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Ma se è tutto qui il male! Nelle parole! Abbiamo tutti dentro  
un mondo di  cose;  ciascuno un suo mondo di  cose! E come  
possiamo intenderci, signore, se nelle parole ch’io dico metto il  
senso e il valore delle cose come sono dentro di me; mentre chi  
le ascolta, inevitabilmente le assume col senso e col valore che  
hanno per sè, del mondo com’egli l’ha dentro? 

 ~ Luigi Pirandello

 O que se pode traduzir por: Mas se está todo aqui o mal! Nas palavras! Todos temos por dentro um mundo de  
coisas; cada um seu mundo de coisas! E como podemos entender-nos, senhor, se nas palavras que eu digo ponho o  
sentido e o valor das coisas como são dentro de mim; enquanto quem as escuta, inevitavelmente as assume com o  
sentido e com o valor que têm para si, do mundo como ele o tem por dentro?



RESUMO

Esta dissertação estuda duas traduções  do  Cântico dos  Cânticos (שיר השירים [ˈʃiʁ haʃi
ˈʁim],  conhecido  também em português  como os  Cantares  de  Salomão)  efetuadas  em 
diferentes  conjunturas  sociais,  quais  sejam  uma  de  diretriz  religiosa  (G  & 
F,  2006) e  outra  de  pretensões  predominantemente  literárias (C,  2004). 
Observam-se especialmente as divergências entre as duas, no que diz respeito ao erotismo 
presente no poema, e analisando as suas prováveis razões discursivas. Não se visa aqui a 
produção  de  uma  nova  tradução,  mas  a  comparação  e  o  comentário  das  escolhas 
tradutórias em determinados excertos das obras selecionadas. A argumentação desenvolve-
se através dos seguintes encaminhamentos: após a apresentação do objeto de estudo com o 
debate que sempre o acompanha acerca das polêmicas de datação e autoria, passa-se à 
exposição  do  problema  do  qual  se  ocupa  a  hipótese,  assim  como  os  objetivos  e  os 
parâmetros metodológicos que regeram a elaboração desta dissertação. Consecutivamente, 
elencam-se  os  pressupostos  teóricos  que  emolduram  as  análises  propostas,  aborda-se 
também a sexualidade segundo a religião contemporânea (por se tratar de um livro ao qual  
se agregou valor religioso) nas instituições que adotaram o Cântico dos Cânticos, a saber: o 
judaísmo e o cristianismo católico e protestante, assim como o processo possivelmente 
efetuado durante essa adoção quanto ao enviesamento interpretativo e à atribuição autoral:  
visa-se compreender as razões da incongruência causada pelo sexo que permeia o texto em 
questão  relativamente  à  religiosidade  contemporânea,  e  especula-se  sobre  a  sua 
canonização, considerando como esse desencaixe pode ter mudado o curso da sua exegese 
tradicional para a alegoria que se tornou a sua leitura majoritária, inclusive engendrando a 
atribuição  tradicional  da  sua  suposta  origem.  Somente  então  se  dá  início  à  análise 
comparativa  das  duas  traduções,  a  fim de  se  constatar  a  provável  existência  dum viés 
discursivo transparecente das formas como cada uma destas obras verteu as porções do 
texto-fonte,  para  o  português,  que  continham  marcas  de  erotismo,  observando  se 
respeitaram ou não as leituras tradicionais que insuflaram no texto o seu pendor alegórico 
de caráter religioso.  

Palavras-chave: tradução, viés interpretativo, erotismo.



RÉSUMÉ

Cette dissertation étudie deux traductions du  Cantique des Cantiques (שיר השירים [ˈʃiʁ 
haʃiˈʁim], aussi connu en français comme Les  Cantiques de Salomon) produites dans de 
différentes conjonctures sociales, soit l’une de directive religieuse (G & F, 
2006) et l’autre de buts strictement littéraires (C, 2004). Sont observées spécialement 
les divergences parmi celles-là, quant à l’érotisme présent dans le poème, et en analysant ses 
probables raisons discursives. La production d’une nouvelle traduction n’est pas envisagée 
ici, mais la comparaison et le commentaire des choix de traduction dans de certains extraits 
des œuvres sélectionnées. L’argumentation se développe par moyen des repères suivants : 
après la présentation de l’objet d’étude avec le débat qui l’accompagne toujours au sujet des 
polémiques de datation et paternité, on passe à l’exposition du problème duquel s’occupe 
l’hypothèse,  ainsi  que  les  objectifs  et  les  paramètres  méthodologiques  qui  ont  réglé 
l’élaboration de cette dissertation. Consécutivement, s’ébauche le cadre théorique qui ceint 
les analyses proposées, on aborde aussi la sexualité selon la religion contemporaine (le livre 
s’agissant  d’une  œuvre  à  laquelle  s’est  agrégée  bien  de  valeur  religieuse)  dans  les 
institutions  qui  adoptèrent  le  Cantique  des  Cantiques,  à  savoir  :  le  judaïsme  et  le 
christianisme catholique et  protestant,  aussi  bien que le processus possiblement mis en 
marche lors de cette adoption envers le parti pris interprétatif et l’attribution d’auteur : on 
vise comprendre les raisons de l’incongruité causée par le sexe qui se répand dans le texte  
en  question tout  en spéculant  sur  sa  canonisation,  en consideration de comment  cette 
malséance peut avoir changé le cours de son exégèse traditionnelle vers l’allégorie qui est  
devenue sa lecture majoritaire, y compris l’engendrement de l’attribution traditionnelle de 
son origine prétendue. Ce n’est qu’après ça qu’on entame l’analyse comparative des deux 
traductions, afin de constater la probable existence d’un biais discursif transparaissant des 
formes  comment  chacune de  ces  œuvres  a  rendu les  portions  du texte-source,  vers  le 
portugais, qui contenaient des marques d’érotisme, en observant s’ils ont respecté ou non 
les  lectures  traditionnelles  qui  insufflèrent  dans  le  texte  son  penchant  allégorique  à 
caractère religieux.

Mots-clés: traduction, biais interprétatif, érotisme.



LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas.

a.E.C. Antes da Era Comum. Essa forma de datação, numericamente correspondente 
aos tradicionais Anno Domini ou d.C., tem a vantagem de ser neutra quanto à 
filiação religiosa, com a conveniência de manter a numeração de anos que é a 
mais largamente utilizada no mundo contemporâneo.

BHS Biblia  Hebraica  Stuttgardensia.  Edição  mais  reconhecidamente  fidedigna  da 
Bíblia Hebraica em nível mundial, publicada em volume único pela Sociedade 
Bíblica Alemã em Estugarda, é estabelecida a partir dos melhores manuscritos 
dentre  os  mais  antigos  disponíveis.  Trata-se  da  forma canônica  dos  textos 
hebraicos, dentre os quais o Cântico dos Cânticos, da qual se servirá este estudo 
para referir o texto-fonte. A edição utilizada será a de 1997.

IPA International Phonetic Alphabet, isto é, Alfabeto Fonético Internacional. Trata-
se da transcrição mais amplamente usada hoje em dia para anotar fonética e 
fonologicamente qualquer idioma.

LXX Septuaginta. Também chamada “versão dos setenta”, é uma tradução grega dos 
livros hebraicos clássicos, tanto os que hoje compõem a Bíblia Hebraica, como 
outros cujo original se teria perdido. Provavelmente realizada entre o terceiro e 
o primeiro séculos a.E.C., é a tradução mais antiga dos ditos livros, da qual 
conta a  lenda que fora executada um grupo de setenta (ou setenta e  dois) 
sábios; e daí o seu nome (que significa “setenta” em latim). 

SBB Sociedade Bíblica do Brasil. Editora sediada no estado de São Paulo, publica 
livros religiosos, em especial a Bíblia protestante.
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1 INTRODUÇÃO

O  Cântico dos  Cânticos, שיר השירים [ˈʃiʁ haʃiˈʁim]1 —  conhecido também em 

português como os Cantares de Salomão —, é um livro poético de mais de uma centena de 

versos escritos em hebraico antigo. Tendo sido visto como fruto da inspiração divina, é 

hoje tomado como canônico por determinadas religiões organizadas, na compilação dos 

seus livros sagrados. No nível linguístico, porém, o texto poetiza somente um pequeno 

enredo  bucólico  apresentado  principalmente  em  forma  de  diálogos  e  monólogos  que 

evocam  o  amor,  não  apresentando  nenhuma  alusão  incontestável  a  seres  ou  planos 

metafísicos, como tantas que se observam em outros livros hebraicos clássicos. 

Ademais,  não  há  evidência  que  substancie  que  uma  leitura  alegórica  tenha 

predominado no primeiro período do seu uso, mesmo no meio religioso (P, 1977, p. 

20), mas é notório que a alegoria (de que fosse um diálogo entre a divindade e o povo por 

ela escolhido) se tornou o método prevalente na sua interpretação a partir de determinado 

momento em diante (F, 1980, pp. 222-224). Isso indica que, se, por um lado, essa 

adoção religiosa assegurou a preservação da obra,  por outro,  dotou-a de alguns novos 

parâmetros  de leitura que provavelmente não corresponderiam à sua  ideia  original,  de 

formas que aqui se pretendem mostrar.  Essa origem secular do livro é um pressuposto 

nesta pesquisa. É importante ressalvar que isso não diminui em nada o valor intrínseco da 

obra,  nem  contraria  ou  invalida,  no  âmbito  religioso,  a  aplicabilidade  devocional  de 

qualquer interpretação metafísica, para os fiéis que assim o lerem.

1 Não havendo uma transliteração oficial  em letras  latinas,  escolheu-se,  aqui  e  ao  longo de todo este  
trabalho, transliterar todas as palavras hebraicas a que se faz referência com recurso ao Alfabeto Fonético 
Internacional (IPA, na sigla em inglês), conforme a transcrição recomendada pelo manual da Associação 
Fonética  Internacional  (H,  2005,  pp.  97-99),  apesar  das  perdas  de  sutilezas  em  que 
inelutavelmente se incorre ao usar a fonologia do hebraico moderno para transcrever o hebraico antigo.  
Por  ser  necessário  selecionar  uma  das  possíveis  pronúncias  contemporâneas  em  que  basear  essa 
transcrição, deu-se preferência à variante não oriental (um misto de sefardita e asquenazita), porque esta é 
a  mais  difundida atualmente dentre  os  nativos  de língua hebraica  (W,  1990,  pp.  22-24).  Duas 
tabelas  com os  símbolos  dessa  síntese  fonológica,  juntamente  com os  parâmetros  que  orientaram  a 
transcrição aqui usada, encontram-se no fim deste volume, no anexo IV.
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O Cântico dos Cânticos é de interpretação difícil. Por motivo de se tratar do único 

exemplo de poesia não religiosa da literatura hebraica antiga que sobreviveu até aos nossos 

dias  (B  &  B,  1998,  p.  29),  ficam  empecilhadas  possíveis  analogias,  o  que 

dificulta, em parte, a compreensão da obra. Na ambientação que o leitor extrai do texto, o 

cenário  predominante  é  onírico  e  fantasioso  (C,  2003,  p.  125),  sendo  por  vezes 

espinhoso separar o que se propõe como realidade dentro da obra e o que representa a 

imaginação das vozes no poema (B & B, 1998, p. 15), porque as formas poéticas 

tornam a linguagem do texto compacta e concentrada em metáforas e metonímias, o que 

frequentemente obscurece o significado de diversas expressões e mesmo passagens inteiras.

A data de composição da obra é largamente incerta e o debate acerca do momento 

histórico da sua escritura tem sido longo e acirrado desde o século XIX, com datações 

propostas variando do século X a.E.C., durante a primeira monarquia israelita, ao século II 

a.E.C., após o domínio grego (P, 1977, pp. 22-33). 

O que dificulta essa especificação temporal, conforme aventa Fox (1985, p. 191), é 

que o conteúdo da obra não parece advir propriamente de nenhum período artístico ou 

histórico,  já  que  os  eventos  ali  narrados  e  os  lugares  ali  descritos  não  pertencem 

necessariamente  a  nenhuma  época  demarcável;  outrossim,  a  atmosfera  geralmente 

tranquila que perpassa todo o poema poderia tanto sinalizar que não foi composto em 

tempos de exílio, perseguição ou miséria, como também poderia representar uma fuga a 

qualquer uma dessas condições. Na ausência de indício histórico interno confiável, a data 

foi  aproximada  por  estudiosos  contemporâneos,  pelo  entrecruzamento  de  diferentes 

critérios linguísticos — variáveis consoante as fontes —, entre os séculos V e III a.E.C. 

(P, 1977, p. 26; C, 2010, p. 118; C, 2005, p. 27).

Em termos estilísticos, o estado da língua usada no Cântico pertenceria à fase tardia 

do hebraico clássico, reconhecida em relação à sua contraparte anterior pelos elementos 

inovativos  em que  desta  difere,  sejam sintáticos,  morfológicos  ou  ortográficos.  Nesses 

pontos, a fase tardia da língua aproxima-se às feições do pós-clássico. Um exemplo disso é 

a  presença  sensível  de  influências  do  aramaico,  tanto  no  léxico  como  na  gramática 
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(D-A, 2005, pp. 27-28). Também há um número elevado de palavras raras ou 

de ocorrência única (hapax legomena)  em comparação às  outras  obras  que perfazem o 

corpus do hebraico clássico (P, 1977, p 34).

Outro traço  que  denuncia  a  redação  tardia  da  obra  é  a  ortografia  utilizada.  O 

hebraico antigo não marcava senão consoantes na sua forma escrita — caraterística que 

explica  o  porquê de  não haver  vogais  no  alfabeto  dessa  língua  —,  já  que,  por  razões 

endógenas  comuns  às  demais  línguas  semíticas  nessa  altura,  a  fase  antiga  do hebraico 

independia relativamente dos sons vocálicos, contando mormente com as consoantes para a 

compreensão das raízes, e do contexto para o entendimento da função sintática. Por essa 

razão, a grafia não marcava nenhuma vogal (S-B, 1993, pp. 16-18, 76-85). A 

progressiva utilização de determinadas consoantes (ו ,ה ,א  e י) para representar algumas 

das vogais em certos contextos fonéticos, conforme a língua necessitaria cada vez mais 

distinguir,  à medida em que evoluía,  só se daria no período clássico2.  Essas consoantes 

usadas para simbolizar vogais conhecem-se atualmente pelo nome latino de matres lectionis, 
e uma palavra que é escrita com o acréscimo de  matres lectionis é chamada “plena”, em 

oposição à escrita “defectiva” que só utiliza consoantes genuínas, conforme o uso antigo. O 

uso de grafias plenas é, por esse motivo, tão mais assíduo quanto mais recentes sejam os 

textos (D-A, 2005, p. 28). Em relação ao Cântico, este traz mais de sessenta por 

cento dos vocábulos em escrita plena, isto é, a maior percentagem encontrada em qualquer 

texto hebraico clássico (D-A, 2005, p. 29).

Se, por um lado, a presença de algumas palavras nitidamente persas (ou oriundas de 

idiomas adjacentes que tenham sofrido a influência do persa), assim como vocábulos de 

possível  origem ou mediação grega, faz crer que este livro tenha sido composto numa 

época que sucedeu à dominação da Judeia por parte dos impérios aquemênida e selêucida 

(D-A, 2005, p. 65 -71), por outro lado, pode-se afirmar que se dataria de antes 

2 A marcação de todas as vogais (necessária à manutenção da pronúncia na língua litúrgica) é ainda mais 
posterior, com a solução gráfica de acrescentar sinais  diacríticos chamados  que são) [nekuˈdot] נקדות
pontos e traços ao redor das consoantes), preservando assim a ortografia consonantal já estabelecida. Essa 
pontuação só foi criada depois mesmo do fim do uso do hebraico como vernáculo, por uma escola de 
editores aos quais a História convencionou chamar “massoretas” (G, 1846, pp. 37-39). 
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dos meados de 200-100 a.E.C., período provável de quando o canto teria, pela primeira  

vez, sido traduzido para o grego  (P, 1977, p. 19)3.  A essa altura, o livro já era tido 

como divinamente inspirado e estava em vias de assegurar a sua posição no cânon das 

chamadas Sagradas Escrituras (F M, 2000, pp. 41, 53-65). O livro figura 

atualmente  numa  compilação  com  outros  livros  de  mesma  origem  etnocultural, 

compilação esta que hoje se conhece por Bíblia Hebraica.

A questão da integridade do texto e da sua unidade literária está imbricada com a  

questão do seu propósito e uso originais, da qual se tratará mais adiante, e que permanece  

mal-resolvida  (P,  1977,  p.  40):  seria  um canto  para  himeneus?  Uma adaptação  de 

cantos cúlticos politeístas? Um jogral para o deleite erótico (orgiástico ou esponsal)? Ou 

uma liturgia fúnebre? Que partes pertencem ao estado original do texto? Quais foram os 

acréscimos  posteriores?  Houve  perda  de  algum  verso?  O  que  poderiam  conter  essas 

possíveis porções faltantes? São questões para as quais não há consenso.

Pode-se  dizer,  porém,  que,  ao  menos  nos  últimos  dois  mil  anos,  esse  canto 

sobreviveu à prova do tempo num relativo bom estado — especialmente se comparado a 

outras porções de literatura hebraica antiga, conforme se pode observar nos fragmentos do 

Cântico que foram preservados dentre os chamados manuscritos do Mar Morto (F, 

2005, pp. 96-104), estes que, selados em recipientes desde o primeiro século desta era, 

foram encontrados nas cavernas entre as décadas de 1940 e 1950. Deduz-se, portanto, que 

tenha havido prováveis poucas alterações consideráveis ou deslocamentos de passagens no 

texto, desde então. Isso talvez se deva ao fato de que a aprendizagem e a repetição dele por  

via oral popular hajam impedido grandes mudanças no texto escrito por parte de qualquer 

autoridade ou escriba (P, 1977, pp. 21-22). 

Da forma como chegou aos dias atuais,  o  Cântico dos Cânticos  é iniciado por um 

cabeçalho (capítulo I, versículo 1,  B H, 1997, p. 1325) que é uma descrição 

sucinta de como se pensava o poema. Esse cabeçalho é destacado do restante do conteúdo 
3 A  data  exata  do  empreendimento  dessa  tradução  —  chamada  coletivamente  Septuaginta ou, 

abreviadamente em algarismos romanos, LXX —, contudo, também é controversa. É Fernández Marcos 
(2000, passim) quem oferece detalhadas explicações de quais pistas estilísticas e referenciais apontam para 
uma data entre 300 e 200 a.E.C., senão ligeiramente anterior.
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do livro, e o que lhe segue é uma sequência de versos de forte apelo emocional (L, 

2001,  p.  87).  À parte  a  escansão  em versos  (a  qual,  por  vezes,  não  é  clara  e  contém 

ambiguidades), o texto corria ininterrupto nos manuscritos antigos, até ser, no século XIII,  

agrupado em oito capítulos, os quais foram, no século XV, segmentados em versículos, 

seguindo o estilo então adotado para todo o restante da Bíblia pelo rabino Natã (S, 

1986,  p.  23).  E  essa  é  a  forma  na  qual  o  livro  se  encontra  em  todas  as  edições  

contemporâneas,  apesar  de  algumas o  subdividirem  (ou  redividirem)  em  seções 

encabeçadas por subtítulos, que parecem intencionar serem explicativos (ou enviesadores da 

compreensão) do conteúdo.

É notório que o Cântico é, em princípio, um poema de amor, como se deduz desde 

o seu segundo verso (B H, 1997, p. 1325), o qual inicia com o pedido de um 

beijo. E, seguindo a tradição das canções de amor da Antiguidade, tanto as egípcias como 

as de culturas afins do Oriente Próximo (F, 1985, p. 298-300), esta canção hebraica 

refere-se  quase  obsessivamente  a  desejos  passionais  e  tem  uma  atenção  aos  detalhes 

anatômicos inesperada para pessoas que cultivem o espírito e costumem ignorar o corpo, e 

também intimidades (das que podem e costumam advir de um amor físico), tanto em 

termos  de  metáforas  bucólicas  de  lírios  e  ovelhas,  como  de  formas  que  hoje  talvez 

pudessem ser classificadas como obscenas — um verdadeiro abalo para quem se habituou à 

coleção dos תהלים [tehiˈlim] (conhecida em português como o Livro dos Salmos), esta que 

representa a esmagadora maioria dos poemas que nos legaram os antigos hebreus.

Assim, esse escrito parece deslocado dos demais no seu entorno4 (numa compilação 

que, de uma forma ou de outra, embasou grandes religiões do Ocidente), ou pelo menos 

não dá ares de condizer com a forma como o livro sagrado é comumente representado no 

imaginário coletivo.

É verdade que o Cântico dos Cânticos ocupa relativamente poucas páginas da Bíblia, 

em qualquer que seja a edição. Mas o silêncio que hoje se faz em torno dele na maioria das  
4 Deslocado dos demais livros chamados “salomônicos”, assim como deslocado mesmo da seção dentro da 

qual  se  encontra,  na  Bíblia  Hebraica,  aquela  à  qual  a  tradição  judaica  chama כתובים [ketuˈvim] 
(“Escritos”),  que é  a porção mais  mista  e  de mais  difícil  classificação geral,  por  conter  desde longas 
crônicas históricas até coleções de aforismos avulsos.
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instituições religiosas poderia fazer crer que ele nem sequer lá se encontra: raramente se 

comenta acerca dele nos púlpitos, parcos são os comentários bíblicos que atualmente lhe 

dedicam mais do que algumas páginas ou qualquer aprofundamento (C, 2003,  p. 4). 

Tome-se como exemplo o caso concreto das igrejas protestantes:

Dentre os livros bíblicos, o Cântico dos Cânticos é um dos mais relegados 
ao ostracismo, ao menos na prática litúrgica da maioria das igrejas. Nas 
poucas vezes em que alguém faz uso do texto, o faz orientado por uma 
interpretação alegórica (“Deus e seu povo” ou “Cristo e a Igreja”). Poucas 
vezes a leitura busca outros referenciais ou é feita simplesmente de modo 
“natural”,  e  mesmo  quando  se  tenta  fazer  isso,  a  interpretação  sofre 
condicionamentos derivados de certo consenso moral  que se esquiva de 
algumas passagens, pelo incômodo que causam (C, 2010, p. 117).

Essa omissão atual torna-se mais flagrante quando se verifica que, pelo menos na 

tradição cristã,  o  Cântico já  esteve entre as  porções  mais  comentadas de todo o cânon 

bíblico, mesmo em comparação com o Novo Testamento (C, 2005, pp. 21, 36). 

De fato, o medievo legou-nos mais manuscritos desse livro do que de  qualquer outro da 

Bíblia cristã (até mesmo do que os Evangelhos), assim como houve então mais sermões 

escritos sobre ele do que sobre qualquer outro livro bíblico, à exceção dos Salmos e do 

Evangelho de João (C, 2003, p. 4).

E, ainda com tantas interpretações que dele foram extraídas, o conteúdo desse texto 

mostra-se à leitura como uma discrepância que requer explicação, segundo Bloch e Bloch 

(1998): os Cantares voltam a atenção à vida privada sem nenhuma preocupação com atos 

públicos ou com o benefício da comunidade; não há menção a pactos divinos, nem a povo 

escolhido,  nem  a  matrimônio,  nem  a  descendência,  nem  ao  cumprimento  de 

mandamentos. Ao invés disso, encontra-se aí um vivo interesse na experimentação sexual, 

na idealização da inocência pastoral e na apreciação estética do corpo humano (B & 

B, 1998, p. 27), aparentemente sem interesse para religiões ocidentais cujo pilar basal 

é a culpa, em que o tema do sexo e do corpo se mostra frequentemente como tabu. As 

várias vertentes do cristianismo, desde os escritos de Paulo de Tarso (I século da era atual) 

sempre priorizaram a castidade e louvaram o celibato, mesmo nas igrejas que permitem o 
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casamento dos seus clérigos. E inclui-se nesta lista também o judaísmo, ao qual a culpa 

sexual também é inerente, por se encontrar muito aquém dos padrões de moralidade que 

hoje a sociedade laica julga aceitáveis (B, 1986, p. 141), já que somente determinadas 

formas de sexo são permissíveis segundo a conduta religiosa judaica (que é chamada, em 

hebraico, הלכה [halaˈχa]). O judaísmo não está mais aberto que o cristianismo à revolução 

sexual,  como  se  poderia  pensar,  numa  análise  mais  superficial.  Apesar  de  os  rabinos 

ostensivamente rejeitarem a associação do ato sexual com a culpa, advogam, por exemplo, 

que a única esfera em que a conjunção carnal é permitida é entre um casal devidamente 

unido pelos laços do matrimônio (B, 1997, p. 212), o que, obviamente, não é o caso 

quanto às personagens do Cântico dos Cânticos (C, 2003, p. 119), cujos encontros só 

têm lugar ao ar livre, ou às escondidas em locais ocultos (B H, 1997, p. 1327, 

capítulo II,  versículo 4),  ou pelas  noites  amedrontadas pelo pudor do flagrante (B 

H, 1997, p. 1331, capítulo V, versículo 2), que ardem de desejo de poder levar o 

outro publicamente à sua própria casa (B H, 1997, p. 1334, capítulo VIII, 

versículo 1-2), e que terminam o seu conto não em lua de mel, mas com um convite a  

fugir (B H, 1997, p. 1336, capítulo VIII, versículo 14).

Um livro extremamente erótico, numa conjuntura religiosa que jamais admitiria na 

vida real os eventos que o seu conteúdo narra, não se encaixa numa compilação canônica 

e, no entanto, ei-lo lá. 

As tentativas de justificar ou explicar essa incongruência devem ter forjado outros 

planos interpretativos do texto, que visassem a sublimar essa sexualidade pulsante e adequar 

o livro ao uso religioso5: surgiria aí a mistificação do Cântico dos Cânticos.
A  partir  de  determinado  ponto  da  História  antiga,  o  tema  do  amor  (físico  e 

psicológico) teria deixado de ser matéria digna de figurar, por si só, num escrito sagrado. 

Nesse momento, as autoridades religiosas passaram a procurar no Cântico um significado 

5 É isso, em parte, o que provavelmente explica o volume maciço de interpretações e sermões do Cântico 
dos Cânticos que foram escritas na Idade Média, assim como a diminuição gradual desses comentários 
alegóricos à medida em que, após a vulgarização do acesso à Bíblia, a interpretação natural e literal do 
texto se tornava mais óbvia às massas, injustificando a maior parte dessas interpretações impostas pelas 
instituições religiosas.
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oculto,  mais  elevado,  que endossasse  a  sua  condição canônica:  o livro não poderia  ser 

somente sobre paixão e sexo, porque isso não era mais visto como suficientemente divino 

— visão essa que ainda persiste tanto no meio judaico como no cristão, como se pode 

depreender, por exemplo, do discurso do rabino Weitman (apud W, 2003, p. ii) 

em  consonância  com  o  do  padre  Stadelmann  (1998,  p.  22).  Foi  assim  iniciada, 

primeiramente  no  seio  do  judaísmo,  a  interpretação  do  Cântico como  alegoria,  cuja 

evidência  mais  antiga  é  a  que  se  acha  no  Targum  (em hebraico,  .6([taʁˈɡum] תרגום 

Posteriormente, essa releitura mistificante seria também abraçada, com algumas alterações 

de  cunho doutrinário,  pelo  cristianismo  e,  com o  triunfo  numérico  deste  no  mundo 

ocidental,  tornou-se a principal  interpretação do texto, adquirindo, mais tarde, o  status 
dogmático.

Sabendo-se que o  Cântico foi primordialmente traduzido por pessoas com origem 

ou intenção religiosas, é de se esperar, portanto, que essa interpretação tenha, finalmente, 

adentrado as leituras que geraram as traduções que dele se fizeram. Abordar essa questão 

leva diretamente ao problema a que se dispõe esta dissertação, do qual se trata a seguir.

6 A palavra [taʁˈɡum] תרגום   significa “tradução”, mas pode ser melhor entendida como “exposição”, no 
sentido  em  que  hoje  dizemos  versão  livre.  Essa  obra  consiste  em  uma  interpretação  do  texto 
tradicionalmente dita como tendo sido executada pelos judeus retornados da Babilônia, os quais haviam 
perdido o hebraico como língua falada. Essa paráfrase não parece ter tido a intenção de descobrir o que o  
autor queria dizer originalmente, mas antes os elementos do texto original são indumentados de uma 
visão que o atualiza, imbuindo-lhe um significado alegórico (C, 2005, p. 31).



17

1.1 Problema

Consoante Frye (1983, p.  53),  qualquer livro que se queira dizer  ou tenha sido 

reputado  por  sagrado  envolve-se  intrinsecamente  com  as  condições  linguísticas  que 

caraterizam a poesia. Essas condições são explicadas por Jakobson (2007, p. 127) como 

consequência de um “pendor para a mensagem como tal”, a que se pode chamar  função  
poética, esta que é partilhada tanto por poesia como por religião.

É compreensível,  destarte, que os livros que vieram a figurar no cânon sagrado 

tenham sido lidos, ao longo da sua longa história exegética, em três diferentes graus de 

polissemia (F, 1983, pp. 221-223). O primeiro destes níveis, a leitura literal, interpreta 

os textos pelo seu valor nominal. No segundo nível, predomina a leitura alegórica, na qual  

se abstrai do nível mais mundano um significado velado, por vezes místico, que enriquece 

o texto semioticamente e lhe dá matizes de relevância. O terceiro nível é aquele que deduz 

do segundo um ensinamento moral que deve ser levado para a vida prática do fiel.

O Cântico dos Cânticos não é exceção. De fato, pode-se dizer que todos os livros que 

hoje compõem a Bíblia, apesar de a maioria não ter tido uma intenção literária original,  

são  ricos  em  recursos  a  figuras  de  linguagem  (F,  1983,  pp.  53-54),  e  nuanças 

metafóricas e metonímicas possivelmente de diferentes graus (pp. 220-223) que foram e 

são largamente exploradas nos níveis interpretativos acima citados. É importante, porém, 

ter em mente que esses níveis interpretativos alegóricos, místicos e morais, para além do 

mais  textualmente explícito,  são,  via  de regra,  desdobramentos  exegéticos  posteriores  à 

elaboração do texto, os quais, o mais das vezes, pouco ou nada têm em comum com a 

proposta original do texto no seu contexto de produção. No caso do Cântico, por exemplo, 

essa tardança em ser lido como uma alegoria pode ser constatada no fato de que a LXX 

(1979, pp. 260-270), que é o testemunho mais antigo da presença do texto no arcabouço 

religioso, preserva toda a intricação linguística e o obscurantismo diegético do original, 

mas não apresenta leituras não literais (P, 1977, pp. 90-91).
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Mas, como assinalava Renan (1861, p. 1), logo na introdução da sua obra, não foi  

necessariamente pela dificuldade da linguagem que as passagens do  Cântico dos Cânticos 
foram muito diversamente interpretadas ao longo dos séculos. A leitura literal, tendo sido,  

com o tempo, relegada a  segundo plano em prol da alegoria,  via de regra calcada na 

dimensão metafórico-metonímica do texto, seria posteriormente obliterada a fim de auferir 

uma leitura moral.  As diferenças entre as  numerosas  interpretações em cada um desses 

níveis são sensíveis. É estranho reparar que um livro tão pequeno tenha engendrado uma 

massa tamanha de explicações tão distintas:

No composition of comparable size in world literature has provoked and 
inspired such a volume and variety of comment and interpretation as the 
biblical Song of Songs […] which the savant Saadia long ago likened to a 
lock for which the key had been lost7 (P, 1977, p. 17).

