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CAPÍTULO	1

INTRODUÇÃO

Esta pesquisa tem a intenção de analisar as influências da mitolo-
gia nórdica1 no livro O Hobbit ou Lá e de volta outra vez, escrito por John 
Ronald Reuel Tolkien - conhecido principalmente por J. R. R. Tolkien 
-, e publicado pela primeira vez em 1937. A versão utilizada na pes-
quisa é a 9ª edição do livro, que foi traduzido a partir da 4ª edição da 
obra, por Lenita Maria Rímoli Esteves, que é Mestre em Tradução 
pelo Instituto de Estudos da Linguagem da UNICAMP. O Hobbit, que 
aqui se recorre, foi publicado pela WMF Martins Fontes em 2014.

Em relação à época que O Hobbit (1937) se passa, segundo o pró-
prio autor, “é uma história de muito tempo atrás” (TOLKIEN, 2014, 
s/p), e levando em consideração o emprego de runas que são pareci-
das, mas não idênticas, as runas anglo-saxônicas, para representar as 
runas que os anões utilizavam, é possível datar a obra principalmente 
entre os séculos V e VI, período em que a Inglaterra foi dominada por 
povos germânicos, e sua principal forma de escrita eram as runas. Já 
em relação ao local onde se passa o livro, a Terra-Média – local fictício 
criado por Tolkien -, pode ser relacionado com o noroeste da Europa, 
o que é reconhecido pelo próprio Tolkien (WHITE, 2016, p.189).

É necessário, para a análise mais profunda da obra, que seja fei-
ta uma breve lista dos personagens principais de O Hobbit (1937). O 

1. Nórdico faz referência aos países que se encontram na Europa setentrional, que são eles: 
Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia.
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personagem principal é o hobbit Bilbo Bolseiro; a companhia dos 
anões é composta por: Balin, Dwalin, Kili, Fili, Dori, Nori, Ori, Oin, 
Gloin, Bifur, Bofur, Bombur, e seu líder, Thorin Escudo de Carvalho; 
ainda existem o mago Gandalf; e o dragão Smaug. Cabe agora a cons-
trução de uma sinopse da obra.

A trama se inicia quando o Bilbo é visitado pelos treze anões e pelo 
mago Gandalf. O hobbit acaba sendo convencido a aceitar a posição 
de ladrão2, que ele mesmo não sabia o que significava, na aventura 
dos anões. Estes desejavam recuperar o seu lar, a Montanha Solitária, 
que há anos estava sobre o domínio do dragão Smaug, sendo que os 
dragões são conhecidos por roubar riquezas e guardá-las, sem nunca 
as usufruir. Desta forma, a história conta as aventuras do Bilbo como 
o ladrão, saindo de sua morada e ajudando os anões a recuperar sua 
casa, passando por diversos locais e conhecendo vários personagens.

A trama tem, em sua última parte, a Batalha dos Cinco Exérci-
tos – orcs, Wargs, anões, elfos e homens -, que ao descobrirem que 
o dragão havia sido derrotado – pelos homens da Cidade do Lago -, 
marcham para a Montanha Solitária, a fim de clamar as suas rique-
zas, tendo uns direitos sobre elas, e outros não. Contudo, quando os 
anões, elfos e homens se deparam com os orcs e Wargs, decidem se 
unir contra eles. A história é encerrada quando Bilbo retorna para sua 
toca – ou casa -, onde se depara com um leilão de seus pertences, que 
estava sendo realizado por seus vizinhos, estes julgavam que ele havia 
morrido, o que o obrigou a ter que comprar a maioria de sua própria 
mobília de volta, isso sem contar com o fato de que algumas pessoas 
nunca terem acreditado que ele realmente voltara, mas sim que era 
um usurpador. Vale mencionar, que durante as suas aventuras, Bilbo 

2. Ladrão, na obra, se refere também a “batedor”, sendo que o Bilbo deveria ir à frente e 
assegurar que o caminho podia ser cruzado. Além disso, no decorrer do livro, Bilbo é incum-
bido a roubar o que fosse necessário para o prosseguimento da aventura. O hobbit acabou 
sendo muito útil nesta tarefa já que a sua raça é uma das mais silenciosas, e ele também con-
tou com muita sorte – além do anel do poder.
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encontrou o objeto que viria ser o mais importante da trilogia de O 
Senhor dos Anéis (1954-1955), o Anel de Sauron, ou O Um Anel.

Pessoalmente falando, a trilogia de filmes de O Senhor dos Anéis, 
iniciada em 2001, marcou minha infância, e gerou um fascínio sobre 
o mundo construído por Tolkien. Após o lançamento do primeiro fil-
me baseado no livro O Hobbit, resolvi ler este, o que só fez com o que 
o meu fascínio aumentasse. Em 2013, com o lançamento da série Vi-
kings, produzida pelo canal History Channel, minha curiosidade acerca 
do povo nórdico aflorou. Já iniciado meu curso, resolvi pesquisar so-
bre o tema mais profundamente, então realizei uma breve pesquisa, e 
percebi que os nórdicos, na grande maioria das produções culturais3, 
são representados de maneiras equivocadas4, o que gera diversos este-
reótipos sobre a sua sociedade. Pretendo aqui seguir com essa temá-
tica, mas com um recorte diferente, assim resolvi unir dois dos meus 
interesses: a cultura nórdica e a obra de Tolkien.

Academicamente falando, este estudo poderá ampliar o leque em 
relação as pesquisas acerca da cultura nórdica, e tem a intenção de 
contribuir com os estudos que estão sendo mais recentemente desen-
volvidos em relação a este povo, impulsionados pelas representações 
midiáticas, além de também colaborar em relação a discussão do uso 
da literatura como fonte em História.

Em relação a análise do livro, algumas questões iniciais se apre-
sentam, como: quais foram as influências da cultura nórdica na obra? 
Como ela é representada? Qual o peso do poema épico Beowulf  (da-
tado em cerca de 700 d.C.) - que mesmo escrito na Inglaterra se passa 
na Escandinávia - no livro de Tolkien, sendo que esta obra marcou 

3. Como, por exemplo, o filme A Jornada dos Vikings (2014), a própria série Vikings (2013), e 
vale também mencionar o filme brasileiro Xuxa e o Tesouro da Cidade Perdida (2004), onde é 
descoberta uma cidade fundada por vikings na Amazônia.
4. A maioria dos entrevistados da pesquisa disseram acreditar que os nórdicos tinham uma 
grande massa muscular e estatura elevadas; que possuíam grandes barbas e cabelos; que 
eram sujos; se vestiam apenas de peles de animais; eram agressivos acima de tudo; entre 
outros.
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grande parte da vida do autor5? Levando em consideração que Tol-
kien lutou na Primeira Guerra Mundial, como o contexto histórico 
influenciou na escrita da obra? No decorrer da pesquisa, tendem a 
surgir mais questionamentos, que também serão trabalhados. Assim 
sendo, os objetivos da pesquisa são de apreender sobre as influências 
da cultura nórdica em O Hobbit (1937), e como elas foram adaptadas 
para o livro; analisar o poema épico Beowulf (700 d.C.), para entender 
sobre as influências deste em O Hobbit (1937) e tratar do contexto his-
tórico, sendo que este pode ter influenciado a escrita do livro.

Para que os objetivos sejam alcançados, será analisado o livro O 
Hobbit (2014), escrito por J. R. R. Tolkien. Nesta obra, serão observa-
das as possíveis influências da cultura nórdica6, se atendando princi-
palmente as criaturas apresentadas por Tolkien, algumas referências 
culturais, como mitos, lendas e sagas, e os nomes dos personagens.

Para ajudar na construção da monografia, algumas obras serão 
fundamentais, como o livro The annotated Hobbit (2002), no qual 
Douglas A. Anderson discorre sobre as influências de Tolkien em 
O Hobbit, apresenta brevemente sua biografia e ainda contém o li-
vro na íntegra, com as anotações de Anderson marcando as princi-
pais mudanças que Tolkien realizou em sua criação. O livro, J.R.R. 
Tolkien, o senhor da fantasia. Edição comemorativa (2016), escrito por 
Michael White, será utilizado para a construção da biografia de Tol-
kien, sendo que nele podem ser encontradas algumas influências 
já na infância do autor e contém informações muito pertinentes a 
metodologia – que será futuramente apresentada. O Dicionário de 

5. Segundo João Bittencourt de Oliveira (2015, p.65), Tolkien teve um grande papel na aten-
ção hoje direcionada a este poema, onde Beowulf: “Milagrosamente preservado por mais de 
doze séculos, sua importância literária, histórica e cultural era praticamente ignorada até a 
publicação de um magistral ensaio de J.R.R. Tolkien (...), intitulado ‘Beowulf: The Monster 
and the Critics’”.
6. Trabalho este que o próprio Tolkien não aprovaria, já que ele acreditava que isto distraia 
a atenção do escrito em si, e desvalorizava o artista, sugerindo que ele copiou o que escreveu 
de outros lugares (SHIPPEY, 2012, p.535).
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mitologia nórdica: símbolos, mitos e ritos (2015), organizado pelo his-
toriador Johnni Langer, oferece as introduções, tanto dos traços da 
cultura nórdica utilizada por Tolkien, quanto os mitos e sagas que 
podem ter influenciado O Hobbit. Já em Beowulf: uma tradução comen-
tada (2015), escrito pelo próprio J.R.R. Tolkien, e editada por seu 
filho, Christopher Tolkien, será utilizado para apreendermos sobre 
a importância do poema épico em O Hobbit. A obra The Road to Mi-
ddle-earth (2012), de Tom Shippey será fundamental, considerando 
que o autor discorre sobre vários aspectos do livro aqui analisado; e, 
por último, o livro The Keys of  Middle-earth (2005), escrito por Stuart 
Lee e Elizabeth Solopova, que também apresenta uma discussão de-
talhada acerca de O Hobbit.

Antes de ser abordada a metodologia utilizada na construção da 
monografia, alguns conceitos precisam ser definidos, sendo eles: li-
teratura, mito/mitologia, lenda e saga. Em quase toda definição de 
conceitos em história, existe um debate entre diversos historiadores 
acerca do tema tratado, o que não é diferente dos conceitos que aqui 
serão discutidos; todavia, serão apresentadas apenas as definições que 
mais ajudarão na construção destes conceitos.

Em relação ao debate sobre o conceito de mito,

Alguns historiadores tradicionais, como é o caso do estudioso da cultu-

ra clássica P. Commelin, afirmam que o mito é uma mentira. Outros, 

mais moderados, como Page, medievalista estudioso da mitologia vi-

king, afirmam que os mitos são fábulas, narrativas puramente fictícias, 

em cuja base encontramos o sobrenatural, os fenômenos da natureza ou 

os acontecimentos históricos alterados. (SILVA; SILVA, 2009, p.293-294).

Aqui a segunda definição parece mais bem colocada, ainda mais 
levando em consideração que Paulo de Carvalho Neto (1977 apud 
LÓSSIO, s/d, s/p) também afirma que mito é aquilo que se trata de 
um ser inexistente, de acontecimentos irreais, que assumem formas 
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do mundo real. E mitologia seria o conjunto dos mitos de uma deter-
minada cultura (SILVA; SILVA, 2009,p. 293).

Assim como o mito, a lenda também surge de algo irreal, transmi-
tindo uma certa ideia de falsidade (FONTES, 2013, p.24), sendo prin-
cipalmente este o ponto de encontro entre os dois conceitos. Já sobre 
as diferenças, é possível dizer que

O conteúdo da lenda seria o real e do mito o sobrenatural; a lenda tem 

a História e a Geografia como aspetos, enquanto o mito tem a Religião 

e a Magia; e como personagens a primeira forma de narrativa tem seres 

humanos e a segunda, deuses, semideuses e heróis divinizados. (FON-

TES, 2013, p.24).

Vítor Fontes (2013, p.25), diz que a principal diferenciação advém 
da disposição mental, sendo que o mito fragmenta a realidade e pro-
põe um modelo imitável, sem tomar como importante a existência 
humana como um todo, mas sim o momento de uma determinada 
ação de um personagem. A lenda já é a criação, uma busca de saber 
absoluto, que é obtido através de um objeto que se cria em uma inter-
rogação e na sua resposta.

Sistematicamente falando, pode-se dizer que o mito tem traços 
mais universais, enquanto a é lenda mais local, onde se parte de nar-
rativas regionais que são levadas ao sobrenatural.

Por fim, é importante saber que

Independentemente do significado e valor atribuído ao mito e à lenda, 

parece consensual que o limite que os separa é bastante frágil, até por-

que uma mesma narrativa pode ser interpretada como lenda em deter-

minada cultura e como mito noutra, o que para alguns resulta da facto 

de um degenerar do outro, como que um ramo de um mesmo tronco. 

(FONTES, 2013, p.26).
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As sagas parecem ter elementos míticos e lendários, onde elas “(...) 
são um tipo de narrativa literária onde se descreve a história de uma 
família ou linhagem histórica da Islândia medieval, especialmente 
os feitos de guerreiros que tiveram lugar entre os anos 874 e 1030” 
(LANGER, 2015, p.441), e, nestas narrativas, também aparecem deu-
ses, criaturas, entre outros.

Já a literatura, inicialmente, seria, segundo Massaud Moisés (1974 
apud FERREIRA, 2009, p.65), designada para o “ensino das primeiras 
letras”, depois “artes das belas letras” e por fim de “arte literária”. 
Porém, desde o século XIX “literatura entrou a ser empregada para 
definir uma atividade que, além de incluir os textos poéticos, abran-
gia todas as expressões escritas, mesmo as científicas e filosóficas”. 
Entretanto, como já afirmado anteriormente, a definição de literatu-
ra também gera diversos debates e significações,

Mas, se não é possível encontrar uma definição canônica da literatura, 

válida para qualquer tempo e circunstância, nem por isso se deve diluir 

sua significação, concluindo que todos os textos, discursos e linguagens 

assemelharam-se no passado ou equivalem no presente. Seja na Índia ou 

na Grécia da Antiguidade, nos reinos medievais europeus ou árabes, seja 

nas metrópoles e suas colônias da Época Moderna, a literatura e as artes 

sempre constituíram formas de expressão próprias, associadas ao belo, 

ao trágico, ao sublime e ao sagrado, ou ao profano, ao transgressivo e ao 

utópico. (FERREIRA, 2009, p.68).

Possivelmente, devido a essas formas próprias de expressão, que o 
historiador Durval de Albuquerque Júnior (2007) apresenta a literatu-
ra e a história separadas por gêneros, onde a primeira seria a feminina 
e a segunda o masculino. Assim, ele afirma que

A História seria o discurso que fala em nome da razão, da consciência, do 

poder, do domínio e da conquista. A Literatura estaria mais identificada 
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com as paixões, com a sensibilidade, com a dimensão poética e subjetiva 

da existência, com prevalência do intuitivo, do epifânico. Só com a Litera-

tura ainda se pode chorar. (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2007, p. 49).

Com os conceitos definidos, agora a construção metodológica 
será mais aprofundada.

O uso da literatura como fonte nem sempre foi possível nas pes-
quisas históricas. A Escola Metódica francesa, que já fora muito in-
fluente entre os historiadores, criou os parâmetros de análises externa 
e interna da fonte, para garantir a sua autenticidade e objetividade, já 
que segundo os percursores desta Escola, seriam estas as característi-
cas ideais para a utilização de determinada fonte (FERREIRA, 2009, 
p.63). Os historiadores, Charles-Victor Langlois e Charles Seignobos, 
pertencentes a Escola Metódica – e considerados líderes dela -, afir-
maram que a utilização da literatura como documento devia passar 
por várias restrições, já que elas contêm as concepções do autor, se 
tornando um texto subjetivo; outro historiador, Leopold von Ranke, 
grande representante da Escola Científica alemã, já não via possibi-
lidade do uso da literatura, também devido a subjetividade do autor 
(BORGES, 1996, p.193). Assim,

Foi nessas circunstâncias que as fontes escritas, preferencialmente oficiais, 

ganharam o status de documentos verdadeiros para uma historiografia preo-

cupada, sobretudo, com o encadeamento cronológico dos acontecimentos 

políticos nacionais. Nessa perspectiva, os textos literários, assim como ou-

tras fontes artísticas, não eram considerados documentos fidedignos para 

atestar a verdade histórica. (FERREIRA, 2009, p.63, grifo do autor).

A ampliação do uso das fontes para a História só iria mudar no 
século XX, principalmente com a revista Annales d’Histoire Économique 
et Sociale, fundada por Luecien Febvre e March Bloch em 1929. Eles 
tinham a intenção de escrever uma História-problema, que analisaria 
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a complexidade e totalidade das experiências humanas, e, para tal, ti-
veram que buscar outras fontes, que estariam longe do enfoque ofi-
cial, e ajudariam na compreensão do cotidiano das massas (SAMA-
RA; TUPY, 2007, p.126), iniciando com uma aproximação com outras 
áreas do conhecimento e depois buscando outros tipos de documen-
tos. Febvre (1949) afirmou que,

A história faz-se com documentos escritos, sem dúvida. Quando estes 

existem. Mas pode fazer-se, deve fazer-se sem documentos escritos, 

quando não existem. Com tudo o que a habilidade do historiador lhe 

permite utilizar para fabricar seu mel, na falta das flores habituais. Logo, 

com palavras. Signos. Paisagens e telhas. Com as formas do campo e das 

ervas daninhas. Com os eclipses da lua e a atrelagem dos cavalos de tiro. 

Com os exames de pedras feitos pelos geólogos e com as análises de me-

tais feitas pelos químicos. Numa palavra, com tudo o que, pertencendo 

ao homem, depende do homem, serve o homem, exprime o homem, 

demonstra a presença, a atividade, os gostos e as maneias de ser do ho-

mem. (FEBVRE, 1949 apud LE GOFF, 1990, p.540).

Os dizeres de Febvre são muito importantes, já que abriram diver-
sas possibilidades do uso de fontes documentais variadas para a his-
tória, entre eles, obviamente pode-se colocar a literatura. Contudo, a 
influência das outras Escolas históricas ainda era demasiada grande, 
sendo que a real “explosão do documento” só veio nos anos 60, com 
a terceira geração dos Annales, que gerou a revolução documental 
(BORGES, 1996, p.195). Desta época que surge a concepção de docu-
mento/monumento de Le Goff (1990) – na qual esta pesquisa pautou 
para considerar O Hobbit (2014) um documento/monumento.

O documento não é inócuo. É antes de mais nada o resultado de uma 

montagem, consciente ou inconsciente, da história, da época, da socie-

dade que o produziram, mas também das épocas sucessivas durante as 
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quais continuou a viver, talvez esquecido, durante as quais continuou 

a ser manipulado, ainda que pelo silêncio. O documento é uma coisa 

que fica, que dura, e o testemunho, o ensinamento (para evocar a eti-

mologia) que ele traz devem ser em primeiro lugar analisados desmisti-

ficando-lhe o seu significado aparente. O documento é monumento. (LE 

GOFF, 1990, p.547-548).

Mas também é importante termos em mente que “nem todo re-
gistro escrito é um documento histórico e nem todas as fontes histó-
ricas apresentam-se como um documento escrito” (SAMARA; TUPY, 
2007, p.69), sendo que o conteúdo da obra, os objetivos do autor e de 
quem o lê e a forma material que o texto foi escrito são fundamentais 
para se classificar um escrito como documento histórico ou não.

Analisada, brevemente, a história do uso da literatura como fonte, 
agora será abordada a importância de sua utilização e algumas ques-
tões essenciais para se trabalhar com este tipo documental.

A utilização da literatura como fonte documental é muito impor-
tante, já que ela é uma reflexão do autor e de sua sociedade, onde ele 
interpreta o presente, reconstrói o passado e ainda inventa o futuro; 
sendo que é uma leitura das experiências do próprio escritor inserido 
em sua sociedade, e sua obra não é criada do nada, mas sim é um re-
flexo da sua vida social (BORGES, 2010, p.99). E as “múltiplas leituras, 
especialmente por sua riqueza de significados para o entendimento do 
universo cultural, dos valores sociais e das experiências subjetivas de 
homens e mulheres no tempo” (FERREIRA, 2009, p.61), é o que tem le-
vado um número crescente de historiadores a se debruçar sobre as fon-
tes literárias para a realização de suas pesquisas. Essas características, de 
ser um produto temporal e sócio cultural, faz com que a literatura e a 
história sejam uma ao mesmo tempo (BORGES, 1996, p.191), daí ad-
vém a sua importância no campo histórico. A questão da relação entre 
o autor e a sociedade parece ser a que mais tem despertado interesses 
pela utilização da fonte literária como documento de pesquisa, onde
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Os homens inseridos em sociedade percebem a si próprios e ao mun-

do, por meio da leitura de sua realidade sócio-cultural de acordo com 

a qual constroem significados para suas ações e, presos nas teias tecidas 

por eles, criam e recriam imagens, discursos, idéias, símbolos que confi-

guram o imaginário social. (LIMA, 2003, p.104).

Assim,

Essa ênfase sobre a dimensão literária da experiência social e a estrutura 

literária da escrita histórica propicia uma nova abertura aos que desejam 

expandir a erudição histórica para além de suas limitações tradicionais, e 

constitui uma nova ameaça a todos os que procuram defender a perma-

nência da disciplina dentro de seus limites tradicionais, da forma como 

os entendem. (KRAMER, 1992, p.130).

Para a utilização da literatura como fonte – assim como outros ti-
pos de fontes – existem cuidados especiais em relação a sua análise, para 
que assim possa ser construída uma metodologia de trabalho e facilitar 
a análise do documento. Ao se trabalhar com a literatura, algumas ques-
tões se tornam fundamentais, como, por exemplo todo documento, lite-
rário ou não, é uma representação do real (BORGES, 2010, p.96), assim 
“não podemos perder de vista, o autor, a época e o lugar em que e deu 
a criação da obra, procurando conhecer, tanto de História geral, quanto 
de História da arte e dos estilos e da filosofia, da cultura enfim, para po-
dermos situá-los no seu contexto” (BORGES, 1996, p.214); o que não é 
diferente de O Hobbit (2014), onde, por exemplo, o local onde se passa a 
ficção é relacionada com a Europa; daí advém a necessidade fundamen-
tal de ser construída a biografia do autor e de contextualizar a escrita da 
obra com os acontecimentos históricos da época – assim também será 
possível responder a questão referente as influências da Primeira Guerra 
Mundial no livro. O historiador Antonio Ferreira (2009) também cons-
trói algumas questões que ele considera serem fundamentais:
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Quem eram os escritores selecionados para a pesquisa, como se rela-

cionavam entre os letrados e com outros segmentos sociais de sua épo-

ca? Que papéis a literatura e as artes então desempenhavam? Em que 

realidade social, econômica, política e cultural eles viviam, como e por 

que se lançaram à criação ficcional? Dentre as disponíveis em seu tempo, 

a que formas de construção narrativa recorrem e por que? Que signi-

ficados atribuíram à literatura e que significados históricos podem ser 

lidos em suas obras? Que representações do mundo social eles criaram? 

Que desejos, angústias, utopias ou frustrações expressaram e o que isso 

tinha a ver com a vida coletiva da época? Que funções seus livros desem-

penharam na sociedade, como circularam, foram lidos ou apropriados? 

(FERREIRA, 2009, p.80).

Esses questionamentos serão explorados principalmente na cons-
trução da biografia de Tolkien e de seu contexto social, já que elas se 
relacionam com a vida do autor. Ferreira (2009, p.81) ainda escreve que 
“será imprescindível conhecer a recepção crítica dos autores escolhidos 
e a bibliografia sobre a história do período focado”. Em relação à biblio-
grafia do período, será utilizado, principalmente, o livro A era dos extre-
mos: o breve século XX: 1914-1991 (1995), escrito por Eric Hobsbawm. Já 
a recepção do livro também aparecerá na biografia de Tolkien. Mesmo 
concordando com a importância de se saber da recepção do livro atra-
vés das críticas, “é fundamental evitar o caminho da crítica e da história 
literária tradicional, que buscava o sentido do texto em si e se distancia-
va da prática sócio-histórica” (BORGES, 2010, p.105).

Outro historiador, Valdeci Borges (2010), também escreve sobre 
alguns pontos que devem ser problematizados na análise da fonte lite-
rária, dizendo que

Devemos ficar atentos aos mecanismos de funcionamento da comuni-

cação, do pensamento, das variadas práticas socioculturais, das visões 

de mundo e das memórias. Os tipos de textos, a língua que falamos e na 
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qual escrevemos, a linguagem praticada socialmente, que organizam a 

compreensão das experiências sociais, e a linguagem particular de uma 

produção, seja literária ou de outros objetos simbólicos, os quais repre-

sentam tais experiências e formas de compreensão e interpretação dos 

seus significados e sentidos, requerem ser problematizados. (BORGES, 

2010, p.97).

