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O TEMPO COMO MARCA QUALITATIVA DO ESPAÇO 

Maria do Rosário Monteiro 

The Way gave birth to the One; 
The One gave birth to the Two; 
The Two gave birth to the Three; 
And the Three gave birth to the ten thousands 

things. 
The ten thousand things carry Yin on their backs 

and wrap their arms around Y ang. 
Through the blending of ch'i they arrive at a 

state of harmony. 

Lao-Tzu, Te-Tao Ching. 

As raízes da física contemporânea, bem como as da ciência moderna 
ocidental, mergulham na Antiguidade Clássica, mais concretamente na 
cultura Grega, num momento histórico em que a religião, a filosofia e a 
ciência constituíam uma mesma disciplina. Entre os filósofos do século 
VI A.C., encontramos Heraclito, que acreditava que o universo era 
caracterizado pela eterna transformação. Confrontado com elementos que 
a percepção interpretava como sendo estáticos, Heraclito resolveu a 
questão defendendo a pouca fiabilidade dos órgãos sensoriais que induzi
riam o espírito em erro. A explicação de Heraclito não pode ser enten
dida, em termos contemporâneos, como científica De facto, ela pertence 

Revista da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, n.0 12, Lisboa, Edições 
Colibri, 1998, pp. 229-241 
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ao domínio do transcendente, onde têm lugar também o pensamento mís
tico e religioso. 

Progressivamente, o homem Grego foi sentindo cada vez mais 
necessidade de dar resposta às questões que a observação empírica do 
mundo levantava e que não podiam continuar a ser ignoradas. A lógica, 
elemento essencial do pensamento racional, contrariava algumas explica
ções filosóficas e, se por um lado, a intuição tendia a concordar em certos 
aspectos com as posições de Heraclito e outros filósofos, a "realidade" 
que os sentidos captavam parecia um obstáculo insuperável. A psyche do 
homem ocidental tinha seguido um determinado rumo de evolução 
caracterizado pela importância crescente do ego, centro do conhecimento 
racional. Uma das funções deste elemento constitutivo do psiquismo 
humano reside na capacidade de "discriminar, separar, dividir, comparar, 
medir e classificar"1• Com salienta Capra, a abstracção é um elemento 
essencial do conhecimento racional ou científico, uma vez que para com
parar e classificar a imensa variedade de formas, estruturas e fenómenos 
que nos rodeiam não é possível termos em conta todos os elementos que 
constituem esses fenómenos, pelo que temos de seleccionar os mais 
importantes2 com o que construímos um sistema abstracto, linear, que é o 
conhecimento racional. 

O tipo de raciocínio que levou Heraclito à afirmação de que o fogo 
era o elemento essencial de toda a criação é-nos hoje estranho. Também o 
foi para os filósofos do século V A.C., confrontados com um ego que 
exigia urna crescente autonomia que só podia ser alcançada à custa da 
separação entre razão e intuição, entre corpo e espírito, e outros tantos 
pares de opostos considerados como irreconciliáveis. 

A tarefa de sistematizar e organizar o conhecimento racional coube a 
Aristóteles, pai da lógica, da física e de tantas outras disciplinas básicas 
da cultura ocidental. O dualismo atinge com Aristóteles uma importância 
que até ao século XX só pode ser crescente. Lenta mas progressivamente 
o homem ocidental caminhou para um mundo em que sujeito e objecto 
eram interpretados como opostos e, ao mesmo tempo, corno elementos 
entre os quais havia uma hierarquia. O sujeito entendido como o único 
elemento activo no acto do conhecimento, era qualitativamente superior 
ao objecto analisado embora independente dele. O homem toma-se no 

1 FritjofCapra, The Tao ofPhysics, 3nl ed. Boston: Shambhala, 1991, p. 27. 

2 Idem, p. 27. 
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senhor da natureza, o ser para quem tudo fora criado (ideia confirmada 
pela teologia e mitologia cristãs), mas ao mesmo tempo, não participa 
inteiramente do mundo criado. A parte da sua constituição que o apro
xim"a da natureza era considerada uma parte menor relativamente ao espí
rito, razão, intelecto ou qualquer outro substantivo utilizado para nomear 
o elemento "divino" de que o homem participa. 

