? Tu és tolo. Nenhum homem mortal pode me impedir!
Então Merry ouviu o mais estranho de todos os sons daquela hora. Parecia
que Dernhelm estava rindo, e sua voz cristalina era como aço. – Mas não
sou um homem mortal! Você está olhando para uma mulher. Sou Éowyn,
filha de Éomund. Você está se interpondo entre mim e meu senhor, que
também é meu parente. Suma daqui, se não for imortal! Pois seja vivo ou
morto-vivo obscuro, vou golpeá-lo se tocar nele. 84
Em seguida, ela entra em um estado de semi-morte – a morte temporária,
podemos dizer – e assim fica por muitos dias. Ela apenas desperta quando Aragorn (o
rei que cura) usa seus conhecimentos medicinais para trazê-la de volta. Após acordar,
ela apaixona-se por Faramir e se casam.

No conto, às vezes a jovem que vive na floresta com os bogarites morre
subitamente; após ficar morta algum tempo, ressuscita e desposa um
príncipe. Como já vimos, a morte temporária é um dos signos característicos
e constantes do rito de iniciação. Podemos supor que a moça passava pelo
rito de iniciação antes de ser liberada para ir embora. Podemos adivinhar os
motivos: a iniciação era uma garantia de que o segredo seria guardado.
Assim, o conto modificou apenas levemente a sequência, não externa, mas
interna dos acontecimentos. No conto ela morre inesperadamente, e também
inesperadamente ressuscita e casa. Aqui só o inesperado não é histórico. 85

84
85

Tolkien, 2002, p.143-144
Propp, 2002, p.143
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CAPÍTULO 3
A FIGURA DO NARRADOR

Um anel também importante na análise da narrativa de O Senhor dos Anéis é a
figura do narrador, como ela se dá “entre a dificuldade de mostrar o que uma coisa é e a
facilidade de dizer como se sente em relação a ela.” (FRIEDMAN, 2002, p. 168).

É interessante observar como o foco narrativo muda a direção de seu olhar em O
Senhor dos Anéis: os livros I e II narram os passos de Frodo e seguem a Sociedade do
Anel até sua temporária dissolução; já o livro III foca-se nos hobbits Merry e Pippin e
em seu reencontro com o resto da Sociedade, enquanto o livro IV acompanha Frodo e
Sam em direção à Montanha da Perdição; o livro V contém os relatos da guerra contra
Sauron em Minas Tirith, ao passo que o livro VI continua com Frodo e Sam, até chegar
ao desfecho da narrativa, quando todos se reúnem novamente.
Diante desta breve descrição, é possível notar que o foco narrativo se dá sempre
em direção a um dos membros da Sociedade do Anel, a cada uma das subdivisões do
personagem do herói, mas sempre em terceira pessoa e em grande parte por meio do
discurso indireto livre. Além disso, em algumas poucas e curiosas vezes, ele se dá por
meio do olhar de um animal ou de uma árvore – como a raposa que observa Frodo e
Sam – mas sempre seguindo um dos protagonistas.
(...) é fazer com que a história seja contada como que por um dos personagens dela
mesma, mas na terceira pessoa. Dessa forma, o leitor percebe a ação à medida que
ela é filtrada pela consciência de um dos personagens envolvidos, e contudo a
percebe diretamente, à medida que ela vibra sobre essa consciência, evitando,
assim, aquele distanciamento tão necessário à narração retrospectiva em primeira
pessoa (FRIEDMAN, 2002, p. 170).

Seria interessante abrir parênteses para abordar o papel de Tolkien como narrador
– não que ele se coloque na posição de narrador de O Senhor dos Anéis, já que

(...) a estória fala por si. O autor não pede desculpas por seus personagens; ele nem
sequer nos diz o que fazem, mas faz com que eles mesmos nos digam. Acima de
tudo, faz com que nos digam o que pensam, o que sentem, que impressões passam
por suas mentes a respeito das situações em que se encontram (FRIEDMAN, 2002,
p. 171).

51

Assim, é curioso lembrar que sua carreira profissional lhe proporcionou grande
conhecimento acerca da narrativa oral, a qual ele sempre incentivou também na vida
pessoal, enquanto contava histórias aos filhos.