Roger Chartier (1992), faz uma discussão interessante acerca das 
fontes impressas, onde ele afirma que os autores – e críticos - sempre 
acreditam que seu texto vai ser lido de apenas uma forma, sem se 
abrir a mais interpretações. Apesar disso, na verdade “ler é uma práti-
ca criativa que inventa significados e conteúdos singulares, não redutí-
veis às intenções dos autores dos textos ou dos produtores dos livros. 
Ler é uma resposta, um trabalho, ou, como diz Michel de Certeau, 
um ato de ‘caçar em propriedade alheia’” (CHARTIER, 1992, p.214).

Borges (2010, p.102) e Ferreira (2009, p.61), também escrevem so-
bre o ato da leitura ser uma ação do leitor e falam sobre a importân-
cia da análise dessa característica literária. Estas afirmações são mui-
to interessantes, ainda mais levando em consideração que O Hobbit 
(1937) foi interpretado de diversas maneiras, como uma alegoria7 à 
guerra ou aos atos cristãos relacionados ao catolicismo, por exemplo 
– Tolkien não gostava da afirmação de que sua obra era alegórica, 
entretanto a relação com o cristianismo o agradou, ainda mais por ser 
um católico fanático (WHITE, 2016, p.197). Interessante que o Car-
deal Jorge Mario Bergoglio, ao ler as obras de Tolkien e interpretá-las 
como uma alegoria à história cristã, disse em seu sermão que “Na 
literatura contemporânea, Tolkien retoma em Bilbo e Frodo a ima-
gem do homem que é chamado a caminhar, e seus heróis conhecem 

7. Alegoria é aquilo que representa uma coisa para dar ideia de outra, assim “a alegoria re-
porta-se a uma história ou a uma situação que joga com sentidos duplos e figurados, sem 
limites textuais (pode ocorrer num simples poema como num romance inteiro), pelo que 
também tem afinidades com a parábola” (CEIA, 1998, s/p).
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e representam, ao caminhar, o drama da escolha entre o bem e o mal 
(...)” (BERGOLIO, 2008 apud WHITE, 2016, p.253). E, obviamente, 
também existem os leitores que não viram a possibilidade de uma 
alegoria na leitura da obra, comprovando assim a ampla dimensão de 
interpretações da obra de Tolkien.

É também necessário que se discorra um pouco em relação à fic-
ção fantástica – ou literatura fantástica -, já que O Hobbit (2014) pode 
ser facilmente relacionado com este gênero. Aqui não será abordada 
a história do gênero, mas sim sua definição, mas vale ressaltar que a 
literatura fantástica surgiu com os escritores românticos (MONTEI-
RO, s/d, s/p) que exploravam o medo em suas obras (SILVA; LOU-
RENÇO, 2010, s/p). A conceituação aqui utilizada, é que

[O fantástico consiste] numa ficção que suscita admiração e que contém 

um princípio substancial e irredutível de mundos, seres ou objetos so-

brenaturais ou impossível com os quais as personagens mortais da histó-

ria, ou os leitores, conseguem alcançar um certo grau de familiaridade. 

(MANLOVE, 1975 apud MONTEIRO, s/d, s/p).

A discussão sobre a ficção fantástica, feita por Tzvetan Todorov 
(1981), que tem uma grande importância, não será utilizada aqui, já 
que compartilho da afirmação de Maria Monteiro (s/d), que Todorov 
(1981) ao considerar a literatura fantástica um gênero morto come-
teu um grande erro, e a definição realizada por Colin Manlove é mais 
abrangente, sendo capaz de incluir várias variantes do gênero (MON-
TEIRO, s/d, s/p).

Interessante que a ficção tem um papel importante na socieda-
de, onde

Condenados a uma existência que nunca está à altura de seus sonhos, os 

seres humanos tiveram que inventar um subterfúgio para escapar de seu 

confinamento dentro dos limites do possível: a ficção. Ela lhes permite 
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viver mais e melhor, ser outros sem deixar de ser o que já são, deslocar-

-se no espaço e no tempo sem sair do lugar, nem de sua hora e viver as 

mais ousadas aventuras do corpo, da mente e das paixões, sem perder 

o juízo ou trair o coração. (LLOSA, 2002 apud FERREIRA, 2009, p.67).

E talvez aí resida o motivo sucesso de O Hobbit, já que sua primeira 
publicação fora em 1937, quando a Europa se via na iminência de um 
novo conflito, o livro pode ter representado uma fuga da realidade 
para aqueles que o liam (WHITE, 2016, p.153). E, como já afirmado 
anteriormente, a criação da ficção não vem do nada, mas sim é um 
reflexo do social do autor (BORGES, 2010, p.103 e FERREIRA, 2009, 
p.67) e a participação na Primeira Guerra Mundial por Tolkien pro-
vavelmente colaborou para muito dos acontecimentos em seu livro 
aqui analisado.

Explorando um pouco mais a questão do gênero da obra, é preciso 
que se aborde o conceito de epopeia. Uma de suas principais caracte-
rísticas é a celebração dos feitos notáveis, tanto de homens quanto de 
deuses (FONSECA, 2013, p.11), e também

A epopeia, enquanto género comunicativo e multidimensional, desen-

volve-se numa confluência de vários registos discursivos, muitos dos 

quais antagónicos. Os exemplares sobreviventes da tradição épica grega, 

os poemas homéricos, ilustram os códigos heróicos convencionais – a 

procura de honra e de glória imorredouras, a execução de acções excep-

cionais e a vitória face ao perigo da morte –, não deixando, contudo, de 

fazerem representar um número não irrelevante de infracções. (FONSE-

CA, 2013, p.11).

Em um primeiro momento, O Hobbit (2014) parece ter as caracte-
rísticas de uma epopeia, contudo, o próprio Tolkien afirmou que sua 
obra não se categorizava neste gênero, assim é possível perceber que 
esta aparência de um épico advém das fontes que ele utilizou, e não 
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do livro em si (LEE; SOLOPOVA, 2005, p.31). Segundo Lee e Solopo-
va (2005, p.31) e Shippey (2012, p.424), O Hobbit (2014) é um romance.

Por fim, cabe aqui uma breve apresentação da forma com que Tol-
kien narra a sua obra. O autor descreve os acontecimentos de manei-
ra direta, se inserindo na história como um homem8: “Imagino que 
os hobbits requeiram alguma descrição hoje em dia, uma vez que se 
tornaram raros e esquivos diante das Pessoas Grandes, como eles nos 
chamam” (TOLKIEN, 2014, p.02, grifos meus).

Outro trecho também é muito interessante: “Ali no fundo, na bei-
ra da água escura, vivia o velho Gollum, uma pequena criatura vis-
cosa. Não sei de onde veio, nem quem ou o que ele era” (TOLKIEN, 
2014, p.72). A sua narração acaba por ter características únicas, sendo 
que ao mesmo tempo que ele consegue saber o que os personagens 
pensam, também admite que não sabe sobre muitos acontecimentos 
que são tratados na obra. A narrativa é claramente feita do futuro: 
“(...) — Escapar dos orcs para ser apanhado pelos lobos! – disse, e a 
frase tornou-se um provérbio, embora hoje em dia digamos ‘saltar da 
frigideira para cair no fogo’ no mesmo tipo de situação incômoda” 
(TOLKIEN, 2014, p.99).

O livro é repleto de interações com o leitor, e, segundo Anderson 
(2002, p.76), em sua primeira edição existiam muito mais destas inte-
rações, e Tolkien resolveu cortar algumas, já que, conforme o pró-
prio escritor “O Hobbit foi escrito no que eu agora considero um estilo 
ruim, como se alguém estivesse conversando com crianças” (NOR-
MAM, 1967 apud ANDERSON, 2002, p.76), e que isto foi o que seus 
filhos mais odiaram na obra.

Para Shippey (2012, p.123), o estilo narrativo do livro leva uma cer-
ta moral e julgamento para caracterizar os personagens, e o efeito 
disto é que9

8. “Como homem” significa que ele está diferenciado das outras “raças” existentes: hobbits, 
elfos, anões, entre outros.
9. Tradução feita por mim.
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Os leitores crianças sentiram, talvez, a esportividade disto tudo, e se 

deleitaram nisso; o adulto, a medida que avança, se vê sucumbindo no 

antigo princípio que ‘redundância é a verdade’ – quanto mais detalhes 

desnecessários são colocados, mais realistas consideramos a ficção (SHI-

PPEY, 2012, p.124).

Um estilo narrativo, que se aproxima do de Tolkien em O Hobbit 
(2014), é o presente em Beowulf, por exemplo: “Então, segundo ouvi, 
em toda parte e a muitas gentes desta terra média essa obra foi pro-
clamada o adorno daquela habitação dos homens” (TOLKIEN, 2015, 
p.17); “Não é coisa fácil de escapar – quem quiser que se esforce” 
(TOLKIEN, 2015, p.69); “Nunca ouvi dizer que um povo se apinhasse 
mais numeroso, nem que se portasse com mais garbo do que esse em 
torno de seu senhor e amigo” (TOLKIEN, 2015, p.69).

A monografia se encontra dividida em dois capítulos. No primeiro 
será abordada a biografia de Tolkien, desde a sua infância até a morte, 
passando por pontos importantes da sua vida pessoal e acadêmica, 
assim como a sua participação na guerra e a ocupação da Inglaterra, 
pelos dinamarqueses e pelos normandos. Já no último capítulo, serão 
analisadas as influências de O Hobbit (2014), sendo que nesta seção 
estão respondidas as questões tomadas como objetivos na elaboração 
da monografia.
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CAPÍTULO	2

DADOS	HISTÓRICOS:	RELATOS	
BIOGRÁFICOS	DE	TOLKIEN	E	A	
CONQUISTA	NORMANDA

Neste capítulo será apresentada a biografia de John Ronald Reuel 
Tolkien10, para que assim possa ser entendido seu local de fala e se-
rem respondidos alguns dos levantamentos em relação a metodolo-
gia, anteriormente abordada. Também aparecerá a vida de Tolkien 
na guerra, e uma breve introdução a respeito da dominação da região 
hoje conhecida como Inglaterra, pelos dinamarqueses e normandos.

2.1	J.R.R.	Tolkien:	um	breve	relato	biográfico

Arthur Tolkien, pai do J.R.R. Tolkien, era um bancário do Ban-
co Lloyd, em Birmingham11, Inglaterra. Como era difícil subir nesta 
carreira, Arthur sabia que sua melhor forma de conseguir uma pro-
moção era ocupando cargos deixados por seus colegas mortos e, 
no final de 1888, esta oportunidade apareceu, e mesmo sendo um 
cargo no exterior, Arthur Tolkien aceitou. Um ano antes de partir 
para seu destino, Arthur havia se apaixonado por uma moça cha-
mada Mabel Suffield e proposto o casamento. Assim ele a deixou, 

10. Quando aparecer apenas o nome Tolkien, se refere ao J. R. R. Tolkien, autor de O Hobbit 
(1937), sendo que os demais membros de sua família aparecerão apenas com o primeiro 
nome ou com ele completo.
11. Birmingham é uma cidade inglesa.
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temporariamente, e foi para Bloemfontein, capital do Estado Livre 
de Orange, na África do Sul, que era um local em crescimento devido 
a mineração de jazidas de ouro e diamante, recebendo investimentos 
da Europa e da América do Norte.

A família dos Suffield não aprovou o relacionamento entre a Mabel 
e o Arthur, o que não impediu que eles seguissem em frente com o 
plano do casamento. Assim o pai da Mabel só permitia a filha se casar 
pelo menos dois anos após o pedido de casamento. Em 1890, quando 
Arthur havia se tornado o gerente da sucursal do Banco da África, em 
Bloemfontein, ele enviou uma carta à Mabel, dizendo que ela deveria 
ir para Bloemfontein e que logo se casariam. Em 1891, Mabel estava a 
caminho do Estado de Orange (WHITE, 2016, p.23).

O casamento ocorreu em abril de 1891. Passadas as alegrias e co-
memorações do casal, Mabel percebeu a dificuldade de morar naque-
la cidade ainda em desenvolvimento, que tinha sua infraestrutura pre-
cária e um clima desagradável12. Além do mais, ela estava sozinha na 
maioria do tempo, já que a população local raramente se inclinava 
a interagir com os ingleses e Arthur estava sempre trabalhando. Po-
rém, para a sua alegria, a jovem descobriu que estava grávida, e seu 
filho seria sua companhia a partir de então.

Em 1892, nasce o filho de Mabel e Arthur. Eles concordaram 
de chamá-lo de John, no entanto existiu um debate sobre o res-
tante do nome, sendo que Arthur insistia em “Reuel”, que era um 
nome presente em vários homens de sua família, contudo Mabel 
preferia Ronald (WHITE, 2016, p.24). Quando chegaram em um 
acordo, escolheram o nome de John Ronald Reuel Tolkien. Na 
época, a irmã da Mabel e o seu cunhado, May e Walter Incledon, 

12. Mesmo estando na África do Sul, a cidade foi fundada – e constantemente explorada – 
pelos ingleses. Lá foram travadas sangrentas batalhas entre os bôeres – traficantes de pessoas 
escravizadas, descentes de colonos não ingleses, que haviam sido expulsos de suas terras com 
a abolição da escravidão - e o império britânico. É possível perceber que o local sofrera com 
um combate que nem mesmo envolvia pessoas africanas.
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foram visitá-los em Bloemfontein, o que também ajudou a com-
bater sua solidão.

White (2016, p.25), ao escrever a biografia do Tolkien, relata um 
episódio particularmente interessante em sua infância, ao dizer que 
Tolkien fora mordido por uma tarântula e teve a vida salva por sua 
babá, que localizou a mordida e sugou o veneno13, sendo que ele faz a 
seguinte nota de rodapé em relação ao ocorrido:

É fácil imaginar que esta experiência plantou a semente para a ideia de 

Laracna [Shelob, no original], a aranha gigante e mortífera que vivia na 

fronteira de Mordor, mas é mais provável que, como a história passou a 

fazer parte da lenda dos Tolkien, ela sempre estava lá como um plano de 

fundo na mente do autor e, quando Tolkien estava escrevendo a referida 

cena em O Senhor dos Anéis, visualizou uma aranha ao invés de, digamos, 

um rato ou uma cobra. (WHITE, 2016, p.25, grifo do autor).

O paralelo entre o episódio ocorrido na infância e o ser criado por 
Tolkien é muito interessante, porém acredito que White (2016) po-
deria ter se aprofundado mais. É possível ver a aversão de Bilbo Bol-
seiro - personagem principal de O Hobbit (2014) – às aranhas, quando 
ele é obrigado a subir em uma árvore, para ver os limites da Floresta 
das Trevas – local onde ele e o grupo de anões deveria passar para dar 
continuidade a sua aventura -, onde está escrito que: “Todo o tempo 
[Bilbo] imaginava se não havia aranhas nas árvores, e como iria descer 
de novo (se não fosse caindo)” (TOLKIEN, 2014, p.144). Na sequência 
ainda é criado um momento de breve tensão em relação ao aracnídeo: 
“No fim, enfiou a cabeça acima do teto de folhas e aí, sim, encontrou 

13. A babá ter salvo a vida de Tolkien sugando o veneno também deve fazer parte desta len-
da familiar, já que a sucção de áreas envenenadas por aranhas – ou cobras – já teve a suposta 
eficiência descreditada pela ciência há anos. Na verdade, este ato pode prejudicar ainda mais 
a situação. Vale dizer também que as tarântulas não contém um veneno nocivo para os seres 
humanos.
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aranhas. Mas eram só aranhas pequenas, de tamanho comum, e esta-
vam caçando borboletas” (TOLKIEN, 2014, p.145). E a menção às ara-
nhas não para aí, sendo que Bilbo chega a ser atacado por uma aranha 
gigante: “Então a grande aranha, que se ocupara em amarrá-lo en-
quanto ele cochilava, veio por trás dele e o atacou. Bilbo só conseguia 
ver os olhos da coisa, mas sentia suas pernas peludas enquanto ela luta-
va para enrolá-lo em seus abomináveis fios” (TOLKIEN, 2014, p.151).14

Todavia, a inserção das aranhas pode ser explicada pelo próprio 
Tolkien em uma entrevista15:

Em grande parte, eu coloquei as aranhas porque isso foi, você se lem-

bra, primeiramente escrito para meus filhos (pelo menos eu tinha eles 

em mente), e um dos meus filhos, particularmente detesta, com grande 

intensidade, aranhas. Eu fiz isso para amedrontá-lo completamente, e 

funcionou!” (ANDERSON, 2002, p.210).

De qualquer maneira, é interessante ver claramente a vida social 
do autor em sua obra.

Em 17 de fevereiro de 1894, nasceu o Hilary Tolkien, irmão do J. 
R. R. Tolkien. Hilary era uma criança saudável, já Tolkien tinha o pul-
mão ruim, que piorava com a poeira e o calor do verão, e os ventos 
do inverno e, posteriormente, teve uma série de infecções na pele e 
nos olhos. E, como a irmã e o cunhado de Mabel já haviam retornado 
à Europa, ela decidiu que era tempo da família tirar férias, porém Ar-
thur resolveu que deveria continuar trabalhando, assim Mabel, Hilary 
e John foram para a Cidade do Cabo16.

14. A associação entre o episódio da infância e a obra, torna-se ainda mais interessante quan-
do vemos as similaridades entre Bilbo e Tolkien, onde ambos: olham com desdém o progres-
so e as inovações; gostam muito de fumar no cachimbo e de suas cadeiras confortáveis; e são 
lentamente convencidos a entrar em uma aventura, “Mas, quando se envolve, torna-se herói, 
o sangue do Somme corre em suas veias” (WHITE, 2016, p.143).
15. Tradução feita por mim.
16. Cidade do Cabo é uma cidade da África do Sul.
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Retornando, Mabel sentiu que era necessário que as crianças pas-
sassem mais tempo longe do clima de Bloemfontein, então insistiu 
que Arthur tirasse uma licença e fosse com a família para a Inglaterra. 
Entretanto ele recusou, com medo de perder seu espaço no Banco 
(WHITE, 2016, p.26). Assim eles combinaram que a Mabel e as crian-
ças iriam primeiro, e Arthur os encontraria lá. Em 1895, eles vão para 
Birmingham – Inglaterra -, e ficam na pequena casa dos Suffield – fa-
mília da Mabel.

Em novembro de 1895, Arthur envia uma carta à Mabel dizendo 
que estava com febre reumática17, e como esta é uma doença muito 
séria, Mabel pediu para que ele desse um tempo do trabalho e fosse 
para a Inglaterra com a família. Porém, Arthur negou novamente, 
dizendo que os ventos frios o fariam piorar. Com a chegada do verão 
em Bloemfontein, o estado de saúde de Arthur piorou muito, e sa-
bendo disso Mabel decidiu voltar com as crianças para lá. Assim, no 
final de janeiro de 1896, eles já estavam prontos para a viagem de vol-
ta e em 14 de fevereiro do mesmo ano, Tolkien escreveu uma carta ao 
pai, dizendo que sentia sua falta e estava ansioso em vê-lo novamente, 
contudo, esta carta nunca chegou a ser enviada, pois logo chegou a 
notícia que Arthur havia morrido após uma grave hemorragia (WHI-
TE, 2016, p.27). Imediatamente Mabel foi para Bloemfontein e deixou 
os filhos na Inglaterra, aos cuidados dos seus avós.

Assim, com quatro anos de idade a vida de Tolkien já mudara 
completamente, saindo de uma cidade ainda em construção e indo 
para outra, com uma área industrial já muito avançada, sem contar 
o clima, que era muito mais ameno em Birmingham. Já a vida finan-
ceira da família não estava boa, mesmo com Arthur tendo trabalha-
do a vida inteira, não conseguiu deixar quase nada à mulher e aos 
filhos (WHITE, 2016, p.28). O cunhado da Mabel, Walter, ajudava as 

17. A febre reumática provoca inflamações, especialmente do coração, dos vasos sanguíneos 
e nas articulações.



30

crianças com uma pequena quantia, mas nem os Suffield, e nem a fa-
mília de Arthur, era capaz de ajudá-los financeiramente. E, ainda ha-
via o problema da moradia, pois a família estava na casa dos Suffield, 
e isto era incômodo para todos.

No verão, Mabel encontrou uma casa no vilarejo de Sarahole e a 
família se mudou para lá. John e Hilary, se tornaram muito apegados 
a mãe. Em Sarahole, eles brincavam, principalmente, criando fanta-
sias, onde magos bons e maus lutavam pelo controle da região, e eles 
também faziam grandes caminhadas nos bosques locais para proteger 
os inocentes dos vilões. É possível perceber que a mente fantasiosa 
de Tolkien já aflorava desde criança. Essas fantasias começaram a ser 
definidas mais profundamente quando a sua mãe o encorajou a ler os 
livros infantis da época18 (WHITE, 2016, p.29).

A educação inicial dos meninos era feita por Mabel, e logo ela 
percebeu a aptidão e o entusiasmo do John com as línguas, então 
tratou de incentivá-lo, iniciando com aulas de francês e rudimentos 
de latim (WHITE, 2016, p.30). Sendo ela uma pianista autodidata, 
tentou despertar nos filhos o interesse pela música, mas apenas Hi-
lary se interessou.

Em 1899, Tolkien fez um exame de admissão no Colégio King Ed-
ward, onde seu pai havia estudado. Ele fracassa, e já no ano seguinte 
tenta novamente, e consegue uma vaga para começar os estudos em 
setembro de 1900. O Colégio King Edward, era em Birmingham – 
Mabel optou por esta escola já que não queria que os filhos frequen-
tasse o colégio do campo, que ela considerava inadequado para os 
meninos -, e não havia como Tolkien ir de trem, pois não tinha di-
nheiro para a passagem, o que obrigava o garoto, agora com nove 
anos, a andar cerca de treze quilômetros de ida e volta todo dia, tor-
nando cada vez mais impraticável a vida da família no campo.

18. Como, por exemplo, A Ilha do Tesouro (1882), Alice no País das Maravilhas (1865) e histó-
rias clássicas como O Flautista de Hamelin, e o livro The Red Fairy Book (1890).



31

Um segundo acontecimento que motivou a mudança para Bir-
mingham, representa um ponto muito importante da família Tolkien 
– e que influenciaria John a vida toda. Em 1899, Mabel havia conhe-
cido o catolicismo e iniciava a sua conversão à Igreja Romana, e a 
igreja católica mais próxima ficava no centro de Birmingham. Mesmo 
após a morte de Arthur, ela permaneceu conservadora em relação a 
religião, porém é compreensível o porquê da mudança: os seus filhos 
tinham um ao outro como amigos, mas Mabel não tinha ninguém, e 
na igreja católica ela conseguiu afastar sua solidão e se sentir parte de 
uma comunidade (WHITE, 2016, p.32).

Mesmo que Mabel não percebesse as consequências iniciais de 
sua conversão, elas logo a afetariam. A sua família a rejeitou absolu-
tamente. Seu pai, John Suffield, ficou tão irritado que decidiu cortar 
as relações com Mabel. O seu cunhado, Walter Incledon, que havia 
enriquecido, devido a uma série de investimentos bem-sucedidos, 
cresceu a um ponto de se tornar um pilar da comunidade anglica-
na de Birmingham, e a conversão de Mabel foi vista por ele como 
uma afronta pessoal e tinha a potência para embaraçá-lo socialmente. 
Então ele resolveu cortar, de forma abrupta, a ajuda que mandava à 
Mabel e seus sobrinhos. Agora a sua situação financeira dos Tolkien, 
que já era difícil de ser administrada, se encontrava na iminência de 
um desastre.

Devido as condições financeiras, a família foi obrigada a se mudar 
mais algumas vezes, tornando a casa em que passaram a morar na 
Oliver Road, a quinta residência em Birmingham. Esta, em particular, 
foi positiva para os Tolkien, sendo que era perto do Colégio católico 
St. Philip e perto de um Oratório, onde Mabel fez amizade com os 
padres, especialmente com o padre Francis Xavier Moran, que passou 
a visitar a família, tornando-se uma figura importante para eles.

Como o Colégio de St. Philip mostrou-se inadequado para seus 
filhos, Mabel resolveu tirá-los de lá e educá-los em casa, ao mesmo 
tempo que voltava a fazer o contato com o Colégio King Edward, 
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desejando matricular tanto Ronald quanto Hilary com bolsas de estu-
do. Em 1903, a família recebeu a notícia de que o Tolkien fora aprova-
do, e teria uma bolsa de estudos, assim, com agora 11 anos, ele retor-
nou ao seu Colégio, e mesmo tendo perdido dois anos de aulas, fora 
muito bem educado por Mabel neste tempo (WHITE, 2016, p.34).

