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Resumo: Este artigo apresenta a abordagem e a metodologia fenomenológica de Ângela Alles Belo, na 

investigação da obra de J.R.R. Tolkien, através de uma proposta de quatro matrizes mitológicas que 

formaram o universo da Terra-média, o ambiente do legendarium de Tolkien. Nessas matrizes, 

podemos encontrar o eidos, o significado, e a hylé, os documentos literários. Nessa interação, a poesia 

greco-romana trágica e épica, as escrituras bíblicas, judaico-cristãs, a matéria da Bretanha, de literatura 

medieval, e a composição mitológica do anglo-saxão. A síntese dessas quatro matrizes, proposta na 

interpretação de um romance, traz nova literatura mitológica, porém mantém diálogo fecundo com o 

significado que esses documentos históricos carregam no decorrer dos séculos. 
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Abstract: This article presents the boarding and the phenomenologic methodology of Ângela Alles 

Belo, in the study of the J.R.R. Tolkien´s composition, through a proposal of four mythic matrices that 

had formed the universe of the Middle-Earth, the locus of legendarium of Tolkien. In these matrices, we 

can find the eidos, the meaning, and hylé, the literary documents. In this interaction, the tragic and epic 

greco-roman poetry, the Biblical Holy Writs, Jewish-Christians, the substance of Britain, of medieval 

literature, and the mythological composition of the Anglo-Saxon. The synthesis of these four matrices, 

proposal in the interpretation of a romance, brings new mythological literature, however it keeps fruitful 

dialogue with the meaning that these historical documents load in elapsing of the centuries. 
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Tolkien e a Fenomenologia. 

 Nesse trabalho apresentamos a metodologia fenomenológica, proposta por Ângela Ales 

Belo (2004)
1
, na análise de matrizes literárias como fundamento da obra do Tolkien. São 

quatro matrizes: judaica, Greco-romana, anglo-saxã escandinava e da matéria da Bretanha. A 

investigação de documentos literários dessas quatro matrizes tem como objetivo para entender 

o legendarium, o conjunto de obras, tolkieniano. 
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A partir da filosofia de Edmund Husserl, Ales Belo apresenta a ponte entre a hilética 

(hylé-matéria), matéria e o objeto físico propriamente dito, no caso desta investigação, são os 

documentos literários das quatro matrizes em comparação com o legendarium tolkieniano. São 

os livros de Tolkien, e as obras literárias que constituem a tradição dessas quatro matrizes.  

Por outro lado, a investigação da eidética (eidos-ideia-forma) necessária para fazer a 

passagem da literatura (as matrizes) para a filosofia (a formação do homem no eidos, da 

virtude propriamente dita). A investigação da eidética permite entender como a formação 

humana em sua virtude, entendida como o hábito de comportamento justo e correto, permeia 

essas matrizes. Cada matriz literária proposta possui uma formação de virtude subjacente ao 

texto, conduzindo o leitor a uma reflexão sobre sua própria vida e seu comportamento, 

inspirando e elaborando de maneira mítica seus conteúdos.  

Segundo o próprio Tolkien em suas cartas editadas por Humpfrey Carpenter (2006)
2
, a 

definição do legendarium como mundo monoteísta pré-cristão de teologia natural, abre a 

possibilidade de investigação da conjunção de tais matrizes a partir da história intelectual do 

próprio Tolkien. A visão agostiniana de Tolkien, conforme demonstrada em outro trabalho 

(Klautau, 2007)
3
 baseada no poema medieval Beowulf, e na obra A Cidade de Deus, permite 

concluir que existe uma consonância e um esforço de integração entre a tradição bíblica 

judaico-cristã e as mitologias pagãs européias, que resultam na elaboração de textos literários 

contendo a formação de virtude de cunho moral e cristão, aproximando a sagrada escritura com 

as narrativas míticas pagás. 

A partir das discussões de Le Goff (2002)
4
, com o conceito de imaginário  medieval, e 

os autores que na produção da matéria de Bretanha, como Chretien de Troyes e Beróul, e no 

poema medieval inglês, traduzido e estudado por Tolkien, Sir Gawain and the Green Knight, 

permitem uma aproximação desses mitos pagãos e sua tensão e diálogo com a formação moral 

cristã. 