"E se não morreram, vivem até hoje", diz o conto de fadas. Ele é ainda hoje o
primeiro conselheiro das crianças, porque foi o primeiro da humanidade, e
sobrevive, secretamente, na narrativa. O primeiro narrador verdadeiro é e continua
sendo o narrador de contos de fadas. Esse conto sabia dar um bom conselho,
quando ele era difícil de obter, e oferecer sua ajuda, em caso de emergência. Era a
emergência provocada pelo mito. O conto de fadas nos revela as primeiras medidas
tomadas pela humanidade para libertar-se do pesadelo mítico. O personagem do
“tolo” nos mostra como a humanidade se fez de "tola" para proteger-se do mito; o
personagem do irmão caçula mostra-nos como aumentam as possibilidades do
homem quando ele se afasta da pré-história mítica; o personagem do rapaz que saiu
de casa para aprender a ter medo mostra que as coisas que tememos podem ser
devassadas; o personagem “inteligente” mostra que as perguntas feitas pelo mito
são tão simples quanto as feitas pela esfinge; o personagem do animal que socorre
uma criança mostra que a natureza prefere associar-se ao homem que ao mito. O
conto de fadas ensinou há muitos séculos à humanidade, e continua ensinando até
hoje às crianças, que o mais aconselhável é enfrentar as forças do mundo místico
com astúcia e arrogância. (Assim, o conto de fadas dialetiza a coragem (Mut)
desdobrando-a em dois pólos: de um lado Untermut, isto é, astúcia, e de outro
Obermut, isto é, arrogância.) O feitiço libertador do conto de fadas não põe em
cena a natureza como uma entidade mítica, mas indica a sua cumplicidade com o
homem liberado. O adulto só percebe essa cumplicidade ocasionalmente, isto é,
quando está feliz; para a criança, ela aparece pela primeira vez no conto de fadas e
provoca nela uma sensação de felicidade (BENJAMIN, 1994, p. 213).

Por isso é compreensível que sua ficção tenha tido a forma de narrativa, já que (...)
a relação entre os valores e atitudes do autor, sua incorporação em sua obra e seus efeitos sobre
o leitor foram e continuam a ser de importância crucial. (FRIEDMAN, 2002, p. 168)

Porém, também é preciso entender as motivações de Tolkien para eleger a
narrativa para sua obra. Como visto anteriormente, um possível objetivo de Tolkien ao
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escrever O Senhor dos Anéis era criticar a guerra e o maquinário bélico, além de todas
as questões morais que eles trouxeram86. Portanto, a narrativa seria ideal, pois

Ela tem sempre em si, às vezes de forma latente uma dimensão utilitária. Essa
utilidade pode consistir seja num ensinamento moral, seja numa sugestão prática,
seja num provérbio ou numa norma de vida – de qualquer maneira, o narrador é um
homem que sabe dar conselhos (BENJAMIN, 1994, p. 201).

De volta à analise da figura do narrador, em vista do comportamento, digamos,
itinerante de seu foco, podemos classificá-lo como o que Friedman (2002) chama de
Onisciência Seletiva Múltipla, já que “A aparência dos personagens, o que eles fazem e
dizem, o cenário – todos os materiais da estória, portanto – podem ser transmitidos ao leitor
unicamente através da mente de alguém presente” (FRIEDMAN, 2002, p. 177).

Esse caráter itinerante permite que o leitor tenha acesso a todos os focos
principais de acontecimento da narrativa, de modo que se veja tudo o que Tolkien
queria que víssemos. Então, tomamos como nossos os olhares de cada um dos
personagens principais, como se chegássemos com Aragorn às Sendas dos Mortos; ou
atravessássemos Mordor com Frodo e Sam; ou fôssemos carregados por Fargorn junto a
Merry e Pippin, ou lutássemos com Éowyn contra o Espectro do Anel. Ou seja, por
meio dos olhares de seus personagens mais nobres – os que passam pelas maiores
provações e que, ainda que desempenhem papéis e cumpram tarefas diferentes ao longo
da narrativa, têm um objetivo em comum: evitar que o mundo que conhecem seja
destruído e escravizado pelo Mal – Tolkien consegue conquistar seus leitores, consegue
fazê-los identificarem-se com o propósito da demanda e com as imagens dos
personagens.