Nesta época, o interesse por línguas do Tolkien estava florescendo 
cada vez mais, e o King Edward o incentivou muito neste aspecto, 
sendo que, apesar do currículo padrão já oferecer francês e alemão, 
também passaram a lhe ensinar grego, inglês médio e a sua origem 
(WHITE, 2016, p.35). A família Tolkien ia bem, tendo John realiza-
do sua Primeira Comunhão e Crisma e estudando cada vez mais, e 
Mabel mais próxima da igreja e mais feliz. Porém, no começo de 1904 
tudo mudou. Mabel, que vivia constantemente fadigada, acreditava 
que este motivo era a educação dos filhos e o estresse de morar em 
um bairro precário. Entretanto, ela estava com diabetes, e como na 
época ainda não existiam tratamentos eficazes contra a doença, ela 
rapidamente piorou e foi internada. Como ninguém sabia o que fazer 
com os irmãos John e Hilary, eles foram separados por um tempo, 
tendo Hilary de ir morar com seus avós e John com a Jane, irmã de 
sua mãe, o que obrigou Tolkien a sair mais cedo do colégio naquele 
ano, mesmo depois de todo esforço que ele lá colocou.

Em junho do mesmo ano, Mabel conseguiu melhorar e deixar 
o hospital, e com a ajuda do padre Francis, a família foi novamente 
reunida, e passaram a morar em um pequeno chalé pertencente ao 
Oratório, que era destinado a pessoas doentes. Este chalé era na vila 
Rednal, na zona rural de Worcestershire19. Assim, os irmãos retorna-
ram ao ambiente do campo, do qual ambos sentiam falta e voltaram 
a fazer suas longas caminhadas pela floresta, algumas vezes acompa-
nhados pelo padre Francis. White (2016), diz que “o verão de 1904 iria 
resplandecer na memória de Tolkien como talvez o momento mais 

19. Worcestershire é um condado da Inglaterra.
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idílico de toda sua infância, uma imagem imaculada da vida no cam-
po inglês, que quase com certeza forneceu inspiração para o condado 
ficcional da Terra-Média” (WHITE, 2016, p.36).

Em setembro de 1904, Tolkien retornou ao King Edward. Os ir-
mãos não tinham percebido que a doença de Mabel já estava mui-
to evoluída, sendo que em novembro do mesmo ano, ela desmaiou 
na frente dos filhos e rapidamente entrou em coma. Após seis dias, 
Mabel, com 34 anos, faleceu.

A partir de então, os meninos passaram a morar com sua tia Bea-
trice, que era viúva do irmão mais novo de Mabel. Porém eles fica-
vam mais tempo no Oratório, com o padre Francis – que pelo pedido 
de Mabel, era o responsável pela guarda de John e Hilary -, do que em 
sua nova casa. A morte de sua mãe aproximou Tolkien ainda mais do 
catolicismo e também um sentimento de falta de sentido das coisas 
feitas pelas pessoas (WHITE, 2016, p.40). A partir de então, ele come-
çou a ter períodos de depressão, nos quais ele mal conseguia estudar.

No Colégio King Edward, o professor George Brewerton apresen-
tou Tolkien ao inglês médio, e também o ensinava o inglês antigo, 
e, graças a ele, Tolkien se familiarizou com a literatura pré-chauce-
riana20 e com o grande clássico do inglês antigo, Beowulf  (700 d. C) 
(WHITE, 2016, p.42).

Quando o padre Francis soube que nenhum dos meninos gosta-
vam de morar com Beatrice – que em um episódio queimou todos 
os pertences de Mabel, julgando que os meninos não gostariam de 
guardá-los –, transferiu-os para outra residência. No primeiro andar 
desta casa, morava uma menina de 19 anos, Edith Bratt, que Tolkien 
a considerava muito encantadora, sendo que eles tinham muito em 
comum, tendo ela também perdido a sua mãe e não ter conhecido o 
pai, por ser filha ilegítima. Assim, a conexão entre os dois foi muito 

20. Geoffrey Chaucer (1343-1400 d.C.) foi um filósofo, escritor, diplomata inglês e cortesão. 
Ele foi muito importante para a literatura medieval. Assim a literatura pré- chauceriana diz a 
respeito ao que foi escrito antes das obras de Chaucer, que se tornaram um marco.
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rápida, e no futuro eles falavam para os filhos que um havia salvo 
ao outro da privação e do sofrimento de suas infâncias (WHITE, 
2016, p.44).

Quando o padre Francis ficou sabendo do relacionamento entre 
os jovens, ficou muito preocupado, já que Tolkien deveria estar se 
dedicando apenas a passar na prova de admissão da universidade de 
Oxbrigde21 e acabou por proibir John de ver e conversar com a jovem 
(ANDERSON, 2002, p.01). Contudo, quando este alegou estar apaixo-
nado, o padre determinou que se ele se sentisse da mesma forma em 
três anos, poderia retomar a relação.

Assim, Tolkien passou a se dedicar exclusivamente aos estudos, 
chegando a fundar um clube no King Edward, chamado, depois de 
várias discussões entre seus membros, de Tea Club, Barrovian Society, 
ou T.C., B.S. (WHITE, 2016, p.48). O clube tinha como integrantes 
Christopher Wiseman, Robert Gilson e Geoffrey Bache Smith, ami-
gos e colegas de escola de Tolkien, que no futuro acabariam por in-
centivá-lo a escrever suas obras.

Tolkien falhou na sua primeira tentativa de admissão na univer-
sidade, todavia em 1910, ao ter sua segunda e última chance, passou 
com uma bolsa de estudos para Antiguidade Clássica na Faculdade 
de Exeter. O trabalho e a diversão nos dois primeiros anos de estudo 
de Tolkien o proporcionaram uma certa distração, mas ele não es-
quecia de Edith e esperava ansiosamente seu aniversário de 21 anos 
para poder entrar em contato com ela novamente, e foi o que fez na 
manhã seguinte de seu aniversário, enviando uma carta. No entan-
to, a resposta foi mais triste do que ele imaginava: ela havia se noi-
vado recentemente (WHITE, 2016, p.55). Então Tolkien foi de trem 
ao seu encontro, e após uma longa conversa, Edith decidiu romper 
seu noivado.

21. Oxbridge é a junção da Universidade de Oxford e da Universidade de Cambridge, no 
Reino Unido.
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De volta a vida acadêmica, Tolkien acabou não correspondendo 
a expectativa de seus professore nos exames finais. Porém, em sua 
matéria preferida, Filologia Comparada, sua nota surpreendeu positi-
vamente, o que fez com que o Conselho de professores, encabeçado 
pelo reitor de Exeter, recomendasse a Tolkien a mudar para o cur-
so de Língua e Literatura Inglesas, e isso fez sentido para Tolkien, já 
que não se interessava em grande parte do conteúdo da Antiguida-
de Clássica, que era a literatura grega e romana, tendo muito mais 
interesse pelas mitologias antigas dos povos germânicos e as lendas 
em nórdico, ou islandês antigo (WHITE, 2016, p.56). Interessante 
que em 1911, ele já começava a escrever uma língua particular, que 
seria conhecida por Quenya ou Élfico, sendo esta a língua dos elfos22 
(ANDERSON, 2002, p.02). No mesmo ano, ele leu para a Sociedade 
Literária do Colégio Kings Edward a Saga dos Volsungos (escrita por 
volta de 1300 d.C.), que é uma das sagas islandesas mais difundidas23 
(ANDERSON, 2002, p.03). A vida de Tolkien mudaria novamente em 
1914, com o início do que ficaria conhecido como Primeira Guerra 
Mundial, o que será abordado a seguir.

2.2	A	Guerra,	o	início	da	carreira	acadêmica	e	o	fim	da	vida	de	
Tolkien

Em 28 de junho de 1914, o herdeiro do trono austro-húngaro, 
Franz Ferdinand, foi assassinado, juntamente com a sua mulher. O 
assassino foi um sérvio, e o governo austríaco acusou a Sérvia de ser 
cúmplice do atentado, então, apenas um mês depois deste episódio, o 

22. Esta não foi a primeira língua por ele formulada, sendo que quando criança, Tolkien 
costumava a criar línguas que eram densas e complexas. Estas línguas foram muito impor-
tantes para a sua mitologia, já que ele acreditava que para que elas se desenvolvessem e se 
tornassem línguas reais, era necessário alguém que as falassem, e com as pessoas surgiria 
uma história (ANDERSON, 2002, p.04).
23. Esta saga aparecerá na discussão sobre as influências.
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império Austro-Húngaro declarou guerra contra a Sérvia. Os demais 
países ingressaram no conflito, principalmente por suas alianças e in-
teresses próprios. Assim, a guerra envolveu todas as grandes potên-
cias e todos os Estados europeus, com exceção da Espanha, dos Paí-
ses Baixos, dos países da Escandinávia e da Suíça. Desta forma, “em 
suma, 1914 inaugura a era do massacre” (HOBSBAWM, 1995, p.32).

Antes da Primeira Guerra Mundial, fazia um século que não exis-
tia uma grande guerra que envolvesse todas, ou a maioria, das gran-
des potências da época, que eram: Grã-Bretanha, França, Rússia, Áus-
tria-Hungria, Prússia, Alemanha, Itália - depois de ter sido unificada -, 
os EUA e o Japão (HOBSBAWM, 1995, p.30).

Neste ano, 1914, a grande parte dos colegas de Tolkien estava em 
campos de treinamento para ingressar na Força Expedicionária Britâ-
nica e lutar nos campos franceses. No começo da guerra, a Grã-Bre-
tanha não tinha um exército formado, mas como o conflito gerou 
grandes paixões entre os jovens, estes logos se voluntariaram para 
ir ao combate. Apesar disso, Tolkien não foi um destes, sendo que 
optou por adiar seu serviço militar para depois que a sua graduação 
estivesse concluída, mas ao mesmo tempo se juntou ao Corpo de 
Treinamento para Oficiais – que era um treinamento oferecido para 
os estudantes das universidades britânicas para a liderança militar – e 
assim ele já começava a aprender a atirar e se preparar para um possí-
vel alistamento (WHITE, 2016, p.66).

Em 1915, ele teve de assumir o posto de segundo tenente dos Fu-
zileiros de Lancashire. Ainda demoraria algum tempo até que Tol-
kien fosse mandado definitivamente à guerra, e agora se ocupava em 
receber mais treinamentos em seu quartel, e como grande parte do 
tempo era entediante, passou a fazer as primeiras anotações sobre 
sua mitologia (WHITE, 2016, p.69). No começo de 1916, Tolkien e 
Edith finalmente se casaram; e pouco tempo depois ele recebeu uma 
carta da editora Sidwick and Jackson recusando a publicação de suas 
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poesias e em junho do mesmo ano, Tolkien é enviado para a guerra 
(WHITE, 2016, p.95).

Em julho de 1916, iniciou o que ficou conhecido como Batalha 
do Somme – que aconteceu perto de onde estava a Companhia de 
Tolkien, que ainda não havia entrado no front. O amigo de Tolkien, 
Robert Gilson, que também era um membro do T.C., B.S., foi morto 
neste conflito.

Fazendo um breve parênteses sobre esta batalha, os alemães, 
como sua tática de combate, deveriam conquistar, rapidamente, a 
França e depois mandar suas tropas contra a Rússia. Para tal, eles ten-
taram surpreender as forças francesas e atacá-las por trás. Entretanto, 
isto não os surpreendeu, e juntamente com o corpo expedicionário 
britânico, resistiu ao ataque. Todavia, as forças alemãs conseguiram 
ocupar as margens do rio Somme e Oise (SKRZĄTEK, 2014, p.281). 
Assim foram estabelecidas as forças militares na região: alemães, de 
um lado, e britânicos e franceses, do outro.

Em 1915, as forças aliadas decidiram que deveriam realizar ações 
ofensivas, ou seja, atacar os germânicos em Somme. Estes, por sua 
vez, tendo conseguido sucesso na Frente Oriental, resolveram atacar 
a Ocidental, atacando a fortaleza de Verdun, considerada o coração 
da França, sendo uma batalha de 2 milhões de soldados (HOBSBA-
WM, 1995, p.33 e SKRZĄTEK, 2014, p.287).

A batalha, que durou mais de um ano, não trouxe aos alemães sucessos 

territoriais nem mudanças significativas, e não levou ao colapso do exér-

cito francês. Por um lado, as lutas por Verdun tornaram-se um símbolo 

de heroísmo e dedicação, mas, por outro lado, definições como ‘o infer-

no de Verdun’ expressavam o absurdo da guerra. Nas lutas pela fortaleza 

foram vitimadas perto de 700 mil pessoas (mortos, feridos, desapareci-

dos, prisioneiros). Do lado alemão as perdas chegaram a 337 mil solda-

dos, do lado francês − a 362 mil. A região de Verdun foi inteiramente 

devastada. Os franceses na realidade comprovaram a sua força defensiva, 
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mas ao mesmo tempo, em razão do esgotamento, perderam a capacida-

de de ofensiva. (SKRZĄTEK, 2014, p.287).

Desta forma, os preparativos para o conflito que se iniciaria em 
Somme recaíram sobre os britânicos24. Em 24 de junho de 1916, fo-
ram lançados, contra os alemães, cerca de 1,5 milhões de projéteis, e 
no primeiro dia do mês seguinte, o ataque começou. A ofensiva cei-
fou a vida de 420 mil soldados britânicos – a maioria tinha menos de 
trinta anos de idade -, sendo 60 mil no primeiro dia de ataque25. Assim 
“não surpreende que na memória dos britânicos e franceses, que tra-
varam a maior parte da Primeira Guerra Mundial na Frente Ociden-
tal, esta tenha permanecido como a ‘Grande Guerra’, mais terrível e 
traumática na memória que a Segunda Guerra Mundial” (HOBSBA-
WM, 1995, p.33)26. Também é possível ver os horrores deste combate 
no subtítulo do artigo sobre o conflito presente no Correio da Manhã, 
onde dizia que “A batalha prosegue com extrema violencia” (NOTÍ-
CIAS, 1916, p.1). A batalha acabou em novembro de 1916, e não re-
presentou avanços territoriais significativos para os aliados, mas sim a 
perca da moral do exército alemão.

Ainda em 1916, foi a vez da Companhia de Tolkien marchar para 
as trincheiras. A ela foi mandada atacar a comuna de Ovillers, na 
França, que estava ocupada por uma grande tropa alemã. Este ataque 

24. Este foi o primeiro conflito que foram utilizados os tanques de guerra – ou carros de 
combate -, invenção dos britânicos.
25. O recrutamento britânico na época teve grande sucesso, já que eles se utilizavam do 
espírito comunitário das cidades para formar os “batalhões camaradas”, assim os soldados 
eram recrutados localmente e não nacionalmente; isto também ocasionou que em episódios, 
como o ocorrido em Somme, cidades inteiras perdessem grande parte de sua população 
(BBC, 2016).
26. É comprovada a sorte de Tolkien ao sair com apenas cortes a arranhões, quando cerca 
de um quarto dos alunos de Oxford e Cambridge que serviram o exército britânico haviam 
morrido (HOBSBAWM, 1995, p.34). Além de Tolkien, outro soldado, que estaria presente na 
história, escapou com vida do confronto – porém eles estavam de lados opostos -, sendo ele 
o austríaco Adolf  Hitler (BBC, 2016).
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também fazia parte da Batalha do Somme, e nas primeiras horas de 
confronto muitos dos companheiros de Tolkien foram mortos. Ele 
lutou por 48 horas seguidas junto de seus soldados e teve a sorte de 
ter apenas cortes e arranhões, então teve um descanso de poucas ho-
ras, retornando para mais 12 horas de conflito (WHITE, 2016, p.75). 
Após este episódio, sua Companhia foi mandada de volta ao acam-
pamento, onde Tolkien recebeu a notícia da morte de Gilson, que o 
abalou muito.

Após muitos outros momentos de conflito, Tolkien adoeceu, con-
traindo o que era chamado de “febre de trincheira”27. Esta guerra foi 
conhecida pelas trincheiras e sua crueldade, onde os soldados ficavam 
nelas também com os mortos e feridos, com ratos e piolhos e outras 
mazelas, o que colaborava para a propagação de doenças.

Como os sintomas de Tolkien permaneciam mesmo após o trata-
mento, ele foi enviado de volta à Inglaterra, para Birmingham, onde 
permaneceu internado por seis semanas, devido à gravidade da doen-
ça. Quando sua saúde ficou melhor, acabou aproveitando muito bem 
o seu descanso ao lado de Edith. Porém, logo as notícias da guerra cha-
garam, e ele descobriu que o Geoffrey Bache Smith, outro membro do 
T.C., B.S. havia morrido, fazendo com que o sentimento de futilidade 
da vida humana voltasse à mente do Tolkien (WHITE, 2016, p.77).

Durante o seu hiato da guerra, Edith engravidou, dando à luz em 
16 de novembro de 1917 ao primeiro filho do casal, nomeado de John 
Francis Reuel. Apesar da esperança do fim da guerra e de que Tolkien 
não seria mais chamado a lutar, ele foi, o que o obrigou a se mudar 
mais algumas vezes e em uma destas mudanças, adoeceu novamente 
- desta vez, ficou entre melhoras e pioras da saúde por mais de de-
zoito meses e desde que Tolkien retornou das trincheiras, Edith foi 
obrigada a se mudar seis vezes. Esta nova convocação é justificável, 

27. Era uma infecção bacteriana transmitida por piolhos e era muito comum entre os solda-
dos. Se não tratada, a doença podia levar à óbito.
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levando em consideração que em 1917, a Alemanha tinha a vantagem 
numérica na Europa.

Entretanto um outro país entrou nos conflitos: os EUA. Tendo os 
germânicos a este ponto já conseguido se assegurar na Frente Orien-
tal – expulsando a Rússia, que já começara sua revolução, de seus ter-
ritórios -, romperam a Ocidental e avançaram novamente sobre Paris, 
todavia o grande número de reforços e equipamentos americanos ga-
rantiu aos aliados a vitória (HOBSBAWM, 1995, p.36).

Este foi o último movimento de uma Alemanha que já se tinha 
por derrotada, e quando os aliados começaram a avançar, em 1918, 
foram apenas semanas para que ela e seus aliados fossem finalmente 
derrotados. Além disso, a Europa ainda testemunhou uma onda de 
revoluções, onde

Nenhum dos velhos governos ficou de pé entre as fronteiras da Fran-

ça e o mar do Japão. Mesmo os beligerantes do lado vitorioso ficaram 

abalados, embora seja difícil acreditar que a Grã-Bretanha e França não 

sobrevivessem inclusive à derrota como entidades políticas estáveis; a 

Itália não, contudo. Certamente nenhum dos países derrotados escapou 

da revolução. (HOBSBAWM, 1995, p.37).

Agora o pior havia passado. Após o fim da guerra, Tolkien foi ocu-
par um cargo em Oxford28, para continuar seus estudos enquanto era 
desmobilizado29.

White (2016, p.81) coloca uma das maiores particularidades do 
Tolkien, que foi responsável por seu sucesso, na sua imensa dedica-
ção, sendo que quando não estava reunido com seus amigos acadê-
micos, ele estava trabalhando na sua mitologia, dedicando cerca de 

28. Oxford é uma das mais importantes cidades inglesas, principalmente por suas caracterís-
ticas acadêmicas.
29. Ser desmobilizado é o ato de retornar a vida civil, passando pelo processo de saída do 
exército.
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sessenta a sua formação30. Os livros que ele leu na infância, os lugares 
em que morou e suas brincadeiras com o irmão, ou mesmo sozinho, 
foram muito importantes para a sua criação. Mas porque dedicar-se a 
vida toda a formação de uma mitologia?

A partir dos estudos de línguas e culturas antigas que usavam estas lín-

guas, ele [Tolkien] chegou a conclusão de que, ao contrário da Islândia, 

da Escandinávia e da Europa Central, a Inglaterra não tinha um conjun-

to significativo de lendas escritas que formassem uma mitologia com-

pleta [...] Tolkien dava pouca importância a Shakespeare, por mais que 

alguns considerem que o bardo também havia registrado mitos e len-

das, e o trabalho de Chaucer também oferecia pouca inspiração para ele. 

A Inglaterra não tinha nada perto da dimensão da mitologia islandesa, 

como a Edda em Prosa, descrita pelo historiador do século XIII, Snorri 

Sturluson, o poema épico Beowulf ou os contos mitológicos do épico fin-

landês Kalevala. Cabia a ele, Tolkien raciocinou, corrigir isto. (WHITE, 

2016, p.82, grifo do autor).

Em uma carta Tolkien demonstrou este interesse, e o trecho abai-
xo é muito ilustrativo disto31:

Não ria! Mas era uma vez (minha crista caíra a muito tempo), eu tinha 

em mente fazer um corpo, mais ou menos conectado, de lendas, indo do 

grande e cosmogônico ao nível de contos de fada românticos – o maior 

fundado no menor em contato com a terra, e o menor desenhando o 

esplendor dos vastos panos de fundo – o qual eu pudesse, simplesmente, 

dedicar: a Inglaterra; para meu país. (TOLKIEN, 1951 apud CHANCE, 

2001, p.01)

30. Para Tolkien, ele estava produzindo uma “subcriação”, já que para acreditava que so-
mente Deus era capaz de criar, sendo os homens responsáveis por subcriações (WHITE, 
2016, p.84).
31. Tradução feita por mim.
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Interessante que Tolkien não foi o primeiro a apontar a pobreza 
da mitologia inglesa, sendo que em 1910, E.M. Forster escreveu que

Por que a Inglaterra não possui uma grande mitologia? Nosso folclore 

jamais avançou além da delicadeza encantadora e as maiores melodias 

sobre o nosso mundo rural foram todas sopradas pelas flautas da Grécia. 

Por mais profunda e autêntica que possa ser a imaginação local, parece 

ter falhado nisso. Parou nas bruxas e nas fadas. (FORSTER, 2005 apud 

WHITE, 2016, p.83).

É exatamente esta questão de Foster, do porquê a Inglaterra não 
ter uma mitologia, que despertou a necessidade de se discutir as ocu-
pações que este país sofreu, já que nestes episódios podem estar as 
respostas. Discussão esta que aparecerá mais à frente.

Levando em consideração a conceitualização já realizada acer-
ca de “mito” e o desejo de Tolkien de constituir uma mitologia 
inglesa, é provável que o grande número de vezes que ele, du-
rante a obra, remete ao passado, seja uma tentativa de afirmar 
esta mitologia, já que não seria apenas uma história que estaria 
acontecendo, mas que também tem fortes laços com outras que já 
aconteceram. Existem diversos trechos em que é possível perceber 
isto, por exemplo: “o dono da casa era um amigo dos elfos – uma 
dessas pessoas cujos antepassados entravam nas entranhas histó-
rias antes do início da História, nas guerras dos orcs malignos, dos 
elfos e dos primeiros homens do norte” (TOLKIEN, 2014, p.51), e 
também:

Ele atacou os pelotões dos orcs de Monte Gram, na Batalha dos Cam-

pos Verdes, e arrancou a cabeça de seu rei Golfimbul com um taco de 

madeira. A cabeça voou pelos ares cerca de cem jardas e caiu numa toca 

de coelho, e dessa maneira a batalha foi vencida e ao mesmo tempo foi 

inventado o jogo de golfe. (TOLKIEN, 2014, p.17).
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Tolkien acabou sendo perfeito para a constituição dessa mitologia 
para a Inglaterra, já que desde criança até a vida adulta ele tinha uma 
mente fantasiosa e a sua habilidade com as línguas também contri-
buiu muito para seu objetivo, já que estudar uma língua, é estudar 
também uma cultura (WHITE, 2016, p.83). Ele também acreditava 
que poderia fazer, se prepara para isso32. Curioso que, por ele ser um 
acadêmico em tempo integral, a sua obra era escrita principalmente à 
noite e em momentos curtos.

Outro fator que levou Tolkien a escrever, foi uma carta que seu 
amigo, Geoffrey Bache Smith, escreveu poucos dias antes de morrer 
na guerra, dizendo que os membros do T.C., B.S. que sobrevivessem, 
deviam representar os mortos, para produzir algo que todos tivessem 
orgulho, e esta carta marcou muito Tolkien, e em poucos dias ele co-
meçou a escrever os primeiros elementos que formariam a sua mito-
logia (WHITE, 2016, p.85).

O primeiro trabalho de Tolkien, já em Oxford, foi como linguista. 
Para complementar a renda, passou também a dar aulas particulares 
e viu que era muito bom nisto, e assim também foi capaz de propor-
cionar uma vida melhor a sua família. Tendo um grupo de alunos 
fechados, ele resolveu largar o trabalho em Oxford, e manteve sua 
ideia mesmo depois de Edith comunicar-lhe que novamente estava 
grávida.