E a procura por essa elusiva chave parece fechar ainda mais a tranca. Cavalcanti 

(2005, p. 47) afirma que “[t]antas e tão disparatadas interpretações ao longo dos séculos 

contribuíram para tornar ainda mais obscuro o poema”. A necessidade de ler o texto como 

qualquer  coisa  que  tenha  mais  relevância  que  um poema  erótico  levou  a  verdadeiros 

malabarismos hermenêuticos e associações alhures impensáveis. 

Pela sua influência duradoura na cultura ocidental, o Cântico, assim como os demais 

livros da Bíblia, ultrapassou os limites da religião e hoje se pode dizer leitura obrigatória  

nos círculos literários. Ocorre, porém, que o leitor contemporâneo não lê aí o texto de 

(talvez) dois milênios e meio atrás, mas, em princípio, todos os leitores atuais são herdeiros  

de uma trajetória de leituras que se foram sobrepondo à intentio auctoris e, hoje, o livro em 

questão já sofreu transformação, no sentido dado a este termo por Gadamer (2006, pp. 

110-113):  a  obra  de  arte  não pode ser  isolada  das  condições  em que ela  é  retomada, 

porque, ao ocorrer esse tipo de isolamento, o resultado é uma abstração que não é a obra, 

mas um espectro dela (op. cit., p. 115).

7 O que  se  pode  traduzir  por:  “Nenhuma composição  de  tamanho comparável  na  literatura  mundial 
provocou e inspirou tamanho volume e variedade de comentário e interpretação como o Cântico dos 
Cânticos bíblico […] que o sábio Saadia há muito comparou a uma fechadura cuja chave se perdera”.
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Ocorre ainda que — é fato sabido — a maioria das pessoas não lê os livros da Bíblia 

na  língua  original,  mas  por  meio  de  traduções.  É  de  extrema  importância,  então, 

problematizar o papel da mediação dos tradutores no recebimento da obra por parte do 

público.  E,  pelo  fato  de  que  o  processo  tradutório  envolve  precisamente  um  ato  de 

reescritura por uma terceira parte, questiona-se o quanto das interpretações não literais do 

texto-fonte vazaram para os textos traduzidos e como as expetativas do público-alvo de 

cada uma dessas traduções podem ter influenciado no processo.
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1.2 Hipótese

Conforme  acima  dito,  toda  tradução  é  um  processo  de  reescritura.  Portanto, 

hipotetiza-se aqui que os tradutores suavizaram ou realçaram o conteúdo erótico do texto.  

Isso  pode  ter-se  dado  sob  a  influência  da  sua  formação  discursiva,  seja  por  parte  de 

tradutores com afiliação ou intenção religiosa, seja em traduções não confessionais (de 

intenção  primordialmente  literária)  em que  se  pode  ter  desejado  velar  ou  sublinhar  a 

discrepância  percebida  entre  a  sexualidade  apontada  no  poema  e  a  religiosidade 

contemporânea que o sacraliza.

Segundo  Lefevere  (2002,  p.  7),  os  parâmetros  ideológicos  fatalmente  regem  o 

processo  tradutório:  a  fim de  tornar  uma obra  literária  estrangeira  aceitável  à  cultura 

recipiente, os tradutores frequentemente adaptam-na à poética (aí inclusa a ideologia que 

lhe é peculiar) da cultura-alvo. A escolha do sentido pelo qual se traduz cada palavra pode 

significar muito. Vê-se que sempre foi prática corrente a adequação do texto traduzido ao 

público da cultura recipiente, em maior ou menor proporção, em diversas eras da história, 

por vezes em detrimento do que dissesse o original (W & E, 2006, pp. 

81-82). E, conforme denuncia Venuti (2003, p. 67), a tradução inevitavelmente domestica 

o texto-fonte, inscrevendo-o com valores linguísticos e culturais que sejam inteligíveis ao 

leitor da língua-alvo.

Procede-se, pois, a definir o que se pretende analisar, nesta dissertação, a fim de que 

se aufiram os dados que possam verificar a hipótese de que o significado do texto do 

Cântico, em língua portuguesa, foi alterado nos processos interpretativos que deram origem 

às traduções de que se dispõe hoje.
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1.3 Objetivos

1.3.1 Geral

Objetiva-se, com este trabalho, comparar duas diferentes traduções do Cântico dos  
Cânticos,  a  de  Gorodovits  e  Fridlin  (2006)  e  a  de  Campos  (2004),  ambas  em língua 

portuguesa, mas cada uma com um posicionamento discursivo diferente. Observar-se-ão as 

passagens que se considerem mais difíceis (com eventual recurso ao texto de partida), tanto 

devido a ambiguidades sintáticas que levem a interpretações variadas, quanto a metáforas 

ou metonímias que gerem sensível  divergência semântica nas traduções, principalmente 

devido a possíveis referências sexuais explícitas ou sutis.

1.3.2 Específicos

Para aceder ao bom fim do objetivo proposto, intenciona-se:

. Compreender as diferentes interpretações do livro, religiosas e laicas; 

. Examinar como foram diferentemente traduzidas as porções do livro que contêm 

fortes indícios de erotismo;

.  Considerar  a  polissemia  nas  metáforas  ou  metonímias  do  texto  hebraico  que 

causem as  possíveis  discrepâncias  entre  as  traduções  destas,  principalmente  no  que diz 

respeito a possíveis leituras eróticas;

. Discernir os matizes interpretativos e discursivos que transparecem das traduções, 

em relação ao público-alvo de cada uma.
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1.4 Metodologia 

Nesta  pesquisa,  prepondera  o  caráter  documental.  Tendo  em vista  o  objeto  de 

estudo e a problemática acima apresentada, sabendo-se também que “[t]anto os métodos 

quanto as técnicas devem adequar-se ao problema a ser estudado, às hipóteses levantadas e 

que se queira confirmar” (M & L, 2007, p. 165), a abordagem aqui proposta 

não poderia ser senão qualitativa, porque “trabalha, sobretudo, com textos” (F, 2004, p. 

27). Esse  tipo  de  pesquisa  é  definido  por  Bogdan  e  Bliken  (1994,  p.  48)  como 

essencialmente descritivo,  em que  os  dados  são  recolhidos  “em forma  de  palavras  ou 

imagens e não de números” (B & B, ibidem).

Nesta seção, portanto, apresentam-se e explicam-se as feições e os procedimentos 

dessa pesquisa, assim como a escolha do método para a geração dos dados. Efetivamente, 

não se trata de uma verdadeira escolha, já que, tendo-se dito que este estudo se tratará de 

uma pesquisa de material documental, conforme caraterizada por Marconi e Lakatos (2007, 

p. 176), o próprio objeto de estudo é “o fator determinante para a escolha de um método” 

(F, 2004, p.  21).  O método empregue,  portanto,  foi  demandado pela  natureza do 

objeto: no corpo deste texto, dá-se lugar não só ao cotejamento, mas também à polêmica, 

com a humildade da ausência de certezas categóricas.

Convém, outrossim, definir o corpus a analisar. Apresenta-se a seguir a identificação 

de um texto de partida e descreve-se o conjunto dos textos de chegada, assim como os 

critérios qualitativos utilizados na escolha desses textos, tendo em conta os objetivos do 

estudo. 

Deve-se, primeiramente,  apontar uma edição hebraica do texto que seja  tomada 

como original. Servir-se-á aqui da versão chamada massorética, por ser aquela presente nos 

manuscritos que estavam disponíveis desde a tradução de Almeida (1819). A edição do 

texto massorético será aquela publicada pela Sociedade Bíblica Alemã de Estugarda (B 

H, 1997), de grande reputação mundial, a qual se apresenta como adequada por ser 
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extremamente fiel ao códex de Leningrado (op. cit., pp. -), que é o mais antigo 

manuscrito completo da Bíblia Hebraica (T, 2001, pp. 46-47), na forma cristalizada que 

entrou para o cânon, a partir dos quais também se supõe que a maior parte das traduções 

em português tenha sido executada.

Em seguida, coligem-se e cotejam-se as edições do texto de Cantares em tradução 

direta do hebraico para a língua portuguesa. Esses textos foram produzidos por tradutores 

de diferentes orientações confessionais. Para este estudo, que tem um caráter ensaístico e 

inicial, pretenderam-se analisar comparativamente apenas duas traduções, sendo uma de 

cunho e direcionamento religioso (G & F, 2006) e outra de pretensões 

mormente  literárias  (C,  2004),  a  fim  de  que  se  possa  abarcar  uma  gama  de 

interpretações. Em estudos posteriores, contudo, pode-se alargar esse número de traduções 

analisadas, para auferir resultados mais abrangentes.

Será adotado o processo ilustrado por Flick (2004, p. 27) como “uma trajetória que 

parte da teoria em direção ao texto, e outra do texto de volta para a teoria”, isto é, dá-se 

lugar a uma análise comparativa dos versos destacados para a presente análise em cada uma 

das traduções, identificando os indícios da presença do tradutor. É importante enfatizar que 

não se procurarão por “erros” ou “acertos”, já que não se avaliará cada tradução em relação 

a uma suposta interpretação “correta” do original,  mas sim qual  é a  interpretação que 

transparece nos detalhes do produto final de cada tradução, em termos de usos lexicais, 

sintáticos e semânticos.

Por não ser esta pesquisa de cariz teológico, nem se inserir no domínio das ciências 

da religião, concentrar-se-á nos textos das traduções, apesar de se servir ocasionalmente de 

obras de exegese, apologética e comentário bíblico, oriundos de vertentes judaicas e cristãs, 

estas  tanto  católicas  como  protestantes.  Ressalva-se,  entretanto,  que  estas  se  prestarão 

unicamente para auxiliar a perceber a orientação religiosa de cada vertente que subjaz às 

possíveis razões das escolhas dos tradutores. Este trabalho não intenciona listar ou comentar 

as interpretações religiosas tradicionais do livro, nem tampouco criticar a apropriação das 

alegorias à conduta ou à crença dos fiéis que se utilizam dessas leituras.
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É um pressuposto da pesquisa qualitativa o pensamento de que “as pessoas agem em 

função  de  suas  crenças,  percepções,  sentimentos  e  valores”  (A-M  & 

G, 1998, p.  131),  o que tem implicações sobre o seu comportamento, 

investindo-o de significados ocultos não facilmente percetíveis na superfície, mas passíveis  

de entendimento, uma vez que se aprofunde a busca pelos seus motivos.

Acredita-se, destarte, que as marcas dessas escolhas estejam pelo texto e que elas 

possam denunciar o posicionamento do tradutor, mesmo que não seja estritamente possível 

reconstruir todo o pensamento do indivíduo que o tenha levado a escolher esta ou aquela 

alternativa tradutória em relação às demais.

A literatura necessária para a compreensão do problema e das análises do objeto 

deste estudo desenvolver-se-á em três eixos: (1) teoria da literatura, principalmente no que 

concerne aos gêneros literários; (2) teoria da tradução, com ênfase nos teóricos descritivos 

que tratam o processo tradutório do ponto de vista social e discursivo; e (3) análise do 

discurso, em especial baseando-se nos postulados de Mikhail Bakhtin (1987, 1993, 2003, 

2009)  conjugados  aos  de  Dominique  Maingueneau  (2008,  2010a,  2010b)  acerca  do 

diálogo interdiscursivo.

Conforme já foi dito, a edição do texto-base hebraico que será utilizada para este 

trabalho  é  aquela  constante  na  Biblia  Hebraica  Stuttgardensia (B H,  1997). 

Porém, para facilitar a procura em outras edições (ou traduções) de excertos mencionados,  

quando forem citadas passagens extraídas da obra, para além da referenciação normal da 

ABNT, utiliza-se a numeração tradicional da divisão em capítulos e versículos adotada nas 

edições contemporâneas da Bíblia, coletânea em que o Cântico dos Cânticos é comumente 

publicado. Os capítulos serão aqui numerados em algarismos romanos, separados por um 

ponto do número dos versículos em arábicos,  e.g.: I.2 (capítulo primeiro, versículo dois), 

VI.3 (capítulo sexto, versículo três). Os intervalos de versículos seguidos serão marcados por 

um hífen entre o primeiro e o último versículo do intervalo referido, ao passo que versos de 

um mesmo capítulo tomados separadamente serão separados por uma vírgula,  e.g.:  I.2-4 

(capítulo primeiro,  versículos de dois  a quatro),  VI.3,7 (capítulo sexto,  versículos três  e  
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sete). É notório que esse formato de referenciação não é o mesmo que é prática comum, 

atualmente, nas obras que circulam nos meios religiosos, nos quais se prefere a numeração 

em arábicos, tanto de capítulos como de versículos, estes separados por dois pontos (:), e.g.: 
1:2 (capítulo primeiro, versículo dois). Escolheu-se, contudo, aquele formato alternativo já 

explicado para deixar mais clara a diferenciação entre capítulo e versículo, assim como para 

poder reservar a numeração de capítulos em algarismos arábicos somente para quando se 

referir aos capítulos internos a esta dissertação.



עד
באת  ןמאי 

ולךה האתן ולא

 ~ Pirkei Avot

 O que se pode traduzir por: Sabe
De onde vieste
E para onde vais.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Os gêneros literários na obra

Conforme se depreende do seu próprio cabeçalho, o texto do Cântico dos Cânticos é 

de longa data considerado como um canto (lírico)8, que se escreve, em hebraico, שיר [ˈʃiʁ]. 
Aquele que inseriu esse título — quem quer que tenha sido, afinal, conforme se verá no 

capítulo  5,  o  cabeçalho  foi  posteriormente  adicionado  ao  texto  —  chama-o  canto e, 

significativamente, não o classifica como um hino (religioso), que no hebraico seria מזמור 

[mizˈmoʁ]. Mais interessantemente para a análise presente, não lhe chama tampouco מדרש 

[midˈʁaʃ] (história). O nome que lhe é dado no cabeçalho é “canto”, e nada além disso,  

mesmo sendo possíveis as combinações: cantos líricos de louvor religioso são frequentes 

dentre os Salmos (B H, 1997, pp. 1145, 1146, 1157, etc.). O relato da criação, 

no Gênesis (B H, 1997, pp. 1-2), é uma canção-história. Mas o poema em 

questão recebeu só a classificação de cântico. Com isso, reconfortam Bloch e Bloch (1998, 

p. 18) que o texto só é lacunar e problemático para os que tentarem vê-lo como qualquer 

coisa que não só um canto lírico. A concretude dos fatos, porém, não dá mostras de ser tão 

simples assim. 

Como repara Lukács (2000, p. 55),  seria  “superficial  e algo meramente artístico 

buscar as características únicas e decisivas da definição dos gêneros no verso e na prosa”.  

Isso porque nem o verso, nem a prosa, nem sequer o mero ato de narrar são exclusivos de 

nenhum gênero literário, como se assinalara desde as primeiras teorizações, entre os gregos, 

dos  quais  Platão  de  Atenas  e  Aristóteles  de  Estagira  (séculos  V  a  IV  a.E.C.)  são 

representantes máximos (apud A  S, 2009, pp. 340-345). A tripartição em lírica, 

drama e  narração,  conforme é compreendida  hoje,  consiste  numa facilitação puramente 

8  Ou uma coleção de cantos — se entendermos dessa maneira o plural השירים [haʃiˈʁim] (“dos cânticos”), 
tal qual Longman (2001, p. 19) afirma ser possível.
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didática  e  funcional  para  efeitos  de compreensão  inteletual  acadêmica  de determinado 

texto; um rótulo necessário a fim de o inserir numa tradição que proporcione a sua análise.

Efetivamente,  a  partição  tríplice  entre  gêneros  incomensuráveis  entre  si  (quais 

sejam, o épico, o dramático e o lírico) parece ser mais recente do que se arroga. A distinção 

entre os membros dessa trindade não se estabelece  a priori.  Na realidade, vendo-se que 

desde sempre fora tão nebulosa, o próprio Aristóteles de Estagira (2007, pp. 19-20) não 

ousou ser taxativo, julgando, por exemplo, poder agregar sob uma mesma classificação — 

na dependência de fatores como o ponto de vista adotado e do efeito obtido —, tanto a 

épica de Homero como o teatro de Sófocles (A, 2007, p. 21). 

Assim, serve-se aqui do ensinamento de Genette (1979, p. 8), para quem a tentação 

de relacionar essa articulação pós-romântica dos gêneros às poéticas clássicas (em especial à 

de Aristóteles de Estagira) deve ser resistida, já que tudo indica que ela não pode ter a sua 

origem retrojetada aos tempos remotos a fim de justificar a sua presunção de obviedade.  

Dessa forma, Staiger (1975), outro dentre os modernos, seguindo nesta mesma direção, 

não vê uma delimitação firme e clara entre gêneros como útil (p. 76) ou mesmo provável:

[N]ão vamos de antemão concluir que possa existir em parte alguma uma 
obra  que seja  puramente lírica,  épica ou dramática.  Nossos estudos,  ao 
contrário, levam-nos à conclusão de que qualquer obra autêntica participa 
em diferentes graus e modos dos três gêneros literários (S, 1975, p. 
15).

Naturalmente, ao longo da história da crítica, atestaram-se qualidades tidas como 

particulares deste ou daquele gênero, mas as suas definições sempre foram de certa forma 

frouxas ou variáveis de um teórico a outro9. Somente dentre os modernos começou-se a 

tentar uma classificação plural quanto a cada gênero, embora as desse tipo ainda sejam 

raras (B, 1983, pp. 33-34, 37). 

Ademais, em se tratando de literatura da Antiguidade — e, em especial, da Bíblia — 

a dificuldade é extrema de tentar traçar fronteiras entre onde acaba a lírica e onde começa a  

9  Contraste-se, por exemplo, Horácio (2007, pp. 19-52) com Longino (2007, pp. 55-114).
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narrativa, ou onde termina o verso e onde inicia a prosa, conforme adverte Frye (1983, pp. 

199-233), através de todo um capítulo que dedica a essa discussão. Isso ocorre porque a 

poesia  hebraica  antiga,  faltando-lhe em grande parte  os recursos que tradicionalmente 

desde  a  modernidade,  no  Ocidente,  se  percebem  como  tipicamente  poéticos  (rima, 

aliteração e assonância), difere da prosa principalmente por recursos estilísticos, como o 

peculiar paralelismo (F, 1983, p. 209), e pela temática, o que fez que livros sapienciais e 

profecias  tenham  sido  largamente  entendidos,  ao  longo  da  História  da  exegese, 

majoritariamente como poesia.

Portanto, não se haverá de ater aqui a classificações demasiado rígidas, preferindo-se 

atestar os conteúdos recorrentes no texto que se coadunem com o que se convencionou 

chamar lírica, drama e épica, a fim de verificar em que grau o  Cântico preenche os seus 

requisitos.  Iniciar-se-á,  naturalmente,  pelo  seu  caráter  mais  óbvio  e  tradicionalmente 

reconhecido, que é o lírico, na seção que se segue.
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2.1.2 O caráter lírico

Compreende-se que o Cântico represente uma exceção notória do restante da poesia 

hebraica antiga que chegou aos nossos dias, de forma mais óbvia, pelo motivo de trazer 

(em sua maior parte) uma voz feminina (G, 2001, p. 58). Ainda que se cedam a uma 

voz masculina todas as falas cujo eu-lírico seja ambíguo entre masculino ou feminino, mais 

da metade dos versos são enunciados por uma mulher  (G, 2010, pp. 106-107). 

Isso intriga principalmente porque o ponto de vista feminino é, via de regra, ausente ou 

secundário na Bíblia, mesmo nas histórias cujas personagens principais são mulheres, como 

Rute ou Ester, nas quais os traços do sistema patriarcal são sensivelmente predominantes.

Para demonstrar isso, é de interesse notar que, no texto (B H, 1997), a 

palavra אב [ˈʔav] (“pai”) não se encontra em absolutamente nenhuma passagem, ao passo 

que  .é repetida não menos que sete vezes, a saber, nos versos I.6 (p (”mãe“) [ʔemˈ] אם 

1326), III.4 (p. 1328), III.11 (p.1329), VI.9 (p. 1333), VIII.1 (p. 1334), VIII.2 (p. 1334), 

VIII.5 (p. 1335)10. Nesses excertos, o lar familiar, alhures associado ao patriarca, torna-se 

aqui beitˈ] בית אמי   ʔiˈmi] (“casa  da  minha mãe”),  e  a  própria  palavra  [ʔaˈχim] אחים 

(“irmãos”)  é  evitada através da circunlocução beˈnei] בני אמי   ʔiˈmi] (“filhos da minha 

mãe”). O poeta-narrador parece servir-se dum conjunto de eufemismos e perífrases para 

evitar  referendar  o  locus do  masculino,  em nítido  contraponto  à  ideologia  que  parece 

prevalecer no restante dos escritos hebraicos antigos, nos quais se vale com frequência dos 

signos  do  sagrado  para  perpetuar  uma  naturalização  legitimante  da  superioridade 

masculina, como o gênero dos adjetivos usados para se referir a Deus (sempre masculino, 

mesmo  quando  o  caráter  mencionado  na  passagem  é  obviamente  feminino),  a 

preponderância dos patriarcas sobre as matriarcas, etc. (F, 1997, pp. 102-105).

Outrossim, a mulher como um ser, no poema, não é objetificada (B, 2001, 

p. 29). Ela não funciona como instrumento de manutenção familiar; muito pelo contrário,  

10 Para conferência, reproduz-se, nos anexos, tanto o texto hebraico como as duas traduções escolhidas.
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os  encontros  às  escondidas  ou em locais  ermos,  conforme narrados  no poema (B 

H, 1997) nos versos I.4 (p. 1326), II.4 (p. 1327), II.9 (ibidem), III.4 (p. 1328), V.2-5 

(p. 1331), VI.11 (p. 1333), VII.12-13 (p. 1334), não dão nenhuma evidência de ela ser 

casada com o seu amado. Ela não se curva à autoridade do homem por necessidade política 

(como Ester) ou financeira (como Rute), mas antes se entrega por pura vontade e desejo 

amoroso. Com efeito, mesmo a sua sexualidade não é passiva (C, 2010, p. 130): por 

repetidas vezes é ela quem procura o seu amante. É  dela que partem a maior parte dos 

convites e imperativos, e é ela quem o leva para casa, numa posição feminina atuante em 

face do amor que não é estranha às canções eróticas egípcias nem às mesopotâmicas (F, 

1985, p. 305)

Intriga reparar também na descrição divinizante do corpo masculino, que é uma 

das razões que levou Goitein (2001, pp. 59-60), na contemporaneidade, a postular uma 

autoria  feminina  do  Cântico.  Não  caberia  a  contra-arguição  de  que  o  letramento  das 

mulheres  seja  algo  ausente  na  Antiguidade:  pelo  menos  duas  mulheres  são  citadas  em 

escritos antigos hebraicos que escrevessem canções (B, 2001, p. 28), apesar de estas 

não serem de cariz lírico, mas religioso. A autoria lírica feminina tampouco era inédita nos 

poemas do Egito Antigo, onde também, nos seus diálogos, os amantes revezavam vocativos 

de “irmão” e “irmã” ― a proximidade espacial e cronológica torna suspeita essa semelhança 

com o Cântico (G, 2001, p. 60-61); porém, se isso definiria uma influência direta da 

poética egípcia sobre a hebraica, ou se só se podem tratar de desenvolvimentos paralelos,  

não é ponto pacífico (cf. F, 1985, p. 192). A lírica parece associar-se fortemente ao lugar 

feminino, no Egito e na Judeia como na Grécia. De fato, há na poesia grega toda uma 

simbologia mítica em que a lírica se achega a colar-se ao feminino como se este fosse uma 

espécie de lugar ou função mental imanente.

Com efeito,  de ainda maior  interesse  é  reparar  que o enaltecimento à ideia  do 

masculino é cotejado com a descrição das reações corpóreas na voz feminina, num recurso 

fortemente reminiscente à poesia de Safo de Lesbos (séculos VII e VI a.E.C.), poetisa grega 

cujas obras também proveem um exemplo da autocontemplação emotiva em resposta ao 
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ente querido. Reflexos disso podem facilmente ser observados no poema sáfico em que o 

amado é comparado a um deus (R, 1964, pp. 62-63), onde se constata uma profunda 

noção da manifestação física do amor através de estímulos sensoriais externos. Tanto aí 

como no  Cântico,  observam-se  a  reiterada  sinestesia  para  descrever  as  sensações,  assim 

como  a  propositalmente  mostrada  divergência  entre  a  simplicidade  do  estímulo  e  o 

desequilíbrio que dele é consequência, expressos a partir duma perspetiva completamente 

subjetiva. Essa semelhança, se admitida a redação pós-helenismo da obra, pode não ser 

mera coincidência.

É tentadora, portanto, a atribuição autoral do  Cântico a uma mão feminina, para 

fornecer mais leituras ao poema, através da analogia com Safo, porque, como diria Bakhtin 

(2003, p. 191), o autor como entidade discursiva singulariza-se por não ser visto como 

pessoa nem como agente, nem como narrador, mas como autorizador da leitura. E assim a 

imagem que se tiver (ou construir) dele pode dar ao leitor o tom para a interpretação da 

obra. Naturalmente, apesar de ser uma hipótese considerável, não é necessário que, por 

esses motivos, o Cântico seja composição de uma mulher. E, de qualquer forma, a autoria 

feminina não diminuiria nem acrescentaria à beleza desta obra, que se sustenta mesmo que 

anônima.

O lirismo e as suas ramificações são relativamente fáceis de se asserir em se tratando 

do objeto em questão. Um aspeto ligeiramente mais controverso, porém, nem por isso tão 

tardiamente atestado é o caráter dramático que ali se encontra. Disso se tratará a seguir.
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2.1.3 O caráter dramático

Primeiramente, supõe-se que o drama deva conter agentes que se possam definir 

como  personagens11.  Ora,  está  visto  que  há  adjetivos  e  formas  verbais  masculinas  e 

femininas12 alternativamente  associados  à  primeira  pessoa  do  singular:  por  exemplo, 

compare-se  I.5  com  I.9  (B H,  1997,  p.  1326).  Há  também  repetidas 

referências a segundas pessoas do singular e do plural, como em V.1,2 (pp.  1330-1331); 

assim como a terceiras pessoas do plural, como em III.3 (p.  1328). Isso aponta para uma 

pluralidade (no mínimo,  uma dualidade)  de locutores.  Outrossim,  essas  vozes  fazem e 

respondem perguntas, como em VI.1-2 (p. 1332). Tudo isso não pode senão sugerir uma 

presença de personagens no texto. 

A presença de personagens no texto é, efetivamente,  tão óbvia que, no mínimo 

desde o tempo dos Pais da Igreja, já se aventou a possibilidade de que se pudesse tratar 

originalmente de um drama (C, 2005, p. 71) para ser encenado ou recitado por 

uma pluralidade de “atores” — se não for demasiado anacrônico ou anatópico usar esse 

termo para os designar — (P, 1977, pp. 34-35). Bloch e Bloch (1998, p. 16) rejeitam 

essa teoria no que diz respeito a uma intencionalidade teatral na composição do texto, 

apesar de cederem ao fato de que a predominância do que parecem ser monólogos ou 

diálogos surta um efeito dramático na leitura (ou audiência, quando provavelmente, nos 

seus primórdios, o poema devia ser mais recitado ou cantado do que silenciosamente lido). 

Nisso concorre Booth (1983, p. 162) ― para quem a narração é o domínio do 

enredo, ao passo que o drama é o domínio da personagem ―, quando assevera que, mesmo 

11  Exime-se aqui, de qualquer discussão acerca de se os agentes nesse texto poderiam ou não ser chamados 
personagens, em virtude de sua maior ou menor atividade narrativa, por esposar-se a ilação de Aguiar e Silva 
(2009) segundo quem, de todo jeito, os agentes “remetem sempre, antes de qualquer evento, ainda que isso só 
se manifeste durante o evento ou depois do evento, para um determinado horizonte de valores, para uma 
determinada ideologia” (p. 694-695). Conclui-se que seria indiferente, portanto, chamá-los de qualquer outra 
nomenclatura mais modalizada ou leniente que esta tradicional.
12  No  hebraico,  os  verbos  conjugam-se  também em masculino  e  feminino,  em  relação  ao  referente 
semântico do sujeito, mesmo que o pronome não varie (R, 2001, pp. 86-87).
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em se tratando duma narração, é dramática a cena cuja resolução dependa de personagens 

que interagem, cujas motivações conflitam uma com a outra, acrescentando:

But if it is to give the impression that the story is taking place by itself, 
with  the  characters  existing  in  a  dramatic  relationship  vis-à-vis  the 
spectator,  unmediated  by  a  narrator  and  decipherable  only  through 
inferential  matching of word to word and word to deed, then this  is  a 
relatively undramatic scene.  On the other hand, an author can present a 
character  in  this  latter  kind  of  dramatic  relationship  with  the  reader 
without involving that character in any internal drama at all. Many lyric 
poems are dramatic in this sense and undramatic in any other13. (B, 
1983, p. 162)

Repare-se aí que o Cântico não condiria plenamente com esse semblante majoritário 

da  poesia  lírica,  sendo nisso  muito  mais  um drama,  em sua  essência.  Ademais,  como 

grande parte do  Cântico  é devotada a diálogos, como, por exemplo, praticamente todo o 

capítulo primeiro e mais da metade do segundo (B H, 1997, pp. 1325-1327), 

o poema aproxima-se ainda na sua forma ao drama.

Pelos  motivos  de as  falas  não estarem atribuídas,  no  corpo  do texto (apesar  de 

algumas traduções acrescentarem notações cênicas deduzidas, em que os turnos de fala são 

nomeados),  e  de  as  vozes  não  se  darem  nomes  nos  seus  vocativos,  o  número  de 

personagens,  recorrentes  ou  não,  está  aberto  a  interpretações:  dois  (cf. S  & 

B, 1991, p. 19) ou três (cf. C, 2010, p. 119), mais um coro, têm sido as mais 

usuais.

O último caráter a ser aqui verificado é talvez o mais controverso. A narratividade 

não parece ser o aspeto mais patente da obra, por razões que em seguida se exporão. 

13  O que se poderia traduzir por: “Mas se for para dar a impressão de que a história se passa por si só, com 
as  personagens  a  existir  numa  relação  dramática  face  ao  espectador,  não  mediada  por  um  narrador  e 
decifrável somente por associação inferencial de palavra a palavra e de palavra a ação, então esta é uma cena 
relativamente adramática. Por outro lado, um autor pode apresentar uma personagem neste último tipo de 
relação dramática com o leitor sem envolver essa personagem em drama interno algum. Muitos poemas 
líricos são dramáticos nesse sentido e adramáticos em qualquer outro”. 
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2.1.4 O caráter narrativo

Neste momento, intentar-se-á constatar os matizes de narratividade possivelmente 

identificáveis no Cântico, a fim de verificar em que grau se adeqúa a chamar-se narrativo.

Poder-se-ia  arguir,  primariamente,  que a ausência de um narrador definido que 

conduza o leitor pelo texto o desclassificaria como narrativo, categoria a qual “pressupõe 

sempre uma instância doadora do discurso diferentemente do que acontece com o texto 

lírico e com o dramático” (A  S, 2009, p. 695).