Segundo esta concepção, os caminhos da natureza não são os cami
nhos do homem, não há harmonia no mundo, apenas de um lado o que 
conhece e do outro o que é conhecido, regendo-se um por leis universais 
e definitivas e o outro por desígnios pessoais ou mesmo divinos, em últi
ma análise imperscrutáveis. A função do homem não é sondar esses 
desígnios de ordem transcendente, mas sim conhecer o mundo. O homem 
pode permanecer um mistério para si mesmo apesar de colocar como 
meta e objectivo da sua vida o conhecimento absoluto da natureza, do 
outro, do objecto. 

Descartes e Newton levaram ao extremo o dualismo sistematizado 
por Aristóteles, lançando ao mesmo tempo as pedras nucleares da ciência 
modema. Para Descartes, no século XVII, a natureza era constituída por 
dois domínios independentes: o do espírito e o da matéria. Esta formula
ção permitiu aos cientistas encararem a natureza como se fosse uma 
máquina gigantesca funcionando segundo leis universais, matemáticas e 
imutáveis. A origem dessas leis estava na figura tutelar do Grande Mate
mático que, colocado acima de toda a criação mantinha sobre ela o con
trolo absoluto. Para além disso, a formulação da famosa máxima "Cogito 
ergo sum", levou, como salienta Capra3, a que o homem ocidental enten
desse a sua própria natureza como sendo um microcosmo que espelhava, 
na totalidade, a organização observada ao nível macro cósmico. Isto é, o 
espírito (aquilo que no homem, e só nele, participa da natureza divina, 
segundo os intelectuais da época) era por definição uma estrutura dife
rente do corpo (logo com uma existência separada deste), que tinha por 
missão controlar o funcionamento correcto do segundo. Este tipo de con
cepção levou, em última análise, ao conflito entre vontade e instinto ou, 
dito de outra forma, entre ego e inconsciente. O próprio indivíduo era um 
ser constituído por dualidades de difícil reconciliação que, por seu lado, 
também não era entendida como prioritária. 

Enquanto Descartes acentuava, ao nível filosófico, a visão dualista 
do universo, Newton contribuía para a visão de um universo goYemado 

3 Idem, p. 23. 
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por leis imutáveis. Baseando-se no espaço tridimensional da geometria 
Euclidiana, Newton apresentava uma concepção de espaço absoluto, 
imóvel e imutável onde se moviam ppntos de matéria, movimento esse 
que era explicado em termos de uma outra dimensão (o tempo) também 
ela absoluta e independente de qualquer factor externo, fluindo de forma 
sempre constante, do passado até ao presente seguindo em direcção ao 
futuro. 

Dentro desta concepção mecanicista do universo, tudo girava em 
tomo das noções fundamentais de causa e efeito que complementavam as 
noções de tempo e espaço absolutos. Em teoria, se fossem conhecidos 
todos os pormenores e condicionantes de uma parte do sistema num 
determinado momento, seria possível prever o seu comportamento no 
futuro, bem como a sua localização exacta no espaço. 