O foco em terceira pessoa do conto de fadas refere o que for necessário e suficiente
para a trajetória iniciática da personagem, a qual passa pelos confrontos que o ser
humano vive para chegar à maturidade psíquica. A iniciação é processo que leva à
idade adulta. É um foco que não vê de trás, porque não pretende ser preditivo. Tem
alguma coisa do narrador personal do qual fala Franz Stanzel, na medida em que

86

O romance foi a forma literária especifica da burguesia. (...) O realismo era-lhe imanente; até mesmo os
romances que, devido ao assunto, eram considerados “fantásticos”, tratavam de apresentar seu conteúdo
de maneira a provocar a sugestão do real. (Adorno 1980, p. 55)
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incorpora algo como uma máscara, refletindo, na narração, uma maneira de mostrar
os eventos, mais do que de narrá-los (SPERBER, 2009, p. 190).

É interessante observar como as personagens, todas estranhas, de nomes
estranhos, são alvo de grande identificação dos leitores de Tolkien. A resposta estaria
justamente em Propp: elas advêm de um imaginário anterior a Tolkien, o dos ritos, dos
mitos, dos contos, que hoje se tornaram – aparentemente – parte apenas do universo
infantil87, mas que continuam presentes na formação cultural de quem se torna adulto,
de modo que todas as suas re-significações nos remetem ao conforto e à familiaridade
da infância – e à utopia da busca de solução para os problemas, de salvação da Terra e
dos que lutam por valores como o bem e o bom.

Procuro mostrar como o ritual é a mesma fonte tanto para o mito quando para o
conto maravilhoso, pela razão de que os três, ritual, mito e conto maravilhoso,
provêm de fortes impulsos da psique, que desde priscas eras con-formaram tanto os
rituais, como as formas verbais paralelas. Essas formas verbais – chamadas de
simples – têm duas origens, mais exatamente, dois pontos de fuga: um, na
ancestralidade e outro nos primórdios de cada existência humana. Cada uma das
formas tem finalidades semânticas e sociais diferentes, e a função do conto
maravilhoso (de fadas) mais se aproximaria da função iniciática ritual: o
fortalecimento do iniciado; a tomada de consciência de sua identidade; o pedido de
perdão; o desejo de reparação e a sua abertura para ao outro (e a reunião do eu e do
tu), são condições de liberdade e de plenitude (SPERBER, 2009, p. 224).

Por isso, eles têm sobre nós um efeito motivador: fazer o certo. Tanto no conto
maravilhoso quanto em Tolkien, mesmo que de forma tortuosa, há a presença da
tendência a promover a bondade, a ser nobre, a fazer o que é melhor e certo. Ou seja,
87

Tendo essa complexidade, coerência e economia narrativa, os contos de fadas atraem leitores de todas
as idades. Entretanto, não é incomum que se julgue que esse apreço é um sinal de pouco desenvolvimento
intelectual e pouca maturidade. Por que o estigma? Porque existe uma concepção difundida de que há
leituras próprias para uma idade e impróprias para outras. A equação fica sendo: impróprio = inadequado
= incompetente = burro. A sabedoria popular é mais sábia: ‘Gostos nos se discutem’. E para além do
gosto particular de cada um, existe a intuição particular, que poderá reconhecer a beleza contida nos
contos de fadas. Além disso, precisamos reconhecer que existem diferentes necessidades de estímulos de
leitura em momentos diferentes de um mesmo individuo, até num mesmo dia, ou período de sua vida.
Na medida em que os contos de fadas trabalham com aspectos psíquicos, ajudam o leitor ou receptor a
suportar e elaborar dificuldades interiores, propondo o não-imobilismo, a ação libertadora, uma confiança
na renovação cíclica da vida. (Bettelheim, 2002, p. 187)
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são ensinamentos para os indivíduos e para a sociedade, transmitidos de forma mais
ilustrativa e atraente, o que provavelmente era a intenção de Tolkien ao escrever O
Senhor dos Anéis. Decorre que, apesar de estarmos no século XXI, os leitores sentem
necessidade de alimentar a esperança e confiança na luta do Bem contra o Mal – e na
vitória do Bem e do Bom – porque, assim como os personagens de Tolkien, estamos
praticamente sempre diante do horror, da guerra, de atrocidades, cujas existências são,
justamente, as molas propulsoras dos movimentos que vão em direção contrária a elas88.

