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Resumo: O estudo busca apresentar a existência do 

Livre Arbítrio, da Lei Moral, das Virtudes Cardeais e 

Teologais, e também dos Vícios na obra de Tolkien, O 

Senhor dos Anéis, visto que o Centro Universitário da 

FEI preza pela formação humanista do indivíduo, esti-

mulando o estudo e a prática das boas ações. 

 

1. Introdução 
A pergunta da pesquisa é: teologicamente, como os 

personagens da obra O Senhor dos Anéis de Tolkien 

demonstram o Livre Arbítrio, a Lei Moral, as Virtudes e 

os Vícios? Por isso há dois objetivos: investigar com o 

método fenomenológico (a matéria, o texto, e o seu 

significado no contexto apresentado) as cenas, diálogos 

e sequências de ação, tentando identificar justamente o 

Livre Arbítrio (o direito livre de escolha), a Lei Moral 

(o conhecimento do bem e do mal), as Virtudes (dispo-

sição firme e constante para praticar o bem) e os Vícios 

(práticas nocivas e constantes) dos personagens de O 

Senhor dos Anéis; e explicitar a fundamentação mito-

poética (fabricação de mitos) de Tolkien enfatizando os 

aspectos teológicos de seu universo ficcional.  

Vale dizer que há dois grupos de virtudes: virtudes 

cardeais (prudência, fortaleza, justiça e temperança), 

que estão presentes em todo homem independente de 

crenças; e virtudes teologais (fé, esperança e caridade), 

que são dadas por Deus [2]. Já os vícios capitais (orgu-

lho, inveja, luxuria, avareza, acídia, gula e ira) são os 

que geram os demais vícios.  

O estudo se justifica, porque o Centro Universitário 

da FEI preza pela formação humanista do indivíduo e 

estimula o estudo e a prática das boas ações; e porque os 

temas filosóficos podem ser complicados e inacessíveis 

às pessoas, e as obras literárias estão em toda parte, por 

isso entender os conceitos éticos através de uma história 

é muito mais fácil e agradável [1]. 

 

2. Metodologia 
A metodologia usada foi a Pesquisa Bibliográfica, 

que se limita aos artigos, documentos e literaturas utili-

zadas para desenvolver o referencial teórico e, fazer a 

análise das cenas dos personagens de O Senhor dos 

Anéis de Tolkien. Para esclarecimentos aprofundados de 

alguns conceitos, também ocorreram diversos encontros 

periódicos (semanais) com o orientador e outros alunos. 

 

3. Resultados  
No primeiro semestre da pesquisa, foi feito um estu-

do em várias cenas de O Senhor dos Anéis para compre-

ender como as Virtudes, os Vícios, a Lei Moral e o 

Livre Arbítrio aparecem na história. A seguir, são apre-

sentados alguns exemplos das cenas analisadas. 

Pelo Livre Arbítrio, Frodo aceita livremente a mis-

são de levar o Um Anel para Mordor e destruí-lo [3].  

A Lei Moral surge na conversa onde Éomer diz que 

não se pode distinguir o certo do errado nos dias atuais, 

e Aragorn fala que o bem e o mal não mudaram e, que 

significam a mesma coisa para todas as raças [4].  

A Virtude Cardeal da Prudência se apresenta quando 

Gandalf identifica o Um Anel com o Frodo, mas, antes 

de tomar qualquer decisão, parte em uma longa viagem 

em busca de esclarecimento e, só então depois disso, 

pensa em como proceder diante da situação [3]. 

A Virtude Teológica da Caridade ocorre quando 

Gandalf e Galadriel encontram Saruman em estado 

deplorável em uma estrada e, embora o antigo mago 

branco tenha sido diabólico, sentem piedade por ele 

oferecendo uma última chance de redenção [5]. 

O Vício do Orgulho atua em Saruman, quando o 

mago rejeita a caridade de Gandalf e Galadriel, pois no 

passado, ele era grandioso e, agora, é um mendigo [5]. 

Em suma, houve um esforço significativo de Tolkien 

para evidenciar a corrupção e a moral nos personagens, 

e esses aspectos levam o leitor a refletir se isso impacta 

em sua própria vida, já que o próprio autor foi inspirado 

em sua própria crença religiosa e social. 

 

4. Conclusões 
Na conclusão parcial, percebe-se que na obra O Se-

nhor dos Anéis, pode-se entender como os vícios e as 

virtudes influenciam na vida do ser humano, visto que, 

quando se conhece os conceitos éticos e filosóficos na 

prática, é possível entender o que se deve fazer para 

evitar a corrupção e seguir em direção ao Sumo Bem, a 

felicidade. Para a conclusão final, pretende-se explorar 

os aspectos ontológicos (o estudo o ser, algo ou alguém, 

e sua existência) da obra estudada. 
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