No século XX, a teoria da relatividade e a física quântica deram um 
rude golpe nas teorias mecanicistas do universo, pondo em causa quatro 
das suas concepções fundamentais: as noções de tempo e espaço abso
luto, a existência de partículas elementares sólidas, a natureza exclusiva
mente causal dos fenómenos físicos e o ideal de uma descrição objectiva 
da natureza4• 

Segundo a teoria da relatividade, o espaço não é tridimensional, ao 
contrário do que nos dizem os nossos sentidos e a experiência do quoti
diano, nem o tempo é uma entidade independente. Na realidade, espaço e 
tempo formam um contínuo tetradimensional pelo que não é possível 
falar de tempo sem falar de espaço e vice-versa. Além disso, o tempo não 
pode ser definido como fluindo de forma constante e universal: dois 
fenómenos podem parecer a um observador ocorrerem de forma simultâ
nea enquanto que para outro, deslocando-se a uma velocidade diferente, 
os mesmos fenómenos podem parecer distantes no tempo. Todos os cál
culos envolvendo o espaço e o tempo perdem a sua validade absoluta, 
mais não sendo que termos utilizados por um observador particular para 
descrever determinados fenómenos. O ideal de objectividade científica e 
de independência do sujeito relativamente ao objecto observado são ainda 
postos em causa pela física quântica, que permitiu concluir que o resul
tado da investigação está directamente dependente da forma como o 
sujeito decide analisar o processo. Adoptando uma ou outra perspectiva 
assim obterá resultados diferentes com os mesmos elementos de expe
riência. Por outras palavras, o sujeito e o objecto não são elementos 

4 Idem, pp. 62-63. 
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estanques e independentes no conhecimento científico, mas estão antes 
intimamente relacionados a ponto de essa interligação condicionar o pro
cesso de conhecimento científico e racional. 

Pode parecer irónico, mas a verdade é que foi necessário ao homem 
ocidental evoluir através da afirmação da dicotomia, levando-a mesmo ao 
extremo, para que estivessem reunidas as condições para, de forma racio
nal, poder aceitar e compreender a mensagem dos antigos filósofos 
Gregos e dos místicos orientais, mensagem essa que se centra numa cos
movisão intrinsecamente dinâmica, que contém o tempo e a mudança 
como características essenciais. Um cosmo que é visto como uma reali
dade una e inseparável, de infinita variedade, sempre em movimento, 
viva, orgânica, simultaneamente espiritual e material. Para o cientista 
contemporâneo não restam dúvidas que o universo é uma realidade dinâ
mica onde todos os fenómenos surgem intimamente relacionados, uma 
realidade de que o próprio cientista é parte integrante5 • 

Esta visão que a ciência contemporânea nos dá do mundo é, para a 
maioria dos ocidentais, ainda difícil de interiorizar. Afinal, todos os nos
sos sentidos apontam para uma direcção diferente. A nossa incredulidade 
reflecte e ecoa a dos contemporâneos de Galileu perante a afirmação que 
é a Terra que gira em tomo do Sol e não o contrário. Mas Galileu tinha 
razão, uma razão murmurada em surdina, mas nem por isso menos ver
dadeira ou correcta. Razão tinha também, aparentemente, Heraclito 
quando afirmava que o universo era uma realidade em constante movi
mento e que a imobilidade ou imutabilidade eram uma mera ilusão dos 
sentidos. 

Esta visão necessariamente sintética da evolução científica é tam
bém ela válida para a cultura ocidental nas suas múltiplas vertentes, uma 
vez que resulta não de uma decisão arbitrária de uns quantos indivíduos 
mas do percurso colectivo partilhado ao longo de séculos pelas socieda
des ocidentais. É o resultado da evolução psicológica do homem ociden
tal e foi porque esta evolução se fez desta forma que, no limiar do segun
do milénio, atingimos um estado de evolução sem par ao nível planetário, 
evolução que tem, naturalmente aspectos positivos e negativos. 