Mas  a  proposta  de  Booth  (1983)  pode ser  usada  para  redarguir  a  essa  posição,  

quando  lembra  que  os  narradores  frequentemente  se  disfarçam  em  pontos  de  vista 

oriundos de dentro da própria diegese, isto é, são dramatizados: cada fala, cada gesto deles 

contribui para a narração (p. 152). E estes “narradores” raras vezes são intitulados (por si 

mesmos ou por outrem) como tal, de forma que, ao dirigirem a sua récita a outro agente 

narrativo, provocam melhores efeitos na leitura do que se se dirigissem ao leitor ( ibidem). 

Aguiar  e  Silva  (2009,  pp.  761-763),  seguindo  a  nomenclatura  fornecida  por  Genette, 

chama “homodiegético” a esse narrador que participa na história, ou seja, é correferente a 

uma personagem.

Um outro fator narrativo frequente é o de que se desenvolva alguma ação. Convirá, 

pois, ao  Cântico conter episódios em que figurem as personagens. Percebe-se, então, que 

eventos explicitamente sequenciados não lhe faltam, como em III.1-4 (B H, 

1997, p. 1328) ou em V.2-7 (p. 1331). Os próprios Bloch e Bloch (1998, p. 18), partidários 

da pureza lírica do canto, reconhecem a existência de elementos para a formação de blocos 

narrativos entre os quais é difícil  resistir a ver uma ligação, ressalvando, contudo, que a 

junção de um enredo não parece ser a principal preocupação do poeta. Porém, é notório 

que esses episódios não parecem sequenciar-se entre si (isto é, não de maneira evidente), ao 

menos no plano linguístico.
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Por  essa  razão,  pergunta-se  se  algum  fio  condutor  fornece  uma  unidade  ou 

unidades  narrativas  a  esses  episódios,  ou  se  recaem  no  problema,  já  apresentado  por 

Aristóteles de Estagira (2007, p. 27), de perfazerem, como único elo de ligação entre uma 

cena e outra, uma mera manutenção das mesmas personagens, envolvidas ora nesta ora 

naquela façanhas díspares entre si.

A pergunta  é  de difícil  resposta,  porque os  episódios  não  parecem logicamente 

concatenados,  mas  nem tanto  por  não  contarem uma  mesma  história,  como por  não 

proporem uma continuidade cronológica facilmente discernível  (C, 2010, p. 119), 

evidenciando a preferência pela parataxe, procedimento típico da poesia, em detrimento da 

hipotaxe própria da prosa. Observe-se, por exemplo, a curta sequência de II.3-6 (B 

H, 1997, p. 1327), em que o objeto do amor da personagem ora está com ela, ora 

ausente, e onde se alternam os verbos no presente e no passado. A narração parece servir-se  

com frequência  de retrospeções  e  antecipações  — ou,  para  usarmos a  terminologia  de 

Genette (1972, p. 82), analepses e prolepses — por utilizar-se muitas vezes de uma técnica  

(B & B, 1998, p.  17) que,  não fosse o livro de idade milenar,  demonstraria 

semelhanças interessantes com o chamado  fluxo da consciência nas narrativas dos séculos 

XX e XXI.

Nessa  forma  narrativa,  a corrente  mental  dos  pensamentos  da  personagem  é 

“dramatizada de maneira direta, em lugar de ser relatada e explicada indiretamente pela voz 

do narrador” (F, 2002, p. 170). 

Interessa ressaltar que, nesse caso, aquilo que é lido sem a mediação do narrador 

onisciente não são as ações do enredo, nem necessariamente as falas dos participantes na 

diegese, mas antes o registro mental do que lhes vai na alma em relação ao mundo que o 

circunda, assim como em relação a si mesmo, podendo esse registro, por si só, constituir 

um evento dramático (B, 1983, p. 163). 

Um efeito patente do uso de tal procedimento é explicado por Rosenfeld (1996, pp. 

83-84), quando diz que a reprodução desta corrente mental  funde os níveis temporais, 

reavalia a lógica sequencial, podendo comprometer mesmo o plano linguístico. Isso viria a 
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sublinhar drasticamente o monólogo interior, a despeito mesmo do diálogo ou da narração 

das etapas da ação, devido ao apagamento da instância do narrador, titereiro que manipula 

a perceção das personagens por parte da audiência. A consciência da personagem torna-se 

manifesta de forma direta, e o único tempo é o presente das sensações.

Com  isso  esgarça-se,  além  das  formas  de  tempo  e  espaço,  mais  uma 
categoria  fundamental  da  realidade  empírica  e  do  senso  comum:  a  da 
causalidade (lei  de causa  e efeito),  base  do enredo tradicional,  com seu 
encadeamento lógico de motivos e situações, com seu início, meio e fim. 
(R, 1996, pp. 84) 

Assim, a diegese é-nos apresentada não do ponto de vista do titereiro, isto é, duma 

forma  organizada  em  eventos  sucessivos  cronologicamente  e  consequencialmente 

associados  que  levarão  ao  desfecho,  mas  antes  a  partir  do  olhar  intradiegético  da 

personagem, ou seja,  como  uma leva de situações e emoções presentes  ou passadas.  A 

temporalidade torna-se, destarte, secundária e a narração passa a ser “padrão plano em 

cujas linhas se funde, como simultaneidade, a distensão temporal” (R, 1996, p. 

83).
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2.1.5 Descrição e narração na obra

Sobre a técnica utilizada, conforme se pretendeu expor na seção anterior, pode-se 

dizer que faça assemelhar a narração no  Cântico a uma descrição, se diferenciarmos aqui 

estas categorias pela ótica de Genette (1966, p. 158). Para este autor, a narração é o que se 

atém às ações ou eventos enquanto processos,  por isso acentuando aspetos temporais e 

dramáticos da diegese, ao passo que a descrição, por considerar os seres na simultaneidade 

(e os próprios processos como “espetáculos”), suspende o curso do tempo diegético. Uma 

possível  explicação  dessa  escolha  expositiva  para  o  texto  em  questão  seria  que  a 

aproximação à descrição tornaria a sensação mais contemplativa e, por uma equivalência 

tradicionalmente traçada, mais apropriada à poesia. 

Essa asserção a respeito do efeito da descrição é endossada por Lukács (2010, p. 

168), que afirma que o narrar vislumbra acontecimentos passados, ao passo que o descrever  

fornece uma “presença” do objeto da descrição, já que só se descreve o que se pode auferir 

dos sentidos. Apesar disso, o autor considera “equivocada” essa presença no entremeio da 

recitação narrativa, para a qual seria mais apropriada a sequência de ações, havendo uma 

perda da pureza narrativa quando esta se serve da descrição. Para Lukács (op. cit., pp. 170-

171), por culpa de a descrição tomar o lugar da narração,  o ponto de vista passa a variar 

continuamente  de  ângulo,  sem  que  haja  uma  instância  organizadora  do  discurso  em 

sequências, as quais, segundo ele, seriam a essência do ato de narrar, visto que a narração  

executaria  distinções  necessárias  à  ordenação, enquanto a descrição nivela  o todo num 

nível  plano (p.  165).  Nem mesmo o efeito obtido da simultaneidade parece agradar  a 

Lukács,  por  julgar  que  transforma  o  enredo  “num  rutilante  caos,  ao  modo  de  um 

calidoscópio” (p. 171).

Considere-se também que a prevalência descritiva na composição de versos, para 

Lukács, denuncia uma degradação do modo épico, a qual, segundo ele, vem a acontecer 

somente em épocas da história em que mingua a sensibilidade à estrutura do  epos.  “A 



39

descrição é um sucedâneo literário destinado a encobrir a carência de significação épica”  

(L, 2010, p. 165).

Genette (1966, p. 157), por outro lado, relativiza o uso da descrição, quando se 

consideram  as  funções  diegéticas  da  descrição,  as  quais  ele  descreve  como  o  papel  

desempenhado  pelos  passos  descritivos  do  texto  na  economia  geral  do enredo.  Afirma 

existirem as descrições de cunho meramente decorativo, assim como aquelas de existência 

funcional, que é para fins explicativos e simbólicos. De fato, para Genette, contrariamente 

ao que se viu em Lukács, a descrição agrega importância dramática à narração. Aguiar e 

Silva (2009, pp. 740-741), calcado nos ensinamentos de Genette, explica a relevância das 

descrições  para  traçar  o  “retrato”  das  personagens,  em termos  tanto  de  sinalização  do 

espaço temporal e histórico, como do espaço telúrico condicionante do modo e da ação 

delas.

Interessa, entretanto, observar que mesmo Lukács concede algum espaço para aquilo 

ao  que  chama  “acidental  na  representação  artística”,  já  que,  sem esses  elementos,  essa 

representação seria uma abstração morta. O efeito do real e da vivacidade não se obtém 

senão por descrições acessórias. Ressalva, contudo, que a casualidade deva ser transformada 

em necessidade em relação aos acontecimentos realizados no enredo (L, 2010, p. 

151).

 Naturalmente, é questionável até que ponto uma unidade sequencial que se atenue 

por causa do reiterado recurso à descritividade possa perfazer uma narrativa, especialmente 

quando se  considera  o  cariz  lírico sensivelmente  dominante  no poema aqui  discutido. 

Cumpre  lembrar,  todavia,  que  a  descrição  pura  pode  ser  dita  inexistente em  textos 

autênticos. Diz ademais Genette:

On  peut  donc  dire  que  la  description  est  plus  indispensable  que  la 
narration, puisqu’il est plus facile de décrire sans raconter que de raconter 
sans  décrire  (peut-être  parce  que  les  objets  peuvent  exister  sans 
mouvement, mais non le mouvement sans objets). Mais cette situation de 
principe  indique  déjà,  en  fait,  la  nature  du  rapport  qui  unit  les  deux 
fonctions  dans  l’immense  majorité  des  textes  littéraires  :  la  description 
pourrait se concevoir indépendamment de la narration, mais en fait on ne 
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la trouve pour ainsi  dire jamais à  l’état  libre;  la  narration, elle,  ne peut 
exister sans description, mais cette dépendence ne l’empêche pas de jouer 
constamment le premier rôle14 (G, 1966, pp. 156-157).

Depreende-se daí, conversamente, que também uma narrativa em estado puro não 

pode ser encontrável. A descrição e a narração — quer seja uma, quer seja a outra a figurar 

em primeiro plano no texto, quer se alternem ambas entre fundo e frente da cena — são 

mutuamente dependentes e profundamente imbricadas  e,  por essa  razão,  ambas podem 

contribuir com igual importância para a exposição da diegese. O próprio Lukács (2010, 

pp. 153-154), alhures avesso à dependência excessiva do recurso descritivo, atribui uma 

“significação autônoma” complementar àquilo ao que chama “cenário”.

Decorre daí que as razões por detrás da estruturação do  Cântico dos Cânticos em 

prolíficas descrições talvez se encontre em íntima relação com o ponto de vista adotado na 

narração.  “Há,  portanto,  plena  interdependência  entre  a  dissolução  da  cronologia,  da 

motivação causal, do enredo e da personalidade” (R, 1996, p. 85).

Interessa reparar, entretanto, que vem a decorrer daí uma ligeira complicação, que 

Genette  (1972)  problematiza  no  excerto  abaixo,  a  qual  coincidentemente  se  aplica  às 

condições que normalmente permeiam toda a extensão do  Cântico dos Cânticos — isto é, 

um enleado  de  falas,  muitas  vezes  sem verbos  dicendi,  proferidas  em momentos  quase 

isolados de contexto, que se oferecem à vista sutilmente articulados num idílio onírico no 

qual o tempo é bastante fluido e goza duma via de duas mãos: 

[L]es notions mêmes de rétrospection ou d’anticipation, qui fondent en 
« psychologie »  les  catégories  narratives  de  l’analepse  et  de  la  prolepse, 
supposent une conscience temporelle parfaitement claire et  des relations 
sans ambiguïté entre le présent, le passé et l’avenir. Ce n’est que pour les 
besoins  de  l’exposé,  et  au  prix  d’une  schématisation  abusive,  que  j’ai 
postulé  jusqu’à  maintenant  qu’il  en  était  toujours  ainsi.  En  fait,  la 

14  O que se pode traduzir por: “Pode-se, pois, dizer que a descrição é mais indispensável que a narração, já 
que é mais fácil descrever sem contar do que contar sem descrever (talvez porque os objetos possam existir  
sem movimento, mas não o movimento sem objetos). Mas esta situação já de princípio indica, com efeito, a 
natureza da relação que une as duas funções na imensa maioria dos textos literários: a descrição poderia  
conceber-se independentemente da narração, mas de fato não se encontra, por assim dizer, jamais em estado 
livre; já a narração não pode existir sem descrição, mas essa dependência não a impede de desempenhar 
constantemente o primeiro papel”.
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fréquence  même  des  interpolations  et  leur  enchevêtrement  réciproque 
brouillent  fréquemment  les  choses  d’une manière  qui  reste  parfois  sans 
issue pour le « simple » lecteur, et même pour l’analyste le plus résolu 15 
(G, 1972, p. 115).

É  compreensível  que  essa  particularidade  cause  no  texto  a  sensação  de  que  a 

narrativa se acha apenas esquissada16. Isso se explicaria de forma simples. “Quanto mais o 

narrador se envolve na situação, através da visão microscópica e da voz do presente, tanto 

mais  os  contornos nítidos se confundem; o mundo narrado se torna opaco e caótico” 

(R,  1996,  p.  92).  Naturalmente,  uma  consequência  disso  é  um  aspeto 

extremamente  fragmentário  do  universo  intradiegético,  formado por  lugares  e  eventos 

aparentemente entrecortados, o que já rendeu conclusões múltiplas em diversos planos (cf. 
B & B, 1998, p. 19). Sobre isso se trata na próxima seção.

15  O que se poderia traduzir por: “As próprias noções de retrospeção ou de antecipação, que fundam em  
‘psicologia’  as  categorias  narrativas  da  analepse  e  da  prolepse,  supõem  uma  consciência  temporal 
perfeitamente clara e relações sem ambiguidade entre o presente, o passado e o porvir. Não é senão para os 
fins da exposição, e a custo de uma esquematização abusiva, que postulei até agora que seria sempre assim.  
Com  efeito,  a  própria  frequência  das  interpolações  e  o  seu  encavalgamento  recíproco  baralham 
frequentemente as coisas duma maneira que fica por vezes sem saída para o ‘simples’ leitor, e mesmo para o 
analista mais resoluto”.
16  É  interessante  notar  que  isso  não  impediu,  contudo,  a  diversos  críticos  ao  longo da  história  de  lá 
encontrarem  enredos  diversos,  alguns  bastante  imaginativos  (C,  2005,  pp.  48-65;  B & 
B, 1998, p. 33).
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2.1.6 O caráter fragmentário

Apesar  de aqui  se  coadunar com o pensamento de que não faça muito sentido 

julgar  poesia  pelos  padrões  exegéticos  duma  argumentação  lógica  —  principalmente 

porque os poetas hebreus antigos pareciam ter uma noção muito mais flexível do que a 

nossa acerca do que seja uma unidade estrutural (B & B, 1998, p. 20) —, essas 

fraturas sequenciais no texto do Cântico apontam, antes de tudo, para uma confirmação da 

presença da narratividade na obra: Auerbach (1979) assinala, ao cotejar alguns trechos da 

narrativa da Bíblia Hebraica com passagens de Homero, que o cariz fragmentário é típico 

da narração hebraica antiga, onde, o mais das vezes, os interlocutores não se encontram 

explicitamente em parte alguma nem em época alguma. 

Auerbach (1979, pp. 13-14) infere ainda que este fenômeno não se explica tanto 

pela ideia muito particular que os hebreus desde a antiguidade fazem da divindade, como 

essa mesma ideia é que seria um subproduto do seu modo de representar o mundo e de 

externar  o  pensamento.  O  autor  resume  bem  os  traços  observáveis  na  narratividade 

encontrada nos relatos dessa cultura antiga: a narração desenvolve-se sem interpolações, 

mormente  orações  entre  as  quais  se  faz  parca  conexão  sintática;  o  que  se  apresenta  à 

audiência é unicamente o que lhe deve ser conhecido para o entendimento imediato dentro 

dos limites da ação, deixando o resto obscurecido ou omisso (A, 1979, pp. 15-17).

Com efeito,  mais  do  que  dificultar  a compreensão  do  texto,  quando se  une  a 

fragmentação da narrativa à concentração  da forma poética numa linguagem metafórica 

(como é a do  Cântico), abrem-se muito mais possibilidades interpretativas aos olhos do 

leitor. Como as figuras só estão trabalhadas em determinados pontos, os intervalos vazios 

ficam  abertos  ao  preenchimento  da  audiência,  que  tem  muito  mais  hipóteses  de  se 

identificar com o texto. O nenhures de onde falam as personagens torna-se facilmente o 

aqui do leitor, assim como a pessoa do eu-lírico pode muito bem ser-nos a nós mesmos.

Talvez decorra daí a imortalidade do Cântico. 
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Intencionou-se  aqui  esboçar  algumas  evidências  da  multiplicidade  do  Cântico, 

demonstradas desde a sua possibilidade de filiação aos três gêneros literários canônicos, em 

maior  ou  menor  grau.  Nunca  é  excessivo  reiterar  que,  ainda  que  não  seja  crível  a 

determinação de uma forma essencial para cada um desses gêneros, isso não é incompatível 

com a busca de aspetos que se definam como líricos,  dramáticos e  épicos.  Há que se 

manter  em mente que a obra aqui  analisada é,  sem dúvida,  anterior  à cristalização da 

tripartição  dos  gêneros  e  que  esta  tem  finalidades  muito  mais  didáticas  do  que  há 

concretude na sua incomensurabilidade.
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2.2 Teoria da Tradução

O ato de interpretar um texto de uma língua em outra pode-se dizer que exista 

desde tempos imemoráveis, apesar de provavelmente nem sempre ter tido nome próprio 

nem feições definidas. A noção contemporânea de “tradução”, esta que implica uma dupla 

fidelidade — a um texto de partida e a uma língua de chegada —, inexistiu como tal  

durante a maior parte do tempo em que se efetuaram processos que se poderiam chamar  

tradutórios.

Essa  ausência  de  delimitação  técnica  e  científica  só  começaria  a  se  dissipar  na 

Antiguidade greco-romana. Os gregos, apesar de não terem traduzido (da forma como 

hoje se compreende esse ato) literatura de nenhuma outra cultura, cunharam termos que 

distinguiam a tradução metafórica (μεταφέρω), a interpretação hermenêutica (ἑμηνεύω), e 

a paráfrase (μεταφράζω). Os romanos, porém, apesar de terem um só termo (interpres) para 

designar ao mesmo tempo o tradutor e o exegeta,  deram à luz a tradução no sentido 

hodierno (B, 1988, p. 28). Data pelo menos desde os tempos de Marco Túlio Cícero 

(I  século  a.E.C.)  a  discussão  sobre  o  jeito  adequado  de  traduzir  (W  & 

E, 2006, pp. 20-21), se de acordo com o sentido (ad sensum) ou de acordo com 

as palavras (ad verbum), discussão essa que seria herdada por Quinto Horácio Flaco (I século 

a.E.C.), o qual priorizou o sentido acima de qualquer coisa, ao ponto de julgar simplória a 

condição de “imitador” — compreendido aí aquele que se prende servilmente às palavras do 

texto original (H, 1942, p. 460).

Essas instruções legadas pelos romanos deram origem a uma de duas abordagens 

que surgiriam ao longo da história quanto à teoria da tradução: a normativa e a descritiva.  

Enquanto a primeira tomou corpo durante a Renascença, a última só viria a efetivamente 

surgir na segunda metade do século XX. Foram nesses dois períodos que também se deram 

os  maiores  crescimentos  exponenciais  no  volume  de  traduções  publicadas  no  mundo 

ocidental (B, 1988, p. 23).
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Quanto à abordagem normativa, ela apresenta um problema sobre o qual aqui se 

deterá mais demoradamente. O pioneiro Estienne Dolet (1540, p. 13), na sua obra que 

talvez seja o primeiro livro a teorizar a Tradução, resumiu de forma sucinta a primeira 

obrigação  do  tradutor  (dentre  as  cinco  que  enumera),  a  qual  seria  a  de  compreender  
perfeitamente o sentido e a matéria do que traduziria. Esse pensamento é segundado pelas três 

“leis da tradução” instituídas por Tytler (1907), resultando no que viria a ser uma visão 

dominante  acerca  do  processo  tradutório  por  muito  tempo  depois  (W & 

E, 2006, p. 188), nas quais insistia:

I. That the Translation should give a complete transcript of the ideas of the 
original work.
II. That the style and manner of writing should be of the same character 
with that of the original.
III. That the Translation should have all the ease of original composition17

(T, 1907, p. 9).

Assomam-se aí, porém, três problemas importantes, que aqui se elencam de forma a 

dar  melhor  fluxo à  exposição:  (1)  o  do conceito  de “sentido”,  (2)  o  do entendimento 

perfeito, e (3) o da materialidade da língua. A seguir, tratar-se-á de cada um em separado.

A respeito do primeiro problema, convém mencionar a fragilidade do conceito de 

“sentido”. A natureza exata do que se chama “sentido”, seja visto como produto, seja como 

processo, é coisa extremamente fluida e de difícil teorização (J, 2007, pp. 73-86). 

A Linguística moderna, já no seu momento inicial, reconheceu a relação do significante 

com  o  significado  como  um  processo  mental  completamente  arbitrário,  baseado  na 

experiência social  do falante, e fluida como ela (S, 1995, pp. 97-113). Bakhtin 

(2003, p. 292) iria mais adiante, incluindo nesse processo também o interlocutor como 

produtor  de  sentido na  troca  verbal:  “só  o  contato  do  significado  lingüístico 18 com a 

17  O que se poderia traduzir por: “I. Que a tradução deveria dar uma transcrição completa das ideias da 
obra  original.  II.  Que o estilo  e  a  maneira  de escrever  deveriam ser  do mesmo caráter  daqueles  do 
original. III. Que a tradução deveria ter todo o desembaraço da redação original”.

18 A edição consultada continha a ortografia anterior à atual.
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realidade concreta, só o contato da língua com a realidade, o qual se dá no enunciado, gera  

a  centelha  da  expressão:  esta  não  existe  nem no  sistema  da  língua  nem na  realidade 

objetiva  existente  fora  de  nós”  (B,  2003,  p.  292).  No  último  século,  com  o 

afloramento e desenvolvimento da disciplina da Semiótica, o processo de significação foi 

ainda mais questionado: o sentido deixou definitivamente de ser visto como antedado da 

realidade imposto sobre um sistema estanque.

De fato, o significado de um texto traduzido jazeria num ponto etéreo que não é 

nem o significante que o compõe, nem o significante do texto-fonte, este que tinha sido o 

significante existente na mente do autor, que por sua vez seria o significante de outro ideal  

discursivo por ele absorvido, o qual seria reflexo de ainda outro significante dentro de um 

discurso  no  qual  se  originou,  e  assim  por  diante,  numa  sucessão  talvez  infinita  de 

deslocamentos já referida pela semiótica de Pierce (1998, pp. 322-323). 

Acarreta-se,  portanto,  um  efeito  de  séria  indeterminação  para  a  teoria  e, 

principalmente, para a prática da tradução, conforme já assinalou Quine (1960, pp. 73-79).  

A busca pelo sentido definitivo deste ou daquele texto pode ser somente uma quimera que 

não se pode alcançar ou, ainda que sim, mais difícil  de conseguir do que permitiria a 

relação entre tempo disponível e urgência do produto da tradução.

O segundo  problema,  o  do  entendimento  de  um texto  — tratado  também no 

âmbito discursivo na próxima seção —, é complexo. Essa forma de teorizar a tradução que 

associa o traduzir à habilidade de ler e interpretar o texto original apropriadamente encontra 

resquícios mesmo dentre os teóricos modernos. Mesmo uma pesquisadora descritivista da 

Tradução, como Bassnett (2001), não parece escapar completamente de tender a esse lapso 

(cf. p.  60).  Ocorre  que  o  entendimento  apropriado,  por  parte  do  tradutor,  do  assunto 

tratado no texto-fonte deveria advir do conhecimento de toda a informação necessária para 

o verter na língua-alvo. E tal informação jamais poderá ser encontrada em completude 

nem  dentro  do  texto  a  traduzir,  nem  mesmo  no  mais  completo  dos  dicionários: 

primeiramente, porque perpassa a visão de mundo e as experiências particulares do autor 

do texto (N & T, 1982, p. 8) e, segundamente, pelo fato de cada texto (ou pode-se 
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dizer “cada enunciação”) ser um novo evento linguístico-social, e, fato sabido, não existem 

compilações  a  dar  conta  de  todas  as  observações  contextuais  possíveis  do  material 

linguístico  de  certo  idioma.  Um resíduo  de  indeterminismo  é,  portanto,  intrínseco  à 

compreensão de todo enunciado, mesmo aquele cujo referente seja fisicamente indutível 

(Q, 1970, pp. 178-180).

Assim, a não ser que autor e tradutor se conjuguem numa mesma pessoa física (e 

quiçá  nem  nesse  caso),  não  se  pode  ter  certeza  se  todos  os  matizes  significativos  se  

correspondem plenamente entre o texto na língua de partida e no da língua de chegada. 

Com efeito, essa incompletude semântica do texto em si (que também será abordada do 

ponto de vista discursivo mais à frente) é o que deixa todos os textos de alguma forma 

abertos a interpretações possivelmente conflitantes no processo tradutório.

Quanto ao terceiro problema acima apresentado, há aí um fator pressuposto, que é o 

da materialidade observável nos limites de um idioma, para culminar na sua absorção por 

um outro sistema linguístico. Tytler (1907, pp. 112-114) entendia que a maior dificuldade 

está subjacente a esse preceito, quando explicava que o “desembaraço” de efeito da sua 

terceira lei implicava um conhecimento e identificação intrínsecos não somente do assunto, 

mas  também  do  sentimento  presente  no  original,  tudo  isso  com  uma  aparência  de 

naturalidade e fluidez no produto da tradução. 

Para  entender  a  grandeza  desse  obstáculo,  é  necessário  manter  em  mente  a 

arbitrariedade do signo linguístico, já tratada em Saussure (1995, pp. 97-103), enquanto se 

analisa  a  segmentação  e  organização  que  são  a  condição  de  formação  dos  sistemas 

linguísticos.  Ciente  das  divergências  frequentemente  irreconciliáveis  de  naturezas 

estruturais lexicais, morfológicas e sintáticas entre as línguas, Mounin (2004, p. 8) discorre 

longamente  sobre  como  ele  não  é  o  único  a  reconhecer  que  a  atividade  tradutória 

apresenta um problema teórico em si mesma: como as línguas dentro dos quais ela opera  

são incomensuráveis, ela não pode existir — entretanto existe. 

A proposta normativista  de Dolet  (1540, p. 13)  não dá indícios de se sustentar. 

Nessa mesma procura da definição de um ponto de estabilidade sobre o qual teorizar a  
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tradução como processo, as teorias de viés descritivista tendem a estabelecer parâmetros 

empiristas.  A  asserção  de  Toury  (1995,  p.  85),  por  exemplo,  de  que,  nas  relações  de 

tradução,  o  foco  conceitual  recai  sobre  aquilo  ao  que  chama  invariação,  um conceito 

funcional-relacional  que se  resume ao conjunto de relações  distintivas  do desempenho 

tradutório para as culturas em jogo.

Essa explicação aparentemente plausível renderia, mais tarde, contudo, críticas por 

parte de Venuti (2000, p. 470), que questiona como é possível que a mensagem original  

possa oferecer à partida qualquer coisa de “invariável”, quando isto deve ser estabelecido em 

relação a uma língua-alvo (ou uma cultura-alvo). Argúi ainda que, se a tradução como 

produto é uma reconstrução condizente com valores diversos daqueles do texto-fonte, ela é 

insoluvelmente variável, o que invalida o argumento de Toury.

Outras teorias têm a prudência de evitar a controvérsia, resguardando-se em termos 

como “equivalência” (N & T, 1982, pp. 12-14) e “reversibilidade” (E, 2003, pp. 

57-82). Entrementes, à espera de postulados científicos que endossem esses conceitos como 

algo específico e relativamente estável, Mounin (2004, p. 39) admite que a tradução como 

processo sustém a sua legitimidade, de forma sempre provisória, no simples empirismo, 

ainda que com reservas. Essas reservas referem-se, sem dúvida, aos tão conhecidos casos de 

intraduzibilidade,  os  quais  definiu  Bassnett  (2001,  p.  39),  num  plano  puramente 

linguístico, como a ausência de substituto na língua de partida (no léxico ou na sintaxe) de 

fenômenos da língua de chegada.

Sendo  o  léxico  uma  zona  de  escolhas  livres,  frequentemente  entre  relativos 

equivalentes num mesmo arcabouço duma mesma língua, pode-se dizer que seja — mais 

do que as rígidas regras aglutinatórias da morfologia ou que as repetitivas combinações 

binárias da fonologia — a parte menos sistematicamente coordenada de uma língua. 

É, dessa forma, um terreno que se torna bastante instável, porque ideologicamente 

subjetivo. Conforme se depreende de Bakhtin:

Quando  escolhemos  as  palavras,  partimos  do  conjunto  projetado  do 
enunciado, e esse conjunto que projetamos e criamos é sempre expressivo 
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e é ele que irradia a sua expressão (ou melhor, a nossa expressão) a cada 
palavra  que  escolhemos;  por  assim  dizer,  contagia  essa  palavra  com  a 
expressão do conjunto. E escolhemos a palavra pelo significado que em si 
mesmo  não  é  expressivo  mas  pode  ou  não  corresponder  aos  nossos 
objetivos  expressivos  em  face  de  outras  palavras,  isto  é,  em  face  do 
conjunto do nosso enunciado (B, 2003, pp. 291-292).

Isso implica, dentre outras coisas, que um pequeno deslocamento no espaço ou no 

tempo,  ainda  que  dentro  de  uma  mesma  cultura,  acarrete  mudanças  sensíveis  que 

dificultam a tradução, até mesmo sem que o tradutor se dê conta. É o que parece ser o 

caso,  quando  o  tradutor,  enquanto  primariamente  leitor,  desconhece  uma  variação 

semântica  de  determinada  palavra  que  se  obscureceu  com  a  distância  tópica  ou 

cronológica.

Assim, como a tradução se baseia, de forma muito mais abundante, sobre a escolha 

do léxico, traduzir é inelutavelmente, para Venuti (2000, p. 485-487), um ato de motivação 

ideológica.  Sempre  haverá  um resíduo de valores,  crenças,  representações  do mundo e 

referências históricas, sociais e posicionais, vazado da cultura receptora, que não estavam 

presentes no texto original. A tradução como processo tem uma origem estrangeira, mas, 

como produto, serve a interesses domésticos.

Obviamente, a tradução não deve dar-se a uma atitude demasiado subserviente ao 

texto-fonte; antes, a sua fidelidade primária precisa ser à cultura-alvo. Esse posicionamento 

pode ser, porém, uma faca de dois gumes, já que quanto mais o tradutor se distanciar da 

equivalência  linguística  das  unidades  componentes  do  texto,  menos  a  natureza  das 

correspondências semânticas se torna discernível (B, 2001, p. 34). A comunicação 

da tradução sempre é ruidosa: o tradutor negocia (para usar aqui a terminologia de Eco) as 

diferenças  do  texto  estrangeiro  por  meio  de  outro  conjunto  de  diferenças,  segundo 

convenções e inteligibilidades alheias à cultura do original (V, 2000, p. 468).