Em 1920, Tolkien se candidatou ao cargo de professor de língua 
Inglesa na Universidade de Leeds, e para sua surpresa, foi chamado 
para trabalhar. Assim, para a tristeza de Edith, eles teriam que se mu-
dar mais uma vez; ela, contudo, permaneceu em Oxford para ter o se-
gundo filho do casal, Michael, e em 1921 se mudou com Tolkien. Em 
1922, foi publicada a primeira importante obra profissional de Tol-
kien, A Middle English Vocabulary, e com a sua experiência no Oxford 

32. Tolkien certa vez afirmou que sua resposta típica à leitura de um texto medieval não era 
embarcar em uma crítica, ou a um estudo filológico, mas sim escrever um trabalho moderno 
na mesma tradição (ANDERSON, 2002, p.01).
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English Dictionary, ele estava se tornando um dos filologistas mais re-
conhecidos de sua época (ANDERSON, 2002, p.02).

A vida acadêmica em Leeds era entediante para Tolkien, e ele 
constantemente se perguntava se havia feito a decisão correta. To-
davia, as condições passaram a melhorar quando ele e outro profes-
sor fundaram o Vikings Club, que fez com que ele se aproximasse de 
seus alunos (ANDERSON, 2002, p.03). Em 1924, Edith engravidou 
de novo, dando à luz, no final do mesmo ano, à Christopher Reuel. 
Mesmo ainda trabalhando na Universidade de Leeds, Tolkien se can-
didatou a um cargo em Oxford, e, novamente para sua surpresa, foi 
aceito para ser professor de Inglês Antigo.

No ano de 1926, Tolkien e C. S. Lewis se encontraram pela pri-
meira vez, sendo que a conturbada amizade dos dois marcariam suas 
vidas e obras. Um pouco antes de se conhecerem, Tolkien havia for-
mado o grupo Coalbiters33, que tinha o objetivo de ler todas das mais 
importantes sagas islandesas, e ele convidou Lewis a participar do 
grupo (WHITE, 2016, p.123).

Em 1929, tendo Tolkien agora 37 anos, teve sua quarta criança, agora 
uma filha, chamada de Priscilla. Ele era um pai muito carinhoso, e cons-
tantemente escrevia para seus filhos. Estes textos – que geralmente eram 
cartas - começaram em 1920, no começo eram simples, mas depois de 
1925 começaram a crescer e ficar mais complexas; Tolkien assinava as 
cartas geralmente como “Papai Noel” (ANDERSON, 2002, p.05). Interes-
sante que parte destes escritos foram adaptados para a sua mitologia. As-
sim não é de se surpreender que o seu primeiro grande sucesso, O Hobbit 
(1937), seja considerado um livro para o público infantil, mesmo tendo 
sido lido por pessoas de diversas idades (WHITE, 2016, p.117).

O objetivo principal dos Coalbiters foi concluído em 1930, assim o 
grupo não se encontrava mais com tanta frequência, o que fez com 

33. O nome faz referência a aproximação do fogo para a realização das leituras. Coal: carvão 
/ Biters: mordedores.
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que Tolkien e Lewis ingressassem em outro clube literário, o Inklings. 
Neste, foram lidos os trechos iniciais do que se tornariam grandes 
obras, como O Hobbit (publicado em 1937), O Senhor dos Anéis (publi-
cados em 1954 e 1955) e O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa (publica-
do em 1950). Desta forma o grupo alcançou uma posição influente 
no meio acadêmico (WHITE, 2016, p.125).

A amizade entre Tolkien e Lewis, mesmo tendo momentos con-
turbados, só acabou por definitivo nos anos 1950. Os grandes fato-
res que geraram seu fim advêm da personalidade de Tolkien, pois era 
muito ciumento e possessivo com seus amigos e se ressentia caso eles 
alcançassem o sucesso ou reconhecimento, porém o maior fator foi a 
religião. Além disto, Tolkien odiou as Crônicas de Nárnia (1950-1956) 
(WHITE, 2016, p.133).

É possível datar a escrita de O Hobbit se iniciando entre 1930-31 
(ANDERSON, 2002, p.28). É interessante que os hobbits entraram 
em sua mitologia de uma maneira inusitada. Tolkien, para comple-
mentar a renda, corrigia provas de outras instituições, e ao trabalhar 
em uma pilha destas provas, encontrou uma em particular que tinha 
uma folha em branco, então se animou, já que era menos trabalho, e 
em um momento de devaneio – posteriormente ele chegou a afirmar, 
em uma entrevista, que não sabe o porquê de ter escrito a seguinte 
frase -, escreveu na folha (ANDERSON, 2002, p.08 e WHITE, 2016, 
p.141): “numa toca no chão vivia um hobbit” 34, sendo esta exatamen-
te a primeira frase de O Hobbit (1937).

O caminho do manuscrito de O Hobbit (1937) até a editora que o 
publicaria é um tanto que curioso. Uma antiga estudante de Oxford, 
Elaine Griffiths, estava trabalhando, para a editora George Allen and 

34. Quando Tolkien escreveu esta frase, ele acreditava ter criado a palavra “hobbit” e mui-
tas derivações foram sugeridas para sua criação. Porém, após a sua morte, foi descoberto 
que “hobbit” aparecera em uma lista, chamada de The Denham Tracts, que continha cerca 
de duzentos seres sobrenaturais. The Denham Tracts é uma coleção sobre folclore escrita por 
Michael Aislabie Denham e publicada em dois volumes, sendo que “hobbit” aparece no se-
gundo, que é datado em 1895 (ANDERSON, 2002, p.09).
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Unwin – de Londres – em uma edição de Beowulf , e uma de suas 
antigas amigas de faculdade, Susan Dagnall, que era uma das edito-
ras da mesma empresa, foi a Oxford para ver como estava a edição 
feita por Elaine, que então comentou sobre o manuscrito de Tolkien, 
que havia lido e se encantado, e sugeriu que Susan o procurasse, para 
ver se também podia ler o texto, e Tolkien, muito contente, permitiu 
(WHITE, 2016, p.145). Assim que ela terminou de ler o manuscrito, 
enviou uma carta à Tolkien dizendo que gostara muito, mas que era 
necessário que ele terminasse a obra antes de ela apresentar para a 
editora, e assim Tolkien começou a trabalhar imediatamente.

No dia 3 de outubro de 1936, Tolkien terminou o livro e o enviou 
a Susan, e ela, por sua vez, mostrou-o para Stanley Unwin – dono 
da George Allen and Unwin -, que se agradou muito com a leitura. 
Porém, ele desejava que a obra fosse lida por alguém que seria o pú-
blico alvo, assim foi dada a seu filho de 10 anos, Rayner, e “o menino 
concluiu que ele seria de grande interesse para crianças entre 5 e 9 
anos” (WHITE, 2016, p.145). Desta forma, a George Allen and Unwin 
escreveu à Tolkien dizendo que desejava publicar o livro e que gosta-
ria de um resumo do mesmo, para adicionar ao catálogo e anúncios. 
Tolkien escreveu o seguinte resumo35:

Se você se importa com jornadas lá e de volta, fora do confortável mun-

do Ocidental, na borda do Selvagem, e em casa de novo, e tem o interes-

se em um herói humilde (abençoado com um pouco de sabedoria e um 

pouco de coragem e considerável boa sorte), aqui está a recordação de 

tal jornada e de tal viajante. O tempo é antigo e está entre a era de Faerie 

e o domínio do homem, quando a famosa Floresta das Trevas permane-

cia em pé, e as montanhas eram repletas de perigos. Seguindo a trajetó-

ria deste humilde aventureiro, você vai aprender pelo caminho (como 

ele fez) – se você já não sabe tudo sobre essas coisas – muito sobre trolls, 

35. Tradução foi feita por mim.
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goblins, anões, e elfos, e conseguir alguns vislumbres na história e polí-

ticas de um negligenciado, mas importante período. Mr. Bilbo Baggins 

visitou várias pessoas notáveis; conversou com o dragão, Samaug o Mag-

nífico; e estava presente, sem querer, na Batalha dos Cinco Exércitos. 

Isso é ainda mais notável desde que ele era um hobbit. Hobbits tem até 

agora passados desapercebidos nas histórias e lendas, talvez porque, 

como regra, eles preferem conforto à excitação. Mas essa narrativa, ba-

seada nas suas memórias pessoais, contém um ano excitante do que con-

trário seria uma vida quieta do Mr. Baggins e vai te dar uma ideia justa 

deste estimável povo, agora (diz-se) está ficando bastante raro. Eles não 

gostam de barulho. (TOLKIEN, 1936 apud ANDERSON, 2002, p.13).

Em fevereiro de 1937, as provas do livro estavam prontas, e foram 
enviadas à Tolkien. Todavia, como ele era muito detalhista, sua lei-
tura foi demorada e, além disso, o autor decidiu fazer importantes 
alterações na obra. A data de sua publicação foi motivo de discussão, 
sendo que a editora George Allen and Unwin desejava publicá-lo no 
final de setembro, para que estivesse disponível para o Natal, mas Tol-
kien temia que seus colegas acadêmicos desconfiassem que ele estaria 
utilizando dos bens da universidade para sua própria carreira como 
escritor (WHITE, 2016, p.147).

Stanley Unwin, acreditando que Tolkien estava se preocupando 
sem razão, publicou 1.500 cópias do livro no final de setembro, que se 
esgotaram rapidamente, obrigando uma segunda reimpressão, desta 
vez de 2.300 cópias para Natal (ANDERSON, 2002, p.17). Os colegas 
de Tolkien só descobriram sobre o livro, quando ele foi resenhado 
no The Times, e, conforme o próprio Tolkien, escrevendo a Stanley, 
os seus colegas reagiram com “surpresa e um pouco de pena” (TOL-
KIEN, 1937 apud WHITE, 2016, p.147). Esta resenha dizia que

Todos que gostam daquele tipo de livro infantil que pode ser lido e 

relido por adultos deveriam prestar atenção em uma nova estrela que 
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surgiu nessa constelação. Para os olhos treinados alguns personagens 

vão parecer quase mitopoéticos [...] Tolkien parece não ter inventado 

nada. Ele tem estudado a mitologia sobre trolls e dragões e os descre-

ve com aquela fidelidade que vale por oceanos de ‘originalidade’ loquaz 

(LEWIS, 1937 apud WHITE, 2016, p.148).

Esta não foi a única vez que Lewis escreveu positivamente sobre 
O Hobbit (1937), sendo que continuou a fazê-lo mesmo depois que a 
amizade entre ele e o Tolkien já estarem em seus estágios finais.

Antes mesmo do livro ter sido publicado em toda Grã-Bretanha, 
a Houghton Mifflin, uma editora de Boston, desejava publicar o li-
vro nos Estados Unidos, e além disto desejava que Tolkien fizesse 
mais ilustrações para compor a obra, o que o agradou muito. O Hob-
bit (1937), ganhou um certo destaque na imprensa inglesa em 1938 
- principalmente pelas vendas no Natal do ano anterior -, e neste mes-
mo ano foi publicada a edição norte-americana, e Tolkien recebeu o 
prêmio de melhor livro juvenil do New York Herald Tribune (ANDER-
SON, 2002, p.21).

Como já dito anteriormente, o sucesso do livro pode ter residido 
do fato de ter uma nova guerra começando, e assim O Hobbit (1937) 
apresentava uma fuga para um mundo, que mesmo tendo seus con-
flitos, era “ambientado em um universo sem bombas e morteiros, 
sem bombardeiros, sem desfile nazistas” (WHITE, 2016, p.153). A 
vida de Tolkien pouco mudou quando de fato se iniciaram os con-
flitos da Segunda Guerra Mundial, pois Oxford – onde estava a re-
sidência da família Tolkien - e Cambridge entraram em um acordo 
com a Luftwaffe - Força Aérea alemã -, onde essas cidades não seriam 
bombardeadas, assim como a RAF - Força Aérea Real inglesa - não 
bombardearia as cidades alemãs de Heidelberg e Göttingen (WHITE, 
2016, p.154). Mesmo havendo menos alunos na universidade, sua ro-
tina acadêmica pouco se alterou: ele seguiu corrigindo provas, cum-
prindo suas atividades administrativas, e até os encontros dos Inklings 
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permaneceram como se nada estivesse acontecendo. Seu papel na 
guerra, foi o mesmo de muitos acadêmicos, que era de passar muitas 
noites observando os céus, como membros do ARP - Proteção a Ata-
ques Aéreos (WHITE, 2016, p.156).

Cabe aqui um breve parêntese em relação a situação de Edith. Os 
seus filhos foram um consolo em sua solidão, já que seu marido pas-
sava grande parte do tempo em sua vida acadêmica. Porém agora eles 
estavam ingressando em uma guerra, assim este foi um período preo-
cupante e depressivo para ela. Edith acabou não conseguindo fazer 
amizade com as esposas dos amigos de Tolkien, então simplesmente 
desistiu, ganhando a reputação de isolada e desinteressada, sendo dei-
xada à sua própria sorte (WHITE, 2016, p.155).

Ainda antes do início direto dos conflitos, em 1938, a editora ale-
mã Rütten & Loening tentou adquirir os direitos do O Hobbit (1937) 
para publicá-lo na Alemanha. Contudo, na carta endereçada a Tol-
kien, eles gostariam de saber se ele era de origem ariana ou não, o 
que o deixou imensamente ofendido, negando o pedido da editora36. 
Tolkien considerava Hitler “um baixinho ruborizado e ignorante” 
(TOLKIEN, 1941 apud WHITE, 2016, p.166), o que também gerou 
um pequeno conflito em sua mente: Tolkien claramente admirava 
os textos nórdicos, e o genocida alemão utilizou-se destes como uma 
teórica prova da “superioridade ariana”.

Os anos seguintes da vida de Tolkien, até 1955, foram dedicados a 
que seria sua mais famosa elaboração, a trilogia de O Senhor dos Anéis 
(os dois primeiros foram publicados em 1954 e o último em 1955). O 
sucesso desta obra o tonou uma figura pública, coisa que ele não con-
seguia entender e não se agradava muito com este novo aspecto de 
sua vida, mas a sua dedicação com seus fãs era admirável, já que ele 
sempre respondia todas as cartas que lhe eram enviadas.

36. A obra foi traduzida e publicada na Alemanha em 1957.
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Em 1959, Tolkien se aposentou, fazendo com que ele e Edith es-
tivessem cada vez mais próximos. No ano de 1968, eles tiveram de 
sair de Oxford, principalmente porque a casa vivia rodeada de fãs e 
repórteres, e este foi um momento muito adequado para a mudança, 
já que seus amigos ou haviam morrido ou estavam longe e seus filhos 
e filha já tinham saído de casa e formado suas próprias famílias. Além 
do mais, a idade – agora ele estava com 76 anos - irritava muito Tol-
kien, pois ele já não tinha mais o mesmo ânimo para escrever e estava 
constantemente deprimido (WHITE, 2016, p.208).

Edith e Tolkien foram para a cidade de Poole. Edith gostava muito 
do local, chegando até mesmo a fazer algumas amizades lá, ao con-
trário de Tolkien. Para White (2016, p.209), Tolkien sentiu o período 
como um martírio necessário, pois provavelmente percebeu o quão 
infeliz Edith havia sido em muitos aspectos de sua vida conjugal. Em 
1971, Edith foi internada às pressas com uma inflamação na vesícula 
biliar, falecendo poucos dias depois, tendo 82 anos. Isto entristeceu 
muito a vida de Tolkien, marcando o começo de sua fase final.

Após a morte da esposa, permaneceu um pouco em Poole e 
depois voltou à Oxford e reingressou na comunidade acadêmica, 
agora como membro honorário. Entretanto ele se sentia solitário 
e, por vezes, desolado. Nos seus últimos anos de vida, Tolkien re-
cebeu diversas homenagens da comunidade acadêmica e do mundo 
literário: em 1972, no Palácio de Buckingham, recebeu uma Or-
dem do Império Britânico como Commander of  the Most Excellent 
Order of  the British Empire37 (WHITE, 2016, p.213). Ele também re-
cebeu diversos títulos honorários de diversas universidades, mas, 
provavelmente, o que mais o agradou veio de Oxford, onde ele 
dedicou a maior parte de sua vida, concedendo-lhe o diploma de 
doutor honoris causa em Letras.

37. A Comenda era oferecida aos britânicos que causaram impacto culturalmente relevante 
na Grã-Bretanha.
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A saúde de Tolkien há alguns anos já estava em declínio, sendo 
que em 1973 ele foi internado às pressas e diagnosticado com uma sé-
ria úlcera gástrica com sangramento. Depois de três dias internados, 
no dia 2 de setembro de 1973, J.R.R. Tolkien faleceu aos 81 anos.

Apesar de todo seu sucesso, ele não chegou a ser reconhecido pela 
fraternidade literária, que dava mais importância aos livros que tra-
tavam da realidade, e que ajudavam os leitores a entender melhor 
sobre a vida (WHITE, 2016, p.219). Apesar disso, sua influência na 
cultura é inegável, sendo que que inspirou o jogo Dungeons e Dragons 
(1974)38; os livros de G. R. R. Martin, As Crônicas de Gelo e Fogo39 (ini-
ciado em 1996 e ainda em andamento); a série de livros Harry Potter 
(1998-2007), da autora J. K. Rolling40; além dos filmes Guerra nas Estre-
las (1977) e Star Trek (1966); entre muitos outros.

O Hobbit (1937)41, segundo White (2016, p.222), já vendeu cerca de 
60 milhões de cópias, e juntamente com a trilogia de Senhor dos Anéis 
(1954-1955), as duas obras vendem, aproximadamente, 3 milhões de 
cópias ao ano. Os livros foram traduzidos para 30 idiomas – interes-
sante que a edição dinamarquesa teve a ilustração da rainha Margre-
the II da Dinamarca – e a palavra “hobbit” pode ser encontrada no 
Oxford English Dictionary.

38. Este jogo iniciou uma categoria chamada de role-playing game (RPG) – desenvolvido por 
Gary Gygax e Dave Arneson -, e continha como personagens os mesmos que habitavam 
a Terra-Média – o que deixou de acontecer nas edições posteriores do jogo, a pedido dos 
detentores dos direitos da obra de Tolkien. Ainda hoje, o RPG é um dos sistemas mais popu-
lares entre os jogos.
39. Interessante que na contracapa do livro, a SF Reviews escreveu que “A guerra dos tronos 
é a mais importante obra de fantasia desde que Bilbo encontrou o anel”. A obra de Martin 
ganhou um destaque especial depois que foi adaptada pela HBO na série Game of  Thrones 
(iniciada em 2011 e finalizada em 2019).
40. É possível notar um possível reconhecimento da inspiração da Rolling e do Martin em 
Tolkien, na maneira em que seus nomes são abreviados.
41. A primeira edição do livro foi recentemente vendida por 43 mil libras esterlinas, cerca de 
130 mil reais.
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Ambos os livros foram adaptados para o cinema, e a adaptação 
que obteve mais sucesso foi a trilogia de O Senhor dos Anéis se iniciou 
em 2001 e terminou em 2003, tendo sido dirigida por Peter Jackson42. 
O último filme da série, O Senhor dos Anéis: o retorno do rei (2003), está 
empatado com Titanic (1998) e Ben-Hur (1960) como os filmes com 
mais Óscar, tendo cada um recebido onze premiações. A adaptação 
de O Hobbit (1937) foi dividida em três filmes, também dirigidos por 
Peter Jackson43, todavia não obtiveram um grande sucesso, sendo que 
o primeiro da trilogia, O Hobbit: uma jornada inesperada (2012) recebeu 
três indicações ao Óscar, mas não obteve nenhuma premiação.

As principais obras de J. R. R. Tolkien são: O Hobbit (1937); a trilo-
gia do O Senhor dos Anéis (1954-55); O Silmarillion (1977); Contos Inaca-
bados de Númenor e da Terra Média (1980); As Aventuras de Tom Bombadil 
(1962); Cartas do Papai Noel (1976); Sr. Bliss (1982); Sobre Histórias de 
Fadas (2006); Mestre Gil de Ham (1949); Roverandom (1998); A Lenda de 
Sigurd e Gudrún (2009); A Queda de Artur (2013); Árvore e Folha (1964); 
Smith of  Wootton Major (1967); Os Filhos de Húrin (2007); A Última Can-
ção de Bilbo (1974); Sir Gawain and the Green Knight, Pearl and Sir Orfeo 
(1975); Beowulf: uma tradução comentada (2015); e Leaf  By Niggle (1945).

2.3	As	invasões	contra	os	anglo-saxões	e	seu	impacto	cultural

Nesta seção, se intenciona discutir a ocupação da região conhecida 
atualmente como Inglaterra – na época ainda não tinha o conceito de 
uma nação inglesa, e a formação de uma identidade nacional estava 
em processo - pelos dinamarqueses e normandos, pois isto pode levar 
a uma maior compreensão do motivo do Tolkien e outros autores 
alegarem que falta uma mitologia inglesa.

42. Os filmes são: O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel (2001), O Senhor dos Anéis: As Duas 
Torres (2002) e O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (2003).
43. Os títulos dos filmes são: O Hobbit: Uma Jornada Inesperada (2012), O Hobbit: A Desolação 
de Smaug (2013) e O Hobbit: A Batalha dos Cinco Exércitos (2014).
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O período de ataque dos vikings aos anglo-saxões tem como data 
de início o ano de 793 d.C., na incursão contra o monastério de Lin-
disfarne, localizado no reino da Nortúmbria. Esta data também foi 
escolhida pelos historiadores para ser considerada o início da Era Vi-
king, que foi caracterizada pelos assaltos, pelo comércio e pela colo-
nização, não só da Inglaterra, mas também de diversas outras regiões 
(HOLMAN, 2003, p.3). É interessante perceber como os anglo-saxões 
notaram este primeiro ataque44:

793 d.C. Esse ano vieram terríveis avisos na terra dos nortumbrianos, 

aterrorizando as pessoas deploravelmente: estes eram imensas lâmi-

nas de luz atravessando o ar, e redemoinhos, e dragões de fogo voando 

através do firmamento. Esses tremendos sinais foram seguidos por uma 

imensa penúria: e não muito tempo depois, no sexto dia antes da metade 

de janeiro no mesmo ano, as angustiantes incursões dos homens pagãos 

causaram a lamentável destruição da igreja de Deus [monastério de Lin-

disfarne] na ilha Sagrada, através da rapina e da chacina (...).

Para tentar se defender destas incursões, os anglo-saxões come-
çam a consolidar uma monarquia, tendo Alfredo, o Grande45 como 
rei (WEHMUTH, 2016, p.2). Com os anglo-saxões seguindo Alfredo 
como líder, as invasões foram controladas, sendo que o rei conseguiu 
até mesmo derrotar um dos líderes do Grande Exército46 viking, Gu-
thrum, que foi obrigado a assinar um tratado de paz – que garantia 

44. O trecho faz parte das Crônicas Anglo-Saxônicas. Como elas foram escritas por diversos 
compiladores, não é possível atribuir a autoria, e é com Alfredo, o Grande, que elas come-
çam a ser organizadas e compiladas, fazendo parte dos processos de unificação criados pelo 
rei (ALBURQUERQUE, 2017, p.16). A citação foi traduzida por mim.
45. Alfredo, o Grande, foi o rei de Wessex – reino inglês – de 871 a 899 e rei dos anglo-saxões 
de 886 a 899.
46. O Grande Exército reuniu, na época, o maior exército nórdico para atacar a Inglaterra; 
sua chegada à Ânglia oriental é datada do ano 866, e sua partida depois de 890 (HOLMAN, 
2003, p.109).



54

ao nórdico o controle da Ânglia Oriental – era um reino inglês -, que 
ficou conhecida por Danelaw, ou “governada pelos dinamarqueses” - 
e o obrigou ao batismo (ALBURQUERQUE, 2017, p.9).

A historiadora Isabela Alburquerque (2017, p.6), faz uma inte-
ressante divisão das fases das incursões contra os anglo-saxões: “1) 
ataques esporádicos e pilhagem (789-864); 2) ocupação permanen-
te (865-896); 3) extorsão de tributos (980-1012); 4) conquista política 
(1013-1016)”. Neste último momento, a Inglaterra já havia chamado 
a atenção, devido a sua riqueza, de outros povos, principalmente dos 
dinamarqueses. Depois de diversas campanhas militares, o dinamar-
quês Svein Forkbeard conseguiu a rendição política dos reinos ingle-
ses em 1013, contudo ele morreu em seguida, obrigando que seu fi-
lho, Cnut, e herdeiro de suas tropas se exilasse. Em 1015 ele retorna e 
consegue o controle dos anglo-saxões (HOLMAN, 2003, p.XVII).

Para se legitimar como rei, Cnut casa com a viúva, Emma, do rei 
derrotado pelo nórdico, e desta relação nasce seu filho Harthacnut, 
que deveria suceder seu pai. Em 1016, Cnut é coroado rei da Ingla-
terra e, dois anos depois, também se torna rei da Dinamarca (HOL-
MAN, 2003, p.67). Desta forma, é iniciada a Segunda Era Viking:

A Segunda Era Viking (séc. X-XI) foi inicialmente marcada pelo fortale-

cimento das dinastias permanentes e poderosas na Escandinávia e lenta 

aceitação do cristianismo. O rei Cnut conquista a Inglaterra e consolida 

um império efêmero em todo o mar do Norte (incluindo também Dina-

marca, Noruega e Suécia). No Oeste, houve a colonização do Atlântico 

Norte, com colônias permanentes na Groelândia e no Canadá. (LAN-

GER, 2015, p.165).