Centrando agora a nossa atenção na literatura, é-se levado a concluir 
que a literatura ocidental, desde a Antiguidade Clássica até ao século XX 
deu preferencialmente voz à linha de evolução dominante. São de novo 
os filósofos gregos do século V A.C. quem define as regras pelas quais se 

5 Idem, pp. 24-25. 
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deverá reger a literatura. Platão, por exemplo, considera o poeta um 
indigno servidor da verdade. Diz ele: 

... o poeta imitador instaura na alma de cada indivíduo um mau gover
no, lisonjeando a parte irracional, que não distingue entre o que é 
maior e o que é menor, mas julga, acerca das mesmas coisas, ora que 
são grandes, ora que são pequenas, que está sempre a forjar fantasias, 
a uma enorme distância da verdade.6 

Aristóteles, por seu lado, defende o controlo racional que o poeta 
deve exercer sobre a sua criação, "limando-a" e depurando-a de erros ou 
"desvios" que diminuiriam o efeito que a poesia pretende atingir. O poeta 
nunca deve perder de vista a finalidade da sua obra e esta deve ser, 
fundamentalmente, fruto do trabalho racional. Diz Aristóteles: 

De preferir às coisas possíveis mas incríveis são as impossíveis mas 
críveis; contudo, não deveriam os argumentos poéticos ser constituí
dos de partes irracionais; preferível seria que nada houvesse de 
irracional [ ... ]. Ridículo é, pois, declarar que sem irracional não .sub
sistiria o mito; em primeiro lugar, nem tais mitos se deveriam compor, 
mas, se um poeta os fizer de modo que pareçam razoáveis, esses serão 
admissíveis, ainda que absurdos.? 

E acrescenta ainda Aristóteles: 

O poeta representou impossíveis. É um erro- desculpável, contudo, se 
atingiu a finalidade própria da poesia [ ... ], e se, de tal maneira, resul
tou mais impressionante essa parte do poema, ou outra qualquer. [ ... ] 
Mas, caso possa atingir mais ou menos a mesma finalidade, respeitan
do as regras da arte, o erro é injustificável, porque, sendo possível, não 
deveria haver erro nenhum. 8 

Destas citações pode-se ainda concluir que ambos os filósofos têm 
consciência que na criação literária coexistem elementos racionais e "irra
cionais", hoje geralmente designados como conscientes e inconscientes. 

As poéticas platónicas e aristotélicas, ao defenderem o controlo 

6 Platão, A República, tradução de Maria Helena da Rocha Pereira, 3." edição, (Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, s.d.), 605 bc, 472 

7 Aristóteles, Poética, tradução de Eudoro de Sousa, 2." edição (Lisboa: Imprensa Nacional 
Casa da Moeda, 1990) 1460 ab, 142. 

8 Aristóteles, Poética, 1460 b, 143. 
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racional da criação literária, preferindo a representação mimética da reali
dade a qualquer outra forma de expressão, deram voz a uma tendência já 
clara no homem ocidental de desenvolvimento psíquico unilateral, valori
zando a componente consciente. Para estes filósofos não era concebível 
estudar e definir a literatura de uma forma que não fosse racionalista e 
estruturante, logo limitativa, porque essa era a marca do avanço intelec
tual, o que os distinguia dos pensadores do passado. 

Muitos. teóricos da literatura seguiram a mesma linha de pensa
mento, mas a realidade da produção literária, ao longo dos tempos, nem 
sempre foi concordante com a teoria, mesmo quando, como Galileu, 
afirmou a diferença em voz baixa, em obras que não mereceram a aten
ção do público ou foram considerados pela crítica como meros devaneios. 
Noutros momentos, porém, quando o mundo ainda estava envolto num 
certo mistério, quando o homem vivia próximo da natureza, guiando-se 
pelos ritmos dela, a noção de interdependência de todos os elementos, 
incluindo o humano, parecia como natural. 