O impacto de uma empresa tal pode ter consequências, já que, para um leitor que 

não tem a possibilidade de comparar o produto da tradução com o texto-fonte, a tradução 

simplesmente é o original. O processo de reescritura de determinada obra numa língua de 

maior abrangência que aquela em que ela foi escrita projeta imagens da obra, do autor, do 
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seu arcabouço literário ― ou mesmo da sua cultura como um todo ― que têm mais  

relevância para a maior parte dos leitores do que o próprio original jamais teria (L, 

1992, p. 110).

Mesmo no processo de reformulação frasal — como, por exemplo, na transposição 

de discurso direto em discurso indireto — aquele a que Jakobson (2007, p. 64) chamou 

“tradução  intralingual”,  incorrem  escolhas  que,  mais  frequentemente  do  que  não, 

denunciam juízos de valor. Seria ingênuo pensar que mesmo as descrições mais objetivas 

de fatos observáveis do mundo exterior sejam isentas de matizes axiológicos. Uma mesma 

estrutura física identicamente observada por falantes diferentes pode ser expressa de forma 

diversa por cada um, via estruturas linguísticas diferentes que denotam visões de mundos 

diferentes.  A  existência  paralela  de  formas  distintas  para  estruturar  linguisticamente  a 

descrição de uma mesma coisa, ou de uma mesma ação, é indício de que nenhuma dessas 

formas reflete a estrutura física da operação que elas (implicitamente) se arrogam decalcar. 

Semelhantemente,  estruturas  físicas  distintas  ou  diferenciadas  quanto  ao  nível  de 

conhecimento que delas temos podem exprimir-se por uma mesma fórmula linguística 

inalterada  (M,  2004,  pp.  56-57).  Este  último  é  o  caso,  para  usar  um  exemplo 

facilmente  verificável,  das  cores  inteiramente  díspares  que  denominamos  pelo  mesmo 

nome: entre o anil e o índigo há visivelmente maior distância no espectro da luz do que 

entre o vermelho e o alaranjado; contudo, a língua continua a chamar-lhes a ambos pelo 

nome de “azul”.

Os  impulsos  que  movem  a  tradução  como  processo  —  e  que  definem  a 

configuração da tradução como produto — dão ares de ter origens e motivações no plano 

supralinguístico. O processo da tradução, por ser um ato de reescritura, produz-se sempre 

para um fim, um propósito que conduzirá a linha ideológica ou artística do produto final.  

Naturalmente, essa ideologia embutida não desejaria deixar-se aparecer como nada além 

de invisível (L, 1992, p. 5). Uma tradução sempre se apresenta como a tradução, na 

qual tudo que lá se encontra corresponde diretamente ao que há no original. Seguindo a 

conclusão de Lefevere (op. cit., p. 7), Hermans (2007, p. 88) considera que a avaliação de 



51

uma tradução, de maneira descritiva e isenta, não concerne a fatores como compreensão ou 

mesmo equivalência. Seria antes questionar quem traduz o quê, quando, como, para quem, 

em que contexto, com que efeito e por quê. Detém-se então no questionamento das razões 

implícitas nesse “por quê”, sabendo que, muito provavelmente, essas razões trarão alguma 

relação significativa com a posição individual em determinada rede de relações de poder,  

tanto materiais como simbólicas.

Pode-se por isso afirmar que há sutilezas consideráveis no jogo tradutório, e que a 

licença social que o tradutor tem de não ser visto como o Eu do texto traduzido (P, 

2010, p. 5) é ilusória e lhe permite liberdades potencialmente perniciosas. Não é simples  

verificar até que ponto um texto traduzido coaduna com a formação discursiva do texto-

fonte e em que momento ele passa a construir a incompreensão que há de convergir em 

outro discurso.  Esse  fenômeno torna-se mais  claro,  principalmente,  quando se  leva em 

consideração o dito  de Bakhtin (2003,  p.  311)  que a reescrita  de um texto (com isso 

entendendo-se a sua retomada, repetição e afins) perfaz “um acontecimento novo e singular 

na vida do texto”, em que se acresce e reconfigura a cadeia discursiva a que pertence.

O ato de repetir (ou de tentar repetir, por meio da reordenação das palavras a que se 

chama tradução) determinado texto em outra língua que não a sua original é, sem dúvida,  

um “acontecimento novo e singular na vida do texto” e, como tal, seria estranho imaginar 

que conseguisse isentar o produto de qualquer infusão de outros valores e interpretações. 

Seria idealizar o tradutor como dotado de uma passividade em cuja existência não há razão 

nenhuma parar crer (H, 2007, p. 84).

Outrossim,  sabendo-se que autor  e  tradutor enunciam sempre de dois  lugares19 

distintos e, necessariamente, com dois interlocutores distintos, questiona-se então até que 

ponto o tradutor é capaz de enunciar de dentro do discurso do autor.

Ousar-se-ia afirmar que há essa mesma diferença de lugar entre a enunciação do 

autor e a do tradutor ainda que se trate de um caso de autotradução: ao tentar fazer-se 

entender por outras palavras,  seja em tradução interlingual ou intralingual (para usar a 

19  Aqui compreenda-se “lugar” não necessariamente no sentido geográfico, mas na aceção mais ampla e 
filosófica do termo, isto é, como uma função social e ideologicamente estabelecida.
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terminologia de Jakobson), há sempre um deslocamento necessário de ponto de vista que 

envolve novas escolhas certamente diversas das originais.

Se  for  teorizada  a  tradução  dentro  dos  parâmetros  da  teoria  de  Maingueneau 

(2008),  pode-se  dizer  que  conseguir  enunciar  na  formação  discursiva  alheia  beira  a 

impossibilidade.  Autor  e  tradutor,  via  de  regra,  não  terão  experimentado  da  mesma 

formação, ainda que os discursos de ambos sejam filiados a uma origem comum. Ademais,  

é  praticamente  inevitável  que  o  tradutor  leia  o  texto  sob  a  perceção  da  sua  própria 

experiência e,  por causa disso,  o reescreva (porque toda tradução,  por definição,  é  um 

trabalho de reescrita) como o simulacro que dele formou. E, ao fazê-lo, indumenta-o de 

todos os matizes que compõem o Outro discursivo da proposta de Maingueneau — este, 

retomado  do  Outro  da  proposta  de  Bakhtin  —,  conforme será  mencionado  na  seção 

seguinte.  Assim,  a  tradução  apresenta  um  terreno  extremamente  propício  à 

interincompreensão.  “Toda compreensão da fala  viva,  do enunciado vivo é de natureza 

ativamente responsiva […]; toda compreensão é prenhe de resposta, e nessa ou naquela 

forma a gera obrigatoriamente: o ouvinte se torna falante” (B, 2003, p. 127).

Reenvia-se  a  teoria  novamente  a  Bakhtin  (2003,  pp.  310-311),  ao  tratar  da 

traduzibilidade  de  qualquer  língua  a  qualquer  outra,  devido  ao  que  chamou  “uma 

potencial linguagem das linguagens única”. Esta poderia ser dita análoga aos princípios 

universais da linguagem de Greenberg, conforme citados por Jakobson (2007, pp. 106-

107).  Ressalta  porém  que,  ao  passo  que  um  sistema  linguístico  pode  ser  plenamente 

recuperável  em  outro,  a  essência  significativa  (discursiva,  talvez)  do  texto  deve  ser 

reconstruída a cada enunciação, porque “o texto (à diferença da língua como sistema de 

meios) nunca pode ser traduzido até o fim, pois não existe um potencial texto único dos 

textos” (B, loc. cit.).
O produto da tradução quer-se diáfano, fazendo crer que não se trata senão de uma 

transposição incólume da mensagem original. As suas caraterísticas são, todavia, bem mais 

prismáticas do que parecem. O ato de traduzir significa decompor o texto original, eleger 

as feições que se afigurem transmissíveis, para enfim compor um outro texto, em outra 
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língua, voltado para outro interlocutor (via de regra, em outro lugar e outro tempo), que 

será usado para outros fins. É de se esperar que, nesse processo, haja uma relocalização 

discursiva, causada intencional ou inadvertidamente pelo agente tradutório.

Como resultado, o discurso do texto-fonte está fadado, pela sua própria natureza de 

“original”,  a  formar  parte  da  heterogeneidade  constitutiva  do  texto  traduzido.  E  é 

exatamente por isso que tende a ser colocado como um Outro em relação ao qual  se 

contraporá o discurso do produto da tradução.

Depreende-se daí que a interincompreensão entre discurso citado e discurso citante 

é parte do caráter da tradução, na qual esses papéis são desempenhados respetivamente pelo 

discurso originário do texto-fonte e o discurso imbuído no produto da tradução. Discorre-

se mais detalhadamente acerca desse ponto na seção a seguir.
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2.3 Análise do Discurso

Na teoria de Bakhtin, o papel desempenhado pela alteridade é tão preponderante 

como o da individualidade. Aquele que é o  outro para mim exerce uma influência sobre 

mim desde um momento anterior àquele da minha interação verbal propriamente dita com 

ele. A importância da visão do outro sobre mim é complementar e formadora da minha 

imagem para ele e também da minha autoimagem — e assim do meu próprio discurso —, 

ainda antes que venhamos a ser interlocutores um para o outro. O fato somente de ser este  
o meu outro (e não aquele, ou aqueloutro) já condiciona determinados fatores de mim 

mesmo, no que diz respeito às minhas esperanças e as ações que eu venha a exercer em 

relação a ele. E esse condicionamento (ou acabamento) provém exatamente do fato de ele 

ocupar um espaço exterior a mim, e tanto é mútuo como é recíproco: as minhas ações e os  

meus pressupostos também completam esse outro precisamente nos elementos que estão 

inacessíveis  para  ele  próprio  (B,  2003,  p.  22-23).  Isso por causa daquilo a  que 

Bakhtin chama “excedente da visão”, a imagem externa de cada um que só está disponível 

para a contemplação de outrem:

Quando contemplo no todo um homem situado fora e diante de mim, 
nossos  horizontes  concretos  efetivamente  vivenciáveis  não  coincidem. 
Porque  em  qualquer  situação  ou  proximidade  que  esse  outro  que  eu 
contemplo possa estar em relação a mim, sempre verei e saberei algo que 
ele, da sua posição fora e diante de mim, não pode ver […] Esse excedente 
da  minha  visão,  do  meu  conhecimento,  da  minha  posse  —  excedente 
sempre presente em face qualquer outro indivíduo — é condicionado pela 
singularidade e pela insubstitutibilidade do meu lugar no mundo: porque 
nesse momento e nesse lugar, em que sou o único a estar situado em dado 
conjunto de circunstâncias, todos os outros estão fora de mim (B, 
2003, p. 21).

É natural que uma tal completude mutuamente alcançada tenha influência quando 

cada  um dos  interlocutores  finalmente  estrutura  a  sua  enunciação,  mas  essa  realidade 

desdobra-se  para  além  do  momento  da  interação  imediata  entre  os  sujeitos,  além  do 
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diálogo entre indivíduos em contato direto e presencial numa cena enunciativa. Tanto a 

situação social imediata como o diálogo mais amplo, desenrolado em esferas sociais mais 

distanciadas, têm a determinação completa de cada enunciação, desde a internalidade dos 

sujeitos em questão (B, 2009,  p. 117). Tudo o que é dito ouve e responde a um 

dizer e um interlocutor que lhe antecedem.

A  isso  atrela-se  o  conceito  bakhtiniano  de  signo,  um  construto  ideológico 

totalmente  baseado  na  vivência  social,  somente  possíveis  no  âmbito interindividual,  e 

nunca residentes  numa consciência  individual  isolada,  posto que a própria  consciência 

individual enforma-se na ideologia e na interação social (op. cit., p. 35).

Mas isso não é tudo. Sendo um produto de interação entre locutor e ouvinte, a 

palavra orienta-se em função do interlocutor que a antecede, mas há uma outra face nessa 

moeda de troca. A palavra de cada um determina-se por proceder  de  alguém da mesma 

forma que por  estar  dirigida  a  alguém,  isto  é,  o  enunciado exprime-me a  mim,  mas 

sempre buscando a  minha completude no outro que  receberá  esse  enunciado (op.  cit., 
2009, p. 117).

Quando Bakhtin afirma que cada enunciado não se liga apenas aos enunciados que 

os antecederam mas que também prevê uma resposta dos que o seguirão da cadeia da 

comunicação discursiva (idem, 2003, p. 301), implica dizer que, no diálogo interdiscursivo, 

os interlocutores tomam turnos, em que ora são receptores para logo após se tornarem 

emissores. Isto é, cada um dos actantes no diálogo apreende o discurso alheio a partir da 

sua enunciação para, antes mesmo de qualquer nova enunciação ter lugar, o desenvolver 

em dois momentos: compreende-o, ao fundi-lo em parte com a sua própria perceção (e, no 

interim, transformando-o, conforme se discutirá mais adiante), mas sem perder de vista a 

sua futura absorção por parte de outros discursos que continuarão esse diálogo, e prepara a 

sua réplica interior (idem, 2009,  p. 154). Isso se deve ao fato de que um “traço essencial 

(constitutivo) do enunciado é o seu direcionamento a alguém, o seu endereçamento20” (idem, 

2003, p. 301). 

20 Os grifos são do original.
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Percebe-se, então, quão complexo pode ser o processo de apreensão do discurso 

alheio, dado que ele não se dá numa transmissão assética, mas perpassa a experimentação 

por parte da consciência do recipiente, a qual, a partir da sua formação, há de o exprimir 

calcado no seu próprio discurso interior. É inevitável que esse discurso, não tendo sido 

absorvido de forma passiva, venha a exercer determinada influência sobre a orientação do 

novo elo na corrente discursiva que é produzido em seguida. Todo discurso eiva-se de 

signos culturais,  os quais não se podem nunca tomar isoladamente:  “torna-se parte  da 
unidade da consciência verbalmente constituída21.  A consciência tem o poder de abordá-lo 

verbalmente” (B, 2009, p. 38). E, pelo fato de que cada ato de compreensão é um 

ato  intrinsecamente  verbal,  ele  inelutavelmente  interpreta.  Essa  interpretação  refrata  a 

ideologia do dizer anterior e funde-a com a do  interpretante, quer este a aceite, quer a 

refute (ibidem).

Ocorre  ainda  que  a  contiguidade  dos  dois  posicionamentos  em  jogo  a  cada 

interação, o citado e o citante, não é pressuposta em nenhum dos turnos, nem em relação 

ao locutor do qual se recebe e assimila o discurso, nem em relação ao interlocutor do qual  

se espera e antevê uma atitude responsiva. Isso porque não se mantém um alinhamento ao 

discurso com quem se trava o diálogo,  mas  a uma mão invisível,  instaurada acima de 

ambos, à qual cada um se anseia assemelhar. Assim como o emissor originário22 e como o 

destinatário imaginado, esse “supradestinatário” tampouco se localiza necessariamente na 

proximidade temporal ou geográfica. De fato, dos três interagentes com os quais a nossa 

palavra lida, este último talvez seja o mais abstrato e idealizado de todos. Pode-se resumir 

essa dinâmica nas palavras abaixo:

Todo enunciado tem sempre  um destinatário  (de  índole  variada,  graus 
variados de proximidade, de concretude, de compreensibilidade, etc.), cuja 
compreensão responsiva o autor da obra de discurso procura e antecipa. 
Ele é o segundo (mais uma vez não em sentido aritmético). Contudo, além 
desse destinatário (segundo), o autor do enunciado propõe, com maior ou 

21 O grifo é do original.
22 “Originário”,  aqui,  não  no  sentido  de  “iniciador”,  mas  de  “aquele  imediato  de  quem se  recebeu  o 

discurso”.
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menor  consciência,  um  supradestinatário  superior  (o  terceiro),  cuja 
compreensão  responsiva  absolutamente  justa  ele  pressupõe  quer  na 
distância metafísica, quer no distante tempo histórico (B, 2003, p. 
333).

Como se vê, esse sobrediscurso a que Bakhtin chama “supradestinatário” refere-se 

às  condições  de  legitimação do discurso,  que  informam a  cada  enunciado a  valoração 

necessária  ao  seu  posicionamento,  a  sua  aparência  de  verdade.  Uma tal  legitimidade  é 

imprescindível especialmente para os discursos que se querem propor como constituintes, 

isto é, basilares de uma formação discursiva. Nas palavras de Maingueneau (2010a, p. 159),  

estes “devem estar ancorados em algum Absoluto […], eles devem se apresentar como 

ligados a uma Fonte legitimante”. Porém, pela própria natureza abstrata e internalizada 

desse supradestinatário, a sua construção mesma cabe ao discurso que nele se intenciona 

basear  (ibidem),  já  que nenhuma unidade na  comunicação discursiva  — entendendo-se 

assim  os  enunciados  —  é  reprodutível,  ainda  que  se  possa  fazer  uma  citação  literal  

(B, 2003,  p. 335), pois, a cada retomada por um novo sujeito numa nova cena, 

adquire carga semântica peculiar àquela situação. “A palavra sempre está carregada de um 

conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial” (B, 2009, p. 99).

Maingueneau (2008, p. 31-39) sublinha que as formações discursivas, no processo 

de  constituírem  as  suas  próprias  grades  semânticas  (as  quais  seriam  os  moldes  de 

significação com que aquele determinado discurso interpreta o mundo), trazem o caráter 

indelével de uma heterogeneidade que, apesar de se revelar dentro de cada discurso, se 

constrói  entre  discursos  (no  espaço  a  que  chama  “interdiscurso”);  assere  que  essa 

heterogeneidade  se  apresenta  de  forma  mostrada  ou  de  forma  constitutiva.  Porém,  a 

perceção linguística só pode aceder à heterogeneidade mostrada, porque é nesse espaço em 

que  é  permissível  vislumbrar  a  delimitação  das  sequências  semânticas  que  apontam 

nomeadamente para a  alteridade:  esse é o âmbito do discurso citado, das  aspas,  etc.  A 

heterogeneidade  constitutiva,  por  outro  lado,  é  invisível  —  inacessível  aos  aparelhos 

linguísticos (M, 2008, p. 31).
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Significa  dizer  que,  no  enunciado,  as  marcas  que  evidenciariam  a  sua  filiação 

discursiva não se explicitam necessariamente em nenhuma partícula localizada do material  

linguístico, mas antes apela ao repertório cultural. Esse caráter heterogêneo intrínseco à 

própria formação do discurso é o que produz aquele enunciado (como denuncia o adjetivo 

“constitutivo”,  que  o  nomeia).  Em  verdade,  significa  dizer  que  o  discurso  recebido 

representa muito além do que o assunto ou a inclinação de certo enunciado; ele permeia-o 

de forma tão íntima como a orientá-lo desde a sua construção sintática: ele ali está como 

parte indelével do próprio enunciado — mesmo que este se trate de uma citação — sem 

por isso deixar nenhuma cicatriz visível no plano meramente linguístico (B, 2009, 

p. 150). Um discurso externo de que se quer valer para demonstrar embasamento não será 

outra coisa senão uma continuidade do discurso interno, a despeito de os dois serem ou 

não contíguos em termos ideológicos, temporais ou geográficos.

Sendo assim, qualquer que seja o signo ideológico exterior, qualquer que 
seja  a  sua  natureza,  banha-se  nos  signos  interiores,  na  consciência.  Ele 
nasce deste oceano de signos interiores e aí continua a viver, pois a vida do 
signo  exterior  é  constituída  por  um  processo  sempre  renovado  de 
compreensão,  de  emoção,  de  assimilação,  isto  é,  por  uma  integração 
reiterada no contexto interior (B, 2009, p. 59).

Maingueneau imbui a esses aspetos interdiscursivos de importância ainda maior que 

à  formação  discursiva  em  si,  porque  aqueles  antecedem  a  esta,  e  a  enformam  nos 

pressupostos mais basilares. Segundo ele (2008, p. 39), um discurso só vem a surgir em 

relação a outro(s)  discurso(s)  com que instaure uma relação de alteridade:  a fim de se 

afirmar  como  um  discurso  próprio,  é  mister  estabelecer  o  seu  Outro  na  sua 

heterogeneidade, antes de se lhe opor ou de o esposar.

E é  aí  que jaz  o  desdobramento  que se  torna  mais  pertinente a  este  estudo — 

Maingueneau  (2008,  p.  99)  estatui  que  o  espaço  discursivo  “define  um  processo  de 

interincompreensão generalizada”23, o qual constituiria “a própria condição de possibilidade 

das diversas posições enunciativas”,  afirmando ainda a indissociabilidade entre o ato de 

23  O grifo é do original.
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enunciação  do  agente  discursivo  (aqui  entendido  como  o  produtor  imediato  do 

enunciado), segundo a sua própria formação discursiva, em relação à incompreensão do 

“sentido dos enunciados do Outro”. 

Enunciar o seu e não compreender o alheio seriam, portanto, uma e a mesma coisa, 

porque  “cada  discurso  é  delimitado  por  uma  grade  semântica  que,  em  um  mesmo 

movimento,  funda o  desentendimento  recíproco”  (ibidem).  Respalda-se,  certamente,  em 

Bakhtin  (2003,  p.  329),  quando  este  afirma  que  mesmo  ao  fazer-se  a  mais  simples 

explicação de qualquer enunciado alheio, já se recorre a um distanciamento, em que se 

rejeita o outro.

Assim sendo, o discurso, desde a sua formação, definiria não somente o seu recorte 

semântico da realidade, o seu “universo de sentido próprio”, mas também a maneira como 

ele se há de relacionar e coexistir com os demais discursos. Essa maneira pode mostrar-se 

antagônica (em termos de dissociação do Outro) ou, mais sutilmente, com uma atitude 

suplantadora (em termos de integração do Outro) (M, 2008, pp. 104-106).

De toda forma, cada discurso, na sua origem, precisa estabelecer-se numa relação de 

dissimetria com o seu Outro, interpretando-o à sua própria imagem e semelhança (op. cit., 
p. 104). Visto que essa relação subjaz à constituição do discurso, não perfaz senão uma 

engrenagem na máquina maior da formação discursiva, cuja atividade daí procede. Em 

suma, “a relação com o Outro é função da relação consigo mesmo” (ibidem).

Portanto, essa interação discursiva que funda o discurso novo (que interpreta o seu 

preexistente) não se daria por meio da assimilação do discurso alheio  per se no seio do 

discurso  próprio,  porque  um  fenômeno  tal  implicaria  na  identificação  entre  os  dois 

discursos, o que negaria ao discurso que interpreta a sua condição sine qua non.

Em outras palavras, esses enunciados do Outro só são “compreendidos” no 
interior do fechamento semântico do intérprete; para constituir e preservar 
sua identidade no espaço discursivo, o discurso não pode haver-se com o 
Outro  como  tal,  mas  somente  com  o  simulacro  que  dele  constrói. 
(M, 2008, p. 100)
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Isso permite dizer que, mesmo quando discurso intérprete e discurso interpretado se 

cruzem numa  relação  em que  não  haja  uma  polêmica  evidente  (como,  por  exemplo, 

quando a formação discursiva nova se apresente como contígua ou intersecional com a 

formação preexistente), o diálogo com o Outro só se dará de forma virtual (op. cit., p. 37). 

Em suma, o discurso do Outro só poderá ser integrado à grade semântica do discurso 

próprio “sob a forma de um simulacro” (p. 106). Dessa forma, duas formações discursivas,  

ainda  que  não  se  contraponham  polemicamente,  e  ainda  compartilhem  determinados 

pontos numa mesma escala de valores, mantêm entre si uma interincompreensão mútua 

que é fator indispensável à existência de ambos os seus discursos.

Decorre  daí,  destarte,  que  a  interincompreensão  pode  ser  vista,  calcando-se  na 

teoria  de Maingueneau,  essencialmente como uma oposição de  dêixis enunciativa,  nos 

termos dêiticos definidos por ele (2008, pp. 88-89). Nessa oposição, enfrentam-se um aqui 
ideal e um ali rejeitado, sendo ambos igualmente construtos mentais, forjando “a cena e a 

cronologia que o discurso constrói para autorizar a sua própria enunciação” (M, 

2008, p. 89).

A  dita  dêixis  não  é  sintática,  mas  antes  tem  os  traços  da  heterogeneidade 

constitutiva  mencionada  no  início  desta  seção:  pode  muito  bem  não  se  demarcar 

textualmente  (e  seria  lícito  supor  que o  mais  das  vezes  não o faça,  para  melhor  fazer 

funcionar  a  sua  estratégia  de  convencimento).  Tampouco  seria,  necessariamente,  a 

“realidade biográfica dos autores”, isto é, a sua situação sócio-histórica fatual, mas antes 

formularia para si (ou se associaria a) um lugar real ou imaginário e um tempo ou uma 

sequência de eventos em conformidade com as restrições da formação discursiva em que se 

insere aquele enunciador. E aqui se pode afirmar, seguindo o pensamento de Pym (1992, 

pp.  229-232),  que essas  restrições  são nada menos  que a mesma grade semântica que 

delimita o discurso como tal.

De fato, conforme demonstrado por Pym (ibidem), o conceito de discurso é tão 

intrinsecamente  relacionado  ao  de  texto,  que  ambos  se  podem dizer  indissociáveis.  A 

abstração do discurso só toma corpo no interior de um texto, assim como um texto só se  
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efetua como tal no interior de um discurso. Em suma, a definição de um em separado 

(apesar de não independente) do outro torna-se tão difícil, que seria melhor pensar o termo 

“discurso”  como  sugerindo  uma  série  de  restrições  aos  dizeres  do  texto.  Encontra-se 

respaldo para tanto também na teoria de Maingueneau (2008, pp. 36-37), quando este 

menciona a zona do “dizível legítimo” que abstrai sempre à alteridade o que excede essas 

fronteiras, onde o Outro é “aquela parte do sentido que foi necessário o discurso sacrificar 

para constituir a própria identidade”. O que enforma o Eu é o que não enforma o Outro.

Qualquer  semelhança  com  a  teoria  de  Bakhtin  (2003,  pp.  91-102)  sobre  a 

completude  do  Eu  encontrar  fechamento  na  visão  do  Outro,  talvez  não  seja  mera 

coincidência.  Também,  é  importante  notar  que  Maingueneau  desenvolve  a  figura  do 

“Outro” discursivo não meramente como o interlocutor imediato do enunciado, mas como 

aquilo que “representa a intervenção de um conjunto textual historicamente definível, que 

se encontra no mesmo palco do discurso” (pp. 37-38). Nas entrelinhas, o texto ecoa aí, 

provavelmente, a afirmação de Bakhtin segundo a qual:

 
O enunciado pleno já não é uma unidade da língua (nem uma unidade do 
“fluxo da língua” ou “cadeia da fala”) mas uma unidade da comunicação 
discursiva, que não tem significado mas sentido. (Isto é, um sentido pleno, 
relacionado com o valor — com a verdade, a beleza, etc. — e que requer 
uma  compreensão  responsiva  que  inclui  em  si  o  juízo  de  valor.)  A 
compreensão  responsiva  do  conjunto  discursivo  é  sempre  de  índole 
dialógica (B, 2003, p. 332).

Em suma, a significação não se prende à própria palavra, nem está em cada um dos  

interlocutores isoladamente, assim como a compreensão exige resposta e o sentido só se 

produz num acordo de cumplicidade que subjaz à interação dos sujeitos (idem, 2009,  p. 

137).  Destarte,  quando  um  discurso  dialoga  com  outro,  interpreta-o  dentro  das  suas 

próprias grades, absorve-o para o modificar, fazendo dele um simulacro que já não é nem 

o discurso de origem, nem o discurso de chegada.

É  sustentável,  portanto,  arguir  que  esse  tenha  sido  o  caminho  percorrido  pelo 

Cântico  dos  Cânticos,  poema  ostensivamente  erótico,  na  carreira  interpretativa  que 
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culminaria sua canonização num contexto religioso moderno.  Com efeito, toda e cada 

parte do poema está atravessada de matizes eróticos (F, 1985, p. 298), chegando mesmo 

a ser taxativa e reiteradamente categorizado como “pornográfico” por Vergara (2010, p. 

136). Resta questionar como se deu que um livro tal tenha podido encontrar lugar no 

cânon religioso judaico (e posteriormente cristão), se o discurso pornográfico só se encaixa 

no  espaço  marginal  da  sociedade,  a  qual  ignora  a  sua  existência  — ao  menos 

ideologicamente (M, 2010b, p. 23). 

Poder-se-ia arguir dentro da própria teoria de Maingueneau que, na verdade, seja 

exagerado  classificar  de  pornográfico  o  Cântico,  posto  que  não  se  pode  aí  falar  de 

demasiada  explicitude  descritiva,  e  que,  portanto,  este  se  qualifique  melhor  sob  os 

parâmetros do erótico, cujo modo de representação da sexualidade seria mais “compatível, 

dentro  de  certos  limites,  com os  valores  reivindicados  pela  sociedade  e  dado  que  ele 

constitui uma espécie de solução de compromisso entre a repressão das pulsões impostas 

pelo vínculo social e sua livre expressão” (M, 2010b, p. 32). Esse argumento, 

porém, não é suficiente para isentar o texto da sua inaceitabilidade discursiva dentro do 

discurso religioso moderno, porque, citando-se o mesmo Maingueneau, “não é evidente 

que pornografia e erotismo sejam simétricos e que haja uma separação estanque entre os 

dois regimes” (op. cit., p. 31). 

Cumpre,  neste  momento,  abordar  o  posicionamento  patente  no  discurso  das 

religiões  em relação  à  sexualidade  e  ao  erotismo,  para  poder  compreender  como isso 

poderia ter engendrado modificações na leitura institucionalmente autorizada do texto a 

fim de o receber dentro do seu próprio discurso.



Oculi vestri, et si iaciuntur in aliquam feminarum, figantur in  
nemine.  Neque  enim,  quando  proceditis,  feminas  videre  
prohibemini, sed appetere, aut ab ipsis appeti velle, criminosum  
est. Nec solo tactu et affectu, sed aspectu quoque, appetitur et  
appetit  concupiscentia  feminarum.  Nec  dicatis  vos  animos  
habere  pudicos,  si  habetis  oculos  impudicos,  quia  impudicus  
oculus impudici cordis est nuntius. 

~ Agostinho de Hipona

 O que se pode traduzir por: Os vossos olhos também, se recaírem sobre alguma mulher, não devem fixar-se em  
nenhuma. Não estais proibidos, contudo, de ver mulheres quando sairdes, mas desejá-las, ou querer ser por elas  
desejado, é criminoso. E não é somente pelo toque ou pelo contato, mas também pelo olhar que a concupiscência  
das mulheres é desejada e deseja. Não digais ter pudicos os vossos ânimos, se tiverdes olhos impudicos, porque o  
olho impudico é o mensageiro do coração impudico.



64

3 O SEXO NA RELIGIÃO INSTITUCIONALIZADA

Este breve excurso debruçar-se-á sobre o posicionamento da religiosidade moderna 

quanto à sexualidade, ao comportamento sexual e ao discurso erótico, focalizando, para os 

fins deste estudo, somente as religiões que canonizaram o  Cântico dos Cânticos, isto é, o 

judaísmo e o cristianismo, este tanto na vertente católica como na protestante.