Até este momento, foi apreendido apenas a dominação dina-
marquesa na Inglaterra. Cabe agora abordar a conquista normanda 
da ilha anglo-saxã, começando a partir da fundação do ducado da 
Normandia.
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Em 911, Paris foi alvo de um ataque viking, que acabou por ocasionar a 
ocupação de Rouen, uma região baixa do Sena. Desta forma, a área foi en-
tregue a um chefe nórdico, chamado Rollo, já que ela era considerada um 
ponto estratégico para a defesa contra futuros ataques, o que deu origem 
ao ducado da Normandia (ALBURQUERQUE 2017, p.5-6 e WEHMUTH, 
2016, p.2). Os normandos logo foram batizados e adotaram o francês.

Em 1035, o então rei da Inglaterra, Cnut, morre e seu filho ilegí-
timo, Harold Harefoot assume o trono. Todavia, antes mesmo que 
Harthacnut pudesse iniciar uma campanha contra o irmão, Harold 
morre (WEHMUTH, 2016, p.3). O fim da dominação dinamarquesa 
na Inglaterra acontece em 1042, quando Harthacnut morre e o filho 
do rei derrotado por Cnut, retorna de seu exílio na Normandia. Desta 
forma, a linha real é reestabelecida na Inglaterra, através do Eduardo, 
o Confessor (HOLMAN, 2003, p.XVIII).

Eduardo acaba por não estabelecer um governo forte, e é visto pe-
los anglo-saxões como estrangeiro, por ter vivido boa parte da vida na 
Normandia, e isto acaba se refletindo em sua corte, que é repleta de 
normandos (WEHMUTH, 2016, p.3). Neste meio tempo, outra pes-
soa, Harold Godwinson, passa a ganhar destaque político, vindo de 
uma família muito importante, sendo que ele chega a suceder o trono 
de Wessex (GARNETT, 2009, p.27).

O cenário político começa a se voltar para a sucessão de Eduardo, 
já que ele não tinha nenhum herdeiro legítimo. Harold passa a ser 
a escolha óbvia, contudo Guilherme, duque da Normandia, clama o 
trono para si, alegando que o rei inglês havia prometido a ele (GAR-
NETT, 2009, p.32). Vale ressaltar ainda que Guilherme tinha grau de 
parentesco com o Confessor, pois Emma, mãe de Eduardo, era filha 
do avô de Guilherme (WEHMUTH, 2016, p.4).

Sobre a promessa,

Algumas fontes normandas afirmam que Eduardo teria prometido o tro-

no à Guilherme, considerando que eram próximos, mas essa promessa 
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é bastante nebulosa. Eduardo utilizava constantemente a falta de um su-

cessor em acordos políticos, o que significa na prática que ele prometeu 

o trono mais de uma vez, para mais de uma pessoa, ou seja, essa ação 

não seria suficiente para preencher a reivindicação de Guilherme de le-

galidade (WEHMUTH, 2016, p.5).

Desta forma, os dois principais personagens para a sucessão de 
Eduardo são Harold e Guilherme. Interessante que entre 1064 e 1065, 
Harold fez uma viagem à Normandia, a fim de garantir os acordos 
existentes entre os anglo-saxões e os normandos, e nesta viagem ele 
acaba por jurar lealdade a Guilherme e o reconhece como sucessor 
de Eduardo (GARNETT, 2009, p.27). Vale ressaltar que estas informa-
ções são segundo as fontes normandas, ou seja, já é possível perceber 
as tentativas de construir a legalidade da reclamação do reino inglês.

Em 1066 Eduardo morre, e o Witan – o concelho que escolhia 
quem seria coroado, sendo que para que isso acontecesse não era ne-
cessário ter relação sanguínea com o rei anterior, mas sim ter sido 
indicado por ele – escolhe Harold Godwinson como o novo rei dos 
anglo-saxões. Não somente Guilherme contestou a escolha, mas tam-
bém o Harold III, da Noruega, que alegava ter um acordo com Har-
thacnut, o que dava a ele o direito ao trono (WEHMUTH, 2016, p.6).

Ainda em 1066, Harold III ataca o norte da Inglaterra, e o rei an-
glo-saxão, Harold Godwinson, consegue derrotá-lo na batalha de 
Stamford Brigde, porém não tem nem mesmo tempo de desmobilizar 
suas tropas, já que o Guilherme estava atacando-o pelo sul, em Sussex 
– reino inglês (GARNETT, 2009, p.2).

Guilherme e Harold se enfrentam na Batalha de Hastings, saindo 
o primeiro vitorioso e assim conquistando a Inglaterra. Desta forma 
estão registrados os acontecimentos nas Crônicas Anglo-Saxônicas47: 
“1066 d.C. Esse ano morreu o Rei Eduardo, e Harold o conde sucedeu 

47. Tradução feita por mim.
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o reino, e o manteve por quarenta semanas e um dia. E nesse ano veio 
Guilherme, e conquistou a Inglaterra (...)”.

Guilherme, o Conquistador – como foi reconhecido –, começa 
a implementar uma série de mudanças na Inglaterra, e já de início 
substituiu a aristocracia anglo-saxã pela da Normandia, o que causa 
um grande impacto cultural, principalmente porque esta classe era 
a letrada na época (WEHMUTH, 2016, p.7). Desta forma, o inglês 
passou a ser falado pelas camadas sociais mais baixas, e o francês utili-
zado pelas mais altas (THOMAS, 2005, p.382).

A partir de então, a utilização do inglês começou a diminuir, fican-
do reservado principalmente para a conversação, enquanto a escrita 
passou a ser feita, majoritariamente, em latim e francês (THOMAS, 
2005, p.379). Isto acabou por gerar uma ruptura entre o Old English 
(Inglês Antigo) e o Middle English (Inglês Médio)48:

A falta de qualquer escola de escritores em Inglês, que fosse contínua e 

unificada, e os problemas com os escritores posteriores enfrentaram em 

ler o que sobreviveu dos livros em Inglês Antigo, fizeram com que exis-

tisse uma ruptura extraordinária entre o Inglês Antigo e o Inglês Médio 

nas tradições literárias (THOMAS, 2005, p.379).

Essa ruptura representou que o Inglês Médio, apesar de grande 
parte do vocabulário falado ainda ser em inglês, recebeu muita in-
fluência do latim, e, principalmente do francês, e não do Inglês antigo 
(THOMAS, 2005, p.379). Desta forma,

(...) uma das mais importantes contribuições ao léxico da língua inglesa 

teve início em 1066, quando William (ou Guilherme II) o Conquistador, 

proveniente da Normandia (noroeste da França), atravessou o Canal da 

48. O Inglês Antigo é datado como tendo início de utilização no século V, e o seu fim, tran-
sitando para o Inglês Médio, tem o marco na conquista normanda da Inglaterra, em 1066. 
Tradução feita por mim.
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Mancha, com uma força de soldados normandos numa campanha co-

nhecida como a Conquista Normanda. (...) Vestígios desse período per-

manecem em mais de 10.000 vocábulos, conforme o Oxford Dictionary of  

English Etyomology. (OLIVEIRA, s/d, p.1-2, grifos do autor).

Interessante que, após a restauração do reinado inglês, cerca do 
ano 1075, existiu a tentativa de se retomar os primórdios do Inglês An-
tigo, o que significa, para o historiador Hugh Thomas (2005, p.388)49, 
“um desejo de proteger e defender a herança e honra do Inglês”.

A meu ver, a restauração ao Inglês Antigo não funcionou, levando 
em consideração que “Cerca de três quartos de todos esses emprésti-
mos franceses ainda estão incorporados à língua [inglesa] atualmen-
te” (OLIVEIRA, s/d, p.3).

Sobre o episódio da conquista normanda, Tolkien tinha sua opi-
nião sobre os prejuízos culturais que isto causou ao seu país:

Tolkien costumava protestar contra a conquista de seu país natal [na 

verdade, Tolkien nasceu na África do Sul, e não na Inglaterra, mas 

por ter passado grande parte da vida lá, acaba sendo um erro co-

mum afirmarem que ele era inglês de nascimento] pelos normandos 

em 1066, em especial pelo efeito devastador que este evento teve so-

bre a língua e a literatura ‘original’ dos ingleses, substituindo-a por 

modelos culturais do Continente, basicamente franceses. (LOPES, 

2015, p.519).

Isto está diretamente refletido em sua obra, onde Tolkien evita, ao 
máximo, a utilização de palavras derivadas do latim (SHIPPEY, 2012, 
p.18). O autor também se recusa, na medida do possível, utilizar-se 
de objetos e comidas, vindas à Inglaterra depois da chegada dos eu-
ropeus às Américas (SHIPPEY, 2012, p.116), chegando até mesmo a 

49. Tradução feita por mim.
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substituir a palavra “tomate” – que estava na primeira edição – por 
“picles” (ANDERSON, 2002, p.41).

Através das discussões deste capítulo, é possível perceber que for-
mar uma cultura propriamente inglesa teve suas dificuldades, já que 
quando o país estava passando por seu processo de unificação acabou 
sendo ocupado duas vezes, pelos dinamarqueses e normandos, e os 
traços culturais do segundo ainda são mais visíveis que dos primeiros, 
principalmente no vocabulário inglês.
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CAPÍTULO	3

TOLKIEN:	OS	MITOS	E	AS	
SAGAS	NÓRDICAS

Neste capítulo serão analisadas as influências nórdicas em O Hobbit 
(2014), se tratando da seção onde os objetivos principais desta mono-
grafia são discutidos, assim como os resultados encontrados.

Ele se encontra dividido em duas partes: a primeira aborda os no-
mes dos personagens, assim como as criaturas existentes na obra aqui 
analisada; já a segunda fala de algumas “temáticas”, como a ganância 
– ou o ouro amaldiçoado – e o anel, por exemplo. As relações com o 
poema épico Beowulf aparecerão no decorrer deste capítulo todo.

3.1	As	criaturas	e	seus	nomes

Aqui serão vistas as origens dos nomes de alguns personagens e os 
seres de O Hobbit (2014), assim como a relação destes com a mitologia 
e as sagas nórdicas, e o contexto social do autor.

Estudar os nomes nas obras de Tolkien é muito importante, ainda 
mais considerando que eles criaram uma ligação com o passado, assim 
ajudaram a estabelecer uma conexão tanto de realidade, quanto de an-
tiguidade em O Hobbit (2014) (LEE; SLOPOVA, 2005, p.50). Além disso, 
o próprio autor afirmou que50 “Para mim um nome vem antes e a his-
tória o segue” (LETTERS, 1981 apud LEE; SOLOPOVA, 2005, p.50).

50. A tradução foi feita por mim.
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Tolkien utilizou-se da personalidade de protagonistas – ou coad-
juvantes – de mitos nórdicos em alguns de seus personagens. Obvia-
mente não existiu uma simples cópia, mas sim uma “adaptação”, sen-
do que o escritor gostava de observar os pontos de informação que 
faltavam nestes textos e escrever nos espaços vazios (LEE; SLOPOVA, 
2005, p.64-65). Isto pode ser exemplificado por Tom Shippey (2012), 
que diz que51

O que mais atraiu Tolkien foi a escuridão: os espaços em branco, bem 

maiores do que a maioria das pessoas imaginam, no mapa literário e 

histórico, especialmente aqueles depois que os romanos saíram da Britâ-

nia, [atualmente Inglaterra e País de Gales] em 419 d. C., ou depois que 

Harold morreu em Hastings, em 1066 [marco da Conquista Normanda]. 

(SHIPPEY, 2012, p.70).

Primeiramente serão discutidos os anões e o mago de O Hobbit 
(2014), sendo eles, respectivamente: Balin; Dwalin; Kili; Fili; Dori; 
Nori; Ori; Oin; Gloin; Bifur; Bofur; Bombur; Thorin Escudo de Car-
valho; Thror; Thrain; Durin; Fundin; Dain; Nain; e Gandalf.

Com exceção de Balin, todos os nomes acima citados foram retira-
dos da Völuspá52- a utilização desta fonte por Tolkien já virou consen-
so entre os autores que estudam as suas obras, como, por exemplo, 
Lee e Solopova (2005); Anderson (2002); Shippey (2012); entre outros 
-, que é um poema eddico, encontrado no início do Codex Regius53, a 

51. A tradução foi feita por mim.
52. Völuspá é um poema éddico composto por 66 estrofes. Este texto nórdico, assim como 
diversos outros, sofreram com a influência cristã quando foram transcritos ou até mesmo 
compostos, sendo que muitos deles têm a origem na transmissão oral e autores desconheci-
dos (LANGER, 2015, p.557).
53. Os códices são manuscritos redigidos durante a Idade Média. Falando particularmente 
do Codex Regius (livro real) da Edda Poética, ele é um “manuscrito islandês que contém uma 
versão da Edda Poética, escrito em 1270 em papel velino” (LANGER, 2015, p.99).
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principal base da Edda Poética54 (LANGER, 2015, p. 555). Na Völuspá 
é retratado um diálogo entre uma profetisa e o deus Odin, onde ela 
fala tanto de eventos que iriam acontecer, como de mitos da criação – 
onde são listados os nomes dos anões. Curiosamente, mesmo o mago 
Gandalf  não sendo um anão, o seu nome também foi inspirado por 
este texto.

A seguinte fala de Thorin55, em O Hobbit (2014), sobre o seu ances-
tral Durin é muito interessante: “— Durin, Durin! – disse Thorin. — 
Ele foi o pai dos pais da mais antiga raça de Anões, os Barbas-Longas, 
e meu primeiro ancestral: sou seu herdeiro” (TOLKIEN, 2014, p.53). 
A posição privilegiada de Durin na linhagem dos anões também pode 
ser vista na Völuspá56:

10.

Então apareceu Mótsognir, o maior

de todos os anões, e Durinn, o segundo;

de formas humanas muitos foram feitos

anões, fora da terra, como Durinn disse:

[…]

12.

Veigr e Gandálfr, Vindálfr, Ϸráinn,

Ϸekkr e Ϸorinn, Ϸrór, Vitr e Litr,

54. Edda Poética é uma “coleção de poemas escritos em nórdico antigo, considerada pelos es-
pecialistas como a maior fonte para o estudo da mitologia escandinava (...) o termo Edda se 
refere diretamente à arte poética (óðr, influenciado pelo latim Edo, composição); a um local 
da Islândia, Oddi; ou, ainda, à transmissão do conhecimento antigo (Edda, bisavó) (LAN-
GER, 2015, p.146). O debate acerca da influência cristã nestes escritos também está muito 
presente.
55. Thorin ser parente de Thrain e Thror não é por coincidência, mas sim que era costume, 
dentre os anglo-saxões, principalmente os da realeza, de nomearem com o mesmo sufixo 
(LEE; SOLPOVA, 2005, p.52).
56. Tradução feita por mim a partir da tradução para o inglês moderno realizada por Lee e 
Solopova (2005, p.67). Assim como feito por estes, aqui também foram mantidos os nomes 
em inglês antigo, para demonstrar a clareza da fonte de Tolkien.
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Nár e Nýráþr (agora eu tenho os anões),

Reginn e Ráðsviðr (corretamente nomeados),

[...]

(VÖLUSPÁ apud LEE; SOLOPOVA, 2005, p.67)

Na estrofe dez é possível perceber um dos momentos da criação da 
raça dos anões na mitologia nórdica. Também é possível apreender-
mos que Durin não foi o “pai dos pais”, como disse Thorin, mas, de 
qualquer forma, ele foi o segundo a ser criado, logo após Mótsognir, 
e foi quem nomeou os anões. Já na décima segunda estrofe aparecem 
alguns dos nomes utilizados por Tolkien57.

Além da relação de importância concedida a Durin, tanto em O 
Hobbit (2014), quanto na Völuspá, o significado de seu nome também 
é interessante e se encaixa na narrativa da obra aqui analisada. Para 
que a aventura de recuperar a Montanha do dragão Smaug possa ser 
concluída com sucesso, a companhia de anões e o hobbit Bilbo devem 
ser capazes de atravessar por uma porta secreta, e para isto, devem 
seguir estas instruções: “— Fique ao lado da pedra cinzenta quando o 
tordo bater – leu Elrond -, e o sol poente com a última luz do Dia de 
Durin brilhará sobre a fechadura” (TOLKIEN, 2014, p.53).

Segundo Lee e Solopova (2005, p.70), Durinn pode ser relaciona-
do com a palavra “porta” (“door”), já a medievalista Ursula Dronke 
(1997, p.09), dá ao nome o significado de, traduzindo do literal, “guar-
da da porta” (“doorward”). Desta forma é possível perceber que até 
o significado do nome do personagem, presente no poema nórdico, 
teve uma grande relevância para a história de Tolkien.

Os anões da mitologia nórdica estão muito associados com aque-
les de O Hobbit (2014). Nos mitos, eles têm “o papel principal de fer-
reiros e moradores de rochas” (BARREIRO, 2015, p.38), é possível 

57. Vale destacar que Ąráinn, Ąorinn e Ąrór são, respectivamente, Thrain; Thorin e Thror. Já 
“Escudo de Carvalho”, que é a continuação do nome de Thorin, era, na Völuspá, o nome de 
um anão: Eikinskjaldi, que, traduzido, significa “Escudo de Carvalho”.
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também que com eles sejam estabelecidas relações de comércio, que 
não são hostis, mas também não sociáveis (BARREIRO, 2015, p.39), 
e, além disto, “(...) os anões são apontados como professores, sábios 
e mágicos (...)” (AYOUB, 2016, p.55). A ganância e a avareza também 
é uma das características deste grupo (BARREIRO, 2015, p.39), onde 
até mesmo um dos anões da Saga dos Volsungos58, Fafnir, que mata-
ra seu pai por causa de um tesouro, se transformara em um dragão 
para guardá-lo – esta saga voltará a aparecer, ainda mais considerando 
que Tolkien estava familiarizado com este texto nórdico, chegando 
até mesmo a escrever uma “releitura” intitulada A Lenda de Sigurd e 
Gudrún (2009), sendo que Sigurd é o herói da Saga dos Volsungos.

Em O Hobbit (2014), o desejo dos anões de obter o seu tesouro está 
sempre presente, o que pode ser visto logo na primeira canção que 
eles cantaram sobre a aventura de recuperar a Montanha Solitária e 
o ouro roubado por Smaug: “Para além das montanhas nebulosas, 
frias, /Adentrando cavernas, calabouços cravados, /Devemos partir 
antes de o sol surgir, /Em busca do pálido ouro encantado” (TOL-
KIEN, 2014, p.13). A seguinte frase de Thorin também é interessante 
para apreendermos sobre os anões e seu amor pelo ouro: “E, mes-
mo agora, quando admito que temos algumas reservas e não estamos 
tão pobres – nesse momento Thorin passou a mão sobre a corrente 
de ouro em seu pescoço -, nós ainda queremos o tesouro de volta, e 
fazer com que nossas maldições caiam sobre Smaug, se pudermos” 
(TOLKIEN, 2014, p.24). E, ao contrário do que possa parecer, a aven-
tura não tem como finalidade principal se vingar das mortes causadas 
pelo dragão, mas sim recuperar o que ele roubou. Como a discussão 

58. A Saga dos Volsungos é a mais influente e famosa das sagas lendárias, foi escrita na Islândia 
entre 1260 e 1270 e preservada em um único manuscrito datado de 1400 (LANGER, 2015, 
p.437). A Saga tem como “(...) fio condutor é a maldição de Andvari, um tesourou que per-
petua um destino funesto a seu possuidor (LANGER, 2015, p.438). Aqui ainda apareceram o 
Reginsmál e o Fáfnismál, que são poemas eddicos com o mesmo tema central da Saga dos Vol-
sungos, mas com algumas mudanças, como nomes, locais e focos da apresentação da história.
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sobre ganância marca a obra, cabe uma abordagem mais completa, 
esta que aparecera no decorrer desta análise.

Já, para Thorin, os trabalhos de ferreiro e de minerador de carvão, 
são considerados inferiores: “Depois disso fomos embora, e tivemos 
de aprender a ganhar nossas vidas da melhor maneira possível por 
este mundo afora, muitas vezes tendo de nos rebaixar e fazer o traba-
lho de ferreiros e até de mineiros de carvão” (TOLKIEN, 2014, p.23-
24). A questão de serem sábios, ou professores, está muito associada 
com seu ofício: “Pais nos imploravam para aceitar seus filhos como 
aprendizes (...)” (TOLKIEN, 2014, p.22), já mágicos não aparecem 
nenhum.

Outros pontos muito marcantes da mitologia nórdica em rela-
ção aos anões: ao contato com o sol, eles se transformam em pedra, 
e também este grupo não é definido como sendo de baixa estatura 
(BARREIRO, 2015, p.38), e, em O Hobbit (2014), a exposição ao sol 
não é prejudicial e eles possuem sim uma baixa estatua, sendo maio-
res que os hobbits, mas menores que os homens. Nos mitos não exis-
tem mulheres de anões, sendo que estas criaturas não conseguem se 
reproduzir. Na obra de Tolkien elas também não aparecem, contudo, 
não são apenas as anãs, mas as mulheres no geral, sendo a única a 
Beladona Tûk, mãe de Bilbo, descrita logo nas três primeiras páginas.

Os anões de Tolkien, por causa de suas riquezas, tinham relações 
comerciais com diversos povos: “Reis costumavam mandar buscar 
nossos artífices, e recompensavam muito bem até os menos habilido-
sos” (TOLKIEN, 2014, p.22). Todavia, quase todas as raças ou perso-
nagens principais de O Hobbit (2014) tinham alguma desavença com 
eles: Elrond, o líder dos elfos de Valfenda “(...) não aprovava total-
mente os anões e o amor que sentiam pelo ouro (...)” (TOLKIEN, 
2014, p.52); o Senhor das Águias59 disse que “(...) não vamos nos ar-
riscar por anões (...)” (TOLKIEN, 2014, p.108); Beorn afirmou “Não 

59. O Senhor das Águias era uma águia.
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morro de amores por anões (...)” (TOLKIEN, 2014, p.119); e, por úl-
timo, quando foi descrita a captura de Thorin pelos elfos da Floresta 
das Trevas, feita “não com muita gentileza, pois eles não morriam de 
amores por anões e pensavam que ele era um inimigo” (TOLKIEN, 
2014, p.163).

A personalidade deles é descrita por Tolkien (2014, p.208): “Em 
suma: os anões não são heróis, mas um povo calculista, que têm em 
alta conta o valor do dinheiro, alguns são ladinos e traiçoeiros, pes-
soas muito más; outros, não, são descentes o bastante como Thorin 
e Companhia, se não se espera muito deles”, e “ninguém sabe o que 
um anão é capaz de ousar ou fazer por vingança ou para recuperar o 
que é seu” (TOLKIEN, 2014, p.194).

Shippey (2012, p.106), coloca como a principal fonte desta persona-
lidade a Hjaðningavíg, a “Batalha Eterna”, presente na Edda de Snorri 
Sturluson60. Brevemente falando, nesta é descrita a luta eterna entre o 
rei Högni e o rei pirata Hethinn, que sequestrara a filha do primeiro, 
Hildr. A espada de Högni é a que importa para a análise aqui feita61: 
“Eu puxei a [espada] Dáinsleif  que os anões forjaram, que deve matar 
um homem toda vez que é empunhada, e nunca vira no golpe, e ne-
nhum ferimento se cura onde ela arranha” (SNORRI apud SHIPPEY, 
2012, p.107). Assim é possível perceber o desejo de vingança e de or-
gulho do rei, que preferiu batalhar até o Dia do Julgamento do que se 
conciliar com o pirata, o que foi pedido pela própria Hildr, bem como 
a característica da espada de não mostrar misericórdia aos inimigos. 
Desta forma62,

60. Snorri Sturluson foi um islandês que viveu entre 1179 e 1241, a quem são creditadas as 
compilações das obras de características mitológicas e de diversas sagas (MIRANDA, 2015, 
p.476). Interessante que, por viver em um momento político conturbado na Islândia, “a escri-
ta das sagas islandesas funcionou, dentre outras maneiras, como base histórica para petições 
legais” (MIRANDA, 2015, p.477) e também para “promover seus interesses particulares atra-
vés da escrita” (MIRANDA, 2015, p.477).
61. Tradução feita por mim.
62. Tradução feita por mim.
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Não é exagero dizer que a ‘inspiração’ do retrato [dos anões], em opo-

sição ao elemento mais trabalhoso de ‘invenção’, vem diretamente da 

Hjaðningavíg de Snorri e da ‘Dáinsleif  que os anões fizeram’. Para usar 

as próprias palavras de Tolkien, isso foi um ‘ponto-fusão de imaginação’, 

uma vez conhecido e nunca mais esquecido. (SHIPPEY, 2012, p.108, gri-

fo do autor)

Por último, um ponto interessante, ainda mais considerando o tra-
balho que Tolkien teve em todos os detalhes de sua obra, é a seguinte 
frase de Gandalf: “Ele é um inimigo acima dos poderes de todos os 
anões juntos, se eles pudessem ser reunidos de novo dos quatro cantos do 
mundo” (TOLKIEN, 2014, p.25, grifos meus). Os anões, na mitologia, 
têm a função de sustentar o céu, sendo que eles foram posicionados 
em cada ponto cardeal (BARREIRO, 2015, p.38), o que também pode 
ser visto em quatro nomes, e seus significados, presentes na Völuspá63: 
“Norðri, Suðri, Austri e Vestri (‘Norte, ‘Sul, ‘Leste’ e ‘Oeste’)” (LEE; 
SLOPOVA, 2005, p.70). A relação entre a fala de Gandalf  e a mitolo-
gia pode ser pura coincidência, mas considerando o quão Tolkien es-
tava familiarizado com os escritos nórdicos, é crível que o autor tenha 
feito esta relação.