O racionalismo do século XVII alterou profundamente esta situa
ção9, mas as noções de interdependência, de infinita variedade e de multi
dimensionalidade do mundo não desapareceram completamente da litera
tura. Na realidade, muitos são os autores e as obras que, de algum modo, 
contrariam a cosmovisão racionalista de um mundo eternamente dividido 
entre sujeito e objecto, entre homem e natureza. Um mundo de leis uni
versais onde o espaço e o tempo são absolutos e imutáveis. Trata-se de 
obras geralmente com uma forte componente simbólica, de carácter mís
tico ou fantástico. Encontramos exemplos deste tipo de escrita desde a 
Antiguidade até aos nossos dias. De entre os muitos exemplos que pode
mos escolher seleccionei três, um da Idade Média Portuguesa, Viagem de 

9 C. S. Lewis, na introdução a English Literature in the Sixteenth Century intitulada "New 
Leaming and New lgnorance", afirma o seguinte: "Ao reduzir a natureza aos seus 
elementos matemáticos, substituiu-se uma concepção genial ou animista do universo por 
uma concepção mecânica. O mundo foi esvaziado, primeiro dos espíritos que o habita
vam, depois das simpatias ou antipatias ocultas e, finalmente, das cores, cheiros e sabo
res. [ ... ] O homem, com os seus novos poderes, tomou-se rico como Midas, mas tudo o 
que tocou morreu. Este processo, evoluindo lentamente, garantiu durante o século 
seguinte a perda da antiga imaginação mítica: o conceito e mais tarde a abstracção perso
nificada tomaram o seu lugar.(C. S. Lewis, "New Leaming and New lgnorance, " 
English Literature in the Sixteenth Century, Excluding Drama, Oxford History of English 
Literature, ed. Kenneth Allott and Norman Davis, vol. 3 (1954, Oxford: Oxford Univer
sity Press, 1973), 3-4. 

235 



Tempo, Temporalidades, Durações 

Trezenzónio ao Paraíso, na Ilha do Solstício 10, e dois outros da literatura 
fantástica contemporânea: The Lord of the Rings, de J. R. R. Tolkien11 e 
Earthsea de Úrsula K. Le Guin12 

Na pequena narrativa da "Viagem de Trezenzónio", recentemente 
reeditada, em edição bilingue, pelo Professor Doutor Padre Aires do Nas~ 
cimento, a partir de um manuscrito do século XIII, 13 encontramos a des~ 
crição da viagem de um monge à ilha do paraíso, situada na foz do Rio 
Minho. Na narrativa as indicações temporais são pouco precisas e até 
mesmo confusas se não mesmo contraditórias. Quando Trezenzónio ini~ 
cia a narrativa apresenta~se como um eremita em peregrinação solitária 
pela região da Galiza, então um lugar desértico: 

... tendo as cidades de toda a Galiza sido devastadas até aos funda
mentos pelos infiéis ismaelitas, e convertidas em covis de feras, por 
anos sem conta, eu, Trezenzónio, levado por acaso venturoso, embre
nhei-me sozinho pelas solidões da Galiza. Errando em deambulações 
várias pelas várias partes desse lugar durante muito tempo, sem con
seguir encontrar fosse quem fosse, porque nem vestígios havia, erran
do cheguei ao farol Brigantino.14 

Tendo permanecido sete anos na ilha Bem-Aventurada, o narrador 
regressa e encontra o farol Brigantino já parcialmente em ruínas, bem 
como a cidade de Cesarea, e a Galiza de novo repovoada15. Como refere 
Aires do Nascimento, estamos perante uma evolução demasiado rápida 
para ter lugar num escasso período de sete anos que deverá, talvez, ser 
entendido como tendo um carácter simbólico16• 

IOAires A. Nascimento (ed.), Viagem de Trezenzónio ao Paraíso, !UI. Ilha de Solstício, in 
Navegação de S. Brandão nas Fontes Portuguesas Medievais. Edição Bilingue. Lisboa: 
Edições Colibri. 1998, pp. 225-231. 

11 J. R. R. Tolkien, The Lord of the Rings, 4th ed., 3 vols. (1954-55; London: Unwin 
Paperbacks, 1983-84). 

12 Ursula K. Le Guin, The Earthsea Quartel; A Wizard of Earthsea, The Tombs of Atuan, 
The Farthest Share, Tehanu (1968; 1972; 1973; 1990; London: Puffin Books, 1993). 