Deve-se asserir, inicialmente, que é notório que, no pensamento religioso ocidental  

contemporâneo, em qualquer que seja a vertente,  predomina a abordagem do tema do 

corpo  com  alguma  reserva;  não  somente  entre  os  católicos,  cuja  postura  dá  grande 

importância  ao  celibato,  mas  também entre  protestantes,  entre  judeus,  e  mesmo entre 

mulçumanos, pensa-se a ética religiosa primariamente em termos de sexualidades lícita e 

ilícita (P, 2003, p. 88). Calcada numa vertente religiosa-filosófica helenista (que se 

inicia com Platão na sua separação bem demarcada entre alma e corpo), a cultura dessas 

religiões  como um todo  tendeu  a  espiritualizar  as  formas  do  desejo,  quase  sempre  o 

abstraindo da materialidade fisiológica: “o corpo do desejo quase deixou de ser um corpo 

material para se tornar um apêndice do espírito” (B, 1994, p. 85).

Não há  nisso,  em verdade,  nenhum espanto,  dado que aí  se  segue a  tendência 

normativa da nossa sociedade, na qual há muito tempo se separam com fronteiras nítidas a 

vida social e a maneira como se vivencia a sexualidade, conforme explica Calvani:

[O]  prazer  sexual,  tão  importante  para  o  bem estar  [sic]  humano,  foi 
reprovado e condenado durante séculos e, diga-se de passagem, isso não 
afetou somente as classes ditas “menos letradas”. Basta lembrar a reação que 
muitas pessoas da bem educada elite européia24 tiveram na época em que 
Freud começou a publicar seus textos e, sobretudo, quando Reich afirmou 
a importância e o valor do orgasmo para a sanidade humana, ou ainda a 
indignada reação ao relatório Kinsey nos próprios círculos acadêmicos dos 
Estados  Unidos.  O  resultado  dessa  longa  herança  reflete-se  hoje  na 
incapacidade que temos de lidar com assunto tão relevante, da vergonha e 
excesso  de  discrição  que  temos  ao  comentar  nossos  próprios  dilemas 
sexuais ou nossas fantasias (C, 2010, p. 268).

24 O texto, na edição consultada, encontra-se publicado segundo a ortografia anterior à atual.
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O sexo, visto como algo concernente à esfera privada, não se tornara mais bem-

vindo  no  circuito  da  religião  organizada  e  seria  então  encarado  como  tabu  —  uma 

construção remanescente de forma quase intocada desde a Idade Média. É por isso que, 

nessa altura, quer se tratassem de leituras judaicas ou cristãs, via-se pouco proveito em 

interpretar o Cântico dos Cânticos da forma mais óbvia, isto é, como uma canção tratando 

sobre o amor erótico entre duas pessoas. Então, por meio de intertextualidades — às vezes 

bastante  tortuosas  —,  cristalizou-se  uma  readequação  teológica  do  texto, 

hipertextualizando-o com literaturas sapienciais bíblicas e extra-bíblicas, visões proféticas, 

alegorias historiográficas, etc. As leituras desses outros textos foram, dessa forma, utilizados 

para “acrescentar o sentido teológico aparentemente ausente no Cântico dos Cânticos, que 

passa a ser entendido sob o crivo de uma teologia importada” (G, 2010, p. 105).

E assim,  apesar  de muitas  discrepâncias  hermenêuticas  entre  os polos teológicos 

cristão e judaico25, em um aspeto, pelo menos, as duas instituições concordariam: nenhuma 

das duas endossaria uma visão literal do Cântico em oposição à alegorização. E foi, destarte, 

a abordagem não-literal que predominou desde então, mesmo entre os protestantes, dentre 

cujos sectos mais liberais surgiram as primeiras leituras contemporâneas dos Cantares que 

lhe devolviam o erotismo original (C, 1997, p. 183).

A seguir,  pormenorizam-se  os  discursos  de  cada  uma dessas  vertentes  religiosas 

sobre  o  tema  do  erotismo  e  do  sexo,  na  seguinte  ordem:  judaísmo,  catolicismo  e 

protestantismo. É importante frisar que aqui se elencam as visões majoritárias, que ainda 

são a regra nas instituições mencionadas, apesar de obras como as de Greenberg (2004) e 

Calvani  (2010),  ambos  líderes  em suas  respetivas  religiões,  já  mostrarem que  há  uma 

incipiente abertura para novas posições quanto ao assunto dentro do discurso religioso.

25 Mesmo em se sabendo da ojeriza aos termos “teologia”, “hermenêutica” ou “exegese” por parte de certas  
correntes radicais judaicas e também protestantes (quiçá por conta da antiga associação desses vocábulos 
com a doutrina católica), é conveniente para este estudo que, neste contexto, se aplique essa nomenclatura 
a todo estudo de caráter religioso das Escrituras, indistintamente, por verificar-se que, apesar das diferentes 
conclusões a que chega cada uma dessas vertentes, não há nenhuma diferença metodológica significativa 
entre as formas como todas tratam do divino e tentam compreender os fenômenos por elas julgados  
metafísicos.
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Convém mencionar que não se procurará, aqui, encontrar qual instituição possua a 

interpretação “correta” ou “incorreta” do  Cântico dos Cânticos,  mesmo porque a própria 

ideia de que possa haver uma única interpretação correta para uma obra de arte é um tanto 

absurda. E, como a interpretação é um ato de recriação em que se representa o objeto de 

acordo com o significado previamente estabelecido pela mediação do intérprete, sabe-se 

que  toda  nova  execução  de  uma  obra  constituirá,  necessariamente,  um  novo  sentido 

(G, 2006, p. 118). O que se intenciona elucidar neste capítulo é o fato de esta 

pesquisa ter verificado que ainda há pouca abertura para a leitura naturalista do  Cântico 
como humanamente erótico e, com isso, demonstrar uma razão para o predomínio ou o 

monopólio, na instituição religiosa, da interpretação alegórica (em maior ou menor grau) 

mesmo nos dias de hoje.
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3.1 Judaísmo

O judaísmo contemporâneo —  talvez por ser, dentre as religiões ocidentais, a que 

retoma  mais  diretamente  o  antigo  culto  israelita  (ao  menos  de  um  ponto  de  vista 

ideológico) — arroga-se frequentemente a primazia interpretativa em matéria de textos 

hebraicos antigos, chegando por vezes a entronizar mais a sua própria tradição exegética 

em detrimento mesmo do sentido etimológico das palavras dos textos (M, 2001, p. 

).  Baseia-se,  para  tanto,  principalmente numa suposta  continuidade ininterrupta  que 

traça  a  sua  descendência  histórica  como  “povo”  desde  a  instituição  do  monoteísmo 

conforme relatada na narrativa bíblica ou, pelo menos, desde o retorno dos exilados de 

Babilônia a Canaã (S, 2009, pp. 65-69). Na concretude dos fatos, porém, muito dessa 

suposta proximidade social e hermenêutica ao Oriente antigo é ilusória: se, em termos de 

afinidades doutrinárias, se encontram algumas convergências entre a religião organizada 

dos antigos hebreus e a dos judeus modernos, por outro lado, a maior parte do pensamento 

judaico  atual  sofre  forte  influência  dos  dois  milênios  de  diáspora  e  é  principalmente 

devedor, em termos filosóficos, à Idade Média europeia, tanto como qualquer vertente do 

cristianismo,  conforme  se  pretende  demonstrar  ligeiramente  nestas  páginas.  Ademais, 

intenciona-se  evidenciar  como  a  postura  judaica,  conforme  adotada  pela  ortodoxia 

rabínica hodierna, diante do comportamento sexual humano não difere tão largamente da 

atitude cristã como um olhar menos aprofundado poderia levar a crer.

Para  além  da  veneração  às  escrituras  que  também  são  compartilhadas  com  os 

cristãos (a  Bíblia Hebraica),  as bases preceituais da parcela mais numerosa e socialmente 

significativa  do  judaísmo  contemporâneo  encontram  raízes  históricas  e  discursivas  no 

rabinismo farisaico organizado no final do período do Segundo Templo26. Dos estatutos 

que definiram os seus usos, porém, só restam documentos formais de uma época posterior, 
26 Este era o Templo do monte em Jerusalém, cuja construção, iniciada pelos israelitas retornados do exílio 

babilônico, remonta a 519 a.E.C., tendo sido pilhado por Crasso em 59 a.E.C.,  razão pela qual seria  
reformado por Herodes em 20 a.E.C., para ser definitivamente arrasado por Tito em 70 desta era (J 
E, 2011).
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numa  compilação  chamada,  em  português,  Misná ,[miʃˈna] משנה)   em  hebraico)  — 

indubitavelmente a codificação mais antiga a ter sido preservada, produzida por essa facção 

—, que hoje forma o âmago do opus magnum da teologia judaica chamado Talmude (em 

hebraico, .([talˈmud] תלמוד   Esse  compêndio  do  início  do  século  III  da  era  atual, 

organizado a partir da coleção, edição e justaposição de uma miscelânea de excertos ditos e 

escritos  acerca  da  interpretação  da  lei  judaica,  ajunta  material  produzido  ao  longo  de 

centenas  de anos  por vários  rabinos  (por vezes  não contemporâneos)  que então foram 

julgados de reputação ou estimada memória (B, 1994, p. 35). É importante frisar, 

porém, que nenhum desses sábios compilados é anterior a 200 a.E.C., o que permite dizer 

que os textos fundadores do judaísmo atual são, na mais generosa das hipóteses, somente 

três séculos mais antigos que os textos fundadores do cristianismo.

A tradição iniciada pelos ensinamentos desses rabinos essencialmente tomava o lar e 

a  vida  em família  como o  centro  da  expressão  religiosa;  pode-se  perceber  essa  ênfase 

quando  se  dá  conta  de  que  os  preceitos  que  regem  a  pureza  individual  gravitam 

principalmente em torno de temas que culturalmente se associam à convivência familiar,  

quais sejam, o da alimentação e o das práticas sexuais (B, 2005, p. 7). A Misná (e o 

Talmude como um todo), pela sua própria natureza de compilação, quase sempre apresenta 

diversas opiniões conflitantes sobre cada tema, e também é esse o caso em se tratando do 

sexo e da sua finalidade: introduzem-se no texto igualmente tanto a opinião de que o sexo  

deve visar unicamente a reprodução, como a de que há um valor intrínseco ao prazer 

orgástico por si só (B, 1994, p. 65).

Não que isso queira dizer que existisse, de qualquer modo, uma liberalidade geral 

quanto às práticas sexuais: uma insistência visivelmente inegável na literatura talmúdica é a 

de que há sim formas impróprias no sexo. Isso se reflete em que, mesmo nos textos menos 

rígidos, como o desejo é quase sempre atrelado à reprodução, o comportamento sexual 

julgado desviante é increpado de engendrar filhos defeituosos, ao passo que só a prática 

adequada geraria crianças saudáveis e de boa índole (B, 1994, p. 83).
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Contudo,  ainda  assim,  aconselhar  o  uso  do  erotismo  não  se  tornou  a  posição 

predominante no judaísmo rabínico atual. Pelo contrário: afirma o rabino Stolper (1996, p. 

26)  que a  privacidade,  o  recato  e  a  santidade  são o  “hallmark of  the  Jewish  attitude”27, 

chegando a igualar a semelhança à divindade com o ato de vestir roupas, da prática do 

recato, da restrição das paixões e do instinto, da elevação da mente e da consciência acima 

dos impulsos e da matéria (S, 1996, p. 78). Efetivamente, todo o prazer físico, até ao 

ponto do mero contato físico — mesmo entre um casal unido pelos laços do matrimônio — 

sofre as restrições das leis de pureza (op. cit., pp. 78-80). Assim, a própria conjunção carnal, 

nos moldes do judaísmo rabínico,  é um ato regrado, o que tem consequências para a 

instituição matrimonial nessa visão, a qual passa a ser um misto entre um contrato e uma 

sublimação:

One  may  say,  along  with  several  historians,  that  the  texts  of  rabbinic 
Judaism situated marriage between the strict  contractual notion held by 
Roman society on the one hand, and the near sacramental, symbolic status 
that early Christianity gave it, on the other28 (B, 2005, p. 7).

Aqui,  a  referência ao cristianismo não é sem interesse,  já que foi  no seio desse 

judaísmo de fins do Segundo Templo que surgiu o embrião da vertente helenista que daria 

origem à  religião  codificada  por  Paulo  de  Tarso,  a  qual,  por  fim,  dominaria  a  visão 

ocidental acerca do legado de Jesus de Nazaré (I século), figura sobre cuja memória se  

construiu a religião cristã. De fato, como afirma Boyarin (1994, p. 16), seria anacrônico 

traçar uma divisa separando o helenismo e o rabinismo, nessa altura, porque inexistia um 

movimento  rabínico  diferenciado  e  autoconsciente,  assim  como  judeus  plenamente 

helenizados — que escreviam em grego —, como por exemplo o próprio Paulo de Tarso,  

identificavam-se como fariseus, tendo recebido a sua educação religiosa junto a mestres do 

proto-rabinismo (ibidem).

27 O que se pode traduzir por “pilar do comportamento judaico” ou “marca da postura judaica”.
28 O que se pode traduzir por: “pode-se dizer, junto com diversos historiadores, que os textos do judaísmo  

rabínico situavam o casamento entre a estrita noção contratual tida pela sociedade romana, de um lado,  e 
o status quase sacramental e simbólico que a primeira cristiandade lhe deu, do outro”.



70

Apesar disso, algumas fontes documentais rabínicas — todas mais tardias, como já se 

viu — tendem a distanciar-se (talvez propositalmente) das opiniões mais ascéticas frente à 

sexualidade  que  se  encontram  nos  textos  judaicos  helenísticos  (dos  quais  Filão  de 

Alexandria — final do I século a.E.C. e início do I século da era atual — é o exemplo mais  

citado) que foram endossados e desenvolvidos pelos cristãos: o Talmude Babilônico contém 

amostra  de textos  que falam do amor erótico entre  um casal,  de formas  notavelmente 

abertas e desinibidas (B, 2005, p. 8).

A presença desses textos no arcabouço teológico judaico,  porém, não justifica a 

tendência, atualmente comum nos textos de apologia de religiosos judeus americanos, a 

retratar  o  judaísmo como uma religião mais  saudável  e  adequada à  modernidade,  por 

defender o sexo e o corpo, proclamando o seu triunfo, nesse sentido, contra a abnegação 

cristã  (B,  1994,  p.  34).  Certamente  o  judaísmo  é,  em  comparação  com  o 

cristianismo,  mais  recetivo ao desfrute do sexo,  mas  isso não quer dizer  que seja  mais 

permissivo quanto às diversas práticas sexuais.

Essa diferença entre cristianismo e judaísmo é muito mais ilusória, visto que, apesar 

de o judaísmo reconhecer que a relação amorosa inclui necessariamente a intimidade física, 

esta  é  idealizadamente  restrita  à  heterossexualidade  normativa29 e  somente  dentro  dos 

limites de um casamento (com as devidas restrições das leis  de pureza), e não é nunca 

discutida em público, nem sequer na presença de uma só pessoa que não faça parte do casal 

(S, 1996, p. 24), porque se entende que toda sexualidade pertence unicamente ao 

âmbito privado e diz respeito somente ao marido e à mulher. Isso explica por que, até hoje, 

poucos  livros  tenham sido publicados  — possivelmente não sem efeitos  indesejados  — 

contendo a orientação religiosa judaica acerca do comportamento sexual julgado adequado 

(S, 1996, p. 26).

Ademais,  mesmo a importância do ato sexual  num relacionamento costuma ser 

minimizada, no judaísmo mais ortodoxo, ainda que dentro dum matrimônio: realça-se 
29 É verdade que, nos movimentos judaicos liberais, em especial no Reformista, há a completa admissão da 

homossexualidade no seio da comunidade religiosa, mas essa é, via de regra, vista como tolerável quando 
realidade  indefensável,  e  não  apresentada  como  uma  livre  possibilidade.  Não  se  deterá  aqui  com 
profundidade neste assunto, por fugir ao cerne deste estudo.
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bem mais  o  papel  da  cooperação mútua para  alcançar  metas  comuns e  também o da 

manutenção  dos  valores  tradicionais  (pp.  23-24).  O  casamento  seria  muito  mais  uma 

parceria do que uma conjunção carnal.

Essa dispensa do prazer  e  do desejo,  em prol  do abstrativismo e da idealização, 

nitidamente demonstra uma influência do pensamento grego,  nomeadamente estoico e 

platônico, no âmago da prática cultural judaica contemporânea, herdado da Idade Média,  

quando a deriva histórica dessa religião foi invertida: a cultura talmúdica não é a cultura 

judaica medieval  (B,  1994,  p.  69).  De fato,  a  base  ideológica do judaísmo que 

prevaleceu na contemporaneidade tem uma forma nitidamente europeia30, já que, a partir 

de  um dado momento  em meados  da  Idade  Média,  a  maioria  dos  judeus  do  mundo 

consistia  de  europeus,  e  as  comunidades  judaicas  mais  populosas  localizadas  fora  do 

continente europeu, que existem ou existiram antes  do Holocausto,  foram basicamente 

formadas de egressos da Europa (G, 2001, pp. 10-13, 23). 

Isso  demonstra  que  não  há  uma  continuidade  discursiva  perfeita,  em  termos 

historiográficos, entre o judaísmo talmúdico e o judaismo ortodoxo atual, apesar de este 

último se servir intensamente de menções àquele para legitimar as suas ações, numa atitude 

típica de tradições inventadas (H, 2000, p. 12). Com efeito, a própria necessidade 

de  insistir  na  antiguidade  da  tradição,  da  qual  os  apólogos  do  judaísmo  ortodoxo  se 

apresentam  como  os  detentores  historicamente  autorizados,  denuncia  a  quebra  da 

continuidade em relação à antiguidade (op. cit., pp. 7-8).

Assim, a europeização do judaísmo contemporâneo, em oposição à religião mais 

asiática que era o judaísmo dos tempos do Talmude, reflete-se principalmente na conduta 

julgada  apropriada  em matéria  de  carnalidade.  Uma  evidência  clara  dessa  divergência 

discursiva entre o judaismo antigo e o moderno são os escritos de Maimônides, o europeu 

que se tornou o maior filósofo judeu medieval, e talvez o mais importante nome dentre os  

30 Com efeito, a grande maioria dos grandes pensadores judeus do Medievo tardio (chamados, em hebraico, 
([ʁiʃoˈnim] ראשונים  que  legaram  ensinos  para  o  judaísmo  moderno  (e.g.:  Abenezra,  Judá  Halevi, 
Maimônides, Nacmânides, Rashi, Abravanel, Gersônides, Rosh, Caspi, etc., para citar alguns dos nomes 
mais célebres) são europeus ou tiveram grande parte dos seus pensamentos veiculados na Europa antes de  
qualquer outro lugar.
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pensadores judeus pós-Antiguidade tardia. A rejeição de Maimônides à matéria e ao corpo 

leva-o a aceitá-los quase como um mal necessário, no qual não há orgulho e ao qual se 

deve dissociar o espírito elevado. A fruição do prazer orgástico não pode aí ser, portanto, o  

cerne principal da conjunção carnal ou do matrimônio.

Uma tal doutrina reverbera bastante os neoplatonistas e contrapõe-se a muitos dos 

rabinos  compilados  na  literatura  talmúdica  que  aceitavam  o  corpo  e  o  sexo  com 

naturalidade  — posto  que,  para  estes,  o  ser  humano  é o  seu  corpo  —,  mesmo  com 

restrições, tratando o assunto sem muito pudor (B, 1994, pp. 71-71).

Assim, onde antes havia uma tentativa de afastamento ao dualismo alma-corpo e 

mesmo  uma  certa  afirmação  da  sexualidade,  valorada  por  si  mesma,  agora  uma 

reaproximação à filosofia helenista reunifica os discursos de judeus e cristãos devotos. Não 

há aí diferença significativa, nem supostas oposições entre Oriente e Ocidente. Com efeito, 

é tão comum neste como naquele círculo o realce na função educadora da família e dos 

valores tradicionais — valores sempre mostrados, para fins de formalização e ritualização, 

como naturais e necessários, que remontam às origens da humanidade, caraterísticos de 

uma tradição inventada (H, 2000, p. 4), num processo necessário à reafirmação 

de uma Ideologia — em oposição e escape às vicissitudes do mundo e de uma sociedade  

que se teria extraviado do caminho certo (cf. S, 1996, p. 25).

Em suma, pelo acima exposto, não se pode presumir que o judaísmo atual possua 

uma chave de leitura para o Cântico dos Cânticos mais confiável, em relação ao erotismo, do 

que  a  do  cristianismo  (tratado  a  seguir),  por  razão  de  essa  obra  tratar  dos  temas  da 

excitação sexual, da exibição do corpo e do intercurso sexual de uma forma bem mais  

licenciosa do que as autoridades rabínicas ortodoxas contemporâneas estariam propensas a 

aceitar.
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3.2 Catolicismo

Diferentemente do judaísmo, o cristianismo, em especial a vertente católica, nunca 

vivenciou uma mudança profunda dos padrões da conduta sexual aceitável. Talvez pelo 

fato de essa doutrina insistir dogmaticamente na castidade virginal das suas duas figuras 

principais (Jesus e Maria) como um dos pilares da natureza divina deles, é desde o seu 

primeiro início que a cristandade vislumbra o ato sexual como algo em si mesmo perigoso 

e uma força antiespiritual.

Nisso,  os  pioneiros  dessa  fé  deixaram-se  influenciar  pelos  elementos  mais 

antissexuais  da  tradição pitagórica  e  platônica,  já  incorporados  à  vertente  helenista  do 

judaísmo. Segundo essa visão, o corpo deveria idealmente abster-se do sexo, e o único 

modo  de  a  alma  poder  ganhar  a  liberdade  do  caos  interno  gerado  pelos  prazeres 

temporários seria redirecionar o desejo para a beleza e a verdade de algo maior. A filosofia 

estoica, que angariou mais aceitação no meio cristão que as demais correntes filosófico-

comportamentais gregas, encorajava a liberação do indivíduo de todas as paixões terrenas 

(C, 2003, p. 5). Por essas razões, a negação da sexualidade, em maior ou menor grau, é 

uma parte inextricável da doutrina cristã.

No que concerne ao catolicismo, apesar de este se dividir em dois segmentos que a 

história e a geografia trataram de separar — o catolicismo apostólico romano e o ortodoxo 

oriental —, o ensinamento oficial acerca da sexualidade é praticamente invariável, já que 

(ao  contrário  da  autonomia  das  congregações  que  se  vê  no  judaísmo  e  também  no 

protestantismo) em cada um dos dois segmentos católicos, a posição dogmática emana de 

um único centro de poder (respetivamente, Roma e Constantinopla). A Igreja assere que o 

celibato é o verdadeiro chamado da humanidade, implicando que todo prazer corpóreo é 

contrário ao prazer do espírito e tem o poder de deixar o ser humano propenso ao pecado 

(B, 2000, p. 69). Contudo, convém relatar que, hoje em dia, já há maior leniência em 

relação aos fiéis que não se propõem à castidade, o matrimônio religiosamente sancionado 
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e  monogâmico  torna-se  atualmente  também  a  ser  considerado  uma  expressão  da 

“sexualidade segundo o plano de Deus”  (C,  2007,  pp.  67-68).  Entretanto,  há 

formas  bastante  específicas  de  desejo  e  de  procedimento  que  são aceites  como menos 

pecaminosas (C, 2003, p. 8).

Portman (2003, p. 108), tratando do catolicismo romano, define sucintamente essa 

posição da seguinte forma: a única forma justificável  de conjunção carnal  seria aquela 

praticada entre esposos unidos pelo casamento, devendo sempre visar a procriação e não o 

prazer,  já  que  a  finalidade  seria  unicamente a  de aumentar  o  número de católicos  no 

mundo. A situação na ortodoxia oriental não parece ser muito diferente, consoante o que 

afirma em Breck:

Sexual  expression  properly  belongs  only  within  that  covenantal  bond. 
Orthodoxy affirms that the only place “genital sexuality” can be exercised 
to a good and fitting end is in the context of a monogamous, heterosexual,  
blessed, conjugal union31 (B, 2000, p. 63).

A opinião de que a entrega do corpo só tem lugar apropriado na intimidade do 

amor conjugal  (C, 2007, p. 19) talvez decorra do fato de que a Igreja considere 

que a sexualidade “não é qualquer coisa de puramente biológico, mas refere-se antes ao 

núcleo íntimo da pessoa” (p. 8), isto é, à alma, a qual, na visão cristã, é um recinto sagrado 

que deveria ser consagrado exclusivamente a Deus.

Um  desdobramento  desse  dogma  é  que  a  sexualidade  só  pode  ser  dirigida 

corretamente em direção à reprodução — e unicamente à reprodução —, e não à satisfação 

do desejo pessoal, este que recebe, não sem matizes discursivos de rejeição, o nome de 

“concupiscência” ou de “luxúria” (B, 2000, p. 66), pois o dogma oficial julga falsa a 

ideia “de que as duas dimensões do ato conjugal, unitiva e procriativa, se possam separar 

arbitrariamente” (C, 2007, p. 36). Na verdade, até mesmo a procriação ainda é 

31 O que se pode traduzir por: “A expressão sexual pertence apropriadamente apenas aos limites desse elo de 
aliança. A ortodoxia afirma que o único lugar em que “a sexualidade genital” pode ser exercida para um 
fim bom e adequado é no contexto de uma união monógama, heterossexual, abençoada e conjugal”. O grifo é 
do autor.
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vista como uma mera concessão para o casamento, porque o ideal seria que a sua finalidade 

última fosse trabalhar  em conjunto para a  salvação da alma de cada um dos cônjuges 

(B, 2000, p. 68).

E isso não é tudo: no seu discurso oficial, são considerados “pontos básicos da moral 

cristã” (C, 2007, p. 89) não somente a dissociação entre casamento, amor físico e 

procriação,  mas  também a  indissolubilidade  do  matrimônio,  assim como a  absoluta  e 

indiscutível  execração  das  relações  pré-maritais,  do  aborto,  de  quaisquer  métodos  que 

evitem a gravidez,  da masturbação — esta  que recebe os epítetos de “desordem grave, 

ilícita  em  si  mesma,  que  não  pode  ser  moralmente  justificada”  (p.  90)  —  e  da 

homossexualidade,  à  qual  se  dedicam quase  três  páginas  de  opiniões  desfavoráveis,  no 

manual  das  orientações  oficiais  do  Conselho  Pontifício  para  a  Família  (pp.  90-92). 

Ademais, toda excitação sexual deve ser evitada em todos os âmbitos:

 
A  prática do pudor e da modéstia32, no falar, no agir e no vestir, é muito 
importante para criar um clima apropriado à conservação da castidade, mas 
isto deve ser bem motivado pelo respeito do próprio corpo e da dignidade 
dos outros (C, 2007, p. 57)

Quanto ao erotismo, o ensino oficial da Igreja tem a inclinação esperada: vetam-se 

todos os materiais dessa natureza a todas as idades, quer se trate do desfrute individual, em 

casal ou em grupo (op. cit., pp. 105).

A  negação  católica  à  sexualidade  parece  ser  extremada  por  todos  os  lados:  a  

restrição à prática do sexo e da sexualização é estrita  e condicional,  e não sem algum 

elemento implícito de culpa.  Isso indica que,  mesmo que hoje as  autoridades católicas 

reconheçam a dimensão humana e naturalista da interpretação do Cântico dos Cânticos, esta 

é vista como uma concessão em relação à exegese “principal”, que é a releitura do texto  

em que se insere a  alegoria  (S, 1998, pp.  18-20; S & B, 

1991, pp. 13-14).

32 O grifo é do original.
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3.3 Protestantismo

O protestantismo, tendo a sua origem num rebento católico — e este num rebento 

judaico-helenista  —  torna-se,  portanto,  descendente  e  herdeiro  da  longa  tradição  dos 

discursos destes, devidamente incorporados e relocalizados, “de desconfiança para com a 

sexualidade e tudo o que ela envolve” (C, 2010, p. 147). 

Da mesma forma que o judaísmo, esta religião não possui um centro e apresenta 

um caráter  múltiplo.  Ademais,  para além da Bíblia33,  inexiste  um arcabouço de textos 

fundadores amplamente reconhecido, mesmo entre os líderes,  comparável  aos textos da 

patrística no catolicismo ou o Talmude no judaísmo. Desta forma, apesar de a maior parte 

das denominações protestantes no Brasil (e na América como um todo) serem originárias 

de uma só vertente puritana surgida na Inglaterra, o termo protestante “deve ser bastante 

elástico” (G, 2008, p. 50).

Apesar dessa multiplicidade, há, em termos largos, uma reconhecida aversão quase 

invariável  a  falar  abertamente  sobre  os  temas  do  sexo,  predominando  um  tratamento 

regrante e moralista do assunto, em termos tradicionais que definem o comportamento 

entre certo e errado, sempre à luz do que transparece (ou se subentende) dos textos bíblicos 

(G, 2010, p. 9). Apesar da reiteração das palavras de Paulo de Tarso no dogma 

que define o corpo humano como “templo do Espírito Santo”, praticamente não há aí uma 

teologia  relacionada  ao  corpo (G,  2008,  p.  51),  e  o  modelo  da  sexualidade  mais 

frequente apresenta-a somente como um veículo para a procriação, geralmente faltando 

incentivo institucional para o conhecimento e o desfrute do próprio corpo (G, 

2010, pp. 11-12).

É  de  interesse  notar  que  o  primeiro  protestante,  o  reformista  Martinho Lutero 

(séculos  XV-XVI),  abstém-se  de  dogmatizar  o  sexo,  mas  de  uma  forma  ligeiramente 
33 A Bíblia protestante contém a Bíblia Hebraica, com os mesmos livros que se encontram no cânon judeu,  

e não inclui os livros hebreus de língua grega — chamados apócrifos — que constam na Bíblia católica 
romana  (Tobias,  Judite,  Macabeus,  Sabedoria,  Eclesiástico,  Baruque),  e  na  ortodoxa  (Oração  de 
Manassés). Na sequência, inclui-se também o Novo Testamento, tal qual se encontra no cânon católico.
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diferente daquela praticada pelas igrejas que mais tarde seguiram a sua. Como ele dissociara 

o sexo do conceito do pecado original (G, 2008, p. 47), permitiu alternativas para a 

prática  do  sexo,  dentro  dos  limites  do  casamento.  Isto  é,  Lutero  não  oferece  uma 

“pedagogia  sexual”,  mas  a  palavra  final  é  deixada  com cada marido e  cada  esposa.  O 

permitido e o liberado, quanto à conduta sexual, seriam resolvidos pelo casal (op. cit., p. 46).

Mas  não  é  assim  que  se  costuma  proceder  na  prática  protestante  normativa. 

Inhauser (apud C, 2010, p. 271) oferece uma ilustração bastante clara do que se 

entende por aceitável no contexto protestante contemporâneo:

[A]lém do tradicional ensino que admite apenas as relações heterossexuais 
nos  limites  do  casamento  monogâmico,  também  impera  nas  igrejas  a 
recomendação de que a relação sexual entre marido e mulher deva ser na 
posição “face-a-face”  […] o que desestimula  e  implicitamente condena 
outras variações (I, apud C, 2010, p. 271).