Assim é possível apreender que os anões da mitologia nórdica e 
os de O Hobbit (2014) possuem alguns distanciamentos e aproxima-
ções, principalmente na personalidade destes seres. Com a influência 
de Tolkien, eles são constantemente representados em filmes, jogos e 
livros atualmente.

Falando agora sobre o mago Gandalf, segundo Lee e Solopova 
(2005, p.71), o seu nome pode significar “cajado elfo” ou ainda “cajado 
mágico” e, para Lin Carter (2003, p.203), significa “elfo-mágico”. Pro-
vavelmente, por este motivo Tolkien decidiu dar este nome ao mago, 
já que, originalmente, Gandalf  era o nome do líder da companhia dos 

63. Tradução feita por mim.
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anões. A aparência dele é descrita no seu encontro com Bilbo, logo 
no começo de O Hobbit (2014): “Tudo o que Bilbo, sem suspeitar de 
nada, viu naquela manhã foi um velho com cajado. Usava um chapéu 
azul, alto e pontudo, uma capa cinzenta comprida, um cachecol pra-
teado sobre o qual sua longa barba branca caía até abaixo da cintura, 
e imensas botas pretas” (TOLKIEN, 2014, p.04).

Gandalf  é descrito no livro como sendo muito sábio, além de pos-
suir diversas aventuras, como no trecho a seguir, onde o narrador da 
obra diz: “Se vocês tivessem ouvido apenas um quarto do que eu já 
ouvi a respeito dele, e eu ouvi só um pouco de tudo que existe para 
ouvir, estariam preparados para qualquer tipo de história surpreen-
dente” (TOLKIEN, 2014, p.03). O mago ainda é amigo de diversos 
personagens e criaturas que aparecem no decorrer de O Hobbit (2014). 
Interessante também que ele não está presente em toda a aventura, 
mas sempre retorna em momentos de extrema necessidade, e a sua 
ardileza para enganar, por exemplo, Beorn64 e os trolls – este episódio 
será discutido mais a frente, quando forem abordados estes seres - se 
tornam muito marcantes na obra.

Sobre a inspiração para a criação de tal personagem, Lin Carter 
(2003) o relaciona ao deus nórdico Odin:

Os mitos nórdicos falam de uma pessoa muito parecida com Gandalf  

que, quando anda entre os homens, também se disfarça de um velho 

caminhante de barba cinza, apoiado num cajado. Também é conhecido 

por muitos nomes diferentes: no Edda Antigo ele tem os vários nomes 

de O Velho, o Caminhante, Ygg, Herjan, o Líder de Hostes, Sigfather, 

Hropt, Tveggi, Hor, o Elevado, e assim por diante. Ele é o deus Odin. 

(CARTER, 2003, p.202-203, grifos do autor).

64. A fim de não irritar Beorn com a grande quantidade de pessoas que Gandalf  trazia consi-
go para a casa do primeiro, o mago o instigou com a história da aventura até aquele momen-
to, e fez com que os anões viessem em pares ao seu encontro.
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Já, segundo Shippey (2012, p.243), o próprio Tolkien afirmou – de-
pois de ter concluído a trilogia de O Senhor dos anéis (1954-55) - que 
Gandalf  era um anjo. Contudo, o próprio Shippey (2012, p.605), diz 
que65: “Eu tenho certeza que Tolkien disse isso; mas ele talvez tivesse 
acostumado a adequar sua conversa ao entendimento de seus entre-
vistadores. De qualquer maneira, ‘anjo’ é derivado do grego angelos, 
‘mensageiro’; nesse (recôndito) sentido Gandalf  é ‘um anjo’”.

É difícil fazer uma análise sobre este personagem, ainda mais 
considerando que a maioria das que foram feitas sobre ele dizem 
mais a respeito de O Senhor dos Anéis (1954-55) e não de O Hobbit 
(2014). De qualquer forma, a leitura de Carter (2003) sobre Gandalf  
é muito interessante, ainda mais considerando a utilização das fon-
tes nórdicas pelo Tolkien, e, além do mais, as afirmações de Shippey 
(2012) não anulam as primeiras, mas sim complementam, sobretu-
do por que Tolkien, como já foi dito, não simplesmente copiou de 
suas fontes, mas sim as adaptou. O único outro mago que aparece 
no livro é o Radagast, primo de Gandalf, porém somente o nome 
dele é escrito, nada mais.

Cabe agora falar de mais três personagens: Bard, Beorn e Bilbo.
Bard não é exatamente um personagem central, todavia tem um 

papel muito importante: foi ele quem matou o dragão Smaug. A sua 
presença nesta análise tem menos a ver com a mitologia nórdica e 
mais com a experiência de Tolkien na Primeira Guerra Mundial. O 
autor de O Hobbit (2014) utilizou-se da disciplina militar aprendida 
na guerra para colocar um fim no dragão (SHIPPEY, 2012, 136), e 
o seguinte trecho é muito ilustrativo disto, onde, ao primeiro sinal 
do ataque de Smaug à Cidade do Lago, “Todas as vasilhas da cidade 
foram enchidas com água, todos os guerreiros foram armados, todas 
as flechas e lanças estavam prontas, e a ponte que conduzia a terra foi 
derrubada e destruída (...)” (TOLKIEN, 2014, p.240).

65. Tradução feita por mim.
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Neste meio tempo, Bard se ocupava de preparar e motivar os ar-
queiros, e mesmo quando o Senhor da Cidade do Lago a abandonara, 
ele continuava lá:

(...) ainda havia uma companhia de arqueiros que se mantinha firme em 

meio às casas em chamas. Seu capitão era Bard, de voz e rosto sombrios, 

a quem seus amigos tinham acusado de profetizar enchentes e peixes 

envenenados, embora conhecessem seu valor e sua coragem. (...) Agora 

ele atirava com um grande arco de teixo, até que lhe restou uma única 

flecha. As chamas estavam perto dele. Seus companheiros o abandona-

vam. Ele envergou o arco pela última vez. (TOLKIEN, 2014, p.242).

Antes de disparar sua última flecha, um tordo o avisou do ponto 
fraco na barriga do dragão, e desta forma Bard foi capaz de matá-lo. A 
partir do trecho acima é possível perceber esta disciplina que fez com 
que o arqueiro enfrentasse o dragão até a sua última flecha, e é exa-
tamente esta calma e preparo, presente mais nas batalhas modernas, 
que Shippey (2012, p.37) marca como o aprendizado de Tolkien na 
Primeira Grande Guerra.

Em relação ao Beorn, “ele é, de certa forma, o personagem me-
nos criado do livro” (SHIPPEY, 2012, 132)66, ou seja, o mais baseado 
em outras histórias. Seu nome, em Inglês Antigo, significa “urso”; 
além disso, tem relação com o Nórdico Antigo björn67, que também 
significa “urso” (ANDERSON, 2002, p.164). Shippey (2012, p.133) 
ainda faz a relação de Beorn com o Bothvarr Bjarki (significa “pe-
queno urso”), que é um herói da Saga de Hrólfr Kraki68, e com Beo-
wulf, cujo nome é comumente explicado como “urso comedor de 

66. Tradução feita por mim.
67. Vale destacar que Björn foi um dos nomes nórdicos mais populares durante a Era Viking.
68. Sobre a saga, uma das estudantes de Tolkien, na Universidade de Leeds, a traduziu sob a 
orientação de seu amigo Gordon, mostrando que o autor de O Hobbit (2014) estava familiari-
zado com texto (ANDERSON, 2002, p.165).
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mel”. Pablo Miranda (2012, p.09), o relaciona a Saga dos Volsungos 
onde Sigurd e Sigmundr conseguem se transformar em lobos, e 
com a Saga de Egil Skallagrimsson, onde o pai de Egil Skallagrimsson, 
à noite, se transformava em lobo.

A ilustração de Tolkien (2014, p.121), intitulada O salão de Beorn, 
é muito interessante, pois claramente se remete a um salão nórdico, 
onde as colunas são altas, o espaço é grande, uma fogueira queima 
no chão e a fumaça escapa por uma espécie de persiana; tal salão “(...) 
também é encontrado no poema Beowulf” (ANDERSON, 2002, p.168, 
grifo do autor)69.

Falando da relação do personagem com seu nome, Gandalf  diz 
que “Ele é um troca-peles. Ele troca de pele: algumas vezes é um 
enorme urso-negro, outras é um homem grande e forte, de cabe-
los negros, com enormes braços e longas barbas” (TOLKIEN, 2014, 
p.114-115). A sua participação na Batalha dos Cinco Exércitos tam-
bém é muito ilustrativa: “Veio sozinho, na forma de um urso, e, em 
sua ira, parecia quase um gigante (...) O rugido de sua voz era como 
tambores e armas, e ele jogava orcs e lobo para fora de seu caminho 
como se fossem palha e penas (...) nada podia detê-lo, e nenhuma 
arma parecia feri-lo” (TOLKIEN, 2014, p.282).

Por estas descrições, a associação de Beorn com os berserkers – 
ou berserkir - se torna clara, o que é apontado por Anderson (2002, 
p.349). Os berserkers são, na mitologia escandinava, “guerreiros en-
furecidos que usualmente estão ligados a temas da aristocracia es-
candinava e ao deus Óðin. É ainda possível traçar vínculos desses 
indivíduos com alguns animais, em especial o urso ou o lobo (...)” 
(MIRANDA, 2015, p.68). Estes guerreiros foram, na maioria das ve-
zes, representados de forma negativa nas sagas, sendo uma exceção o 
berseker Bothvarr Bjarki – que se transformava em urso -, da Saga de 
Hrólfr Kraki.

69. Tradução feita por mim.
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Na sociedade nórdica, falando em especial da islandesa, a prática 
de berseker não era bem vista, o que pode ser visto nas “(...) Grágas, 
conjunto de leis islandesas escritas no século XIII mas de forte caráter 
oral, a prática de Berserkgangr é punível com banimento (...)” (MI-
RANDA, 2015, p.69, grifo do autor). Sobre o vínculo destes guerrei-
ros e os animais,

Como elementos simbólicos, certos animais desempenham clara repre-

sentação de poder dentro das sociedades escandinavas, em especial ani-

mais predatórios, como ursos e lobos; talvez possamos ponderar sobre 

o papel desses guerreiros animais em campo de batalha, seu comporta-

mento tático adquirido a partir desta mediação espiritual. O urso pode 

representar um guerreiro agindo sozinho cuja reputação foi criada por 

seus feitos em combate; talvez ele pudesse ser usado como um guerreiro 

de choque, para quebrar fileiras inimigas através de suas ferozes investi-

das. (MIRANDA, 2015, p.72).

Vale destacar que em um episódio, antes da Batalha dos Cinco 
Exércitos, Beorn atacou um grupo de orcs acompanhado de mais 
ursos. De qualquer maneira ele vivia isolado, apenas na presença de 
seus animais, com os quais ele conversava e que trabalhavam para o 
troca-peles. Mas, depois da Batalha, como a região em que morava se 
tornou mais segura, devido a derrota dos orcs, as pessoas começaram 
a viajar mais por lá, e Beorn se tornou o chefe do local. Assim é possí-
vel perceber que mesmo o personagem tendo algumas aproximações 
com os berserkers, o isolamento não foi uma destas, pelo menos não 
depois da Batalha dos Cinco Exércitos.

Falando, brevemente, sobre a prática de “ser berseker”,

Não se sabe ao certo em quem ocorria estas ‘alterações de conduta’, 

nem se alguns indivíduos eram especialmente escolhidos; porém, pa-

rece que o berserkergang estava relacionado com a ingestão de fungos 
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alucinógenos, mais especificamente a Amanita muscaria, abundante entre 

os bosques de bétulas da Europa nórdica. Diziam que quando o deus 

Odin galopava, da boca de seu cavalo caía uma espuma vermelha que, 

ao atingir o solo, se transformava neste fungo. Sem dúvida, o uso de 

drogas estava relacionado a algum culto secreto a Odin e a algum ritual 

de iniciação especialmente violento. Provavelmente, a transformação 

psíquica e o desenvolvimento da força estavam relacionados a certo tipo 

de hipnose. (VELASCO, 2013, p.24, grifos do autor).

Já Bilbo, o hobbit de O Hobbit (2014), retrata um papel diferente de 
qualquer outro personagem na obra, sendo uma representação mo-
derna. Anderson (2002, p.34), ao citar a biografia de Tolkien escrita 
por Humphrey Carpenter (1977), mostra algumas semelhanças entre 
o escritor e o seu personagem, que foram observadas por Carpenter 
(1977): ambos estavam na “meia idade” e eram inclinados ao pessi-
mismo, se vestiam de maneira simples, mas colorida – isto Tolkien fa-
zia quando conseguia pagar -, e gostavam de comidas simples. Outro 
ponto, todavia, não mencionado por Carpenter (1977), é o gosto pelo 
cachimbo, que marcam a criatura e o criador.

Estas características realmente fazem parecer que Tolkien e Bilbo 
são a mesma pessoa, contudo, a análise de Shippey (2012, p.121) sobre 
o personagem mostra uma crítica feita pelo escritor a partes da socie-
dade inglesa, isto aparece principalmente no início da obra70:

Sr Bolseiro, então, no começo de O Hobbit é repleto de absurdos, assim 

como a sociedade inglesa moderna percebida por Tolkien: ele fala com 

orgulho em ser banal, o que não é comum fala sem saber do que está fa-

lando, e é quase agressivamente do meio da classe-média em ser mais res-

peitável que os Tûk [família do lado materno], embora seja mais ‘próspe-

ro’ do que ‘rico’. (SHIPPEY, 2012, p.121, grifos do autor).

70. Tradução feita por mim.
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A linguagem de Bilbo também o marca muito, falando mais pa-
lavras modernas que o restante dos personagens do livro (SHIPPEY, 
2012, p.122). O motivo para a sua criação, segundo Shippey (2012, 
p.119), diz a respeito de que heróis clássicos – que, teoricamente, po-
diam se encaixar melhor na obra - são tratados com ironia pelos lei-
tores modernos, e Tolkien não queria isto para o seu protagonista, 
então ele deu traços da modernidade a ele71.

Algumas destas características de Bilbo podem ser observadas no 
seguinte trecho, em que ele diz:

— Mesmo assim, gostaria de tudo bem explicadinho – disse ele obstina-

damente, adotando sua atitude de negócios (geralmente reservada para 

pessoas que tentavam tomar dinheiro emprestado dele), e fazendo de 

tudo para parecer sábio e prudente e profissional e à altura das recomen-

dações de Gandalf  – Eu também gostaria de saber sobre os riscos, des-

pesas extras, o tempo necessário e a remuneração, e tudo mais. – Com 

isso ele queria dizer: ‘O que vou ganhar com isso?’ e ‘Vou voltar vivo?’ 

(TOLKIEN, 2014, p.21).

E, quando o hobbit finalmente resolve participar da aventura, mes-
mo estando atrasado ele tem a intenção de fazer um rápido retorno 
para sua casa – ou toca: “— Sinto imensamente – disse Bilbo -, mas 
vim sem o meu chapéu, e deixei para trás meu lenço e não trago ne-
nhum dinheiro (...)” (TOLKIEN, 2014, p.19).

É interessante apreender como Tolkien via a sociedade contem-
porânea a ele e como a representou, sendo que as características de 
Bilbo são um tanto destoantes dos restantes dos personagens de O 
Hobbit (2014).

71. Sobre o herói de Tolkien, existiu um dilema para ele, que, segundo Shippey (2012, p.318), 
também foi enfrentado pelo autor de Beowulf: utilizar-se de um herói pagão, mas virtuoso. 
Outro contraponto é a diferença entre o sacrifício cristão e a coragem germânica (CHANCE, 
2001, p.09), ambos marcados nos textos referentes a cada um.
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O dragão Smaug será agora apresentado.
Sobre seu nome, Tolkien disse, em uma carta, que72 “o dragão car-

rega como nome – um pseudônimo – o pretérito do primitivo ver-
bo germânico Smugan, espremer através de um buraco: um pequeno 
gesto filológico” (OBSERVER, 1938 apud ANDERSON, 2002, p.279, 
grifo do autor). O significado é interessante já que, como dito ante-
riormente, o acesso dos anões à Montanha Solitária foi feito através 
de uma porta, esta que o dragão não conseguia se aproximar por den-
tro da Montanha, devido ao seu tamanho.

Em relação a sua personalidade e conversação, Smaug lembra 
muito o dragão Fafnir, o que foi admitido pelo próprio Tolkien (LEE; 
SOLOPOVA, 2005, p.109). É possível observar estas semelhanças a 
seguir73:

1. Sigurd [herói da Saga dos Volsungos, onde Fafnir aparece] apunhala Fa-

fnir na barriga, o que relembra um ponto fraco que Bilbo viu em Smaug 

e Bard usou em sua vantagem depois.

2. Quando Sigurd e Fafnir conversaram, o primeiro se negou a dizer seu 

nome, mas respondeu com charadas [Bilbo fez o mesmo] (...)

3. Fafnir tenta colocar Sigurd contra o seu pai adotivo, Reginn (o dragão 

tem sucesso), e Smaug fala para Bilbo não confiar nos anões (falha).

4 Quando Sigurd acidentalmente prova o sangue de Fafnir, ele, de 

repente, consegue entender a língua dos pássaros, o que no OH [O 

Hobbit] se manifesta sozinho nos episódios do tordo e dos corvos (pás-

saros sábios que conversam com humanos aparecem também em ou-

tros poemas da Edda Poética). (LEE; SOLOPOVA, 2005, p.110, grifos 

dos autores).

72. Tradução feita por mim. A palavra “Smugan”, por se tratar de um verbo primitivo ger-
mânico não foi encontrada nenhuma tradução direta, e, além disso, a manutenção da palavra 
na sua forma original é essencial para ser possível observar a sua ligação com “Smaug”.
73. Tradução feita por mim.
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A conversação entre Fafnir e Sigurd parece que foi o que mais ins-
pirou o autor de O Hobbit (2014) – ainda mais considerando que é 
durante a conversa com Bilbo que podemos ver claramente a perso-
nalidade de Smaug. Shippey (2012, p.147) afirma que Tolkien preen-
cheu alguns vazios que ele sentiu no Fáfnismál74 – o poema eddico 
que retrata a conversa entre os dois personagens da mitologia nórdica 
-, onde o poema75 “(...) não ofereceu o suficiente a Tolkien”, não re-
presentando um ser bestial com pensamento próprio. Já Smaug fala 
de maneira diferente, “Ele, em fato, fala com a característica de agres-
sividade polida das classes superiores britânicas, a qual a irritação e 
autoridade estão em proporção direta com o aparente respeito ou in-
certeza” (SHIPPEY, 2012, p.148)76. Isto pode ser ilustrado na seguinte 
fala de Smaug, dirigida a Bilbo: “— Você tem boas maneiras para um 
ladrão e um mentiroso – disse o dragão. – Parece estar familiarizado 
com o meu nome, mas eu tenho a impressão de não ter sentido o seu 
cheiro antes. Quem é você e de onde vem, se me permite perguntar?” 
(TOLKIEN, 2014, p.217).

Smaug tem também algumas semelhanças com o dragão de Beo-
wulf, como, por exemplo foi morto por um golpe na barriga, ele ter 
sido roubado enquanto dormia, tendo o ladrão se utilizado de uma 
passagem secreta e roubado uma taça. Além disso, a acumulação e a 
não utilização dos tesouros pelos dragões aparece em ambas obras: 
“[O dragão] Costuma-se sempre apossar-se de tesouros que estão no 
solo e lá, sábio de muitos anos, guarda o ouro pagão, que nem um 
pouco lhe aproveita” (TOLKIEN, 2015, p.145); “Os dragões podem 
não fazer muito uso de toda sua riqueza, mas geralmente conhecem 
cada peça dela, em especial depois de possuí-la por muito tempo, e 
Smaug não era exceção” (TOLKIEN, 2014, p.212).

74. Fáfnismál seria “o canto de Fafnir”, assim o dragão é o narrador do poema, o mesmo 
acontece em Reginsmál, “o canto de Regin”
75. Tradução feita por mim.
76. Tradução feita por mim.
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Sobre a utilização de Beowulf  neste episódio, Tolkien disse que77 

Beowulf está entre as minhas fontes mais valiosas; contudo não estava 

conscientemente presente na minha mente no processo da escrita, o 

qual o episódio do roubo surgiu naturalmente (e quase inevitavelmente) 

devido as circunstâncias. É difícil de pensar em alguma maneira diferen-

te de conduzir a história naquele momento. Eu imagino que o autor de 

Beowulf iria dizer a mesma coisa. (LETTERS, 1981, p.31 apud LEE; SO-

LOPOVA, 2005, p.109, grifos dos autores).

Vale ressaltar que, fisicamente, os dragões da mitologia nórdica 
não se relacionam com Smaug, onde aqueles não tinham patas, não 
voavam e não cuspiam fogo, se assemelhando mais a serpentes (LAN-
GER, 2015, p.139). Sobre a representação destes seres, “Anteriormen-
te, algumas fontes britânicas relataram a ocorrência de dragões ala-
dos soltando fogo, como nas Crônicas Anglo-Saxãs e em Beowulf, mas 
parecem estar associadas a um referencial cristão, onde o fogo e a bes-
ta são interpretados como simbolismos diabólicos” (LANGER, 2015, 
p.140, grifos do autor). Smaug está definitivamente mais associado 
com o referencial cristão sobre estes seres.

Falando, brevemente, sobre os nomes dos locais, a seguinte afir-
mação de Tolkien – quando fala sobre as minas de Moria - é muito in-
teressante, e vale também para os nomes de personagens escolhidos 
para sua obra78:

O nome Moria aparece como um ‘eco’ casual de O Castelo Soria Moria, 

presente em um dos contos escandinavos traduzidos por Dasent. (O 

conto não me interessava: eu já o tinha esquecido e nunca mais o exa-

minei. Portanto, foi apenas uma fonte da sequência sonora moria, que 

77. Tradução feita por mim.
78. Tradução feita por mim.
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talvez tivesse sido encontrada, ou composta, em outro lugar). Eu gostei 

da sequência sonora; foi feita uma aliteração com ‘minas’ e se conectava 

com o elemento MOR [‘sombrio, preto’] na minha construção linguís-

tica. (LETTERS, 1981 apud ANDERSON, 2002, p.339, grifos do autor).

As influências nórdicas na geografia de O Hobbit (2014), são vistas, 
por exemplo, na Floresta das Trevas (“Mirkwood” em inglês), que é 
mencionada em diversos trechos da Edda Poética (SHIPPEY, 2012, p.42); 
e nas Montanhas Sombrias (“Misty Mountais”) que estão no poema 
Skírnismál também presente na Edda (ANDERSON, 2002, p.137).

As criaturas aqui vistas serão79: hobbits; orcs; gigantes; elfos; trolls; 
Wargs; águias; corvos; e, por último, os cervos brancos. Alguns destes 
seres tem descrições detalhadas, já outros apenas aprecem no livro 
por um breve momento, mas a análise destes pode ser interessante de 
qualquer maneira. Vale ressaltar que os anões e os dragões já foram 
discutidos.