Por outro lado, a pertença de Agostinho (exposta em A Cidade de Deus) por um lado 

grego, com Platão e Aristóteles, e também as descrições épicas de Homero, em Ilíada e 

Odisséia e Hesíodo, na Teogonia e Trabalho e os Dias. Também o estudo do ambiente trágico 

e épico, com o livro A Arte Poética de Aristóteles, no qual existem em algumas estórias 

tolkienianas marcadas fortemente, permitem a aproximação das discussões de narrativa, em 

seus poemas e em sua prosa, de Tolkien com a poética clássica. Não apenas na matéria 

literária, mas também na formação subjacente tanto na poética grega, trágica, cômica ou épica, 



ANAIS DO III ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES – 
ANPUH -Questões teórico-metodológicas no estudo das religiões e religiosidades. IN: Revista 
Brasileira de História das Religiões. Maringá (PR) v. III, n.9, jan/2011. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 

_____________________________________________________________________ 
 

 3 

mas também na filosofia podemos encontrar essa similaridade de busca da virtude, 

especificamente, na Paidéia de Werner Jaeger (2003)
5
, e mais recentemente no livro Ética e 

Ficcção, de Aristóteles a Tolkien, de Ives Gandra Martins Filho (2010)
6
 . 

 Todavia, Agostinho, como referência filosófica cristã, engendra a reflexão sobre a 

matriz hebraica, com a análise dos textos proféticos também em A Cidade de Deus.  Ao 

afirmar que os profetas são conhecem mais a Deus que os filósofos, aponta a supremacia da 

escritura, e a matriz hebraica, em relação a matriz greco-romana. Apesar de toda controvérsia 

existente na interpretação bíblica há mais de 2.000 anos, e a autonomia cristã e judaica na 

leitura dos livros do antigo testamento, a proposta de educação e experiência a partir de 

Abraham Heschel em The Prophets (2001)
7
 e Deus em busca do homem (1975)

8
, rabino judeu 

e filósofo da religião de matriz fenomenológica, se tornam fonte de entendmento dessa tradição 

pré-cristã, assim como o livro Do Pensamento do Deserto, de Luiz Felipe Ponde 

(2009)
9
. Assim, é possível fazer uma modesta síntese do debate entre Jerusalém e Atenas 

conforme proposto pelo Tolkien de maneira literária.  

        Esse debate entre Jerusalém e Atenas repercute no drama da cristianização dos nórdicos, 

anglo-saxões e escandinavos, e também dos bretões e celtas, e permite a investigação das 

matrizes judaica, nórdica, bretã e greco-romana do pensamento de Tolkien.  Assim, através de 

uma leitura fenomenológica da literatura, vou ler quatro matrizes que influenciaram o texto de 

Tolkien. 1. A matriz judaica, com o antigo testamento (a bíblia como literatura e filosofia). 2. 

A matriz Greco-romana, com a filosofia platônica e aristotélica e a literatura de Homero e 

Virgílio (a literatura como mitologia). 3. A matriz anglo-saxã escandinava, com Beowulf e os 

mitos nórdicos como fundadores do inglês e do dogma da coragem (primeira produção literária 

especificamente cristã e épica). 4. A matriz bretã, com a matéria da Bretanha e o ciclo arturiano 

com a consolidação da civilização cristã e seu imaginário (literatura e história).  

 

 

A matriz anglo-saxã. 

 

Nos limites deste trabalho, apenas apontamos uma das matrizes, a menos conhecida e 

estudada no Brasil, devido a distância de língua e cultura: a matriz anglo-saxã, especificamente 

o poema Beowulf. O poema Beowulf é datado do século VIII d.C. e seu mais antigo 

manuscrito está no Cottoniam Collection, na biblioteca do Museu Britânico em Londres. São 

3.200 versos no manuscrito datado do século X d.C. 
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Esse texto narra a viagem do príncipe Beowulf, dos geats, atuais suecos, no século IV d.C., 

que parte para Heorot, o palácio real e o salão do hidromel do Rei Hrothgar, na Dinamarca. Em 

busca de glória e reconhecimento, Beowulf descobre que Heorot é atacada constantemente por 

Grendel, o ogro, monstro antropomórfico que devora os maiores guerreiros do rei Hrothgar. 