A explicação para essa discrepância é dúplice. Ela jaz primeiramente no fato de que 

a Reforma elegeu a Bíblia como regra única de fé e conduta, o que a tornou uma espécie 

de manual de instruções para todos os campos da existência social, e segundamente porque 

tanto  Lutero  como Calvino  (século  XVI)  instituíram Paulo  de  Tarso  e  Agostinho de 

Hipona (séculos V-VI) como última instância dos julgamentos teológicos, principalmente 

no que diz respeito ao corpo e à sexualidade (G, 2008, p. 45), o que significou que as 

denominações protestantes ainda arguiriam que a vida celibatária era preferível, em termos 

espirituais, ao casamento (C, 2003, p. 7). Assim, perpetuou-se a doutrina platônica do 

dualismo  alma-corpo,  e  o  abismo  entre  estes  só  se  aprofundaria:  o  espírito  humano 

voltava-se aos céus enquanto a carne não se conseguia libertar da terra (G, 2008, p. 

38).

O fato de que a vertente protestante a conhecer maior sucesso de público foi o 

puritanismo  não  ajudou  a  mudar  esse  quadro.  Os  puritanos  afiliaram-se  à  filosofia 

calvinista,  muito  mais  que  à  luterana,  e  levaram-na ao  extremo.  E,  diferentemente  de 

Lutero, Calvino não endossava a aceitação do corpo, nem dava a liberdade da fruição do 
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prazer da carne dentro do matrimônio. Apesar de o sexo ser por ele permitido entre pessoas 

casadas, era tido como um abrandamento da regra, uma emenda para evitar a luxúria, e 

portanto o seu papel seria secundário, a ser praticado só quando necessário. Isso porque, na 

visão de Calvino, o corpo é a prisão do espírito, numa eterna disputa sobre o controle do  

homem (G, 2008, p. 48).

Como o protestantismo continuou a doutrina católica do pecado original, Calvino 

manteve que a Queda desligou da divindade a natureza humana, o que teria causado que o 

corpo desejasse  as  coisas  terrenas  e,  portanto,  levasse  o  espírito,  este  sempre ligado ao 

divino, a cometer o pecado (G, 2008, p. 49). Esses ensinos da natureza pervertida do 

corpo, e consequentemente do sexo como uma necessidade a ser executada somente dentro 

dos  limites  do  casamento,  não  mudou  muito  desde  então,  nos  círculos  protestantes, 

conforme se pode verificar nos livros de escritores evangélicos de grande sucesso, como 

Lahaye  e  Lahaye  (2006,  p.  14).  “A  maior  parte  dos  discursos  religiosos  atuais, 

principalmente  evangélicos,  não  é  muito  diferente  dos  discursos  medievais”  (C, 

2010, p. 150), conforme explica Gomes (2008):

O corpo como templo do Espírito Santo foi substituído pelas concepções 
do corpo como a morada do demônio e, no mais das vezes, como um 
mero  instrumento  de  trabalho.  A  sexualidade  como  expressão  da 
identidade humana e das bênçãos de Deus é representada como um mal 
necessário a ser domesticado (G, 2008, p. 63).

A demonização do corpo carrega semelhanças epistemológicas com o maniqueísmo

(G, 2008,  p. 54) e, efetivamente, são os exatos mesmos termos usados na literatura 

protestante evangélica que trata do assunto: palavras como branco e preto para significar a 

definição clara e invariável do bem e do mal, juntamente a negação explícita de que haja 

zonas  de  cinzento  na  chamada  Palavra  de  Deus  (L & L,  2006,  p.  20).  É 

interessante  notar-se  que,  segundo Gomes  (2008,  p.  62),  esse  tipo  de  discurso  não  se 

restringe a essa literatura, nem é um diálogo travado unicamente entre autores e leitores, 

mas é “utilizada, principalmente, como ferramenta de trabalho pelos chamados conselheiros  
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cristãos que se utilizam dos ditames do puritanismo como paradigma” (G, 2008,  p. 

62). Isso significa que a dogmatização do corpo associado ao pecado não é proclamada 

somente dos púlpitos, mas reverbera na interação direta com o fiel.

Seria de se esperar que essa representação da essência física do ser humano como 

intrinsecamente pecaminosa resultasse na sexualização generalizada do conceito do pecado. 

Com efeito, a sexualidade pervade a maioria das transgressões conforme vislumbradas pelo 

protestantismo  (G,  2008,  p.  53):  por  exemplo,  as  vestimentas  que  não  cubram 

completamente as partes verecundas do corpo são vistas como um mal, especificamente 

por terem o potencial de atiçar a sexualidade (L & L, 2006, p. 17), e a dança 

também é vista com maus olhos exatamente por causa do seu caráter sensual (p. 18). Assim, 

a homossexualidade, a masturbação, o beijo, o abraço entre pessoas de sexos opostos, tudo 

isto é implicitamente (e às vezes nem tão implicitamente) tratado como “manifestações do 

demônio” (G, 2008, p. 55).

O  posicionamento  protestante  frente  à  sexualidade,  apesar  de  esta  religião  ser 

múltipla em muitos aspetos, não parece encontrar grande variação interdenominacional, 

salvo  raras  exceções  minoritárias.  Predominam a  rejeição,  a  aceitação  condicional  e  a 

demonização. Não se pode esperar que jaza aí uma interpretação mais apropriada que as 

das demais religiões acerca de um texto erótico. Portanto, um poema como o Cântico dos  
Cânticos certamente tenderá à sublimação do seu conteúdo nesse contexto social.



Se aceitarmos, porém, que este poema, de entre 2,5 mil e quase três  
mil  anos,  não  passa  de  um  dos  mais  belos  cantos  de  amor  da  
literatura  universal,  narrando  não  núpcias  místicas  ou  complicadas  
maquinações esotéricas, mas os sentimentos espontâneos de um amor  
natural,  com  todo  o  frescor  de  seus  desejos  e  receios,  poderemos  
desprender-nos  da  enorme  carga  de  atribuições  de  significados  
herméticos,  absurdos  e  contraditórios  com  que  vinte  séculos  de  
hermenêutica religiosa impregnaram casa uma de suas linhas.

~ Geraldo Holanda Cavalcanti
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4 O “PROBLEMA” DO EROTISMO NO TEXTO

Ignaro da disparidade moral entre o tempo do emissor e o seu próprio, convencido 

pela religião atual de que o mundo e os padrões de vida são (ou devem ser) como sempre  

foram, o leitor contemporâneo pode-se espantar ao encontrar, num dos livros da Bíblia, 

descrições bastante gráficas da anatomia humana; que dirá pois destas quando cotejadas a  

óbvios louvores do corpo, como se acham em trechos dos  Cantares (B H, 

1997), por exemplo, em IV.1-7 (pp. 1329-1330), V.10-16 (pp. 1331-1332), VII.2-11 (pp. 

1333-1334),  excertos  nos  quais  cada  parte  do  corpo  da  pessoa  amada  recebe  uma 

comparação (o mais das vezes com visíveis conotações eróticas), e onde não se ignoram as 

partes que deveriam estar cobertas pelas roupas.

Foucault  (1990,  pp.  20-22),  porém,  discorrendo  acerca  da  problematização  da 

moral, nega que a moral dos antigos e a moral contemporânea formem uma continuidade. 

Pelo contrário,  descreve como, na formação da religiosidade ocidental  hodierna,  houve 

uma  gradativa  sublimação  (a  que  ele  repetidas  vezes  qualifica  como  “austera”)  da 

intimidade e da sexualidade humanas. Corrobora Gomes (2008, p. 37), quando afirma que 

o homem grego (aí entendido como o homem citadino das sociedades antigas cuja cultura 

sofreu  influência  da  helênica,  o  que  compreende  praticamente  toda  a  bacia  do 

Mediterrâneo e além) desconhecia conceitualmente o pecado relativo ao sexo, da forma 

como se representa na teologia cristã normativa  (a  qual,  como se  viu,  tem influências 

diretas ou indiretas comuns à teologia judaica atual), já que o corpo social do indivíduo 

não tinha, naquela sociedade, as mesmas conotações que nesta possui.

Procede,  destarte,  asserir  que  tais  tabus  concernentes  a  elevação  (no  sentido  de 

“elogio”), exposição ou mesmo menção de determinadas partes do corpo e de certos atos 

humanos  podem  não  ter  sido  tão  rígidos,  ou  mesmo  não  ter  seguido  os  mesmos 

parâmetros em tempos muito anteriores ao registrado pela historiografia moderna. 
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A conversão do corpo helênico,  moldado nos padrões de beleza greco-
romana,  no  corpo  judaico-cristão,  obedeceu  a  um  longo  processo  de 
transformação que durou mais de quatro séculos, do século I ao século IV 
d.C (G, 2008, p. 37).

Uma discrepância dessa ordem provavelmente teria ocorrido entre o mundo que 

produziu o  Cântico e o mundo que o canonizou. É possível que, em outra conjuntura 

histórico-social,  não  causasse  tanto  espanto  verbalizar  abertamente  o  desejo  erótico  e  

sexual, principalmente em se tratando de literatura. Segundo Maingueneau (2010b, p. 14),  

nesse  campo,  nunca  houve uma fronteira  criteriosa  e  fixa  entre  o  lícito,  o  ilícito  e  o 

tolerável, tendo sido, segundo o tempo e o local, alcunhadas de pornográficas obras que 

alhures e outrora seriam decerto julgadas anódinas. Isso pode ser julgado válido mesmo 

para a sexualidade no contexto religioso, ainda que se trate aqui da prática israelita antiga. 

Carr (2003, p. 18) fornece o exemplo do primeiro capítulo do livro de Gênesis, 

provavelmente uma das porções mais antigas da literatura religiosa hebraica, passagem na 

qual se associam os corpos à própria soberania humana sobre a Terra, no sentido de que a  

sexualidade humana (a sua capacidade de reprodução) reflete o poder criador divino e 

perpetua o domínio do homem sobre o mundo. O corpo, e com ele primordialmente o 

sexo, não parecem ter sido aí vistos como obstáculos ao espírito, conforme entendido pelo 

discurso de crítica à carne (e toda a teologia que lhe foi subsequente) mas, pelo contrário, 

como a própria afirmação da divindade.

Teria sido somente com os cânones  literários e plásticos da Antiguidade clássica 

greco-romana, conforme retomados no Renascimento, que as funções corpóreas passariam 

a ser dissociadas do mundo exterior social. Para esses padrões, 

o corpo é algo rigorosamente acabado e perfeito. Além disso, é isolado, 
solitário, separado dos demais corpos, fechado. Por isso, elimina-se tudo o 
que leve a pensar que ele não está acabado, tudo que se relaciona com seu 
crescimento e sua multiplicação: retiram-se as excrescências e brotaduras, 
apagam-se  as  protuberâncias  (que  têm  a  significação  de  novos  brotos, 
rebentos), tapam-se os orifícios, faz-se abstração do estado perpetuamente 
imperfeito do corpo (B, 1987, p. 26).
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Antes de esse posicionamento ser preponderante, tudo indica que uma aceitação do 

corpo deve ter predominado na religião da Judeia pelo menos até à Antiguidade tardia, 

quando,  mesmo nos  festivais  mais  sagrados,  a  diversão,  a  dança,  a  conversa amorosa  e 

mesmo o atiçamento sensual eram parte integrante das celebrações populares (F, 1985, 

p. 252). Esses eventos seriam ocasiões para cantar poemas de amor, talvez alguns como o 

Cântico dos Cânticos,  cujo conteúdo, desde o primeiro verso,  transborda de imagens de 

vinho, banquetes, incenso, etc. (C, 2003,  p. 110). O Cântico parece ter sido parte da 

festa  popular,  conforme  se  depreende  do  protesto  do  rabino  Aquiva  (séculos  I-II), 

eternizado no Talmude, contra as pessoas que o cantavam em banquetes como uma canção 

profana (P, 1977, p. 26).

Segundo Lefevere (1992, p. 15), essa obliteração do contexto original da obra a fim 

de obscurecer ou adulterar o seu entendimento é uma das consequências dum fator de 

dominação que opera num âmbito mais amplo do que a poética da época, ao qual chama 

“mecenato” (patronage) — entendendo, por esse nome, os poderes (quer sejam pessoas ou 

instituições) capazes de ampliar ou minorar a leitura e a reescrita da obra em questão. 

Suspeita-se aqui que o mecenato provável de ter levado a obra ao  status literário de que 

veio a gozar tenha sido a religião organizada.

Presume-se  que  a  aceitação  de  um livro  num contexto  religioso,  mesmo num 

mundo de  ética  diversa  do  nosso,  não  se  daria  de  forma imediata:  a  religião  tende a 

cimentar-se sobre um discurso (supostamente) experimentado que se quer sábio pelos anos. 

O tempo e a autoridade constituída costumam imbuir a obra de maior poder persuasivo e,  

dir-se-ia também, de uma aura de encantamento. Isso pode significar que, na altura em 

que o livro começou a associar-se com as festas religiosas, não se via muita incongruência 

no  seu  erotismo  patente.  Com o  tempo,  mudaram-se  os  mores,  o  direcionamento  da 

religião israelita talvez tenha seguido outros caminhos, mas o livro já estava inserido num 

contexto de que só a duras penas seria removido. Restava unicamente justificá-lo.

Vincular o texto (agora com ares de profano) a um nome que lhe desse autoridade 

suficiente distingui-lo-ia de maneira especial,  dando-lhe o aval  de dizer coisas que em 
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outros casos seriam indizíveis, conforme o conceito da “palavra autoritária” de Bakhtin 

(1993, p. 143), um tipo de discurso que exige a sua própria aceitação incondicional por 

parte do interlocutor e que se arroga uma origem remota, um sistema fechado e uma 

hierarquia superior,  distinguindo-se do conceito de  palavra interiormente persuasiva,  este 

que é um outro tipo de discurso, no qual  se concede a abertura para interpretações do 

interlocutor e não há presunção de superioridade. 

O discurso autoritário agora associado ao texto poderia, assim, impedir que aquele 

padrão fosse internalizado e coibir a sua repetição, que seria o caso se o texto continuasse a  

manter o seu estado de palavra persuasiva interior (utilizando novamente a terminologia 

bakhtiniana), esta que seria facilmente apreendida dum texto lírico. “À diferença da palavra 

autoritária exterior, a palavra persuasiva interior no processo de sua assimilação positiva se 

entrelaça estreitamente com a ‘nossa palavra’” (B, 1993, p. 145).

 Destarte, a persistência desse livro anônimo na cultura hebreia pode ter levado à 

necessidade ideologicamente motivada de se lhe instituir um autor tão antigo como se 

julgava ser o livro (C, 2005, p. 24); a partir desse instante, passou-se a elaborar 

uma imagem deste, seguindo a técnica pseudepigráfica, comum em determinada época da 

história, de relacionar composições tardias a nomes valorosos da antiguidade (P, 1977, 

p.  22),  por  mais  escassas  que  fossem  as  evidências  internas  ou  externas,  segundo  a 

conveniência política, social ou religiosa.

Essa  estratégia  atributiva,  ainda  que  não  tenha  sido  proposital,  serviu  para  dar 

moção  à  força  autoritária  que  seria  necessária  para  instituir  uma  interpretação  que 

recondicionasse  o texto do  Cântico para o novo  status  quo da religião,  possibilitando a 

validação da alegoria mística para o significado do poema, conforme se trata a seguir.



Any man may allegorize it; that is an easy matter; for when he  
once considers it to be an allegory, his own creed will furnish  
him with enough to say,  write,  or preach,  upon the spiritual  
meanings of every part, which will be an exhibition of his own  
confession  of  faith!  But  when  he  has  finished  his  work,  the  
question will  recur,  By what  authority  do  you give  it  these  
meanings?  

~ Adam Clarke

 O que se pode traduzir por: Qualquer homem pode alegorizá-lo; isso é matéria fácil; pois uma vez que ele  
considerar que seja uma alegoria, o seu próprio credo fornecer-lhe-á o suficiente para dizer, escrever, ou pregar  
sobre o significado espiritual de cada parte, o qual será uma exibição da sua própria confissão de fé! Mas quando  
ele tiver terminado o seu serviço, a questão recorrerá: com que autoridade lhes dás esses significados?
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5 DA CANONIZAÇÃO

Antes  de  se  tratar  aqui  da  atribuição  autoral,  convém  que  se  aborde  mais 

minuciosamente como se deve ter iniciado o longo processo de canonização do livro, que 

culminaria na alegorização interpretativa que dominaria a sua leitura durante séculos. Num 

período relativamente recente da história hermenêutica do Cântico dos Cânticos, surgiu uma 

tendência à interpretação mais franca e natural, eliminando-se a maior parte do caráter 

agregado de uma teologia nitidamente posterior à composição, o que removeu, de certa 

forma, a maior parte do caráter sagrado e evidenciou a sexualidade e do erotismo que ali  

sempre estiveram presentes,  mas tinham sido largamente ignorados.  Sob essa  nova luz, 

intencionou-se resolver a discrepância entre as práticas culturais do Israel antigo (até então 

entendido como uma ilha de piedade e moral num mar de ímpia devassidão que dominava 

o Oriente próximo) e as  das nações que o circundavam (G,  2010, p. 82).  A 

presença do fator sexual não seria então de se estranhar, quando se pensa que o livro fora 

provavelmente introduzido pela via popular em festas ligadas ao ciclo fértil da terra, estas 

que seriam absorvidas pela religião institucionalizada israelita (B, 2001, pp. -).

É notório que a fórmula dos Cantares pode ter derivado dos hinos provenientes de 

cultos pagãos da fertilidade (P, 1977, pp. 145-146). Deixando-se de lado o exagero de 

que ele tenha de alguma forma copiado ou compilado diretamente poemas utilizados em 

cultos estrangeiros, o paralelo é suficientemente patente para sugerir ao menos uma origem 

comum  (G,  2010,  p.  93).  Essas  manifestações  evidenciam  a  sua  relação  ou 

similaridade com o  Cântico, cuja proximidade geográfica e temporal é difícil de ignorar 

(C, 2010, p. 129), em diversos pontos. Um desses é a menção exclusiva da figura da 

mãe (em detrimento da do pai), que é a personificação da divindade feminina, associada 

ritualmente ao sexo e à fertilidade, em poesias de todo o Oriente antigo, desde egípcias a 

indianas (G, 2010, p. 111). Um outro ponto de contato encontrado no texto 

(B H, 1997) é o convite para ir aos campos a fim do desfrute corpóreo (p. 



87

1334, VII.12-13), o que reúne o prazer sexual ao mundo natural, assim como a referência 

às árvores — reiteradas, em diversas passagens da Bíblia como o lugar do culto à deusa, em 

Israel,  e  confirmadas pela  imagética descoberta  pela  arqueologia  (G,  2010, p. 

111) — que sempre as relacionam com a cama (B H, 1997, p. 1326, I.16-17), 

com o corpo sexualizado (p. 1327, II.3; p. 1334, VII.8-9), e com o parto (p. 1335, VIII.5),  

o que sugere uma influência dos cultos da fertilidade (C, 2010, p. 124).

O sentido original desses padrões repetidos no Cântico — remetendo à união mística 

da divindade masculina com a feminina — fora obliterado ou desviado, na composição do 

Cântico dos Cânticos, em prol da representação do amor humano. E então, mais tarde, este 

canto outrora sagrado, agora profano, reincorporaria o caráter religioso da poesia que lhe 

dera origem, mas, desta vez, dentro do culto da divindade hebreia:

In the course of time, the liturgy came to be reinterpreted and adapted to 
meet  changing  conditions,  beliefs,  and  practices,  and  parts  of  it  were 
doubtless lost and others added, while around the residuum gathered other 
songs of like nature. The original character of the poem was forgotten and 
it came to be thought of as a song of love, with its two chief characters as  
types of the ideal lovers. Its use as a religious song in connection with the 
rites of spring continued in certain circles34 (P, 1977, p. 148).

Essa  persistência  do  Cântico no  contexto  dos  ritos  primaveris,  apesar  de  a  sua 

referência aos deuses estrangeiros provavelmente já ter sido nesta altura completamente 

perdida e laicizada, explicaria a sua absorção por parte da religião hebraica: a interpretação 

figurada chamada Targum, escrito tardio do arcabouço hermenêutico judaico, datando-se 

por volta do sexto século (F, 1980, p. 230), transforma cada verso do Cântico em uma 

alusão ao Êxodo (T, 1833, passim), este comemorado na Páscoa judaica, e até hoje 

esse  texto é associado, no rito judaico,  à  liturgia da festividade pascal,  cuja celebração 

coincide com o início da primavera na Judeia. 
34 O que se poderia traduzir por: “No curso do tempo, a liturgia veio a ser reinterpretada e adaptada para se  

adequar a condições, crenças, e práticas cambiantes, e certas partes dela foram, sem dúvida, perdidas e  
outras adicionadas, enquanto em torno do resíduo ajuntou outros cânticos de semelhante natureza. O 
caráter original do poema foi esquecido e ele passou a ser pensado como uma canção de amor, com as 
duas  personagens  principais  como tipos  dos  amantes  ideais.  O  seu  uso  como cântico  religioso  em 
conexão com os ritos de primavera continuou em determinados círculos”.
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Outra teoria, não excludente dessa, remonta a origem e o uso primeiro da obra em 

questão no âmbito dos banquetes,  verdadeiros rituais  populares,  comuns na prática do 

Oriente Médio em tempos antigos e amplamente figurados na arte da Mesopotâmia (P, 

1977, pp. 210-211). Mesmo estudiosos como Carr (1997, p. 174), para quem a conexão 

entre o texto de Cantares e os ritos de celebração do matrimônio sagrado das divindades 

mesopotâmicas é tênue e mais facilmente explicada por outros modelos, admitem todavia 

que as analogias mais próximas deste texto são com a poesia erótica egípcia e palestina (op.  
cit., p. 174), e estas eram muito provavelmente repetidas em banquetes. 

Nessas festas, que podiam ser relativas a um matrimônio ou a um funeral, a bebida e 

a  intoxicação  eram regra,  sempre  acompanhadas  de  música,  perfume,  e  possivelmente 

também sexo, celebrando-se aí o amor em oposição à morte (P, 1977, pp. 211-216); 

esses temas também são bastante recorrentes no texto do Cântico dos Cânticos. Desses, pelo 

menos a profunda embriaguez é atestada em fontes religiosas judaicas, em que se regula a 

quantidade aceitável de bebida a ser consumida tanto durante festividades como durante 

exéquias (pp. 216-217). Também as práticas sexuais nesses eventos são mencionadas, tanto 

nos livros históricos da Bíblia como no Talmude, mas estas são aí rechaçadas e proibidas 

aos piedosos (pp. 217-218). Quer esses relatos sejam exagerados quer reflitam a realidade, 

as menções demonstram que essas deveriam ser práticas sociais suficientemente presentes e 

atraentes para terem de ser vetadas. Com efeito, é possível traçar até esses banquetes a fonte 

de certos ritos comuns atuais:

It is apparent that the Christian Eucharist and Love-Feast, as well as the 
Jewish Qiddush, represent radical reformations of the ancient funeral feasts 
with elimination of such gross features as cannibalism, drunkenness, and 
sexual licence35 (P, 1977, p. 220)

Qualquer que seja  a  sua  origem, o fato é  que o  Cântico dos  Cânticos,  que não 

encontrou o impulso inicial para a sua canonização no discurso da religião israelita oficial, 

35 O que se pode traduzir por:  “É aparente que a Eucaristia  e a Festa do Amor cristãs,  assim como o 
Quidush judaico,  representam reformas radicais  das antigas festas  funerais  com eliminação de feições 
grosseiras como o canibalismo, a ebriedade e a licenciosidade sexual”.
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teve  de  ser  encaixado  nesse  posicionamento.  E  uma  das  estratégias  provavelmente 

empregues nessa empreitada foi a atribuição autoral a um nome de peso com o qual se 

pudessem traçar conexões com a religião institucional. Dessa atribuição autoral se tratará 

na seção seguinte.
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5.1 O autor atribuído

 A julgar pelas evidências concretas de que se dispõe, a atribuição da autoria do 

Cântico é mais incerta que a data de composição. Complicação que seria de se esperar, 

conforme explica Maingueneau (2010a, p. 154), de um texto oriundo de uma sociedade e 

época remotas, em que se misturam ainda muito imbricadamente a oralidade e a escrita 

(com provável  maior  ênfase  naquela  que nesta):  os  planos  linguístico e  estilístico  não 

oferecem pistas suficientemente fiáveis de remeter a um indivíduo ou instituição originária  

dessa  escritura.  Segundo Pope (1977, p.  21),  ainda na época da escritura do Talmude, 

houve quem atribuísse a autoria da obra aos nomes do rei Ezequias ou do profeta Isaías, 

mas, aparentemente, essa teoria não ganhou muitos adeptos duradouros. O cabeçalho do 

livro, contado nas edições contemporâneas como o seu primeiro verso (B H, 

1997, p. 1325), traz o nome de שלמה [ʃeloˈmo] (que convencionalmente corresponde, em 

português,  a  “Salomão”)  precedido  da  preposição ,[l] ל   numa  construção  hebraica 

gramaticalmente ambígua que poderia indicar ou uma assinatura, ou uma dedicatória, ou a 

descrição do tema da obra (L, 2001, pp. 3-4).

Essa superscrição, qualquer que seja o seu significado, só muito posteriormente seria 

vista  como parte  do próprio texto,  conforme se  observa pela  sua absoluta ausência na 

tradução latina, do século V, de Jerônimo de Estridão (V, 1994, p. 997), trabalho já 

certamente  centenas  de  anos  ulterior  à  composição  do  original.  Isso,  somado  a  uma 

discrepância estilística entre cabeçalho e corpo do texto36, observada por diversos teóricos, 

dentre os quais Longman (2001, pp. 3-4, 87-88), leva a crer que o cabeçalho é muito 

provavelmente apócrifo, isto é, adicionado em outra época, provavelmente por razões de 

afirmação da obra numa conjuntura social e histórica diferente daquela da sua composição.

36 O cabeçalho traz o pronome relativo [aˈʃeʁ] אשר   (normalmente traduzido em português por “o qual”, 
“que” ou “quem”), pronome este que não se encontra em absolutamente nenhuma parte do corpo do  
texto.  Em todos  os  versos  em que  essa  mesma relação  aparece,  a  partícula  usada  para  exprimi-la  é 
invariavelmente o seu sinônimo ש [ʃ], este aparecendo trinta e duas vezes, a segunda maior concentração 
de ocorrências dessa partícula em um só livro da Bíblia Hebraica (D-A, 2005, p. 30).
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A tradição,  baseada nesse  fator,  mesmo sem mais  conexões  históricas  plausíveis, 

tem-no  imputado  ao  semilendário  rei  Salomão  da  primeira  monarquia  israelita,  cuja 

reputação de sábio é frequentemente proclítica ao seu nome, e a  quem, ao longo dos 

séculos,  em  substituição  à  quase  inexistência  de  indícios  históricos  concretos  do  seu 

reinado, se agregaram muitos elementos ostensivamente advindos da estrutura do mito37. 

Hoje em dia, todavia, praticamente nenhum pesquisador responsável atribuiria, a não ser 

por motivos de crença religiosa, a obra em questão à pena do rei (B & B, 1998, 

p. 22). As razões dessa associação provavelmente seriam bem mais complexas do que uma 

análise superficial faria crer.

 Após a sua sutil inserção (da maneira explicada na seção anterior) numa formação 

discursiva que não lhe era natural, a sua posição ali se teria assegurado pelo hábito e pela  

tradição,  num processo que subverteu o seu conceito originário,  como sucede a obras 

arcaicas  quando recebidas  dentro  do  arcabouço de textos  basilares  de  uma conjuntura 

ideológica ou poética diversa daquela em que a obra se constituiu primordialmente:

[W]orks  of  literature  canonized  more  than  five  centuries  ago  tend  to 
remain secure in their position, no matter how often the dominant poetics 
itself is subject to change. This is a clear indication of the conservative bias 
of the system itself and also of the power of rewriting, since while the 
work of literature itself  remains canonized,  the “received” interpretation 
[...] quite simply changes38 (L, 1992, p. 19).

Com a  posterior  formação  do  cânon  religioso  judaico,  o  Cântico veio  enfim a 

constar na Bíblia, conforme já dito. Uma das razões para essa aceitação no âmbito religioso 

pode ter sido a atribuição da sua autoria a um nome de peso, “para conferir prestígio a uma 

obra  anônima”  (C,  2005,  p.  25),  mesmo  que  não  especificamente  para 

37 Para mais detalhes acerca das fontes historiográficas mais recentemente descobertas e da dificuldade em se 
separar mito e provável historicidade nos relatos e nas tradições sobre os reinados da monarquia pré-
exílica de Israel, veja-se Finkelstein & Silberman (2006).

38 O que se pode traduzir por: “obras literárias canonizadas há mais de cinco séculos tendem a manter-se  
seguras na sua posição, a despeito de quanto a própria poética dominante se sujeite a mudanças. Esta é  
uma indicação clara do viés conservador do próprio sistema, assim como do poder da reescrita, já que,  
enquanto  a  obra  literária  em si  mantém-se  canonizada,  a  interpretação  ‘recebida’  [...]  simplesmente 
muda”.
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canonizá-la,  mas  muito mais  certo  pelo  fato  de a  Literatura como instituição e  como 

discurso,  diferentemente de outras atividades que lidam com manifestações textuais  (ao 

menos do ponto de vista do recebimento duma obra) ter o hábito milenar de ser avessa ao 

anonimato. Na visão de Foucault (1994, p. 800), os discursos de cariz literário não podem 

ser recebidos se lhes faltar a função autoral, porque é de praxe tentar compreender um 

texto ― seja poesia, ficção, crítica ― perguntando-se de onde, de quem, de quando, como 

e por que ele vem até nós. E, consequentemente, o sentido e o valor que se lhe atribui  

perpassa pela resposta a essas perguntas.

É claro que qualquer pessoa que produza um enunciado (e principalmente aquela 

que o escreva) torna-se a entidade originária, o autor em potência; ainda que não o seja 

em ato,  já  que,  segundo  Maingueneau  (2010a,  p.  31),  “será  ‘auctor’  efetivo,  fonte  de 

‘autoridade’,  apenas se terceiros falam dele,  contribuem para modelar uma ‘imagem de 

autor’ dele”.

É  provável  que  tenha  sido  associado  ao  nome  de  Salomão  (cuja  evidência  de 

biografia verificável é exígua) por duas razões: a primeira, obviamente, pela fama de sábio 

do rei, visto que o leitor já se sentia instigado a procurar significados ocultos por detrás  

daquela sexualidade tão explícita — a qual, pelos novos padrões religiosos, não poderia ser 

o sentido primordial dum texto agora tido como sagrado —; a segunda razão seria porque 

não causa tanto escândalo saber  que um homem a quem se reputava uma vida sexual 

extremamente  ativa39 escreveu  um  livro  em  que  se  falava  sobre  sexo.  Essa  proposta 

atributiva ganharia mais aceitação, até ao ponto em que se tornaria tradição e, por fim, 

dogma em um tempo bem mais tardio, em um contexto religioso ainda mais diverso.

As razões para uma tal recetividade passiva por parte do público em relação a essa 

autoria  recém-atribuída  teria  advindo  principalmente  do  poder  persuasivo  da  palavra 

autoritária de que se indumentou o texto através de um nome de autor de tamanho peso, 

com conexões facilmente reivindicadas pela religião organizada (afinal, é a Salomão que se 
39 Segundo um relato presente no décimo primeiro capítulo do primeiro livro dos Reis (interessantemente, 

um livro da Bíblia), provavelmente escrito muitos anos após a morte de Salomão, o rei teria casado com 
setecentas  mulheres,  mantendo  ainda  um  harém  de  trezentas  concubinas.  Os  números  devem  ser  
exagerados (ou criados), mas dão uma ideia da reputação de virilidade física que a imagem dele carregava.
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imputa a construção do primeiro Templo em Jerusalém). Conforme explica Bakhtin (1993, 

p.  143),  a  palavra  autoritária  —  diferente  da  palavra  interior  — tem a  capacidade  de 

reclamar para si a assimilação, prescindindo de maiores estratégias de convencimento, por 

já  estar  jungida à  autoridade reconhecida de antemão.  Ela  encontra-se  intrinsecamente 

mesclada à memória cultural e à hierarquia e é, por isso mesmo, inquestionável (ibidem). 

