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Resumo: Este projeto tem como objetivo determinar 

as bases morais e fundamentos religiosos da obra 

literária O Silmarillion [3], do escritor inglês J.R.R. 

Tolkien, a partir da reflexão sobre as virtudes cardeais e 

teologais associadas aos elementos míticos e ações no 

universo apresentado por Tolkien. A abordagem 

fenomenológica da literatura adequada à concepção de 

um humanismo cristão visa alargar o horizonte da razão 

e instigar a meditação sobre as virtudes de forma a 

transcender o ambiente literário e religioso e refleti-las 

no mundo real.  

1. Objetivos 
Investigar através do método fenomenológico as 

virtudes cardeais (Justiça, Fortaleza, Prudência e 

Temperança) e teologais (Fé, Esperança e Caridade), 

bem como o amor de cortesia das personagens Beren e 

Luthien, do livro O Silmarillion [3]; 

Explicitar a fundamentação mitopoética de Tolkien, 

enfatizando os aspectos teológicos de seu universo 

ficcional, contextualizando com a filosofia cristã 

condizente a essa fundamentação, seja agostiniana 

(virtudes como graça) ou tomista (Lei Moral). 

 

2. Introdução 
Entende-se por bases morais a descrição de virtudes 

cardeais e teologais presentes nas cenas, diálogos e 

sequência de ações na história de Beren e Lúthien. Um 

dos principais contos de Eã (universo paralelo criado 

por Tolkien), narra o amor entre a princesa elfa e 

heroína Lúthien Tinúviel com o humano Beren 

Erchamion, cuja união dá origem à raça dos meio-elfos 

da Terra Média. A história relaciona-se com o romance 

medieval de cortesia e com as virtudes, elementos estes 

presentes no decorrer da reflexão filosófica e teológica 

da Igreja e expressa em filósofos como Santo Agostinho 

e São Tomás de Aquino. A religião é identificada nos 

elementos míticos e ações dos heróis deste universo. 

Assim, estudar Moral e Religião se justifica na 

abordagem fenomenológica da literatura adequada ao 

conceito cristão, um ponto fundamental do Centro 

Universitário da FEI, que busca expandir o horizonte da 

razão e da experiência religiosa, proporcionando a 

reflexão para investigar a própria existência do aluno e 

meditação sobre as virtudes na vida real. 

 

3. Metodologia 
Baseada no estudo bibliográfico das obras de JR.R. 

Tolkien, com ênfase em O Silmarillion [3], bem como 

textos relacionados ao estudo de Tolkien e sua literatura 

e encontros periódicos entre orientador e iniciandos. 

 

4. Considerações Parciais 
Este projeto tem previsão de conclusão em março de 

2016, portanto o estudo ainda está em processo. Como 

resultado parcial, observou-se a partir do estudo da obra 

O Silmarillion [3] o cenário em que se contextualizam 

as personagens Beren e Luthien, personagens 

fundamentais do livro, além de artigos relacionados, tais 

como O Estudo do Feminino em O Silmarillion [3] que 

enfatiza o papel da mulher nas obras de Tolkien, e o 

artigo  Sir Gawain e o Cavaleiro Verde [1], que 

compara o amor cortês medieval e o amor de cortesia, 

sendo o primeiro a ilustração da paixão proibida entre o 

amador devotado e a dama idealizada e inacessível, cuja 

relação envolve adultério e quase sempre, a tragédia e o 

segundo sem adultério e com uma moral idealizada que 

serviu de inspiração para o conto estudado.  

A partir destes apontamentos, ocorre agora um 

aprofundamento detalhado das características que 

compõem a fundamentação mitopoetica da literatura de 

J.R.R. Tolkien, um dos autores mais importantes para a 

literatura contemporânea inglesa e estudar a relação 

entre as virtudes cardeais e teologais presentes na 

construção das ações de Beren e Lúthien, o casal 

favorito que está na lápide de Tolkien e sua esposa e 

que simbolizam o romance, o heroísmo, o amor de 

cortesia e inspiram os leitores ao se apaixonarem pela 

história. 

 
                  Figura 1 – Edith Bratt e J.R.R. Tolkien.  
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