13 Para uma análise pormenorizada das questões de datação da narrativa ver o ensaio intro
dutório da responsabilidade do Professor Doutor Aires do Nascimento, in Navegação de 
S. Brandão nas Fontes Portuguesas Medievais. Edição Bilingue. Lisboa: Edições 
Colibri, 1998, pp. 213-224. 

14 Idem, p. 227. 

15Jdem,p. 231. 

16Q período de sete anos surge frequentemente em textos com uma significativa carga 
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Através do espelho colocado no cimo do farol, Trezenzónio avistou 
a Grande Ilha do Solstício, tendo para ela se dirigindo em navegação 
solitária. Urna vez na ilha, onde o tempo corre a um ritmo diferente, o 
viajante encontra um espaço que se caracteriza pela imensidão das suas 
medidas, incluindo a das construções. Lugar paradisíaco, de temperaturas 
amenas e clima suave, a abundância de alimento, associada aos cânticos 
dos coros celestiais, tem por função o bem estar do espírito, mais do que 
o saciar dos apetites carnais. 

Toda a ilha, que mais nenhum ser humano habita, encontra-se envol
ta numa imensa escuridão que esconde a do olhar dos homens. Estamos, 
portanto, num lugar a que apenas os eleitos têm acesso, ficando, contudo, 
obrigados ao cumprimento de um conjunto de preceitos que não podem 
ser desrespeitados. Isto é, o acesso ao paraíso funciona corno urna dádiva 
condicionada por Deus que impõe, por um lado, um limite temporal à 
permanência no paraíso- sete anos- findo o qual o visitante deverá obri
gatoriamente abandonar a ilha, e urna outra interdição que tem a ver com 
a incomunicabilidade entre os domínios do transcendente e da esfera 
humana, incomunicabilidade essa que se mantém mesmo quando o espa
ço mágico ou edílico é definido corno encontrando-se dentro das frontei
ras físicas do mundo. 

No texto em questão estas interdições manifestam-se no castigo do 
viajante quando recusa sair da ilha (Deus castiga-o marcando-o fisica
mente com a doença e Trezenzónio, depois de pedir perdão, recupera a 
saúde e é encaminhado para urna ernbarcação)17; e também no apodreci
mento súbito dos alimentos que Trezenzónío tinha recolhido no paraíso e 
transportado no barco. No momento em que regressa ao mundo terreno, 
esses bens desfazem-se porque estão fora da sua dimensão, do seu espaço 
natural e também, corno vimos, do seu ternpo 18• 

A rnultidirnensionalidade do espaço e do tempo descrito nesta nar-

simbólica, indicando o fechamento de um ciclo e o início de outro. Entre os muitos 
exemplos que poderíamos citar remetemos os leitores para a balada tradicional escocesa, 
de origem medieval, intitulada 'Thomas the Rhymer" que narra a viagem de um 
camponês até aos domínios élficos onde terá permanecido dumnte setes anos (''Thomas 
the Rhymer" in Walter Scott, 111e Minstrelsy of the Scottish Border, rev. and ed. by T. F. 
Henderson, 4 vols., (Edinburgh: Oliver and Boyd, 1932), 4:86-90). 

17 Viagem de Trezenzónio ao Paraíso, na Ilha de Solstício, p. 231 

18 "Por sua parte, as carnes de ovelhas e de peixes que trazia, logo que toquei em terra, 
apodreceram e tomaram-se malcheírosas.", Viagem de Trezenzónio ao Paraíso, na ilha 
de Solstício, p. 231. 
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rativa medieval surge dentro de um contexto religioso e cultural especí
fico. Por trás da mensagem religiosa encontramos um universo cultural 
que aceita ainda a possibilidade de o mundo ter segredos que o homem 
não sabe interpretar, o que não o impede ode aceitar também como natural 
a inter-relação entre todos os elementos da natureza, na qual o homem se 
integra. 