A convicção de que o crime não compensa é um meio de intimidação muito mais
efetivo, e esta é a razão pela qual nas estórias de fadas a pessoa má sempre perde.
Não é o fato de a virtude vencer no final que promove a moralidade, mas de o herói
ser mais atraente para a criança, que se identifica com ele em todas as suas lutas.
Devido a esta identificação a criança imagina que sofre com o herói suas provas e
tribulações, e triunfa com ele quando a virtude sai vitoriosa. A criança faz tais
identificações por conta própria, e as lutas interiores e exteriores do herói
imprimem moralidade sobre ela (BETTELHEIM, 2002, p. 8).

Em Sobre Histórias de Fadas, Tolkien confirma tais considerações:
A maioria das boas “histórias de fadas” trata das aventuras dos homens no Reino
Perigoso ou em seus confins sombrios. É natural porque, se os elfos são reais e de
fato existem independentemente de nossas histórias sobre eles, então também isto
certamente é verdade: a princípio os elfos não estão interessados em nós, nem nós
neles. Nossos destinos são distintos, e nossas trilhas raramente se encontram.
Mesmo nas divisas do Belo Reino nós os encontramos somente em algum
cruzamento fortuito de caminhos.
A definição de história de fadas – o que é ou o que deveria ser – não depende,
portanto, de qualquer definição ou relato histórico sobre elfos ou fadas, mas sim da
natureza do Belo Reino, do Reino Perigoso e do ar que sopra nessa terra. Não
tentarei definir isso nem descrever diretamente. Não é possível fazê-lo. O Belo
Reino não pode ser capturado numa rede de palavras, porque uma de suas
qualidades é ser indescritível, porém não imperceptível. Ele tem muitos
ingredientes, mas uma análise não necessariamente revelará o segredo do todo. No
88

(...) aqui, o narrador fala pessoalmente para um leitor também pessoal, individual, numa sociedade
dividida (a sociedade de classes). É o fenômeno da particularização em personagem dos antigos heróis
universais, coletivamente aceitos como representações de valores comunitários. (LEITE, 1985, p. 12)

55

entanto espero que aquilo que direi mais tarde sobre as demais questões
proporcione alguns vislumbres de minha visão imperfeita. Por ora só direi isto:
uma “história de fadas” é aquela que resvala ou usa o Belo Reino, qualquer que
seja sua finalidade principal – sátira, aventura, moralidade, fantasia. O próprio Belo
Reino talvez possa ser traduzido mais proximamente por Magia89 – mas uma magia
com disposição e poder peculiares, no pólo mais afastado dos artifícios vulgares do
mágico laborioso e científico (TOLKIEN, 1939).

Por fim, o grande trunfo de Tolkien seria o que diz Friedman, nas palavras de
Percy Lubbock:
“A arte da ficção”, afirma [Percy Lubbock], “não tem início até que o romancista
pense sua história como algo a ser mostrado, a ser tão exposta que se conte por si
mesma (em vez de ser contada pelo autor)... ela deve parecer verdadeira, e é tudo.
Ela não se faz parecer verdadeira por simples afirmação” (FRIEDMAN, 2002, p.

169).

A leitura atenta de O Senhor dos Anéis, principalmente dos capítulos finais, nos
surpreende ao deixar claro que a narrativa, na verdade, é parte do Livro Vermelho,
escrito por Bilbo e Frodo, que relata toda a trajetória de seus companheiros. Ou seja, o
autor fecha sua narrativa asseverando que não era ele o narrador da mesma, mas sim um
de seus protagonistas mais importantes, quem viveu e conheceu os que viveram tudo o
que foi relatado, ainda que sua presença na construção do relato não seja tão evidente.

