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Maria do Rosário Monteiro (Faro, 1959) é 
Professora de Literatura Com parada da  
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas  
da Universidade Nova de Lisboa e investi-
gadora do Centro de História da Cultura. 
Publicou The Lord of the Rings: A Viagem e 
a Transformação (INIC, 1992) e artigos nas 
áreas do Fantástico e da Utopia em revistas 
nacionais e estrangeiras. Traduziu para a  
Fundação Calouste Gulbenkian o Compêndio 
de Literatura Comparada de Pierre Brunel e 
Yves Chevrel (2004). Tem ainda várias  
traduções literárias publicadas em várias 
editoras.

Com o sucesso da trilogia filmada por Peter Jackson, a obra de 
J.R.R. Tolkien O Senhor dos Anéis teve um novo impulso de po-
pularidade em Portugal, inspirando uma vaga de obras epigonais 
dentro do género da fantasia por parte de autores jovens, lidas 
por um público ainda mais jovem.  ¶  Mas tem faltado pensamen-
to e produção crítica que acompanhe essa vaga, e que remeta 
devidamente à sua fonte literária.  ¶  Esse é o propósito de Maria 
do Rosário Monteiro neste que é o primeiro ensaio publicado em 
Portugal sobre este autor e o seu livro seminal. ¶  A ler atenta-
mente por todos os que escrevem, desejam escrever, lêem ou 
apenas dizem gostar disso a que se chama “fantasia” ou “fantás-
tico”.  ¶  Contém ilustrações originais de Tolkien, sob autorização 
do JRR Tolkien Estate e da HarperCollins.  ¶  “Desenvolvido ao 
longo de mais de uma década de trabalho criativo, o espaço 
ficcional de ‘O Senhor dos Anéis’ é profundamente simbólico, com 
as suas raízes nas mitologias ocidentais, o que permitiu a criação 
de um mundo complexo mas profundamente coerente dentro 
das regras que o autor definiu. [...] Tolkien abriu o caminho que 
muitos trilharam depois, descobrindo novas vozes, novos mundos 
fantásticos, mas muitas vezes oferecendo apenas formas eficazes 
de escapismo, desenvolvendo fórmulas desprovidas de qualidade 
poética, promovidas pelas editoras ‘à sombra’ do êxito de ‘O 
Senhor dos Anéis’.” (Maria do Rosário Monteiro)
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Nos últimos duzentos anos, textos que tivessem 
tonalidades fantásticas eram frequentemente 
considerados próprios para o público infantil ou 
então, quando escritos por autores consagrados, 
encarados como meros devaneios.”