Porém,  antes  de  tudo,  cumpre  dizer  que  não  se  deseja  insinuar  aqui  uma 

conspiração editorial consciente e malévola que teria manipulado a atribuição autoral da 

obra.  Compreende-se  que  os  regimes  da  atribuição  (ou  auctoriais,  como  lhes  chama 

Maingueneau) sejam múltiplos:

Há diversos  regimes “auctoriais”,  segundo os  locais  e  as  épocas,  não se 
podendo tomar  como padrão o  regime que  se  instaurou  na  virada  do 
século  XVIII  para  o  século  XIX,  regime  que  ainda  domina  nossas 
representações  da  literatura  e  dos  escritores.  A  própria  categoria  de 
“escritor”, considerado como a figura chave de um campo consistente e 
autônomo que seria “a literatura”, instalou-se na cultura apenas a partir do 
final do século XVIII. Assim, não mais do que o autor, a imagem de autor 
não é um ponto fixo, sequer uma zona de contato entre instâncias estáveis:  
é uma fronteira móvel, a resultante de um jogo de equilíbrio instável em 
reconfiguração permanente (M, 2010b, p. 152).

Sabe-se,  outrossim,  em se  tratando de  atribuição na  Antiguidade,  ser  a  própria  

noção de autor algo bastante difuso.  Quanto à literatura israelita antiga especificamente, 

Vriezen e Woude (2005, p.  43)  lembram que os artistas  responsáveis  pelos escritos,  de 

qualquer que fosse o gênero, praticamente nunca se encontram identificados nas fontes 

diretas,  já  que  os  textos  não  eram  assinados.  E,  nas  fontes  secundárias  que  parecem 

atribuir-lhes nomes, não se pode ter a certeza de que os indivíduos ali nomeados foram os 

escritores de facto dos textos aos quais os seus nomes se associaram.

Explica-se, portanto, a noção de autoria ao se identificarem algumas situações de 

produção e receção textual, evidenciadas tanto por pistas hermenêuticas internas aos textos  

bíblicos  como  por  artefatos  e  documentos  hebraicos  recentemente  descobertos  e  por 

literaturas  e  documentos  oriundos  de  culturas  circunvizinhas.  Esses  contextos  autorais 

raramente  se  davam  da  forma  como  hoje  se  imagina  a  escritura  autoral,  isto  é,  um 
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indivíduo  que  escreve  de  próprio  punho  as  ideias  que  ele  mesmo  concebeu.  O 

correspondente mais direto dessa situação seria a de escribas particulares que escreviam 

textos ditados pelos seus patrões (V & W, 2005, p. 42). Havia, porém, modos 

bem diferentes de autorar um texto: os escritores e os narradores (por vezes confundia-se 

entre os dois ou associava-se a pessoa de um à imagem do outro) eram primariamente os  

transmissores dos textos, estes não se apresentando, porém, como atos ou ideias inaugurais 

(op. cit., p. 44): a cultura no Oriente Médio baseava-se na preservação de fórmulas antigas e 

tradições repassadas. Era frequente que compiladores codificassem textos tradicionais, e que 

mesmo autores independentes tratassem, nas suas obras, de material antigo (p. 41). Podia-se 

ainda identificar  a  figuras  importantes  do passado certas  obras  ― por vezes  elaboradas 

muito tempo após a vida dos seus “autores” (p. 48) ― e não era incomum atribuir a(os)  

Deus(es) a autoria de textos que passaram por um longo período de transmissão oral antes 

de lhes ser dada uma forma escrita (p. 43).

Uma sistematização raramente citada, o sistema de Brown (apud K, 1975, p. 

51) que classifica níveis (ou graus) de autoria, pode ser útil para entender os critérios para 

atribuição de textos de tradição antiga, conforme se explicita abaixo — mesmo que de 

maneira extremamente sucinta. 

Esses níveis podem ser nomeados ao se descreverem as cinco situações de produção 

possíveis: 

(1) o autor atribuído é o que escreveu de próprio punho as suas próprias ideias; 

(2) o autor atribuído é aquele que ditou um texto oral, palavra por palavra, a um 

escriba que o escreveu;  

(3) o autor atribuído é aquele que ensinou as suas ideias a um secretário que as 

elaborou depois num texto escrito; 

(4) o autor atribuído é o mestre em cujas palavras se inspirou o seu discípulo, o 

qual elaborou o texto; 

(5) o autor atribuído foi o iniciador (real ou imaginário) de uma tradição literária 

dentro da qual se insere (a propósito ou ao acaso) aquele que escreveu o texto.
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Como é óbvio, à exceção dos primeiro e segundo casos, o autor atribuído não seria  

atualmente encarado como “autor” (o indivíduo responsável pela escritura) do texto: no 

terceiro talvez fosse chamado “argumentista”, no quarto “fonte de inspiração”, e no quinto 

“modelo”.  Mas  é  importante  lembrar  que  essas  são  sutilezas  modernas.  Suscitar-se-ia 

também,  talvez  com  razão,  que  esses  níveis  não  sejam  taxativos,  nem  mutuamente 

excludentes. Não se pode descartar a hipótese de que um texto como o Cântico possa ser 

fruto de mais  de um desses  processos,  ou mesmo de todos  eles,  em épocas diferentes. 

Segundo Vriezen e Woude (2005, p. 49), o histórico da publicação da literatura presente 

na  Bíblia  Hebraica  divide-se  em três  níveis,  cujas  atividades  não  se  podem distinguir 

claramente uma da outra. São esses níveis descritos da seguinte forma:

a) authors in the sense of autonomous writers […];
b) collectors-publishers who revised and actualised existing writings and 
placed them in a different light;
c)  redactors  who  combined  existing  writings  while  adding  their  own 
textual segments in the process40 (V & W, 2005, p. 49).

É também provável que a atribuição tenha germinado das referências ao nome do 

rei presentes ao longo do poema, em III.7, 9, 11; VIII.11, 12 (B H 1997, pp. 

1329, 1335). Apesar de tangenciais para o desenrolar do texto, essas menções, juntamente 

com  o  lirismo  e  a  primeira  pessoa  do  singular  ali  tão  predominantes,  podem  ter 

contaminado a leitura da obra e, com o tempo, identificado a “personagem” ou o “eu-

lírico” (conforme a repetição desse nome fora assim percebida) com um indício de autoria 

(cf. M, 2010b, pp. 149-150).

Há que se ter em mente que há duas implicações inalienáveis à discussão em pauta. 

Primeiramente, o título de autor não se aplica da mesma maneira a uma ação ou um turno 

num diálogo da mesma forma que se aplica a uma produção escrita.  “A ideia de uma 

responsabilidade partilhada e dinâmica, como é o caso em uma conversação, repugna ao 

40 O  que  se  pode  traduzir  por:  “a)  autores  no  sentido  de  escritores  autônomos  […];  b)  coletores-
publicadores que revisaram e atualizaram escritos existentes  e os puseram sob perspetiva diferente;  c) 
redatores que combinaram escritos existentes enquanto adicionavam os seus próprios segmentos textuais  
no processo”.
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uso que comumente se faz do nome ‘autor’” (M, 2010a, p. 28). Com efeito, 

via de regra, o substantivo “autor” é instintivamente imaginado como ligado a um texto 

escrito.  Segundamente,  o  autor  é  sempre  tido  como pertencente  (ou  encaixado)  a  um 

“domínio de memória” (P, 2009, p.  95), a que se pode chamar uma formação 

discursiva. Essa relação de pertença, conforme se verá, não é estabelecida a priori e, muito 

mais do que condicionadora da produção textual, tem por ela condicionada a escolha e o  

posicionamento do seu encaixe.

De acordo com a nomenclatura de Maingueneau (2010a, p. 30), o fenômeno da 

autoria possui três dimensões. O nome de “autor” pode designar:

(1) o autor-responsável (que é o estatuto historicamente variável que responde por 

um texto, possivelmente tratando-se de uma pessoa ou de um grupo que, tendo-o 

produzido ou não, o assume como seu); 

(2) o autor-ator (significando aquele ser humano que faz da atividade escritora a 

sua trajetória de carreira — “autor” aí sendo um termo de conotações muito mais  

praxistas,  como “colunista”  ou  “novelista”,  do que  um termo filosófico,  como 

“criador” ou “enunciador”); 

(3) aquela função atributiva a que Maingueneau chama auctor (que seria o  nome 
associado a uma obra), imagem que se constrói e reconstrói consoante o discurso 

que se lhe verifica, ou se lhe deseja verificar.

Lefevere  (1992,  p.  8),  indo  na  mesma  direção,  apesar  de  não  se  utilizar  da 

terminologia  “auctor”,  denuncia  como  essa  imagem  flutuante  do  autor  enviesa  a 

reescritura41,  a  qual,  por  sua  vez,  adapta  e  manipula  a  interpretação  da  obra  segundo 

parâmetros de uma poética e uma ideologia dominantes naquela determinada conjuntura 

sócio-histórica.

Não se confundam, destarte, o estado de escritor, inerente ao indivíduo ou grupo 

de indivíduos escrevente(s)  ou inspirador(es)  da  manifestação escrita,  com o estado de 

autor.  Este  último  carrega  matizes  que  dizem  respeito  a  instituições  e  correntes  de 

41 Sob a nomeação de “reescritura” (rewriting), Levefevere compreende a produção de qualquer compilação, 
crítica, referência, edição, ou tradução que inclua ou mencione intencionalmente uma obra ou parte dela.
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pensamento, isto é, “o modo pelo qual são vistos e considerados os diversos discursos em 

diferentes épocas em cada sociedade” (P, 2009, p. 105). Como diria Bakhtin (2003, 

p.  191),  o  autor  como  entidade  discursiva  singulariza-se  não  por  encontrar  a  sua 

completude a partir da visão leitor, como é o caso da personagem, mas sim por completar 

ativamente essa visão. Conforme já foi dito no capítulo 2, o autor, para a receção da obra,  

não é visto como pessoa nem como agente42, nem como narrador, porque aí ele estaria 

parcialmente objetivado e, portanto, dependente da completude dada pelo leitor. Entenda-

se,  portanto,  o  autor  como  autorizador  da  leitura.  E  assim a  imagem que se  tiver  (ou 

construir) dele é o que dará ao leitor o tom para a interpretação da obra.

Decorre daí, portanto, que o conceito da autoria não é culturalmente separável do 

conceito de texto. Desde Jerônimo de Estridão (séculos IV-III desta era) preconizaram-se 

no mundo ocidental as regras que definem se um texto deve ser imputado ou apócrifo a 

determinado  nome  de  autor;  e  são  praticamente  as  mesmas,  no  entendimento  mais 

generalizado, desde aqueles tempos (cf. F, 1994, pp. 801-802). Constata-se, então, 

que a autoria (e a sua consequência óbvia na receção) da obra pertencem muito mais a um 

âmbito político-ideológico do que a uma cientificidade linear como aquela encontrada nas 

ciências exatas. À reflexão que esses conceitos engendram, vêm à mente disputas atributivas 

célebres com as quais se podem traçar analogias: a questão homérica ou a shakespeareana, 

por exemplo43.

Em suma: o lugar chamado autor, independentemente de quem seja a mão física e a 

mente humana que efetivamente produziram o texto, é aquela instância enunciativa a que 

se  costuma associar  uma unidade discursiva que se  chama texto,  e  a  qual  se  atribui  a 

42 Exceto,  naturalmente,  se  se  tratar  de  uma biografia.  Porém,  nesse  caso,  não  se  tratará  do  auctor de 
Maingueneau, que é o cerne desta análise, mas sim do autor profissional, ou seja, escritor. Num caso tal, 
ele não é a instância que fala, mas objeto do que se fala, deixando de ser autor stricto sensu.

43 É questionável (no sentido mais positivo da palavra) até que ponto um mesmo texto poderia, em tese,  
pertencer  a outro discurso,  unicamente por  se mudar  a  atribuição da  autoria,  ainda que dele não se 
mudasse uma só letra. Um caso em específico ilustra de forma intrigante essa possibilidade, apesar de este  
pertencer  ao  domínio  da  ficção:  a  personagem  de  Pierre  Menard,  de  Borges  (2009,  pp.  41-55),  é  
longamente elogiada, no conto homônimo, por reescrever o Dom Quixote de Cervantes tal e qual o autor 
original  o  fizera  (sem  absolutamente  nenhuma  mudança),  porque  conseguiu  dar  uma  roupagem 
completamente nova ao texto, pelo simples fato de o enunciar em outro tempo e outro lugar. Apesar de se 
tratar de uma caricatura, parece-se aí suscitar um questionamento válido.
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responsabilidade dum estatuto social e histórico que de modo algum é fixo e imutável 

(M, 2010a, p. 26). 

De fato, o autor atribuído fornece o peso e a classificação necessários ao que se 

julgará ser o discurso imbuído no texto:

[U]n  nom d’auteur  n’est  pas  simplement  un  élément  dans  un  discours 
[…] ;  il  exerce par  rapport  aux discours un certain  rôle :  il  assure  une 
fonction  classificatoire  ;  un  tel  nom  permet  de  regrouper  un  certain 
nombre  de  textes,  de  les  délimiter,  d’en  exclure  quelques-uns,  de  les 
opposer à d’autres.  En outre, il  effectue une mise en rapport des textes 
entre eux ; […] Enfin, le nom d’auteur fonctionne pour caractériser un 
certain mode d’être du discours : le fait, pour un discours, d’avoir un nom 
d’auteur, le fait que l’on puisse dire « ceci a été écrit par un tel », ou « un 
tel  en  est  l’auteur  »,  indique  que  ce  discours  n’est  pas  une  parole 
quotidienne, indifférente, une parole qui s’en va, qui flotte et passe, une 
parole  immédiatement  consommable,  mais  qu’il  s’agit  d’une  parole  qui 
doit être reçue sur un certain mode et qui doit, dans une culture donnée, 
recevoir un certain statut44 (F, 1994, p. 798).

Sendo assim, para fins do recebimento da obra, seja para o leitor do texto em si, seja  

para o leitor da reescritura (no sentido a este termo dado por Lefevere, acima explicado), o 

autor — antes de um ser físico que exista ou tenha existido (este muito mais concernente 

ao estudo de um biografista) — é principalmente um “conjunto dos princípios criativos” 

que completam a visão do leitor da obra, do enredo, do contexto. 

Reitere-se, destarte, que a pessoa física ou biográfica do autor como indivíduo (quer 

ele  tenha  existido  fisicamente  ou  seja  um  construto  cultural-ideológico)  é,  enfim, 

completamente alheia a qualquer leitura que se dê à obra, porque nesse plano ele deixa de 

ser um princípio ativo e passa a ser um objeto passivo (B, 2003, p. 192). Nessa visão 

de Bakhtin, convém novamente Foucault (apud P, 2009, p. 105), para o qual “a 
44 O que se pode traduzir por: “um nome de autor não é simplesmente um elemento no discurso […]; ele 

exerce em relação ao discurso um certo  papel:  ele  assegura  uma função classificatória;  um tal  nome 
permite agrupar um certo número de textos, de os delimitar, de excluir alguns dentre eles, de os opor a  
outros. Ademais, ele efetua uma inter-relação de textos entre si; […] Enfim, o nome de autor funciona  
para caraterizar um certo modo de ser do discurso: o fato, para um discurso, de ter um nome de autor, o  
fato de que se possa dizer ‘isto foi escrito por fulano’, ou ‘fulano é o autor disto’, indica que este discurso  
não é uma palavra quotidiana, indiferente, uma palavra que se vai embora, que flutua e passa, uma palavra  
imediatamente consumível, mas que se trata duma palavra que deve ser recebida de certo modo e que  
deve, numa dada cultura, receber um certo estatuto”.



99

noção de autor é discursiva (isto é, o autor é de alguma forma constituído a partir de um 

conjunto de textos ligados ao seu nome, considerado um conjunto de critérios)”.

Claro está,  portanto,  que o nome do autor não se situa de maneira alguma na 

dimensão dos seres civis. Verifica-se, outrossim, que ele não se situa tampouco no interior 

da obra, mas antes num plano etéreo que lhe é superior, fundado na instauração do seu  

discurso (F, 1994, p. 798). Resta retomar a discussão acima suscitada a respeito do 

caso concreto, questionando-se por que motivos se teria “inventado” a autoria de Salomão, 

especificamente,  para  finalizar  a  constatação  da  sua  necessidade  discursiva  em prol  da 

canonização do livro que se lhe desejaria atribuir.

Mesmo que tenha conotações cambiantes em favor do predomínio deste ou daquele 

discurso, mesmo que se trate de uma função dependente também do momento histórico, a 

atribuição  a  um nome de  autor  sempre  designa  uma pessoa,  quer  esta  tenha  ou  não 

existência  real  (P,  2009,  p.  94).  Deve  haver,  portanto,  um motivo  que  leve  a 

atribuir-se uma obra a este nome e não àquele, já que, como se mencionou, a autoria 

salomônica não foi a única aventada na Antiguidade que contivesse um nome de peso. 

Aplica-se aqui o dizer de Possenti:

O verdadeiro problema […] trata-se de não desprezar o próprio processo 
de inscrição do sujeito […] trata-se de postular não uma espécie de média 
estatística entre o social  e o individual,  mas de tentar captar,  através de 
instrumentos teóricos e metodológicos adequados, qual é o modo peculiar 
de ser social, e enunciar e de enunciar de certa forma, por parte de um 
certo grupo e, eventualmente, de um certo sujeito (P, 2009, p. 96).

Construiu-se, pois, com pouca resistência, uma variante da imagem desse autor, 

com as devidas credenciais da religião oficial, imagem essa talvez já a centenas de anos de  

distância  do  indivíduo  a  que  deveria  fazer  referência.  Para  tanto,  provavelmente  se 

recondicionaram as suas  parcas  evidências  biográficas,  reinterpretando-se o discurso  da 

obra, agregando tanto o préstimo do nome ao texto como o do texto ao nome, à procura 

de valorização e sublimação do seu conteúdo. A disparidade entre esse texto e os demais  
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que já eram ou seriam tidos como salomônicos45 podia ser esquecida ou explicada por 

expedientes  posteriores  (poderiam ter  sido  compostos  em diferentes  etapas  da  vida  do 

mesmo indivíduo, por exemplo): isso faz parte do trabalho interpretativo em prol de o 

fazer  caber  dentro  do  posicionamento  pretendido  (cf. M,  2010b,  p.  146), 

porque é precisamente o discurso do autor “que determina a última unidade da obra e sua 

última instância de sentido, a sua, por assim dizer, última palavra” (B, 2003, p. 322). 

Das consequências disso no viés interpretativo do conteúdo do poema é que trata a seção 

seguinte.

45 Não cabe aqui a discussão, apesar de esta ser também válida, acerca de se as demais obras atribuídas a 
Salomão (O Eclesiastes e os Provérbios sendo os exemplos mais comuns) de fato podem ou não ter sido por 
ele escritas.
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5.2 A leitura alegórica

A idade, a autoria atribuída e a inegável beleza poética encarregaram-se de inserir 

no texto do  Cântico qualquer coisa de divino. O seu esposamento por parte da religião 

monoteísta  assegurou-lhe  gradualmente  um  lugar  entre  os  escritos  entendidos  como 

inspirados (mesmo que não totalmente sem oposições). Durante esse período de apoteose 

ele pode ter  sofrido alterações que anacronicamente se chamariam editoriais,  conforme 

explicam Vriezen e Woude (2005,  p.  45),  visto que bastante liberdade era tomada em 

relação à transcrição de textos e documentos, no Oriente Médio antigo: tinha-se o cuidado 

de copiar o que se julgara ser a essência do texto em questão, mas os responsáveis por essa 

transmissão sentiam-se no direito de dispor das construções frasais, podendo reformular, 

omitir ou rearrumar o material. É, assim, razoável admitir que as probabilidades de que 

determinado texto nos tenha alcançado com pouca modificação a partir do seu autógrafo 

são as mesmas de que eles tenham sido posteriormente revisados e que suplementos lhes 

tenham sido adicionados (V & W, 2005, p. 46).

Pelo fato de que mesmo os textos tidos por sagrados ainda não eram vistos pelos 

escribas como intocáveis, é possível que o Cântico dos Cânticos tenha passado por alguma 

modificação a partir do(s) original(is), apesar de ser notório que o discurso erótico não lhe 

foi  (de todo)  removido antes  da  cristalização.  Como o texto de  que se  dispõe  hoje é 

praticamente o mesmo em todas as  fontes  antigas que restaram, é de se esperar que a  

fixação  dos  textos  sagrados  (sob  a  designação  de  imutáveis)  tenha  logo  sucedido  ao 

processo de canonização, fixação essa que se comenta a seguir.

A  partir  de  certo  ponto  na  evolução  dos  textos  hebraicos  que  foram  sendo 

sacralizados, conforme o pensamento religioso que se ia formando, cada palavra do texto 

tomava  a  sua  importância:  a  divindade  as  teria  repassado  tal  e  qual  e  assim deveriam 

permanecer.  Com  o  tempo,  as  próprias  letras  do  texto  passaram  a  ser  tomadas 

individualmente como santas,  por parte dos copistas e dos massoretas.  Mais  tarde, seria 
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considerado falta grave adicionar, retirar ou mesmo rasurar qualquer grafema do texto, 

preservando-o, dessa forma, com muito mais precisão ao longo das gerações. Contudo, 

nisso, é interessante notar o comentário de Tov a respeito do estado em que o texto foi 

preservado:

[I]n spite of their precision, even the manuscripts which were written and 
vocalized by the Masoretes contain corruption, changes and erasures. More 
importantly,  the  Masoretes,  and  before  them  the  soferim,  acted  in  a 
relatively late stage of the development of the biblical text, and before they 
had  put  their  meticulous  principles  into  practice,  the  text  already 
contained  corruptions  and  had  been  tampered  with  during  that  earlier 
period  when scribes  did  not  as  yet  treat  the  text  with  such  reverence. 
Therefore, paradoxically, the  soferim and Masoretes carefully preserved a 
text that was already corrupted46 (T, 2001, p. 9).

Conforme a atitude do leitor havia mudado perante o texto do Cântico, seria, nesse 

ponto,  necessário  justificar  a  manutenção  do  livro  no  cânon,  onde  ele  fatalmente  se 

instalou, fazendo-o concordar com o novo estado moral das coisas. Visto que já não era 

possível a modificação voluntária do texto recebido (a esta altura tido como divinamente 

inspirado), é provável que se haja intentado distorcê-lo ou ocultá-lo aos leitores religiosos 

desses novos tempos, tão posteriores à escrita do livro, por meios mais escusos. 

Ao  longo  dos  muitos  séculos  em  que  esteve  em  circulação,  conciliou-se  a 

impropriedade sociorreligiosa do livro com o seu status canônico previamente estabelecido, 

por  via  de  diversos  expedientes.  Cavalcanti  (2005,  p.  47)  afirma que,  desde  há  quanto 

tempo se tem este livro por sagrado, ele vem sendo interpretado das mais diversas maneiras, 

mas todas a fim, via de regra, de “justificar o parti pris [opinião preconcebida] dos exegetas 

quanto à sua natureza”.

46 O que  se  pode  traduzir  por:  “apesar  da  sua  precisão,  mesmo  os  manuscritos  que  foram escritos  e 
vocalizados pelos massoretas contêm corruções, mudanças e apagamentos. Mais importante: os massoretas, 
e antes deles os soferim [‘copistas’ — escola de sábios que precedeu os rabinos do Talmude e que prezou 
pela preservação do texto bíblico], atuaram num estágio relativamente tardio do desenvolvimento do texto 
bíblico,  e antes  de que eles  pusessem os seus meticulosos princípios  em prática,  o texto já  continha  
corruções e já fora manipulado durante o período anterior, quando os escribas ainda não tratavam o texto 
com tal reverência. Portanto, paradoxicamente, os soferim e os massoretas preservaram cuidadosamente um 
texto que já estava corrompido”.
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Os apólogos e os comentaristas religiosos judeus parecem ter sido os primeiros a 

apelar para a negação do significado superficial (concreto) do conteúdo, valendo-se de uma 

leitura alegórica extremamente etérea do Cântico (L, 2001, pp. 20-27), ampliando 

e desenvolvendo o plano metafórico-metonímico, já presente no texto, em novas camadas. 

No Targum (1833, pp. 631-648), as descrições anatômicas dos amantes e os seus encontros 

às escondidas tornam-se uma forma de contar a história do Êxodo: a voz masculina do 

poema passaria a ser a da divindade, a voz feminina tornando-se o povo escolhido. Os 

cristãos  tomariam depois  o  mesmo caminho,  e  mais  além,  até  ao ponto de associar  a 

personagem feminina  deste  canto,  originalmente  erótico,  com a  Virgem Maria  (F, 

1983, pp. 155-156).

Das tantas escolas interpretativas que se construíram ao seu redor, não lhe faltaram 

apreciadores a louvar a composição, nem delatores a recriminar o despudor da linguagem 

ou da imagética. Na mais antiga referência ao Cântico que restou até a contemporaneidade, 

que se encontra no Misná do Talmude, tratado ידיים [jaˈdaim] (“mãos”), capítulo terceiro 

(S & R, 1843, p. 363), já se apresenta uma polêmica entre rabinos de opiniões 

divergentes, arrematada, no texto, pelo argumento do rabino Aquiva exaltando-o como 

inquestionadamente  santíssimo.  No  outro  extremo  do  espectro,  encontram-se  autores 

protestantes  como  Whiston  (1734,  p.  88),  este  que,  ao  detratá-lo  como  apócrifo,  o 

classifica eufemicamente de “estranho”.

Com efeito,  o  estranhamento  moderno  com a  moral  antiga  (esta  que,  para  os 

padrões de hoje, se poderia dizer “frouxa”) transparece nas posteriores proibições de leitura 

de certo texto antigo, na sua alegorização interpretativa, na crítica à apropriação do uso 

dele  para  determinada  audiência.  O  Cântico  dos  Cânticos sofreu  todas  essas  sanções 

(C, 2005, pp. 43-46). Em especial, destaca-se a alegorização, que é parte fulcral  

do  posicionamento  geral  da  grande  maioria  das  vertentes  cristãs,  influenciadas  por 

Agostinho  de  Hipona,  quando  asseverava  (abordando  que  partes  na  Bíblia  devem ser 

tomadas a rigor e quais devem ser lidas figurativamente) que só se poderia entender como 

literal, nas Escrituras, aquilo que demonstra a pureza da “sã doutrina”. Iria mesmo além, ao 
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explicar que tudo aquilo que não condisser com a moral e os bons costumes pregados pela 

Igreja deve ser lido como simbólico, afirmando veementemente que:

 
Non autem praecipit scriptura nisi charitatem, nec culpat nisi cupiditatem, 
et  eo modo informat  mores  hominum. Item si  animum praeoccupavit 
alicuius  erroris  opinio,  quicquid  aliter  afferuerit  scriptura,  figuratum 
homines  arbitrantur.  Non  autem  afferit  nisi  catholica  fidem,  rebus 
praeteritis et futuris et praesentibus47 (A, 1563, pp. 109-110).

É imaginável  que esse  Doutor da Igreja  tivesse  em mente,  dentre outras  coisas,  

rejeitar a leitura concreta do Cântico dos Cânticos, ao escrever essas palavras. E a mistificação 

seria a única saída viável para manter o erotismo dentro de escrituras que não poderiam 

conter luxúria. É, portanto, compreensível que essa visão perdure até hoje.

Demonstra-se,  destarte,  que  o  Cântico  dos  Cânticos,  apesar  de  muito  pouco 

provavelmente  escrito  pelo  rei  Salomão,  encontrou  boas  razões  para  ter  sido 

tradicionalmente a ele atribuído, por causa da estreita associação que se lhe forjou com a 

religião  monoteísta.  Posteriormente  esposada  e  imposta  pelo  poderio  da  Igreja,  essa 

atribuição seguiria então raramente contestada pela maior parte da Antiguidade tardia e 

Idade Média,  sendo posta novamente em dúvida em tempos mais  recentes,  talvez pela 

decrescência da influência religiosa no mundo ocidental.

Tendo  sido  também  observado  que  o  caráter  erótico  do  texto  (que  pode  ter 

parcialmente causado a escolha da sua atribuição) geraria mais tarde problemas quanto ao 

posicionamento discursivo no qual inseri-lo, presume-se, portanto, ter sido esse um motivo 

da sublimação alegórica do texto conforme os ditames religiosos, ainda bastante em vigor.

47 O que se pode traduzir por: “Nada a Escritura instrui senão a caridade, nem condena senão a luxúria, e 
deste jeito molda os costumes dos homens. Semelhantemente, se o erro da escolha de alguém lhe ocupar a 
mente, o que quer que a Escritura traga de outra maneira, pensam os homens que é figurado. Mas nada [a 
Escritura] propõe senão a fé católica, acerca de coisas passadas, futuras e presentes”.



Le  livre,  comme livre,  appartient  à  l'auteur,  mais  comme  
pensée, il appartient —le mot n'est pas trop vaste— au genre  
humain. 

~ Victor Hugo

 O que se pode traduzir por: O livro, como livro, pertence ao autor, mas como pensamento, ele pertence — a  
palavra não é demasiado vasta — ao gênero humano.
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6 ANÁLISE DOS DADOS

Finalmente, dedica-se este último momento à análise comparativa das traduções do 

Cântico dos Cânticos. Dentre as tantas que existem em língua portuguesa, selecionaram-se 

duas: uma destinada a um público religioso e outra de interesse puramente literário. Os 

dois trabalhos aqui cotejados são os seguintes:  aquele que consta na  Bíblia Hebraica  de 

David Gorodovits e Jairo Fridlin (2006, pp. 733-737), de orientação judaica, e aquele que 

compõe a terceira parte da publicação póstuma  Éden de Haroldo de Campos (2004, pp. 

102-166),  de  orientação  não  confessional.  É  necessário  afirmar,  inicialmente,  que  se 

constatou, antes de mais nada, que apesar de ambas as traduções apresentarem influências 

 notórias daquela de Almeida (1819, pp. 646-650) — talvez por esta ter sido a primeira  

publicada em língua portuguesa — é a tradução de Gorodovits e Fridlin que a segue mais 

de perto na grande maioria dos versos, chegando mesmo a recopiar sequências inteiras de 

Almeida sem praticamente nenhuma alteração para além da atualização da ortografia. Para 

cada excerto que se afigure de interesse, apresenta-se o texto conforme a edição da BHS 

(1997, pp. 1325-1336), ladeado com uma transcrição fonética, para a seguir se esboçarem 

os comentários de como tenham sido traduzidos em ambos os trabalhos estudados.

Para que se mantenha a imparcialidade nesta análise, não se oferece aqui uma nova 

tradução: cada excerto será apresentado, portanto, no original hebraico (ladeado com uma 

transcrição em IPA), seguido abaixo pelo mesmo trecho conforme consta nas traduções 

consultadas. Para fins de consulta, porém, incluem-se as duas traduções cotejadas como 

anexos no fim do trabalho, assim como o texto integral  hebraico conforme consta  na 

edição utilizada.