Descendente do Caim bíblico, Grendel ataca a civilidade, se escondendo no pântano, e 

demonstra força e inveja os homens por sua grandeza no palácio. 

Depois de lutar e matar o monstro, reconquistando a confiança para os homens de Hrotgar, 

Beowulf também derrota a mãe de Grendel, outra ameaça terrível que morava nos pântanos, 

retornando como herói honrado e glorioso para sua terra e torna-se rei. 

Depois de anos, como Rei dos Geats, Beowulf enfrenta sua última aventura, ao enfrentar o 

dragão que ataca seu povo. Depois de ter sido roubado, por incautos saqueadores, o dragão que 

empilhava tesouros busca vingança atacando tudo ao redor. 

Destruindo seu reino e aterrorizando seu povo, o dragão é um mal que nem mesmo 

Beowulf consegue enfrentar. Graças a ajuda de seu parente Wiglaf, Beowulf consegue se 

sacrificar e com isso o dragão é morto. Porém o funeral de Beowulf prenuncia a era de tristeza 

dos geats, findando o tempo dos heróis, pois o maior de seus guerreiros e seu próprio Rei está 

morto. 

O poema é valioso para Tolkien. Em uma carta, editada por Carpenter (2006), demonstra a 

importância de Beowulf em sua criação literária, e as relações nebulosas entre as convicções 

pessoais de cada autor e as expressões artísticas em suas obras. Compara-se com o autor de 

Beowulf, explicitando que em determinados momentos a obra de arte assume uma direção 

própria, muitas vezes independente das concepções originais do autor. Assim, sua vasta criação 

literária este permeada por contribuições do anglo-saxão, e do ambiente refletido no poema. 

Em seu ensaio Beowulf: The Monsters and the critics, Tolkien (1997)
10

 compreende o 

poema de Beowulf em sete pontos. O primeiro ponto importante ressaltado é o valor literário de 

beleza e criatividade. Tolkien quer delimitar sua crítica entre entender Beowulf como um 

documento histórico ou como um tratado filosófico. Não é quer nem uma coisa nem outra. 

Quer o que considera o meio termo. Não é filosófico em termos lógicos, é um poema que 

expressa o encantamento e a exaltação de uma mitologia. Assim, não é um documento 

histórico, porque expõe as minúcias de um cotidiano de uma instituição, de mecanismos de 

controle ou organização.  



ANAIS DO III ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES – 
ANPUH -Questões teórico-metodológicas no estudo das religiões e religiosidades. IN: Revista 
Brasileira de História das Religiões. Maringá (PR) v. III, n.9, jan/2011. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 

_____________________________________________________________________ 
 

 5 

Para Tolkien a importância de um poema é mais que as reflexões posteriores ou as 

condições históricas nas quais foi escrito. A preocupação de Tolkien em afirmar que seu estudo 

é sobre o poema, e não em seus conceitos ou em seu contexto histórico é para ressaltar que o 

importante é exatamente o impacto que o poema tem sobre o leitor.  A experiência do poema 

traz ecos naquele que lê. Essa é a experiência do mito. 

Este é o e segundo ponto de Tolkien sobre o poema. A diferença entre alegoria e mito 

para Tolkien é fundamental, pois a alegoria possui um significado direto do significante. O que 

é representado pode ser explicado sem maiores dificuldades através daquilo que representa. 

Segundo Tolkien, não é assim em Beowulf. 

 

The myth has other forms than the (now discredited) mythical allegory of 

nature: the sun, the seasons, the sea, and such things... The significance of a 

myth is not easily to be pinned on paper by analytical reasoning. It is at its best 

when it is presented by a poet who fells rather than makes explicit what his 

theme portends; who presents it incarnate in the world of history and 

geography, as our poet has done. Its defender is thus at a disadvantage: unless 

he is careful, and speaks in parables, he will kill what he is studying by 

allegory, and, what is more, probably with one that will not work. For myth is 

alive at once and in all its parts, and dies before it can be dissected.
11

 (Tolkien, 

1997, p.15) 

 

  A crítica de Tolkien à racionalidade analítica está baseada no pensamento mítico. A 

tese de que os mitos são alegorias, representações de fenômenos naturais que os antigos não 

entendiam, é refutada. Em sua concepção, a experiência do mito, que é vivo, se aproxima mais 

de um poeta que um cientista moderno.  