Nas narrativas de Tolkien e de Úrsula K. Le Guin os autores procu
ram recuperar, embora de forma diferente, a concepção de um mundo de 
infinita variedade, pluridimensional quer temporal quer espacialmente. 
Apesar de serem obras escritas entre os anos quarenta e noventa do nosso 
século, os autores não recorrem à ciência para confirmar a sua concepção. 
Os mundos que criam, apesar de fantásticos, apresentam ressonâncias 
medievais que facilitam a identificação do leitor com um mundo que cul
turalmente não lhe é totalmente estranho, apesar de já distante no tempo. 

A dimensão e complexidade destes dois mundos ficcionais não nos 
permitem, no espaço de uma comunicação, aprofundar todas as situações 
em que a diversidade temporal e espacial são relevantes. Opto por isso 
por referir apenas dois dos vários episódios em que isso sucede. 

No mundo da Terra Média, descrito em The Lord of the Rings, 
estamos perante um universo ficcional composto de múltiplos pequenos 
espaços que as personagens percorrem, espaços onde a natureza e as 
regras por que ela se rege mudam, espaços onde, em certas circunstân
cias, o tempo também fluí a uma velocidade diferente. 

O episódio de Lórien é, em minha opinião, um dos mais significati
vos. Em determinado momento da narrativa, as personagens principais 
são conduzidas a um pequeno paraíso élfico, Lórien, onde, para além de 
experimentarem as qualidades reparadoras do corpo e do espírito que 
estes espaços tradicionalmente oferecem, os visitantes, experimentam 
uma vivência temporal distinta da do mundo "real" da narrativa que, 
devido à verosimilhança, é interiorizado pelo leitor como sendo o mundo 
da realidade consensual. O domínio da princesa Galadriel é o espaço da 
eternidade, da luz e da beleza, enquanto o mundo exterior é o lugar da 
efemeridade, da sombra e da fealdade. Frodo é a personagem encarregada 
de descrever o espaço com a perspectiva do visitante que ali entra pela 
primeira vez e inevitavelmente estabelece a comparação: 
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[ ... ] Frodo looked and saw, still at some distance, a hill of many mighty 
trees, or a city of green towers [ ... ]. Out of it, it seemed to him that the 
power and light carne that held ali the land in sway. [ ... ] He lifted bis eyes 
across the river and ali the light went out, and he was back again in the 
world he knew. Beyond the river the land appeared flat and empty, 
formless and vague, until far away it rose again like a wali dark and drear. 
The sun that lay on Lothlórien had no power to enlighten the shadow of 
that distant height. 19. 

No mundo de Terramar, concebido por Úrsula K. Le Guin, o leitor 
encontra um macrocosmos construído a partir de inúmeras pequenas 
ilhas, ilhotas e atóis, cada um destes espaços constituindo um pequeno 
mundo com uma estrutura social, política e económica específica. É a 
infinita variedade do universo expressa ao nível da sociedade humana, 
embora estejamos perante uma comunidade que partilha a sua história 
ancestral com seres míticos, os dragões. 

Terramar é um universo ficcional onde a magia assume o papel da 
ciência no mundo contemporâneo e toda a obra se enquadra dentro da 
filosofia Taoísta. Esta filosofia, como salientam Capra ou Needham20, 

defende que o objectivo de todo o verdadeiro sábio é o de ser capaz de 
transcender a noção de ser isolado e atingir a identificação com a diversi
dade e ao mesmo tempo a unidade que constitui o universo, eternamente 
dinâmico, espiritual e material ao mesmo tempo21 • 

