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Resumo: O projeto consiste em estudar a respeito da 

moral e religião na obra O Hobbit de J.R.R. Tolkien, 

através das virtudes cardeais e teologais, comparando-as 

com as atitudes e ações dos personagens da obra, 

tomando como base a filosofia aristotélica e agostiniana, 

que nos permitem fazer uma comparação do mundo 

mítico da obra com o nosso mundo real. 

 

1. Introdução 
Através da pesqueisa do cristianismo patrístico e 

escolásctico, Tolkien em suas obras, abrange e contém a 

presença da mitologia pagã, buscando uma unidade 

possível destas concepções do sagrado e das virtudes. 

As virtudes cardeais são temperança, prudência, 

fortaleza e justiça, enquanto as teologais são fé, 

esperança e caridade. A diferença entre elas é que 

aquelas estão presentes potencialmente em todos os 

homens de forma universal, independente de cultura, 

religião ou filosofia, enquanto estas são expressão da 

experiência religiosa, a qual traz uma potência que 

ultrapassa a dimensão humana, o transceder, e se 

constitui no mistério de Deus que se faz presente para o 

homem. Aristóteles afima: As coisas nobres e boas da 

vida só são alcançadas pelos que agem retamente [3], ou 

seja, ele se refere àqueles que praticam o hábito da 

virtude.  

Nas obras escritas por Tolkien, a presença das 

virtudes tornam-se claras através de seus personagens, 

por exemplo, há uma cena do livro em que Bilbo 

(protagonista do livro) tem a oportunidade de matar uma 

criatura chamada Gollum que estava tentando feri-lo, 

porém não o faz, pois teve compaixão e senso de justiça 

para com a criatura [1]. São essas virtudes, cardeais e 

teologais, que foram estudadas neste projeto. 

 

2. Objetivos 
       O projeto tem como objetivo determinar as bases 

morais e fundamentos religiosos na obra literária O 

Hobbit, investigando através do método fenomenoló- 

gico, atitude de reflexão do fenômeno que se mostra 

para nós na relação que estabelecemos com os outros no 

mundo, as cenas, diálogos e seqûencias de ação as 

virtudes dos personagens da obra e explicitar a 

fundamentação mitopoética de Tolkien, enfatizando os 

aspectos teológicos de seu universo ficcional, 

contextualizando com a filosofia agostiniana e 

aristotélica. 

 

3. Metodologia 
Para o desenvolvimento do projeto, foram 

necessárias revisões bibliográficas e discussões em 

encontros periódicos para aprofundamento e análise 

daquilo que se estava estudando. Inicialmente foram 

feitas revisões bibliográficas para aprofundar o 

conhecimento a respeito do tema abordado no projeto, 

após isso, a leitura do livro em questão, O Hobbit, 

tomando notas de cada cena em que as virtudes 

apareciam através dos personagens e suas ações. 

Através das revisões bibliográficas vistas, foram criadas 

resenhas para o auxílio na construção do relatório. 

 

4. Conclusões  
O projeto ainda não está concluido, mas já pode-se 

observar alguns resultados que se esperavam conseguir, 

tais como a relação na obra O Hobbit com as virtudes e 

a semelhança de tais virtudes dos personagens com a 

filosofia cristã de Santo Agostinho e também observar a 

filosofia de Aristóteles em alguns casos. A principal 

observação com relação aos resultados é a comparação, 

através de cenas retratadas na obra, com relação a moral 

e a religião dos personagens, tal qual era o objetivo 

principal do projeto.  

Agora na segunda etapa do projeto pretende-se focar 

nos aspectos ontológicos do livro e acrescentá-los ao 

relatório, fazendo assim o relatório final, mais completo 

e amplo com relação aos objetivos do trabalho. 

 
Figura 1- Smaug and Bilbo in a re-imagining of their 

encounter from Tolkien’s The Hobbit. 
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