Nesta experiência, o mito produz sentimentos e realidade que escapam à razão analítica, 

ou que não consegue expressar da mesma maneira. Somente a poesia pode se aproximar dessa 

verdade que o poeta pode exprimir com base no mundo, no tempo e no espaço que pode ser 

compreendido pelos seus pares.  

Isso não significa que o próprio mito, seu conteúdo de verdade, esteja preso neste 

tempo e espaço, porém é a maneira do poeta expressar essa realidade mítica que não pode ser 

explicada nem mesmo alegoricamente, porque este significado não pode ser isolado 

terminantemente, estando o tempo inteiro gerando novas significações e depende da 

experiência pessoal de cada um que participa do mito. 

O terceiro ponto de Tolkien é a importância simbólica. Ao estudar o dragão, define-se o 

símbolo do mal. Esse símbolo é presente em várias culturas, seja a serpente malévola do relato 
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do gênesis (Gn 3, 1-14) seja a serpente de midgard, da mitologia escandinava, que circula o 

mundo e vai despertar no Ragnarok, o fim dos tempos. Seja o dragão que o rei Beowulf 

enfrenta, mata e depois morre devido aos ferimentos seja o dragão cor de fogo do Apocalipse 

cristão (Ap 12, 1-18) 

Para Tolkien, o dragão de Beowulf é o mal absoluto. Na mitologia escandinava, o 

Ragnarok termina com a derrota dos gigantes e dos inimigos dos deuses, todavia todos os 

deuses são mortos, e Surtur o grande demônio do fogo incendeia o universo e é o fim do 

tempo. No poema, o valor para conseguir glória e honra é a capacidade de resistir à covardia e 

da fraqueza de decisão diante da morte certa. O mundo da pós-morte não oferecia descanso 

eterno, pois os guerreiros voltariam apenas para lutarem no fim dos tempos, onde todos seriam 

derrotados, inclusive os deuses. A honra era estar ao lado daqueles que lutariam até o fim. 

Aqui estabelecemos o quarto ponto do estudo de Tolkien. O dogma da coragem na 

mitologia escandinava é a principal virtude trazida pela narrativa de Beowulf. Repercutindo 

esse mito do Ragnarok, a experiência do mito exalta a virtude da coragem sem esperanças. Não 

há esperança de vitória, nem mesmo com a ajuda dos deuses, porque os próprios deuses estão 

fadados a morrer. 

 

So regarded Beowulf is, of course, an historical document of the first order for 

the study of the mood and thought of the period and one perhaps too litlle used 

for the purpose by professed historians. But it is the mood of the author, the 

essential cast of his imaginative apprehension of the world, that is my concern, 

not history for its own sake; I am interested in that time of fusion only as it 

may help us to understand the poem. And in the poem I think  we may observe 

not confusion, a half-hearted or a muddled business, but a fusion that has 

ocurred at a given point of contact between old and new, a product of thought 

and deep emotion. One of the most potent elements in that fusion is the 

Northern courage: the theory of courage, which is the great contribution of 

early Northern literature.
12

 (Tolkien, 1997, p. 20) 
 

 Essa fusão expressa por Tolkien é a integração da mitologia escandinava e anglo-saxã, 

com os gigantes e dragões, e a literatura bíblica de víeis judaico-cristão. A apreensão 

imaginativa do poeta entre o antigo, a mitologia anglo-saxã, o novo, o cristianismo. Em outro 

estudo, (Klautau, 2007) propomos a interpretação dessa integração, por razões históricas e 

filosóficas, a filosofia da virtude, da graça e da Cidade de Deus de Agostinho de Hipona como 

base para a reflexão mítica subjacente ao poema. O pensamento de Agostinho manteria o 

conteúdo filosófico refletido em forma de mito em Beowulf, sendo a estrutura cultural que 

sustenta a moral de Beowulf. 
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A teoria da coragem, ou o dogma, como Tolkien apresenta em seu ensaio, mostra o 

quão importante se apresenta na narrativa de Bewoulf a experiência mítica da coragem. É 

possível traçar paralelos com as virtudes de fortaleza, justiça, temperança e prudência através 

do dogma da coragem. Estas virtudes são consideradas cardeais no cristianismo, por Agostinho 

de Hipona que as resgata da filosofia platônica e aristotélica, porque são expressões humanas, 

presentes em todas as culturas. 