Como já dito anteriormente, a palavra “hobbit” apareceu no The 
Denham Tracts (1895), que é uma coleção sobre folclore escrita por 
Michael Aislabie Denham. Todavia, sua presença é marcada apenas 
pelo nome em uma longa lista, e, em outra parte da obra, é escrito 
que “Hobbits, uma classe de espíritos” (DENHAM, 1895, p.388)80. 
Não se sabe ao certo o porquê de Tolkien ter utilizado a palavra 
hobbit em sua obra, ainda mais em um papel tão importante, e so-
bre este ponto81,

79. Com exceção das fadas, todas as outras criaturas foram discutidas. Aquelas aparecem 
literalmente uma única vez no livro, para supor um possível casamento com uma fada: “(...) 
Tûk provavelmente se casara com uma fada” (TOLKIEN, 2014, p.03), ao que o narrador diz 
“É claro que isso era um absurdo (...)” (TOLKIEN, 2014, p.03). E, desta forma, a palavra 
“fada” não mais aparece em O Hobbit (2014). Além do mais, foram priorizadas as criaturas 
que tem relação com a mitologia nórdica, ou o contexto histórico do Tolkien, que são os 
objetivos desta dissertação.
80. Tradução feita por mim.
81. Tradução feita por mim.
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O incidente [de ter escrito na prova que corrigia “numa toca no chão 

vivia um hobbit”] parece um exemplo perfeito da criatividade incons-

ciente: o trabalho tedioso, a combinação da concentração superficial e 

profunda falta de interesse, o relaxamento repentino [este veio quando 

encontrou a folha em branco e escreveu a frase acima mencionada] que 

permitiu a mensagem abrir caminho através de alguma desconhecida 

área de pressão. (SHIPPEY, 2012, p.111).

Tolkien chegou a admitir uma possível fonte para a palavra, o li-
vro Babbitt (1922) de Sinclair Lewis, e ele sempre odiou a relação que 
alguns críticos fizeram com a palavra “rabbit” (coelho) (SHIPPEY, 
2012, p.113). De qualquer forma, é válido observar como Tolkien des-
crevera seus hobbits:

Eles são (ou eram) um povo pequeno, com cerca da metade da nossa 

altura, e menores que os anões barbados. Os hobbits não têm barba. 

Não possuem nenhum ou quase nenhum poder mágico, com exceção 

daquele tipo corriqueiro e mágica que os ajuda a desaparecer silencio-

sa e rapidamente (...) Eles têm tendência a serem gordos no abdome; 

vestem-se com cores vivas (principalmente verde e amarelo), não usam 

sapatos porque seus pés já têm uma sola natural semelhante a couro 

(...) [tem] rostos amigáveis, e dão gargalhadas profundas e deliciosas (...). 

(TOLKIEN, 2014, p.02).

A descrição física deles não se assemelham ao livro Babbit (1922), 
que tem como personagem principal o homem George F. Babbit. A 
palavra “hobbit” é possível apreendermos de onde veio, mas as suas 
singularidades não.

Os orcs são os principais antagonistas dos seres presentes no livro 
aqui analisado. Quando eles capturaram os anões, foi descrito que 
“Os orcs eram muito rudes, e beliscavam sem dó, riam e gargalhavam 
com suas vozes horríveis e cruéis (...)” (TOLKIEN, 2014, p.61), neste 
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momento, se não fosse por Gandalf, os anões teriam sido mortos. As 
características destes seres também têm ligações com a contempora-
neidade de Tolkien:

Não é improvável que [os orcs] tenham inventado algumas máquinas 

que desde então perturbam o mundo, especialmente os instrumentos 

engenhosos para matar um grande número de pessoas de uma só vez, 

pois sempre gostaram muito de rodas e motores e explosões, como tam-

bém de não trabalhar com as próprias mãos além do estritamente ne-

cessário (...) Não odiavam os anões de modo especial, não mais do que 

odiavam tudo e todo o mundo, particularmente os ordeiros e prósperos 

(...). (TOLKIEN, 2014, p.62-63).

Existem comparações dos orcs com os alemães, mas uma análise 
disto é um tanto complicada, ainda mais considerando que a língua 
deles e as características físicas viriam a aparecer somente em O Se-
nhor dos Anéis (1954-55), e estas informações, segundo White (2016, 
p.196), descreditam as assimilações. Todavia, analisar informações 
presentes em livros posteriores para explicar detalhes de anteriores 
pode levar ao anacronismo: o que leva a acreditar que no processo 
de escrita de O Hobbit, Tolkien não tenha relacionado os orcs aos ale-
mães, mas com O Senhor dos Anéis, o autor tenha pensado que este 
paralelo não caberia em sua obra, e tenha o descreditado? Da mesma 
forma, também cabe um questionamento da alegoria nunca ter existi-
do. Contudo, é possível perceber algumas mudanças em O Hobbit em 
edições posteriores as publicações de O Senhor dos Anéis e da Segunda 
Guerra Mundial – que serão discutidas no decorrer deste capítulo -, 
então ambas as hipóteses são possíveis.

A escolha de “orcs” para seus personagens foi explicada pelo pró-
prio Tolkien82:

82. Tradução feita por mim.
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Eu peguei a palavra do Inglês Antigo orc (Beowulf [linha] 112 orc-neas) e a 

interpretação de que orc = Ϸyrs (‘ogro’), heldofol (‘demônio do inferno’). 

Isso eu suponho não estar conectado com o orc do inglês moderno, um 

nome que se aplica a várias criaturas do mar relacionadas aos golfinhos. 

(ANDERSON, 2002, p.188).

Wargs, ou lobos malignos, tinham relações com os orcs: “Os 
Wargs e os orcs frequentemente se ajudavam uns aos outros em feitos 
maldosos” (TOLKIEN, 2014, p.101). Sobre a palavra em si, Tolkien 
disse que “É uma palavra antiga para lobo, a qual também tinha um 
sentido de fora da lei ou criminoso procurado. (...) Eu adotei a pala-
vra, a qual tinha uma boa sonoridade para o seu significado, como o 
nome deste particular tipo de lobo demoníaco da história” (ANDER-
SON, 2002, p.146-147)83. Também é possível perceber a questão do 
“lobo demoníaco” no seguinte trecho, que diz a respeito de uma con-
versa entre os Wargs: “Dirigiu-se a eles na terrível língua dos Wargs. 
Gandalf  a entendia. Bilbo não, mas aquilo lhe pareceu horrível, como 
se toda a conversa fosse sobre coisas cruéis e malvadas, e de fato era 
(TOLKIEN, 2014, p.100).

Os gigantes aparecem como seres alheios aos personagens de O 
Hobbit (2014): “(...) via os gigantes de pedra do outro lado do vale, 
lançando pedras uns sobre os outros, como num jogo, apanhando-as, 
jogando-as na escuridão embaixo (...)” (TOLKIEN, 2014, p.58). Não 
se sabe muito sobre a personalidade deles, mas a seguinte frase de 
Gandalf  os ilustra um pouco: “— Preciso ver se encontro um gigante 
mais ou menos confiável para bloqueá-la de novo (...)” (TOLKIEN, 
2014, p.95).

Segundo Anderson (2002, p.104), os gigantes podem ser interpre-
tados como trolls. Já Shippey (2012, p.127), apresenta uma fala de Tol-
kien, em que diz que teve dificuldades criativas em dois momentos 

83. Tradução feita por mim.
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do livro, sendo esta um dos possíveis trechos, de acordo com Shippey. 
Este ainda afirma que a passagem se apresenta como uma falha no 
tom do livro, e que é “(...) muito alegórico para a Terra-Média [local 
fictício onde se passa a história de O Hobbit (2014)] (SHIPPEY, 2012, 
p.127).

Realmente, os gigantes lembram muito as suas representações 
nórdicas, onde “De modo geral, as fontes literárias e mitológicas re-
presentam os gigantes como criaturas sobrenaturais conectadas à na-
tureza e ao universo” (LANGER, 2015, p.209). Ainda no trecho em 
que estes seres aparecem na obra aqui analisada, é descrita uma gran-
de tempestade84 – mesmo não tendo relação direta com os gigantes, é 
interessante a descrição destes seres juntamente com o ocorrido.

O seguinte trecho, presente na Vaf þrúðnismál85, apresenta esta re-
lação dos gigantes com a natureza, onde, muitas vezes, eles foram 
utilizados para explicar os fenômenos naturais que aconteciam:

36

Óðinn disse:

‘Me dê uma nona resposta, já que você diz ser sábio,

e você, Vaf þrúðnir, sabe,

de onde vem o vento que viaja sobre as ondas,

para os homens que nunca veem o vento?’

37

Vaf þrúðnir disse:

‘Hræsvelgr é aquele que se senta no fim do céu,

um gigante na forma de uma águia;

84. Esta tempestade foi baseada em uma caminhada de Tolkien, em 1911, nas montanhas da 
Suíça (ANDERSON, 2002, p.103).
85. É um poema eddico presente no Codex Regius. Nele são apresentados uma série de de-
safios de sabedoria entre Odin – que estava disfarçado – e o gigante Vaf þrúðnir, sendo que 
o vencedor ganharia a cabeça do perdedor (LEE; SOLOPOVA, 2005, p.74). Tradução feita 
por mim.
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é dito que o vento vem de suas asas

sobre todos os homens’.

(VAFÞRÚÐNISMÁL apud LEE; SOLOPOVA, 2005, p.93).

É curioso que o mesmo acontece em O Hobbit (2014), mas em re-
lação ao dragão: “(...) houvera um ou dois terremotos (que alguns se 
inclinavam a atribuir ao dragão – fazendo alusão a ele principalmen-
te como uma praga e um agourento aceno de cabeça na direção da 
Montanha)” (TOLKIEN, 2014, p.185).

Já troll, na Idade Média central, “passa a designar um tipo de mal, 
de gigante monstruoso, sendo a forma etimológica normalmen-
te adotada pelo folclore” (LANGER, 2015, p.210). Tanto Anderson 
(2002, p.80), quanto Lin Carter (2003, p.40) atribuem a relação dos 
trolls nórdicos – que seriam representações dos gigantes, principal-
mente com a influência do cristianismo – com os de O Hobbit (2014). 
Miranda (2012, p.08) ainda relaciona o momento que Gandalf  salva 
os anões e o Bilbo de serem devorados pelos trolls - onde o mago, 
fingindo falar como um deles, os deixa confusos e, quando amanhe-
ce, viram pedras – com o poema eddico Alvíssmál, onde Thor engana 
Alvíss até o nascer do sol, e este se transforma em pedra.

Os elfos, na obra, são descritos como seres bons e sábios: “Os el-
fos sabem muita coisa, são espantosos quando se trata de notícias, 
e ficam sabendo o que acontece com os povos da terra com a rapi-
dez da correnteza, ou mais rápido ainda” (TOLKIEN, 2014, p.49-50). 
O trecho anterior diz a respeito dos elfos de Valfenda, e o seguinte 
fala sobre os Elfos da Floresta, e, através dele, é possível apreender 
mais características sobre estes povos, assim como a sua relação com 
a natureza:

Não são um povo mau. Se têm algum defeito, é sua desconfiança de 

estranhos. Embora sua mágica fosse forte, mesmo naqueles dias eram 

cautelosos. Eram diferentes dos Altos Elfos do oeste, além de mais 
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perigosos e menos sábios. Pois a maioria deles ( juntamente com seus 

parentes espalhados nas colinas e montanhas) descendia das antigas tri-

bos que nunca foram para o Reino Encantado no oeste. Para lá foram os 

Elfos da Luz, e os Elfos das Profundezas e os Elfos do Mar. (...) Mas ainda 

continuavam sendo elfos, e isso quer dizer Bom Povo. (TOLKIEN, 2014, 

p.162).

Na mitologia nórdica, eles são seres menores, não ocupando o 
papel central de nenhuma história, mas é interessante que “(...) os 
álfar [elfos] parecem ter sidos adorados (...) parecem ter recebido al-
gum tipo de oferta ou sacrifício (álfablót), indicando que eles eram 
considerados generosos e benignos” (BARREIRO, 2015, p.154, grifo 
do autor). De qualquer forma, a influência para estas criaturas parece 
ter vindo mais de outro poema medieval: Sir Orfeo, que é datado do 
fim do século XIII e início do XIV, e o qual Tolkien chegou a tradu-
zir para o inglês moderno. Shippey (2012, p.109), coloca este poema 
como o inspirador da relação dos elfos com a natureza, sua honra, 
e até mesmo um instrumento característico deles, a harpa, e, além 
do mais, sua grande habilidade com o arco e flecha. Lee e Solopova 
(2005, p.126) ainda traçam alguns paralelos entre O Hobbit (2014) e Sir 
Orfeo, como, por exemplo, quando os Elfos da Floresta são encontra-
dos, Bilbo e a companhia de anões corre até eles, somente para que 
desapareçam, dando a impressão que são ilusões, e o mesmo ocorre 
no poema medieval.

Já para Lin Carter (2003, p.40), os elfos “(...) são emprestados dos 
mitos nórdicos”. Parece que tanto a mitologia escandinava, quando 
Sir Orfeo foram grandes influências na criação destes seres, mas o cré-
dito parece pender mais para este do que aquela.

É um tanto complexo tentar traçar as possíveis influências do Tol-
kien sobre as águias, ainda mais considerando que elas foram repre-
sentadas em diversas culturas, como na nórdica, romana, na Améri-
ca pré-colombiana, entre outras (LANGER, 2015, p.20). Então, cabe 
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analisar um paralelo mais comum entre estas representações: a oposi-
ção entre a águia, assimilada ao céu, e a serpente, a terra86 (LANGER, 
2015, p.20).

Levando em consideração o catolicismo de Tolkien, e a represen-
tação negativa que a serpente tem nesta religião, pode ser isto que 
o fez criar as águias como figuras positivas em sua obra. Ele chega 
a afirmar que “As águias não são pássaros amigáveis. Algumas são 
covardes e cruéis” (TOLKIEN, 2014, p.103), todavia, aquelas que en-
tram no livro e salvam os anões, Bilbo e Gandalf  são as “(...) mais no-
bres de todas as aves; eram altivas, fortes e de coração nobre” (TOL-
KIEN, 2014, p.103).

Além do mais, as águias são inimigas declaradas dos orcs e Wargs, 
e os caçavam a fim de evitar suas maldades. Elas também retornam na 
Batalha do Cinco Exércitos – antes mesmo de Beorn aparecer na luta – 
e chegam bem no momento em que Bilbo via a certa vitória dos orcs87, 
e, ao observar as criaturas voadoras, claramente ele se enche de espe-
rança, pelo menos por um breve período, já que fora atingido por uma 
pedra na cabeça, perdendo a consciência e o decorrer da Batalha.

Os corvos, segundo Anderson (2002, p.315) relembram Hugin e 
Munin, os corvos de Odin, já que eles são representados como animais 
transmissores de mensagens e de sabedoria em O Hobbit (2014). Estas 
aves nórdicas “(...) comunicam a Odin sobre relatos dos mundos, sen-
do fontes primárias sobre os acontecimentos. Além disso, de maneira 
mais genérica, os pássaros seriam símbolos nórdicos para a realeza e a 

86. Interessante que isto, nas sociedades escandinavas, talvez tenha sido representado assim 
já que a constelação Cisne, geralmente, é vista mais acima e a Escorpião aparece na linha do 
horizonte (LANGER, 2015, p.20).
87. Neste momento de reflexão, um trecho dos pensamentos de Bilbo é: “Ouvi canções de 
muitas batalhas, e sempre entendi que a derrota pode ser gloriosa. Parece muito incômodo, 
para não dizer desolador” (TOLKIEN, 2014, p.277). Anderson (2002, p.344) vê uma parte do 
coro do colégio King Edward, o qual Tolkien frequentou, com o pensamento oposto: “Mui-
tas vezes a derrota é esplêndida, a vitória talvez seja vergonhosa (...)” (ANDERSON, 2002, 
p.344; tradução feita por mim).
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sabedoria” (LANGER, 2015, p.256). O corvo que aparece em O Hobbit 
(2014) com estas funções é o Roäc88, e é possível perceber algumas de 
suas características na primeira vez que ele falou com Thorin e Balin:

— Ó Thorin, filho de Thrain, e Balin, filho de Fundin – crocitou ele (e Bilbo 

conseguiu entender o que ele dizia, pois ele falava em língua comum, não 

na língua dos pássaros). – Sou Roäc, filho de Carc. (...) Agora sou o chefe 

dos grandes corvos da Montanha. Somos poucos, mas ainda nos lembra-

mos do rei que havia antigamente. A maioria do meu povo está fora, pois 

há muitas coisas acontecendo no sul. Algumas coisas que lhes trarão ale-

grias, e outras que não acharão tão boas. (TOLKIEN, 2014, p.251).

A relação deles com os anões também pode ser vista a seguir: “Ha-
via grande amizade entre eles e o povo de Thror; sempre nos tra-
ziam notícias secretas, e recebiam como recompensa objetos brilhan-
tes que cobiçavam para esconder em seus ninhos” (TOLKIEN, 2014, 
p.250). Desta forma é possível perceber que os corvos tiveram um pa-
pel fundamental como mensageiros para os anões.

Interessante que a relação entre os pássaros e a realeza pode ser 
vista, brevemente, no -já mencionado - momento em que o tordo 
avisa Bard aonde ele deveria mirar para matar Smaug, sendo que o 
humano só o entendeu porque era descendente distante do Senhor 
de Valle – cidade próxima a Montanha Solitária, também atacada pelo 
dragão – e a ave era da raça de Valle.

A aparição dos cervos brancos89 acontece de maneira muito rápida 
na obra, e, em um primeiro olhar, parece um tanto aleatória. Após os 

88. Os dois nomes de corvos que aparecem na obra são Roäc e Crac, que foram denomina-
dos assim devido a semelhança com o som destas aves, sendo onomatopeias (ANDERSON, 
2002, p.316).
89. A edição aqui utilizada de O Hobbit (2014) traduz os animais como “veados brancos”, 
já tanto a versão americana quanto uma brasileira de 2019 traz os animais como “cervos 
brancos”.
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anões e Bilbo cruzarem um rio encantado, onde quem ingerisse da 
água entrava em sono profundo, um cervo preto surgiu, pegando o 
bando de surpresa, com exceção de Thorin, que conseguira disparar 
uma flecha contra o animal enquanto saltava sobre o rio. Ele acertara 
o cervo, todavia, não foi possível buscar a sua carne, já que Bombur 
caíra na água e havia empurrado o barco para longe.

Após o ocorrido, escutaram barulhos de uma caçada vindo ao norte 
da trilha e, “De repente, na trilha à frente apareceram alguns veados 
brancos, uma fêmea e alguns filhotes tão brancos como o outro era 
preto. (...) três dos anões já se haviam levantado de um salto e disparado 
flechas de seus arcos. Nenhuma pareceu acertar o alvo” (TOLKIEN, 
2014, p.142-143). Sobre os animais, “o cervo era um animal tipicamente 
xamânico, relacionado com a Árvore da Vida por causa de sua alta ga-
nhada, que se renova periodicamente” (LANGER, 2015, p.97), e,

Na tradição Celta, encontros com animais brancos (especialmente cer-

vos brancos) comumente significa um encontro com seres de Outro 

Mundo (Faërie). O significado da caçada e do cervo branco (nesse caso 

[de O Hobbit]) deveria ser entendido que Bilbo e os anões estavam se 

aproximando das moradias dos Elfos, que moravam na beira oriental da 

floresta. (ANDERSON, 2002, p.200-201).

É interessante perceber que, mesmo não tendo o significado exato – 
da representação de seres de outro mundo90 -, Tolkien também conhecia 
a mitologia Celta91, o que pode ser testemunhado pelo fato de que águas 
encantadas que provocam sono aparecem em histórias destes povos.

90. Todavia, é curioso que o primeiro cervo era negro, enquanto os que surgiram após a sua 
morte eram brancos, e, além do mais, nenhum dos três anões, que dispararam todas as suas 
flechas tentando abater os animais conseguiu atingi-los.
91. Os Celtas são um conjunto de povos, organizados em diversas tribos, tendo como carac-
terística para a sua denominação em comum a família linguística indo-europeia, esta que se 
espalhou pela maior parte do Oeste da Europa.
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3.2	Entre	anéis	e	ganâncias

Falando sobre o anel do poder, a sua função em O Hobbit (2014) é 
muito diferente daquela desempenha em O Senhor dos Anéis (1954-55), 
mas, de qualquer maneira, é interessante a análise sobre estre objeto.

Fazendo uma breve contextualização sobre o aparecimento do anel 
na obra, Bilbo e os anões haviam sido capturados pelos orcs, e, quando 
Gandalf  os salvara, Bilbo, na confusão, acabou por se separar do grupo 
e caiu em uma caverna, onde o Gollum92 habitava, e neste local o hobbit 
encontrou o anel do poder, que dava a invisibilidade para o seu portador.

Em O Hobbit (2014), o anel acaba por deixar os anões e o Bilbo no 
mesmo nível (SHIPPEY, 2012, p.129), sendo que “Antes que tivesse [o 
anel] ele era basicamente um pacote para ser carregado, o seu nome 
como ‘ladrão’ não significava nada, apenas constrangimento, até para 
ele mesmo” (SHIPPEY, 2012, p.129)93. Bilbo não se transformou em 
um herói, ou algo do tipo, apenas conseguiu mais respeito e coragem. 
Isto pode ser demonstrado nos trechos a seguir – o primeiro demons-
tra os anões bravos com Bilbo por ter se perdido94: “— Até agora ele 
mais atrapalhou do que ajudou – disse um deles – Se tivermos de vol-
tar agora, entrar naqueles túneis abomináveis para procura-lo, então 
que ele se dane, é o que eu digo” (TOLKIEN, 2014, p.92). E, quando 
Bilbo aparece, surpreendendo todos, inclusive Balin, que estava de vi-
gia - obviamente, por estar invisível: “É de fato que a reputação de 
Bilbo entre os anões cresceu muito depois disso. Se eles ainda tinham 
dúvidas, apesar das palavras de Gandalf, de que ele era um ladrão de 
primeira classe, deixaram de tê-las (TOLKIEN, 2014, p.93). A partir de 
então, mesmo a relação entre o hobbit e os anões ainda ter algumas 
pequenas tenções, ela melhora muito, e, em um momento “(...) ele se 
tornara o verdadeiro líder da aventura” (TOLKIEN, 2014, p.216).

92. Segundo Anderson (2002, p.120), “Gull” significa “ouro” no nórdico antigo.
93. Tradução feita por mim.
94. Interessante que, por estar usando o anel, Bilbo escutou a conversa.
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Com a trilogia que seguiu O Hobbit (2014), o anel sofreu algumas alte-
rações no livro aqui analisado, já que ele deveria ter mais destaque, pois 
os livros seguintes de Tolkien tinham como a “jornada central” a des-
truição deste anel. O fato deste objeto corromper seu usuário aparece 
somente em O Senhor dos Anéis (1954-55)95, o que Shippey (2012, p.221) 
relaciona com a questão do poder corromper, todavia, isto não aparece-
rá nesta dissertação, já que, novamente, existe o risco do anacronismo, 
pois Tolkien, em sua primeira edição, não pensava em uma sequência 
para O Hobbit, o que pode ser testemunhado pelo momento em que foi 
pedida a continuação para o livro, Tolkien entregou O Silmarillion, que 
não foi aceito, tendo sua publicação realizada postumamente, em 1977. 
Além disso, na primeira edição da obra, nenhum impacto negativo tinha 
ao seu usuário: “Em sua primeira aparição, o anel não trazia consigo, 
mal algum ao seu portador, era um simples adorno que conferia ao seu 
portador a habilidade de se tornar invisível” (MIRANDA, 2012, p.10).

Outro ponto, adicionado depois da primeira edição da obra, foram 
os impactos no anel no Gollum, e, como estes aparecem em O Hobbit 
(2014), sua análise se torna possível. Shippey (2012, p.226) relaciona o 
anel ao uso de heroína e, o trecho abaixo, exemplifica isto:

Gollum costumava usá-lo no início, até que ficou enjoado; depois passou 

a guardá-lo numa bolsa junto ao corpo, até ficar com a pele esfolada; 

agora geralmente o escondia num barco na pedra em sua ilha, e estava 

sempre voltando lá para olhar para ele. E ainda o colocava algumas ve-

zes, quando não suportava mais ficar separado do anel, ou então quan-

do estava com muita fome, ou cansado de comer peixe. (TOLKIEN, 

2014, p.81).

95. O ponto de o anel conter riscos ao portador é sim mostrado, como, por exemplo, no se-
guinte trecho, onde também mostra que ele, provavelmente, tinha vontade própria: “Viram-
-no antes que eles os visse. Sim, eles o viram. Talvez por acidente, talvez como um último 
truque do anel antes de aceitar o novo dono, ele não estava no dedo de Bilbo” (TOLKIEN, 
2014, p.88). Mas a corrupção da pessoa não é mostrada no livro.
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Em um primeiro momento a relação parece óbvia, contudo, é difí-
cil de afirmar, já que a problemática do vício em drogas era um tanto 
recente na época em que Tolkien escrevera. Anéis que deixavam a 
pessoa invisível são relativamente comuns em histórias e contos de 
fadas, e, geralmente, o texto Gyges no segundo livro do The Republic 
(datado entre 347 a.C. e 429 d.C.), escrito por Plato é considerado o 
percursor destes objetos (ANDERSON, 2002, p.133).