Uma das ideias centrais da tetralogia deLe Guin, que surge expressa 
também em outras obras da autora22, reside precisamente na noção que o 
homem é parte integrante da natureza e que a sua capacidade de actuar 
tem, inevitavelmente como consequência a destruição do equilíbrio natu
ral que pode pôr em causa não só a natureza mas também o próprio 
homem. A filosofia taoísta, e a inerente mensagem da inalienável respon
sabilidade do homem para com o mundo que o rodeia estão claramente 
expressas no seguinte excerto do terceiro volume da tetralogia de Le 
Guin: 

19 The Lord ofthe Rings, vol. I, pp. 455-56 

20fritjof Capra, The Tao of Physics, 3rd ed. Boston: Shambhala, 1991. J. Needham, 
Science and Civilisation in China, Cambridge: Cambridge University Press, 1956. 

21 The Tao of Physics, p. 24. 
22Ursula K. Le Guin, The Left Hand of Darkness, 1969; London: Futura Publications, 

1989. 
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" ... an act is not, as young men think, like a rock that one picks up and 
throws, and it hits or misses, and that' s the end of it. When that rock is 
lifted the earth is lighter, the hand that bears it heavier. When it is thrown 
the circuits of the stars respond, and where it strikes or falis the uni verse is 
changed. On every act the balance of the whole depends. The winds and 
seas, the powers of water and earth and light, ali that these do, and ali that 
the beasts and green things do, is well done, and rightly done. Ali these 
act within the Equilibrium. [ ... ] But we, in so far as we have power over 
the world and o ver one another, we must leam to do what the leaf and the 
whale and the wind do of their own nature. We must leam to keep the 
balance. Having intelligence, we must not act in ignorance. Having 
choice, we must not act without responsibility. [ ... ] do nothing because it 
is righteous, or praiseworthy, or noble, to do so; do nothing because it 
seems good to do so; do only that which you must do, and which you 
cannot do in any other way."23. 

Através da linguagem literária, carregada de simbolismo, grande 
parte dos autores de narrativas fantásticas contemporâneas, afirmam a 
necessidade de o homem constantemente questionar as suas concepções, 
fazendo um esforço contínuo por evitar cair no erro de as assumir como 
verdades incontestadas, leis universais. O pensamento racional que per
mitiu o avanço da civilização ocidental encerra perigos que o homem não 
deve desconhecer. Ao dividir, separar, organizar e classificar, está-se ine
vitavelmente a reduzir a realidade àquilo que podemos interiorizar, esta
mos a ficcionar uma parte da realidade que não devemos tomar pelo todo. 
Uma das formas de contrariar esta tendência, de manter o espírito aberto à 
diversidade que caracteriza o mundo criado, passa pelo confronto e acei
tação do outro, entendido como tudo o que é diferente do sujeito, no res
peito pela diferença. 

Para instituir uma situação de equilíbrio que termine com a crise 
geral da sociedade ocidental, o indivíduo tem de começar por aprender a 
relacionar-se com o "outro" que existe dentro de si, descobrindo as suas 
potencialidades enquanto ser inteligente. Simultaneamente, tem de reava
liar a sua relação com o meio ambiente em que se insere, abandonando a 
posição de conquistador que tem assumido ao longo dos séculos, substi
tuindo-a pela concepção de elemento integrante, usando a sua sempre 
crescente capacidade técnico-científica na busca do equilíbrio dos múlti-

23 The F arthest Shore, pp. 361-62. 
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plos micro e macro sistemas que compõem o mundo, rico, precisamente, 
por possuir esta heterogeneidade. 

Este era o objectivo da filosofia de Heraclito e dos místicos orientais, 
é também o que a ciência contemporânea nos ensina e o que a literatura 
fantástica contemporânea comunica. Porém, aquilo que a história da 
humanidade nos demonstra é que a mudança das mentalidades só se faz a 
muito custo, num processo muito lento que frequentemente parecer sofrer 
mais recuos que avanços. Mudar a forma como vemos o mundo implica 
um esforço que a tradição e a estrutura mental do homem ocidental cons
tantemente contrariam. 

241 