Este é o quinto ponto que Tolkien apresenta em Beowulf. Este ponto de fusão entre a 

Cristandade e o pensamento pagão é o que se apresenta no poema. Não algo misturado de 

forma desordenada, como muitas vezes o poema foi acusado de perveter a pureza pagã e forçar 

uma cristianização, convertendo Grendel em descendente de Caim, mas um trabalho de 

integração entre mito e fé, que produz um poema com mítico e sapiencial de forma original. 

 Entender o pensamento pagão de Beowulf, e ao mesmo tempo expressar o monoteísmo 

de Hrotgar, que clama pelo Deus criador e legislador único, como os reis judeus, e a 

descendência de Grendel até Caim expressa essa experiência poética de fusão. Na mitologia 

escandinava não há salvação, nem mesmo para os mais fortes. O Ragnarok irá consumir a tudo, 

inclusive os deuses. A batalha então se torna espiritual, pois não é mais possível recuar, em 

nome da própria virtude.  A resistência se torna perfeita, porque é sem esperança nenhuma. A 

noção de que é possível agarrar a vitória pela teimosia em continuar lutando mesmo sem 

esperança.  

 O sexto ponto do estudo de Beowulf é a comparação que Tolkien faz entre a mitologia 

do Norte e a mitologia do Sul na Europa. O continente europeu, especificamente a cristandade, 

valorizando os deuses do Sul, entendido como o mediterrâneo, especificamente o mundo 

greco-romano, esquecia as contribuições feitas em sua cultura e formação, vindas da mitologia 

Norte, especificamente da Escandinávia e o Anglo-Saxão. 

 No ensaio, Tolkien compara os deuses e monstros em Eneida de Virgílio e Odisséia de 

Homero e Beowulf.  O Ciclope, monstro enfrentado por Ulisses, como um filho dos deuses que 

os homens devem enganar porque são invasores, e assim dentro de um jogo dos próprios 

deuses, conseguirem voltar sãos para suas casas diverge completamente da visão de Grendel, 

sua mãe e o Dragão. 

 Em Beowulf os monstros são o mal absoluto. Os deuses, aliados dos homens em sua 

batalha fadada ao fracasso, único destino para os homens virtuosos, compartilham o mesmo 

destino. Os monstros são gigantes que se opõe aos deuses. As descrições dos monstros e das 
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gigantes como adversários de Deus também estão no Gênesis (Gn 6, 1-8). A aproximação é 

mais direta entre Beowulf e as escrituras cristãs.  

 

In Beowulf we have, then, an historical poem about the pagan past, or an 

attempt at one – literal historical fidelity founded on modern research was, of 

course, not attempted. It is a poem by a learned man writing of old times, who 

looking back on the heroism and sorrow feels in them something permanent 

and something symbolical. So far from being a confused semi-pagan – 

historically unlikely for a man of this sort in the period – he brought probably 

first to his task a knowledge of Christian poetry, especially that of the 

Caedmon school, and specially Genesis… Secondly, to his task the poet 

brought a considerable learning in native lays and traditions…
13

 (Tolkien, 

1997, p. 26-7) 

 

 A experiência do pesar e do heroísmo de um povo pagão, da própria tradição e cultura 

do poeta é a fusão entre a escritura de Beowulf e as escrituras cristãs. Da mesma forma que a 

tradição cristã havia incorporado a filosofia e a cultura greco-romana, aquilo pelo qual Deus 

concedeu certa virtude, o texto anglo-saxão faz o mesmo.  Sentir algo de permanente e 

simbólico, a verdade, expressa em versos e linhas que ecoam a teoria da coragem, o dogma da 

luta desesperançada. Eis os reis que devem ser seguidos, são aqueles aos quais Deus concedeu 

as virtudes que indicam sua predileção e seu caminho em direção a verdade da lei inscrita nos 

corações. 