Mesmo sem saber muitos detalhes sobre o anel, é possível perce-
ber que existiam mais de um, e eles tinham um Mestre, assim é claro 
que este distribuiu os outros: “Mas quem pode saber como Gollum 
conseguiu aquele presente, em priscas eras, nos dias antigos quando 
ainda havia anéis desse tipo espalhados pelo mundo? Mesmo o Mestre 
que os governava talvez não soubesse dizer” (TOLKIEN, 2014, p.81).

Os anéis são uma temática comum nas mitologias nórdicas, muito 
provavelmente pelo seu significado nestas sociedades, onde

O anel carrega um denso simbolismo de duplo pertencimento, uma rela-

ção de amo-escravo, de aprisionamento, porém um pertencimento conce-

dido e do qual as partes envolvidas estão cativadas em servidão dupla de 

benéfico comprometimento mútuo, elemento do rito e permanência no 

liame da vassalidade, na qual o vassalo como homem de seu senhor, em-

prega seus esforços nas obrigações do costume feudal, enquanto o senhor 

concede o poder senhorial, nas formas de bens ou permissão de direitos 

particulares (entre eles a aplicação de leis, recolhimento de taxas, etc), afim 

da manutenção de seus poderes e preenchimento de suas obrigações, ajus-

tando as diferenças em uma ‘hierarquia de iguais’. (MIRANDA, 2012, p.26).

Em Beowulf (2015), os anéis também aparecem, mas para caracte-
rizar certas pessoas, principalmente os dinamarqueses: “Ali no porto 
demorava-se, com proa anelada e gelo pendente, ávida por partir, a 
barca do príncipe; então deitaram seu amado rei, doador de anéis, no 
seio do navio, em glória junto ao mastro” (TOLKIEN, 2015, p.15). É 
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possível apreender que os “doadores de anéis” tinham prestígio nas 
sociedades nórdicas. Em relação as sagas e a mitologia,

(...) é possível encontrar nas sagas a entrega de um anel como forma de 

pagamento por um feito, o acordo entre um rei e seus súditos, ou ainda 

como identificação de elevado gênero social. Na mitologia escandinava, 

os anéis também representam uma associação com as funções de certas 

figuras divinas (MIRANDA, 2015, p.33).

Além disso, na mitologia, muitas vezes aqueles que possuem os 
anéis são levados a fins trágicos (MIRANDA, 2012, p.25), como na já 
mencionada Saga dos Volsungos, onde também existe um anel amaldi-
çoado (MIRANDA, 2015, p.35).

Por último, não muito relacionado ao anel em si, mas ao Gollum. 
Este, ao perceber que Bilbo o roubara, tenta impedir que o hobbit 
fuja, chegando em um momento em que os dois ficam frente a frente 
em um corredor, com Gollum o bloqueando e Bilbo invisível. Neste 
momento são narrados os pensamentos do hobbit:

Tinha de lutar. Tinha de apunhalar a coisa maligna, apagar seus olhos, matá-la. 

Ela queria matá-lo. Não, não seria uma luta justa. Agora ele estava invisível. 

Gollum não tinha espada. Gollum não havia ameaçado matá-lo e nem havia 

tentado ainda. E estava arrasado, sozinho, perdido. Uma compreensão repenti-

na, um misto de pena e horror, cresceu no coração de Bilbo: um vislumbre de 

dias infindáveis e indistintos, sem luz ou esperança de melhora, cheios de pe-

dra dura, peixe frio, movimentos furtivos e sussurros. (TOLKIEN, 2014, p.86).

No final, Bilbo decide por saltar por cima do Gollum96. Esta passa-
gem foi adicionada ao livro em 1947, e, para Christine Chism (2003, 

96. É interessante perceber no trecho que, quando Bilbo decide não cometer o assassinato, seu 
pensamento muda de “criatura” para “Gollum” ao descrever seu antagonista do momento.
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p.78), a adição foi feita97 “na luz dos desenvolvimentos de O Senhor 
dos Anéis – e, discutivelmente, da Segunda Guerra Mundial, e as hor-
ríveis revelações que a seguiram”. Claramente a trilogia que seguiu O 
Hobbit trouxe mudanças neste, todavia, a possibilidade de a Segunda 
Grande Guerra também ter impactado a obra é bem provável, ainda 
mais considerando que Tolkien e sua família estiveram relativamente 
próximos aos acontecimentos.

Sobre a ganância98, falando do Reginsmál – é um poema eddico no 
qual o anão Regin, falando a Sigurd, explica como um tesouro des-
truiu sua família -, nesta existe um ouro amaldiçoado, e a ganância 
é representada por Fafnir (MIRANDA, 2012, p.26). Falando, breve-
mente, sobre este tesouro na Saga99, o deus nórdico Loki arremes-
sara uma pedra em uma lontra, matando-a, então este, juntamente 
com os deuses Odin e Hœnir fazem uma sacola com a pele do “ani-
mal”. Logo após, os três buscam abrigo na casa de um anão chamado 
Hreidmar, e este reconhece a pele, que, na verdade, era seu filho Ótr 
metamorfoseado na lontra. O anão resolve pedir uma indenização 
para os deuses, exigindo que a sacola fosse enchida com ouro.

Para pagar a dívida, Loki captura o anão Andvari, que, para per-
manecer vivo, abre mão de suas riquezas, mas profere uma maldição 
contra o tesouro. Fafnir e Regin, os outros filhos de Hreidmar, pedem 
por sua parte do tesouro, contudo não há a repartição, então Fafnir 
mata o pai e transforma-se em um dragão para guardar o ouro, e to-
das as pessoas que passam a possuir as riquezas depois deste, morrem.

Em Beowulf  também existe o tesouro amaldiçoado, onde, antes 
mesmo de o dragão guardar – vigiar - o ouro:

97. Tradução feita por mim.
98. Talvez a presença deste tema em textos nórdicos tenha funcionado como um aviso dos 
perigos que não dividir, por exemplo as pilhagens, com outras pessoas. Apenas uma su-
posição.
99. Pablo Miranda (2012) apresenta as informações aqui utilizadas sobre a saga em Sobre os 
Anéis de Poder: um estudo comparativo sobre as relações de poder entre a obra de Tolkien e a mitologia 
escandinava, nas páginas 21-24.
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(...) os poderosos chefes, os que lá o haviam depositado, o amaldiçoaram 

profundamente até o próprio Dia do Juízo, para que fosse condenado 

pelos seus crimes, encerrado nas casas dos demônios, preso nas amarras 

do Inferno, atormentado com mal duradouro o homem que saqueasse 

aquele lugar. Ai de Beowulf, que antes de partir não havia considerado 

mais cuidadosamente a vontade do antigo possuidor que amaldiçoara o 

ouro. (TOLKIEN, 2015, p.191).

A ganância, nesta obra, é um pouco complexa de se analisar. Beo-
wulf, quando está para morrer, sendo já um rei idoso, diz que “(...) pelo 
tesouro de objetos preciosos, permutei a duração de minha velha vida, 
supri de ora em diante as necessidades do povo” (TOLKIEN, 2015, 
p.175-177). Desta forma, Beowulf  aparenta estar somente protegendo 
seu povo, já que o dragão estava irado e atacando sua gente – devido ao 
roubo da taça -, e, além disso, o ouro iria para eles100. Todavia, segundo 
Shippey (2012, p.143)101, “(...) ele [Beowulf] também mostrou um grande 
interesse pelo tesouro (...)”, o que pode ser confirmado, já que, antes 
de morrer, pediu para “contemplar a fortuna de outrora, as riquezas de 
ouro (...) as joias de habilidosas feitura (...)” (TOLKIEN, 2015, p.173).

O ladrão não pode ser considerado a representação da ganância, já 
que, mesmo desencadeando a raiva do dragão, “Não com intenção, o 
homem invadira, por vontade própria, o tesouro do dragão (...) Mas 
por extrema necessidade, visto que era servo de um dos filhos dos po-
derosos (...) (TOLKIEN, 2014, p.143). Já o dragão estava furioso pelo 
roubo, sendo ele apenas o Guardião do Tesouro. É possível perceber 
que esta criatura tinha sua maldade, sendo chamada de “saqueador 
dos homens”, e ela também se alegrou com a possibilidade de uma 
luta, ou guerra. A ganância parece residir na maldição em si.

100. No fim, acaba que o ouro é enterrado junto a Beowulf, e seu povo é condenado a des-
truição. O motivo disto já foi teorizado como uma punição pelo orgulho do velho rei; as 
imperfeições de um herói pagão, entre ouros (LEE; SOLOPOVA, 2005, p.112).
101. Tradução feita por mim.
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Agora sobre a ganância no livro aqui analisado, O Hobbit (2014). 
Ela aparece em diversos momentos da obra, sendo que em alguns 
episódios sua presença é mais acentuada: quando os anões fogem dos 
Elfos das Florestas, eles se abrigaram por um momento na Cidade do 
Lago, onde as pessoas fizeram canções a eles: “Algumas das canções 
eram antigas, mas outras eram novas e falavam (...) de carregamen-
tos de ricos presentes descendo pelo rio até a Cidade do Lago. Estas 
eram inspiradas principalmente pelo Senhor e não agradavam muito 
os anões” (...) (TOLKIEN, 2014, p.193). O Senhor da Cidade do Lago 
está sempre relacionado a estes temas:

Mas o Senhor não ficou consternado por deixá-los [os anões] ir. Eram 

hóspedes caros, e a sua chegada transformara tudo num longo feriado 

no qual os negócios ficaram em total marasmo. ‘Que vão incomodar 

Smaug, e vejam como ele os recebe!’, pensou. — Certamente, ó Thorin, 

filho de Thrain, filho de Thror – foi isso o que disse. — Devem reivindi-

car o que lhes pertence. É chegado o tempo outrora anunciado. Toda a 

ajuda que eu puder oferecer-lhes será sua, e confiamos na sua gratidão 

quando o seu reino for reconquistado. (TOLKIEN, 2014, p.194-195).

Quando Smaug atacou a cidade, “O próprio Senhor voltava-se para 
seu barco dourado, na esperança de escapar remando (...)” (TOLKIEN, 
2014, p.242). Depois que Bard matara o dragão, o povo da Cidade co-
meçou a clamar: “—Já estamos fartos dos velhos e dos contadores de 
dinheiro! (...) — Queremos o Arqueiro, abaixo o Avarento (...)” (TOL-
KIEN, 2014, p.244). O Senhor apareceu de novo no fim do livro:

O velho Senhor tivera um final triste. Bard dera-lhe muito ouro para so-

correr o povo do Lago, mas, sendo o tipo de pessoa que pega facilmente 

tal doença, contraiu o mal do dragão, pegou a maior parte do ouro, fu-

giu com ele e morreu de fome no Ermo, abandonado pelos companhei-

ros. (TOLKIEN, 2014, p.296).
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O trajeto do Senhor é bem claro, assim como os resultados de 
sua avareza. O efeito do ouro nos anões é ainda mais explícito: “O 
simples vislumbre do tesouro enquanto avançavam reacendera 
todo o fogo de seus corações de anões, e, quando o coração de um 
anão, mesmo o mais respeitável, é despertado por ouro e por pedra 
preciosas, ele de repente torna-se audaz e até feroz!” (TOLKIEN, 
2014, p.232).

Mesmo com a maldição do tesouro estando presente em cada 
anão, ela se reflete mais em Thorin. Com a Cidade do Lago des-
truída pelo dragão, seu povo ficou doente e faminto, dependendo 
da generosidade do Rei Élfico – rei dos Elfos da Floresta - para so-
breviver. Assim, pensando que os anões estavam mortos, os elfos 
e os homens foram para a Montanha Solitária, a fim de pegar o 
ouro que lá jazia, e, ao perceber que eles estavam vivos, Bard pediu 
uma parcela das riquezas, que, por herança eram de direito dele, e 
também para reconstruir a cidade. A este pedido, o narrador diz: 
“Aquelas palavras eram justas e verdadeiras, mesmo sendo proferi-
das com orgulho e rispidez” (TOLKIEN, 2014, p.256), ao que Tho-
rin respondeu:

(...) — Ao tesouro de meu povo nenhum homem tem direito só porque 

Smaug, que o roubou de nós, também roubou-lhe a vida ou a casa. O 

tesouro não lhe pertencia para que seus malefícios devam ser reparados 

com uma parte dele. O preço dos bens e da assistência que recebemos 

dos Homens do Lago serão justamente pagos, no devido tempo. Mas 

não daremos nada, nem mesmo o valor de um pão sob ameaça de força. 

(...). (TOLKIEN, 2014, p.257, grifo do autor).

A atitude do anão, ao não enxergar a razão, pode ser explicada já 
que “Nos últimos dias, Thorin passara muitas horas junto ao tesouro, 
e a avidez pelas riquezas dominava-o” (TOLKIEN, 2014, p.257). Por 
fim, ainda tentaram convencê-lo a entregar um doze avos do ouro a 
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Bard, pois ele matara o dragão102, o que foi respondido com uma fle-
cha disparada por Thorin.

Para tentar resolver o conflito, Bilbo “roubou” – ele considerou 
como o seu pagamento pela aventura – a Pedra Arken, o coração da 
Montanha, que era a joia mais cobiçada por Thorin, e a entregou a 
Bard, para tentar negociar uma saída que não fosse a guerra. Ao saber 
disso, o anão ameaçou o hobbit, e, se não fosse pela interferência de 
Gandalf, talvez o tivesse matado. O líder da companhia aceitou trocar 
a Pedra pelos um quatorze avos do tesouro, que seriam da parte do 
Bilbo, mas Thorin sabia que seu primo Dain estava a caminho para 
auxiliá-lo na contenda, “E tão grande que era o fascínio do tesouro 
sobre ele que já ponderava se, com a ajuda de Dain, não conseguiria 
resgatar a Pedra Arken sem entregar a parte devida da recompensa” 
(TOLKIEN, 2014, p.269).

Todos estes episódios levam ao que pode ser considerada a “mo-
ral do livro”, sendo que “Tolkien escreveu que a ‘Aventura pelo ouro 
do dragão’ foi o tema central de O Hobbit” (LEE; SOLOPOVA, 2005, 
p.111). Thorin, em seu leito de morte, depois da Batalha dos Cin-
co Exércitos, disse a Bilbo: “(...) Se mais de nós dessem mais valor 
a comida, bebida e música do que a tesouros, o mundo seria mais 
alegre. Mas, triste ou alegre, agora devo partir. Adeus!” (TOLKIEN, 
2014, p.281).

Alguns personagens não caíram na maldição deste ouro, como, 
por exemplo, o Rei Élfico, que mesmo gostando das joias, mais as 
admirava por sua beleza do que qualquer outra coisa; Bard apenas 
queria a compensação pelo que seu povo passara; obviamente Bilbo 
(SHIPPEY, 2012, p.145) ; Beorn, que quando hospedava os anões, fi-
cara com sono quando estes começaram a falar sobre o ouro; entre 
outros.

102. Anderson (2002, p.324), vê uma conversa semelhante na Saga de Hrafnkell, onde o herói 
desta pede uma compensação justa pelos assassinatos que cometeu.
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A análise deste tema em O Hobbit (2014) é muito interessante, já 
que, além de percebermos a sua presença em textos que Tolkien es-
tava familiarizado, o seguinte trecho, onde é falado de Smaug – que é 
a personificação da ganância e da maldição do ouro -, também é mui-
to importante: “Sua fúria ultrapassava qualquer descrição – o tipo de 
fúria que só se vê quando pessoas ricas, que têm mais do que podem 
apreciar, de repente perdem algo que possuem a muito tempo, mas 
que nunca usaram ou quiseram” (TOLKIEN, 2014, p.212).

Juntando a biografia do autor, onde foi visto – dentre outras 
coisas – suas experiências e perdas na Primeira Guerra Mundial, 
com as críticas que aparecem a classe média (Bilbo no começo do 
livro), as classes superiores britânicas (maneira com que Smaug 
falava), a aparente “moral do livro”, o Senhor da Cidade do Lago e 
a Batalha dos Cinco Exércitos – que, assim como a que Tolkien vi-
venciou, o principal objetivo era a obtenção de lucros103 -, talvez ai 
esteja expressada a frustração do autor com a guerra. Obviamente 
não significa que o livro tratou somente disso, e muito menos que 
é possível afirmar que esta suposição esteja correta, mas parece 
plausível.

A análise das charadas de O Hobbit (2014) também se mostra ne-
cessária, já que se assemelham a outros textos. Elas foram disputadas 
entre Bilbo e o Gollum, se o primeiro vencesse, seria guiado para fora 
da caverna, e se o segundo saísse vencedor, Gollum devoraria Bilbo.

O texto Salomão e Saturno apresenta um diálogo todo em charadas, 
escrito em Inglês Antigo, mas com datação indeterminada, e, para 
Pablo Miranda (2012, p.07) e Lee e Solopova (2005, p.73), ele contri-
buiu muito para o episódio presente em O Hobbit (2014); os últimos 
também apontam o Vaf þrúðnismál, assim como Anderson (2002, 

103. A Batalha dos Cinco Exércitos estava se iniciando sim por causa dos tesouros, com ho-
mens e elfos contra os anões. Contudo, com a chegada dos orcs e Wargs – que desejavam o 
ouro dos anões -, os três anteriores se uniram e passaram a combater os dois últimos.
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p.132), este que também vê a relação com a Saga do Rei Heidrek o Sábio 
e com a Ízlenkar Gátur (1887)104.

Na Saga do Rei Heidrek o Sábio, assim como na Vaf þrúðnismál, 
Odin se disfarça e entra em uma disputa de charadas, e, curiosa-
mente, ele vence com a mesma pergunta, esta que o revela: “O 
que Odin suspirou no ouvido de seu filho, antes de Baldur ser le-
vado para a pira?” (ANDERSON, 2002, p.132)105. Apenas Odin po-
deria saber o que ele suspirou no ouvido de seu filho antes que ele 
morresse, assim não é exatamente uma charada, mas mais uma 
pergunta.

Em O Hobbit (2014), Bilbo, ao encontrar o anel, o guardara em seu 
bolso, e sua última pergunta foi: “— O que eu tenho no meu bolso?” 
(TOLKIEN, 2014, p.79), e, da mesma forma que o deus nórdico, o 
hobbit venceu a disputa106.

Por último, é preciso responder a seguinte pergunta: Porque Tol-
kien, em grande parte da sua obra, utilizou dos textos nórdicos e não 
os provenientes de outras regiões? Lee e Solopova (2005, p.11), afir-
mam que a sua utilização não é uma surpresa, ainda mais consideran-
do que Tolkien estava lendo, já desde muito novo, textos relacionados 
às mitologias escandinavas, o que depois ele teve que fazer por “obri-
gação”, já que era seu trabalho.

Isto pode ser atestado, por exemplo, a partir da obra de Andrew 
Lang, The Red Fairy Book (1890), que Mabel incentivou Tolkien a ler 
ainda criança. Neste, dentre os seus trinta e sete contos, o último se 
chama The Story of  Sigurd, ou seja, claramente inspirado em fontes 
nórdicas. Reinaldo Lopes (2014, p.519) diz que,

104. É uma coleção com cerca de mil e duzentas charadas da Islândia (ANDERSON, 2002, 
p.123).
105. Tradução feita por mim.
106. Mesmo com Bilbo vencendo, Gollum acha sua derrota injusta, e vai procurar o anel 
para atacar o hobbit, contudo percebe que o perdera e realiza que o objeto está com Bilbo.
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Nada mais natural (...) do que [Tolkien] usar o tesouro dos textos medie-

vais escandinavos (os quais, em matéria mitológica, são bem mais deta-

lhados do que qualquer obra que tenha sobrevivido ao período anglo-

-saxão) para levar a cabo esse projeto de uma mitologia genuinamente 

inglesa (LOPES, 2015, p.519).

A citação é ainda mais interessante pensando que, graças a esta 
conservação, que obras anteriores a Tolkien puderam utilizar-se des-
tas fontes, e o autor, ao entrar em contato com elas, ainda na infância, 
as manteve no seu imaginário. Com o passar do tempo, e os estudos 
de Tolkien, ele passou a pesquisá-las diretamente de fontes primárias.

A partir da leitura deste capítulo, é possível apreender diversas fon-
tes que Tolkien pesquisou, assim como a inserção de acontecimentos 
de sua própria vida em O Hobbit. O escritor se mostrou, mais do que 
tudo, um grande leitor e pesquisador, o que o possibilitou estudar 
diferentes culturas.

Alguns escritos parecem se destacar mais: Fáfnismál, Reginsmál, a 
Saga dos Volsungos e Beowulf, sendo que os três primeiros têm um mes-
mo tema central, e o último contém elementos parecidos. Algumas 
experiências de Tolkien na Primeira Guerra Mundial também estão 
na obra, mesmo não sendo tão presentes como as anteriores, acabam 
por marcar O Hobbit.

Para encerrar, o seguinte trecho é fundamental que esteja presen-
te aqui107:

Nada disso, deve, nunca, prejudicar a nossa admiração de seu trabalho e 

conquista. Não devemos cair na armadilha de que Tolkien estava aguda-

mente ciente [do uso de suas fontes]; ou seja; embarcar em uma missão 

de procura de fontes que acabam sugerindo que não existiu trabalho ori-

ginal na obra. (LEE; SOLOPOVA, 2005, p.11)

107. Tradução feita por mim.
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CONSIDERAÇÕES	FINAIS

O uso das fontes literárias em pesquisas históricas representa um 
material muito rico, onde, como foi possível apreender nesta mono-
grafia, o autor insere aspectos de seu cotidiano e as suas visões de 
mundo naquilo que escreve. Assim, para o estudo de determinados 
recortes de tempo, onde se deseja perceber a história das mentalida-
des, a literatura se mostra como um documento fundamental.

Além disso, as representações da sociedade nórdica nos mitos – ou 
vice-versa – também foram, brevemente, apresentadas, se mostrando 
como possíveis fontes de estudo que podem enriquecer as análises 
sobre esta sociedade.

Tolkien, desde criança, esteve envolvido no mundo dos livros, o que 
foi necessário para sua profissão de professor e de escritor. É possível 
ver, em sua obra, os reflexos dos textos nórdicos, assim como seu gran-
de trabalho de filólogo. As suas experiências de vida, como na Primeira 
Guerra Mundial, também estão visíveis, como na disciplina para matar 
o dragão, ou ainda em momentos anteriores à própria obra, ou seja, na 
inspiração para escrevê-la. A sua percepção da sociedade britânica na 
época está, da mesma forma, presente, expondo, mais uma vez, como 
uma pesquisa histórica pode se alavancar através da literatura.

O Hobbit, claramente recebeu influências de diversos escritos, prin-
cipalmente os nórdicos, mas, além disso, é importante apreendermos 
que Tolkien estudava diversas outras culturas, que, mesmo as vezes 
aparecendo em curtos momentos, também estão lá. Assim, o autor se 
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mostra como um grande estudioso que teve a motivação necessária 
para construir seu mundo literário.

A partir disto, é interessante ver estes diversos eventos que levaram 
Tolkien a ter o seu propósito para escrever, e também os muito ou-
tros que tornaram isto possível. A morte de seus amigos na Primeira 
Grande Guerra, o desejo de criar algo para a Inglaterra, os incentivos 
educacionais da mãe e as aventuras com o irmão proporcionaram-no 
com uma imaginação fantasiosa e uma grande habilidade de escrita. 
De uma forma ou de outra, as invasões sofridas pelos anglo-saxões 
igualmente pesaram para o escritor, pois acabaram por motivá-lo, já 
que se estas não tivessem ocorrido, talvez ele não possuísse à vontade 
para escrever com as grandes pretensões que teve, ou seja, de elabo-
rar algo que seria rememorada em seu país como uma mitologia.

Por fim, cabe a pergunta: Tolkien escreveu ou não uma mitologia 
para a Inglaterra? A resposta disto é extremamente complicada, mas 
é possível afirmar, sem nenhuma dúvida, que, no mínimo, suas obras 
marcaram e ainda marcam diversas gerações de pessoas e aspectos 
culturais, e que demoraram para serem esquecidas.

A construção desta monografia foi muito trabalhosa, mas também 
muito gratificante. Poder estudar dois temas que são deveras intri-
gantes – mitologia nórdica e a obra do Tolkien – se mostrou tanto de-
safiador quanto motivador. A pesquisa ajuda na compreensão destes 
dois assuntos, e, além destes, também a entender um pouco melhor a 
relação da História com a Literatura. Contudo, não tem a intenção de 
simplificar ou generalizar os ocorridos, que levaram anos para serem 
realizados e através de uma complexidade gigante. A necessidade de 
mais trabalhos acadêmicos sobre o tema se apresenta, estudando ou-
tros escritos do Tolkien, ou até mesmo, outros recortes, que também 
possibilitem um avanço na compreensão da importância literária para 
a História.
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