Uma forma muito comum de marcar a presença do sujeito é, paradoxalmente, pela
sua suposta ausência. Ou seja, naqueles casos em que se quer dar a impressão de
que a HISTÓRIA se conta a si própria, que o discurso e objetivo. Nada se diz sobre
a pessoa do enunciante, mas o sujeito persiste ali. Há a supressão dos signos do eu,
como acontece no discurso de muitos historiadores, e também na ficção realista
que se acredita "objetiva". (LEITE, 1985, p. 82)

Diante disso, mesmo tendo ciência de que a história é fictícia, nos empolgamos
ao imaginá-la real, tanto pelos elementos familiares, que permeiam nossa cultura desde
89

Isso também é verdadeiro, mesmo que sejam apenas criações da mente humana, “verdadeiras” somente
como reflexo, de um determinado modo, de uma das visões humanas da Verdade.
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muito tempo (no caso, os do conto maravilhoso, do conto de fadas)

90

quanto pela

verossimilhança presente na mesma – “Verossímil não é necessariamente o verdadeiro, mas
o que parece sê-lo, graças à coerência da representação-apresentação fictícia”. (LEITE, 1985,

p. 13) –, o que suspende nossa descrença.

Quanto maior a naturalidade com que o narrador renuncia às sutilezas psicológicas,
mais facilmente a história se gravará na memória do ouvinte, mais completamente
ela se assimilará à sua própria experiência e mais irresistivelmente ele cederá à
inclinação de recontá-la um dia (BENJAMIN, 1994, p. 204).

90

Já o narrador do romance — quando a narrativa se prosifica na visão prosaica do mundo, quando se
individualizam as relações, quando a família se torna nuclear, quando o que interessa são os pequenos
acontecimentos do quotidiano, os sentimentos dos homens comuns e não as aventuras dos heróis – perde
a distância, torna-se íntimo, ou porque se dirige diretamente ao leitor, ou porque nos aproxima
intimamente das personagens e dos fatos narrados. (Leite, p. 12-13)
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CONCLUSÕES
A partir do estudo das fontes levantadas, é possível concluir que a necessidade
de efabulação de eventos marcantes – a Pulsão de Ficção – teve grande papel na
produção literária O Senhor dos Anéis. Entre tais eventos e conhecimentos, estão a forte
religiosidade de Tolkien, tanto por parte do cristianismo, quanto por parte dos ritos,
mitos e lendas pagãos que ainda permeiam fortemente a cultura ocidental. Também é
importante a experiência de Tolkien frente às duas Guerras Mundiais do século XX, já
que ele teve participação em combate na primeira e vivenciou de perto a segunda,
acontecimentos possivelmente propulsores da guerra que move O Senhor dos Anéis.
Usando como instrumentos motores de sua trilogia a questão religiosa e a
questão bélica, é possível afirmar que Tolkien faz uma crítica ao momento histórico
em que cria O Senhor dos Anéis, demonstrando o quanto estava insatisfeito com as
consequências malignas que as guerras haviam trazido. Ele critica o momento em que
a sede de poder é tão grande que a disputa transforma elfos e homens em orcs,
monstros destruidores da vida inocente e da natureza.
Porém, a trilogia expressa um esperança da parte de Tolkien, expressando a
Pulsão de Vida típica do conto de fadas. Ele espera que hobbits continuem hobbits,
simples, verdadeiros e corajosos quando lhes é demandado que o Mal – inclusive o
que habita seus corações – seja destruído.
Por fim, a escolha de Tolkien para este trabalho se deu, em um primeiro
momento, devido ao sucesso de sua obra desde sua publicação e também devido ao
fascínio que exerceu sobre esta autora, em sua jornada iniciática pelo mundo. Mais do
que a beleza da narrativa, dos cenários que Tolkien cria, mais do que a história de reis
e heróis que poderiam muito bem ser nossos ascendentes, figuras de um passado muito
remoto da nossa própria história, é possível enxergar que Tolkien espera que nós, os
milhares de leitores que viajamos pela Terra-Média com a Sociedade do Anel, que nos
identificamos com cada um dos membros de seu “conto de fadas para adultos”, que
nos vemos nos atos de coragem que resistem ao Mal inerente e presente em nós,
sejamos hobbits.
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