Por fim, o sétimo ponto em Beowulf é a construção do significado do texto e não de sua 

historicidade. Tolkien quer evidenciar o que permanece enquanto verdade, traduzida nas 

virtudes, apresentadas através da narrativa simbólica de monstros e heróis. O conflito contra o 

mal, simbolizado pelo dragão, é justamente o mesmo conflito de o Apocalipse cristão. 

É o caráter inumano, sobrenatural, dos monstros que extrapola a reflexão de cunho 

histórico. São as batalhas contra seres sobre-humanos que instigam a experiência e reflexão da 

realidade natural. A discussão cósmica sobre o destino e o significado da vida, seus limites e 

suas virtudes. É o homem diante daquilo que pode e não pode. Sua experiência diante do 

mistério e descobertas diante da Criação. 

 

It just because the main foes in Beowulf are inhuman that the story is larger 

and more significant than this imaginary poem of a great king´s fall. It 

glimpses the cosmic and moves with the thought of all men concerning the fate 

of human life and efforts.
14

 (Tolkien, 1997, p.33) 
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No estudo de Tolkien sobre Beowulf, as virtudes, o exemplo do Rei e do herói, do guerreiro 

que enfrenta as batalhas e o próprio desespero, não são fundamentais em si mesmas, somente 

em direção ao mistério do sobre-humano. Seja o mistério que se enfrenta ou pelo qual se é 

auxiliado. Assim, a aproximação entre a permanência das virtudes presentes na mitologia é a 

permanência da eternidade de Deus.  
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 O mito tem outras formas do que a (agora disacreditada) alegoria mítica da natureza: o sol, as estações, o mar e 

essas coisas... O significado de um mito não é facilmente posto no papel pela racionalidade analítica. Este é 

melhor quando é apresentado por um poeta que sente ao invés de explicitar o que o tema ostenta; que o apresenta 

encarnado no mundo da história e da geografia, como nosso poeta tem feito. Seu defensor está em desvantagem: 

ao não ser que ele seja cuidadoso e fale em parábolas, ele vai matar o que está estudando através da alegoriua, e, 

mais ainda, provavelmente isso não vai funcionar. Pois o mito está vivo como um todo e em todas as suas partes, e 

morre antes que possa ser dissecado. (tradução própria). 
12

Beowulf é considerado, naturalmente, um documento histórico da primeira ordem para o estudo do modo e do 

pensamento do período e um talvez demasiado pouco usado para a finalidade por eminentes historiadores. Mas é o 

modo do autor, o molde essencial de sua apreensão imaginativa do mundo, que é meu interesse, não historia por 

sua própria causa; Eu estou interessado nesta época da fusão somente enquanto pode nos ajudar compreender o 

poema. E no poema eu penso que nós podemos observar não a confusão, um coração dividido ou negócios 

atrapalhados, mas uma fusão que tenha ocorrida em um ponto certo no contato entre velho e novo, um produto do 

pensamento e a emoção profunda. Um dos elementos mais potentes nessa fusão é a coragem nortista: a teoria da 

coragem, que é a grande contribuição da inicial literatura nórdica. (tradução própria) 
13

Em Beowulf nós temos, então, um poema histórico sobre o passado pagão, ou uma tentativa que – a fidelidade 

histórica literal fundada na pesquisa moderna, naturalmente, não tentou. É um poema por um homem instruído 

escrevendo sobre tempos antigos, que ao olhar para trás no heroísmo e no pesar sente nelas algo permanente e 

algo simbólico. Assim longe de ser um confuso semi-pagão- historicamente improvável para um homem desse 

tipo no período - trouxe provavelmente primeiramente a sua tarefa um conhecimento da poesia cristã, 

especialmente aquele da escola de Caedmon, e especialmente o Gênesis... Em segundo lugar, para sua tarefa o 

poeta trouxe um conhecimento considerável em narrativas e em tradições nativas... (tradução própria). 
14

 É justamente porque os principais adversários em Beowulf são inumanos que a estória é mais larga e mais 

significativa que esse imaginário poema sobre a queda de um grande Rei. Isso vislumbra o cosmo e se move com 

o pensamento de todos os homens preocupados com o destino humanos e seus esforços. (tradução própria) 
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