Pede-se que se tolere que as interpretações aqui feitas do texto original possam ser 

um tanto cruas  e  diretas,  e  não corresponder  às  mais  ortodoxas  que se  têm feito  nos  

círculos teológicos. Este estudo não é religioso e nem intenciona sê-lo e, assim sendo, não 

há nenhuma preocupação aqui em reiterar as leituras alegóricas, místicas ou moralizantes 



107

que desse texto já foram feitas. Pressupôs-se, ademais, que o texto queira dizer o que diz,  

isto é, que a leitura mais óbvia é a mais aceitável. Isso implica que não há aqui interesse em 

atingir quaisquer interpretações ocultas idiossincráticas a esta ou àquela religião (exceto em 

casos específicos nos quais estas se tenham tornado tradição ao ponto de que possam ter  

influenciado  na  escolha  dos  tradutores  selecionados),  porque  esses  níveis  exegéticos 

transcendentais, apesar de respeitáveis, requerem pressupostos de fé que não pertencem ao 

campo de abrangência desta dissertação nem coadunam com os seus objetivos.

Isso  dito,  serão  neste  momento  analisadas  trinta  e  uma  porções  escolhidas 

previamente  por  se  apresentarem  como  representativas  do  erotismo,  por  vezes  em 

justaposição  a  remissões  que  provavelmente  seriam lidas  como  intertextualidades  com 

textos que já deveriam ser vistos como sagrados na altura da composição do Cântico. Isso 

não quer dizer que não possa haver indícios de leituras eróticas em outras partes do texto,  

mas somente que seria demasiado extenso ocupar-se de todas as passagens e que foi preciso 

fazer escolhas. 

Quanto  à  disposição  visual  dos  textos,  sentiu-se  a  necessidade  de  realinhar  as 

quebras de linha em divergência com a forma como se mostrava nas edições consultadas, 

tanto do original quanto das traduções, de forma a maximizar a visibilidade de cada frase 

isoladamente e, com isso, otimizar a comparação entre cada uma das versões. No caso da 

tradução de Gorodovits e Fridlin, havia acréscimos parentéticos que atribuíam cada uma 

das falas a personagens explícitas tomadas da alegoria tradicional que se deu ao texto no 

Targum (Deus, Israel ou as nações), em forma de notações teatrais de cena. Apesar de estas 

denunciarem ainda mais  o enviesamento da leitura que fora tomada como base para a 

realização dessa tradução, esses parênteses foram eliminados aqui, por não interessarem a 

esta análise, já que isso não constava no original e, destarte, não se tratam propriamente de 

traduções, mas de comentários arbitrariamente inseridos. No caso do texto hebraico e da 

sua  transcrição  cotejada,  as  palavras  e  expressões  (algumas  frases  completas)  de  cada 

excerto analisado que forem retomadas na glossa que lhe segue logo abaixo, ou cujo realce 

se julgar necessário à compreensão da análise, estarão grifadas em fundo cinzento.
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O  primeiro  trecho  que  provoca  alguma  divergência  —  embora  aparentemente 

discreta — entre as traduções escolhidas, é o cabeçalho do livro (I.1). Apesar de ambas lhe 

darem o título tradicional  Cântico dos Cânticos, há uma diferença sensível entre as formas 

como foram vertidas as demais palavras que compõem esta frase:

[ˈʃiʁ haʃiˈʁim aˈʃeʁ liʃeloˈmo] ´³יר  µ́ל¹מ¹̧ה׃ה¶שºשµים א¼ש«´³ר ל½ µ́יר ¾µש
(B H, 1997, p. 1325)

Cântico dos cânticos §
vindo de Salomão
(C 2004, p. 113)

O cântico dos cânticos,
de Salomão:
(G & F, 2006, p. 733)

Nestas  primeiras  palavras,  apesar  de a  construção gramatical  usada  no  hebraico 

permitir, com um único artigo definido, tanto a leitura “um cântico dos cânticos” como “o 

cântico dos cânticos”, é notório que, em português, acrescer o artigo definido também ao 

primeiro elemento implica uma especialidade deste canto, a qual não se enfatiza ao deixar-

se apenas a segunda palavra com o artigo. Previsivelmente, Gorodovits e Fridlin escrevem 

os dois artigos (“o cântico dos cânticos”), enquanto Campos propõe somente um (“cântico 

dos cânticos”).  Após, nos dois vocábulos seguintes,  Gorodovits e Fridlin, falando a um 

público  religioso,  traduzem assinalando  o  Cântico,  sem ressalvas  como,  “de  Salomão”. 

Campos,  sem  filiação  religiosa  oficial,  preserva  o  cabeçalho  que  já  se  tornou  parte 

integrante  da  obra,  mas  desvia-se  um  pouco  da  atribuição  tradicional,  deixando  um 

ambíguo  “vindo  de  Salomão”.  Logo  nesta  primeira  frase,  parece  prever-se  uma 

confirmação  da  hipótese  de  que  tanto  as  escolhas  léxicas  como  as  gramaticais,  nas  

traduções, serão guiadas pela orientação religiosa dos tradutores.

Depois, a sequência inicial do livro (I.2-4) também demonstra divergência entre os 

tradutores. Na transcrição abaixo, realçam-se os pontos que em seguida se discutem:
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[jiʃaˌkeˈni minʃiˈkot ˈpihu]
[ˌkitoˈvim doˈdeiχa miˈjain]
[leˈʁejaχ ʃemaˈneiχa toˈvim]
[ˈʃemen tuˈʁak ʃeˈmeχa]
[ʕalˈken ʕalaˈmot ʔaheˈvuχa]
[maʃˈχeni ʔaχaˈʁeiχa naˈʁutsa]
[heviˈʔani haˈmeleχ χadarav]

Âיµ ́קÂÃנ ¾Äשµ ¾י Åיהו ¾µות פÇ¹́יקµש¾ º  מµנ
 µמ Äיך½ ³ים ד¹¾ד« µב ¾¸י־טו¹ µכ¸Ä¾ן׃יµ י

 Â¶יחÂ ÃרºלÄיךÇ בÅµיםשº́מÄנ«  טו¹
 ½ Çק מ«ןש´« ¾ר¶ ÊךÄ ת¾ו שº́מ«

½ע¶ל־  Ã¾תן כ ¾ךÄ׃ע¼לÄמ³ו¹  א¼הÃב¸ו
ÇיךÄ ּנÄרÊּוצÄה µי א¶ח¼ר« ½נ ÃכºׁשÄמ

Óיוה¶ּמ«Ñל«ךºהÐבµיא¶Ïני  Äר Äח¼ד 
(B H, 1997, p. 1325)

Ele me beijará § com beijos de sua boca §§
pois melhor teu amor § que o sabor do vinho
O olor § dos teus óleos é bom §§
óleo se derramando o teu nome §§§
É assim que § te amam as jovens
Arrasta-me § atrás de ti corramos §§§
O rei me conduziu § a seus recintos §
(C 2004, p. 113)

Que ele me beije com os beijos da Sua boca,
porque os Teus amores são melhores do que o vinho.
Os teus ungüentos são bons para cheirar,
o Teu nome é como o ungüento derramado,
e por isso, as virgens Te amam.
Leva-me, correremos atrás de Ti!
O Rei me introduziu nas Suas câmaras;
(G & F, 2006, p. 733)

Nessa passagem, o uso do futuro do indicativo por parte de Campos (“me beijará”) 

indica um realce da certeza da voz feminina quanto à consumação do desejo, em contraste  

com o subjuntivo preferido por Gorodovits e Fridlin (“me beije”), este possivelmente mais 

alinhado com o caráter do poema, em que os amantes nunca chegam às vias de fato diante 

dos olhos do leitor (C, 2003, p. 115). Visto que o hebraico, por não possuir distinção 

entre indicativo e subjuntivo permite as duas traduções, parece ser motivada a escolha da 

tradução laica em enfatizar a concretude física do amor e da religiosa em o obscurecer.

Estilisticamente falando, nem Gorodovits e Fridlin nem Campos conseguem salvar 

a aliteração, na fonética hebraica, entre o e o (”óleo/unguento“) [ʃaˈmen] שמן   [ʃemˈ] שם 

(“nome”), uma perda praticamente inevitável, dado que nenhuns sinônimos dessas palavras 

teriam  consoantes  em  comum.  Campos,  porém,  tenta  salvar  o  efeito,  vertendo  o 

“cheiro/cheirar” da primeira oração do verso pelo castelhanismo “olor”, ladeando-o com 
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“óleo”.  É  de  interesse  reparar  que  a  palavra [ʃaˈmen] שמן   poderia  ter  sido  lida  como 

gordura. Apesar de “óleo” e “unguento” serem, semanticamente, sinônimos, há entre eles 

uma diferença pragmática,  em que o “óleo” conota mais facilmente o olfato do que o 

pouco usado “unguento”, este cujo radical, ademais, remete a “ungir”, verbo com nítidos 

matizes religiosos.

Observa-se  também  que  Gorodovits  e  Fridlin  traduzem [ʔalaˈmot] עלמות   por 

“virgens”,  escolha  interessantemente  contrária  àquela  feita  pelos  mesmos  tradutores 

(G & F, 2006, p. 402) em outro livro da Bíblia (Isaías VII.14), quando 

preferiram “moça” (que é a tradução mais própria deste vocábulo), aí notoriamente para 

reafirmar a descrença judaica no credo cristão do nascimento virginal. Isso também parece 

demonstrar que a tradução de Gorodovits e Fridlin carrega o peso da sua vertente religiosa 

na sua escolha lexical. Campos, por outro lado, traduz a palavra em questão por “jovens”.

Concomitantemente, note-se que não há diferença no tratamento dado ao erotismo 

latente na cena em que o “rei” traz a voz feminina ao seu quarto: Gorodovits e Fridlin  

trazem “[o] Rei me introduziu nas Suas câmaras”, e Campos “O rei me conduziu a seus 

recintos”.  É de se reparar,  entretanto,  que o uso da letra R maiúscula (sabendo-se que 

inexistem maiúsculas no alfabeto da língua original) por parte de Gorodovits e Fridlin 

denuncia uma leitura alegorizante do texto, isto é, que o rei representaria a divindade (e, 

por conseguinte, a moça seria o povo escolhido).

Logo após, porém, na passagem em que a personagem fala da cor da sua pele (I.5), 

um caso ainda mais interessante se apresenta:

[ʃeχoˈʁa ʔaˈni venaˈva] Öה Äר µיÂ ש´ºחו¹ Åהוº¸ א¼נ ÄאוÄ נ
(B H, 1997, p. 1326)

Sou negra § e beleza pura
(C 2004, p. 114)

Sou morena, porém aprazível
(G & F, 2006, p. 733)
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Interessantemente,  Gorodovits  e  Fridlin escolhem clarear  a  pele  da  personagem, 

nada menos que preta (שחורה [ʃeχoˈʁa]), no original, e nomeiam-na apenas “morena”, ao 

passo que Campos a traz como “negra”. 

Um detalhe importante, que se observa ainda no mesmo período gramatical, é a 

tradução da conjunção  mais frequentemente traduzida pela aditiva “e”, que pode ,[v] ו 

contudo ter em ocasiões o valor da adversativa “mas”, leitura que, apesar de soar racista  

para as sensibilidades contemporâneas, dá ares de ser a correta neste contexto, face ao verso 

seguinte,  em  que  ela  continua  por  pedir  para  não  ser  julgada  pela  cor  da  sua  pele.  

Gorodovits e Fridlin traduzem “morena, porém aprazível”, Campos traduz “negra e beleza 

pura”.

Em se tratando do estilo, convém mencionar que nenhuma das duas traduções aqui 

comparadas tem a preocupação de preservar o jogo de palavras baseado na fonética entre o 

“queimar” (o verbo hebraico, que aqui não aparece, é שחר [ʃaˈχaʁ]) a pele da personagem 

— assim explicando o fato de ela estar negra (שחרחרת [ʃeχaʁˈχoʁet]) — e os irmãos que 

“se esquentaram” (se iraram, נחרו [niχaˈʁu]) com ela, conforme abaixo se vê (I.6):

[ʔaltiʁˌʔuˈni ʃeʔˈani ʃeχaʁˈχoʁet]
[ʃeʃezaˈfatni haˈʃameʃ]
[beˈnei ʔiˈmi ˌniχaʁuˈbi]
[ʃaˌmuˈni noteˈʁa et hakeʁaˈmim]
[kaʁˈmi ʃeˈli ˈlo naˈtaʁti]

 Âיµ אÂּונ ºרµ¾י ש´«א¶ל־תÇµתא¼נ חÅֺר« ºח¶רº¹ש
Ếמ«ש´ Ä¾י ה¶שµ ½תºנ Äפ¶ ז ¾Ð´ש´«ש

Çי  µ¾מµא Ø Ãי ־בÓµינµ̧ח¼רּוב¾ºנ
מÅµים Äרº¾ה א«ת־ה¶כÇ ÄרÃנֺט Âיµ שÄÚמÂÙנ

ת¾µי׃ º̧ר ÄטÄ ½י לÛא´ נ µ¾ל»Ú³י ש µמ ºכ¾¶ר
(B H, 1997, p. 1326)

Não me renegueis § porque sou negra §§
foi o sol § que me queimou a tez §§§
Os filhos de minha mãe de mal comigo §
deixaram-me a sós § guardando as vinhas §§
nem a minha vinha § guardei
(C 2004, p. 114)

Não repareis no fato de eu ser morena,
porque o sol resplandeceu sobre mim;
os filhos de minha mãe se indignaram contra mim,
puseram-me por guarda de vinhedos;
o meu vinhedo, que me pertence, não guardei.
(G & F, 2006, p. 733)
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Intrigantemente,  nenhuma  das  duas,  por  outro  lado,  se  defende  quanto  à 

possibilidade de interpretar a vinha que ela não guardou como a virgindade perdida (visto 

não poder aí significar infidelidade conjugal, como na canção de Isaías V.1-2, já que a 

moça ainda mora na casa da família, ou seja, não é casada). Campos, na verdade, insiste  

ainda que ela ficara “a sós” no vinhedo. A videira, bem precioso na Antiguidade, torna-se, 

no  imaginário  do  Oriente  Médio,  o  próprio  símbolo  da  possessão  a  ser  guardada  e 

protegida  (C  &  G,  1993, p.  954)  e,  por  analogia  com  a  sua 

frutificação,  passa  a  simbolizar  a  mulher,  na  cultura  hebraica  antiga,  conforme  se  vê 

explicitamente no terceiro verso do Salmo 128 (B H, 1997, p. 1211). Com 

efeito, é a partir dessa analogia que a própria sexualidade (ainda que não engendradora de 

filhos) passa a ser associada ao locus da videira: um claro exemplo é a supracitada canção da 

vinha que se encontra no quinto capítulo de Isaías (B H, 1997, pp. 681-682), 

no qual  o que,  em princípio,  parece ser  uma parábola sobre a vindima demonstra ser, 

afinal, uma acusação contra uma mulher devassa (C, 2003, pp. 59-60). É possível ainda 

que essa intertextualidade, uma vez observada, possa ter contribuído para a associação da 

personagem feminina do Cântico com a nação israelita, já que a canção de Isaías é usada no 

texto do profeta como uma metáfora para o comportamento religioso do povo ao qual se 

dirigia o texto. Assim, pode jazer aí uma das origens da alegoria do poema em questão.

Alguns  versos  adiante  (I.9),  na  primeira  comparação feita  pela  voz  masculina  à 

personagem feminina, surge um outro ponto de interesse:

[lesusaˈti beʁiχˈvei faʁˈʕo]
[dimiˈtiχ ʁaʕjaˈti]

Ï Çי לºסÙסÄתµי Ãבºכ µרº¾ה בÅֺע ºפ¶ר
̧י׃ µתÄ עºי ½יךº ר¶ µיתµ¾מ µ¾ד

(B H, 1997, p. 1326)

A uma égua § entre as bigas do Faraó §§
já te comparei § minha amiga
(C 2004, p. 115)

Aos cavalos dos carros do Faraó
te comparo, ó Minha amiga!
(G & F, 2006, p. 733)
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Gorodovits  e  Fridlin desfeminizam e,  portanto,  dessexualizam a  comparação da 

moça com uma égua, em hebraico סוסה [suˈsa], ao trocarem a palavra (originalmente no 

feminino  singular)  pelo  masculino  plural  “cavalos”48,  obscurecendo  um  pouco  o 

significado  do  texto  ao  mesmo tempo  que  torna  o  símile  algo  meramente  estético  e 

exterior. Se, por outro lado, ganham na fluidez do texto diante da poética contemporânea, 

por que encaixam melhor essa metáfora com o elogio, que logo segue, aos adornos usados 

pela moça, há nisso, porém, a perda da associação com um dos símbolos da divindade 

feminina (C & G, 1993, p. 203) e, por conseguinte, com os cultos da 

fertilidade (idem, p. 205).

Naturalmente, os tradutores judeus fazem, com essa perda, o texto condizer mais 

aproximadamente  com  a  doutrina  religiosa  dominante  que  prefere  a  associação  da 

divindade ao  locus masculino. Campos,  pelo contrário,  mantém a “égua” e,  com ela,  a 

possibilidade  de  uma leitura  física  e  sexualizante.  Mas,  à  semelhança  de  Gorodovits  e  

Fridlin, Campos também não guarda o possessivo de primeira pessoa do singular, talvez 

para assim resolver a contradição da pertença do animal à voz masculina ao mesmo tempo 

que ao faraó. Um outro caso de possessivos confusos trata-se a seguir (I. 12-13):

[ʕadʃehaˈmeˌleχ bimsiˈbo]
[niʁˈdi naˈtan ʁeiˈχo]
[tseˈʁoʁ haˈmoʁ doˈdi ˈli]
[ˈbein ʃaˈdai jaˈlin]

Öה¶מ¾«Âל«ךÂº ב¾µמºסµב¾Åו¹ ע¶ד־ש´«
ºרµ ׃ד¾µ½נ יח¸ו¹ Ãת¶ן רÄ י נ

ר  יÂ לÅµיה¶מ¾ÖֺרצºרÏו¹ µד  | ד¾ו¹
½ין׃ µלÄ ½י י ³ין ש´Äד¶ Ã¾ב

(B H, 1997, p. 1326)

Ao rei § em seu divã §§
meu aroma de nardo § perfuma
Uma bolsa § de mirra § meu amado § é para mim §§
entre meus peitos § durma
(C 2004, pp. 115-116)

Enquanto o Rei está assentado à Sua mesa, 
o meu nardo dá o Seu cheiro.

48 Tanto Delitzsch (1891, p. 33) como Wasserman (2003, p. 12) vislumbram a possibilidade de um coletivo 
(“cavalaria”), mas ambos reafirmam que o significado primário é mesmo um feminino singular (“égua”). 
Outrossim, Delitzsch resolve o suposto duplo possessivo (marcado pelo י no fim desta palavra) de forma 
diferente.
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O meu Amado é para mim um ramalhete de mirra;
dormirá entre os meus peitos.
(G & F, 2006, p. 733)

A frase do cheiro do nardo da voz feminina — ambiguamente podendo ser o cheiro 

do nardo, ou o cheiro dela própria que se assemelha ao nardo — é traduzida bem fielmente 

por Gorodovits e Fridlin “o meu nardo dá Seu cheiro”, mas o S maiúsculo faz parecer 

estranhamente que o cheiro é do rei, já que todas as referências à personagem masculina 

são grafadas em maiúscula nessa tradução, inclusive os possessivos. É notório que, com essa 

escolha tipográfica, procuram os tradutores (ou os editores) evidenciar a associação da voz 

masculina do texto com o divino, este que, tradicionalmente em língua portuguesa, tem as 

suas referências grafadas com inicial maiúscula.

Com essa abstração da personagem, também se evita, talvez inadvertidamente, as 

conotações sexuais que as ervas evocadas no verso têm através das culturas (C & 

G, 1993, p. 377). Concede-se, porém, que essa maiúscula possa ser um erro 

tipográfico, introduzido por causa dum excesso de zelo religioso por parte dos revisores.  

Campos, por outro lado, retira a ambiguidade original da frase, deixando: “meu aroma de 

nardo perfuma”, o que realça a sensualidade do verso.

Tanto  Campos  como  Gorodovits  e  Fridlin  mantêm  o  aspeto  irrecusavelmente 

erótico do verso 13, em que o homem, comparado ainda a outra erva aromática, tresnoita 

entre  os  seios  da  mulher.  Todas  as  duas  traduções  aqui  cotejadas  perdem  a  possível  

referência ao monte Moriá (que tem a mesma raiz  de / incenso“ [moʁˈ] מור   mirra”), 

presumivelmente porque a cena já é demasiado erótica para aí inserir uma intertextualidade 

que retomasse um dos momentos mais sublimes do imaginário religioso, que é a atadura 

de Isaque, conforme narrada no Gênesis (B H, 1997, p. 31-32).

O final do primeiro capítulo (I.16) contém uma passagem ligeiramente obscura — 

quiçá por causa dos significados tão díspares da palavra  ,”que vão desde “nariz ,[ʔaf] אף 

passando por “fúria”, até a uma conjunção conclusiva — que, por causa disso, também traz 

nítida diferença entre as duas traduções:
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[hineˈχa jaˈfe doˈdi]
[ˈʔaf naˈʕim]
[ʔaf ʕarˈsenu ʁaʕanaˈna]

Âי µד Öה דו¹ Äפ« ¾ºךÂÄ י חµנ
Çף  ÄעÅµיםא¶ נ

ÄנÄ̧ה׃ ע¼נ ¾ ר¶ ½נו ÃÚש ºא¶ף־ע¶ר
(B H, 1997, p. 1326)

Como és § belo meu amado §
como és meigo §§
nosso leito § feito de folhas verdes
(C 2004, p. 116)

Eis que és formoso e agradável, 
ó meu Amado! 
o nosso leito é frutífero.
(G & F, 2006, p. 733)

Após a adjetivação de  prazenteiro”, por parte da voz feminina ao“ ,[naˈʕim] נעים 

 na qual o ,[ʔaf ʕaʁˈsenu ʁaʕanaˈna] אף־ערשנו רעננה do moço, segue-se a frase [ʔaf] אף

supracitado אף perfaz um composto com ערש [ˈʕaʁes] (“leito”) que é predicado por רעננה 

[ʁaʕanaˈna] (cujo campo semântico perpassa desde o “viço” até à cor verde). Essa frase é  

traduzida por Gorodovits e Fridlin como “o nosso leito é frutífero”, demonstrando uma 

possível  conexão  com  a  visão  religiosa  judaica  acima  mencionada  (capítulo  3  desta 

dissertação) de que um casamento afortunado é aquele que produz prole. Campos prefere a 

intertextualidade poética (um tanto anacrônica) com Gonçalves Dias, ao escrever “nosso 

leito feito de folhas verdes”, tendendo para as referências ao mundo natural presentes em 

todo o Cântico como, por exemplo, no início do capítulo contíguo (2.1-2):

[ʔaˈni havaˈtselet haʃaˈʁon]
[ʃoʃaˈnat haʕamaˈkim]
[keʃoʃaˈna ˈbein haχoˈχim]
[ˈken ʁaʕjaˈti ˈbein habaˈnot]

 Âיµ ¾ל«תא¼נ Ç ןה¼ב¶צ« ´ÄרÅו¹  ה¶ש¾
½ת ¶¾ ש´¶נ ̧ים׃ש´¸ו¹ µקÄע¼מÄה 

חÅµים Çין ה¶חו¹ Ã¾ב ÂהÄ¾ ש´¶נ כ¾ºש´¸ו¹
ת׃ ³ין ה¶ב¾Äנ̧ו¹ Ã¾י ב½ µתÄ עºי ³ן ר¶ Ã¾כ

(B H, 1997, p. 1327)

Eu § uma anêmona das várzeas de Sharon §§
uma rosa § das planuras
Qual uma rosa § entre cardos silvestres §§
tal minha amada § entre as mulheres
(C 2004, pp. 116-117)
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Eu sou a rosa de Sharon, 
o lírio dos vales!
Como o lírio entre os espinhos, 
assim é a Minha amiga entre as filhas!
(G & F, 2006, p. 733)

O primeiro verso deste segundo capítulo parece tratar-se de uma autodepreciação 

da voz feminina, que se compara a plantas rudes e comuns. Na tradução de Gorodovits e 

Fridlin, “a rosa de Sharon, o lírio dos vales”, com artigos definidos que os especializam e  

singularizam, o que, tendo em vista a associação da voz feminina com a nação israelita, 

condiz com a doutrina judaica da eleição do povo hebreu. Campos, trocando o artigo 

definido pelo indefinido (“uma anêmona das várzeas” e “uma rosa das planuras”), realça a 

indistinção que a personagem tenta dar-se.  Outrossim, ao traduzir o segundo e não o 

primeiro vegetal por “rosa” — esta que, atualmente, tem mais conotações amorosas que o 

lírio  (C  &  G,  1993, pp.  553-554,  789)  —,  possibilita,  no  verso 

seguinte,  um  símile  mais  familiar  ao  Ocidente  contemporâneo:  a  rosa  entre  espinhos. 
Revela-se,  portanto,  uma  domesticação  do  texto  em  ambas  as  traduções,  apesar  de 

escolherem caminhos distintos.

O próximo excerto (II.3-4) contém conotações sexuais possivelmente mais fortes:

[ketaˈpuaχ baʕaˈtsei haˈjaʕaʁ]
[ˈken doˈdi ˈbein habaˈnim]
[betsiˈlo χiˈmadti vejaˈʃavti]
[ufiʁˈjo maˈtok leχiˈki]
[heviˈʔani ʔelˈbeit haˈjain]
[vediˈɡlo ʕaˈlai ʔahaˈva]

¾¶Åע¶ר Çי ה¶י Ãב¶ע¼צ Â¶ח¾ Âו כ¾ºת¶פ¾
Êים µנÄ¾ין ה¶בÇ Ã¾י ב½ µד ³ן ד¾ו¹ Ã¾כ

Äש´¶Åבºת¾µי ת¾µי וºי ºדÇ Â חµמ¾¶ ב¾ºצµל¾ו¹
̧י׃ µ¾כµחºק ל י½ו¹ מÄת³ו¹ ºרµפ¾ ו

µן ¾ÅÄי Çית ה¶י Ã¾א«ל־ב Âיµ הÐבµיא¶Âנ
̧ה׃ Äי א¶ה¼ב½ ºל³ו¹ ע¶ל¶ ג µדºו

(B H, 1997, p. 1327)

Qual macieira § entre as árvores do bosque §§
tal meu amado § entre os homens §§§
Por sua sombra § ansiei e abriguei-me §§
e seu fruto § dulçor em minha boca
Ele me levou § para o recinto do vinho §§
e seu pendão sobre mim § o amor
(C 2004, p. 117)
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Como a macieira entre as árvores do bosque, 
assim é o meu Amado entre os filhos!
Desejo muito a Sua sombra e debaixo dela me assento; 
e o Seu fruto é doce ao meu paladar.
Levou-me à sala do banquete, 
e o amor era o Seu estandarte sobre mim.
(G & F, 2006, p. 733)

A comparação da árvore com o amado, seguida da referência ao “doce fruto” dessa 

árvore abocanhado pela moça, intensamente desejosa de estar à sua sombra, não deixa de 

evocar imagens sexuais, dado o tom geral do poema; ainda mais, se o nome do fruto תפוח 

[taˈpuaχ] (que denomina a “maçã”, no hebraico moderno, mas que é dúbio no antigo) 

compartilhar de uma origem etimológica com נפוח [naˈpuaχ] (“atiçamento”), conforme 

sugerira  Delitzsch  (1891,  p.  42).  E  não  parece  haver  nenhum  esforço  da  parte  de 

Gorodovits  e  Fridlin  em obscurecer  essa  insinuação,  nem da  parte  de  Campos  em a 

enfatizar.

Já  a  tradução  de beitˈ] בית היין   haˈjain]  por  “sala  do  banquete”,  presente  em 

Gorodovits e Fridlin, obviamente herdada de uma das revisões feitas à obra de Almeida 

(2009, p. 630), dá a impressão de um local público, o que não condiz com a visão hodierna 

de um local propício para uma escapada amorosa. Os matizes de amantes sorrateiros são 

completamente  obliterados,  pela  presumível  razão  de  assim  condizer-se  mais  com  a 

interpretação religiosa do texto. O “recinto do vinho” de Campos parece mais propenso a 

pensar o local como uma adega, ou seja, um lugar fechado e escuro, onde as personagens se 

encontram e ele a cobre com o seu amor como fosse uma bandeira.

Na próxima passagem que aqui foi selecionada (II.5-6), encontra-se a amada a pedir 

sustento e comidas para curar o seu mal de amor:

[sameˈχuˌni baʔaʃiˈʃot]
[ʁapeˈduni batapuˈχim]
[kiχoˈlat ʔahaˈva ˈʔani]
[semoˈlo taˈχat leʁoˈʃi]
[vimiˈno taχabeˈkeni]

 Âיµ ¾נ תס¶מ¾ºכÂו ̧א¼ש´µיש´Åו¹ Ä¾ב
µי  ¾נ ºד½ו פ¾ Êיםר¶ µח¾ ו ב¾¶ת¾¶פ¾

µי׃ ̧נ Äה א½ Ä³ת א¶ה¼ב ל¶ כ¾י־חו¹
Çח¶ת לºרÚאש´Åµי Â ת¾¶ שºÚמÚאלו¹

µי׃ ̧נ Ãקº¾ח¶בº¾ינ½ו¹ תµימµו
(B H, 1997, p. 1327)
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Vigorai-me § com tortas de uva §§
revigorai-me § com polpa de maçãs §§§
Eu § que adoeço de amor
Seu braço esquerdo § sob minha cabeça §§
e seu braço direito § abraço que me estreita
(C 2004, p. 117)

Sustentai-me com passas, 
forrai o meu leito com maçãs, 
porque desfaleço de amor!
Que a Sua esquerda esteja debaixo da minha cabeça, 
e a Sua direita me abrace.
(G & F, 2006, p. 733)

Esta é talvez uma das porções de maior carga erótica de todo o texto: a moça, 

quebrantada de amor, demanda fortalecer o seu corpo com certos alimentos específicos. Na 

sua fala, assemelha a carência amorosa a um ardor desejoso similar à fome, numa forma 

difícil  de  explicar  se  não  pela  via  do  intumecimento  sexual,  o  que  se  confirma 

imediatamente para o leitor no verso seguinte: não há dúvidas de que a imagem evocada 

pela mão esquerda  debaixo (e não atrás) da cabeça da moça, associada ao abraço da mão 

direita, deixa claro que os amantes não estão somente abraçados, como também deitados 

num contato físico.

Essa imagem não parece enubecida nem pela tradução de Gorodovits e Fridlin nem 

pela de Campos, talvez porque, no verso anterior, nenhuma delas evita ou sublima a febre 

amorosa  declarada  pela  voz  feminina,  que  no  original  é  ainda  sublinhada  pela  nova 

referência  à ,[taˈpuaχ] תפוח   e  agora  também à ,[ʔaʃiˈʃa] אשישה   uma iguaria  que traz 

consigo uma outra associação à mulher devassa em outro escrito da cultura hebreia, o livro 

do profeta Oseias, no primeiro versículo do capítulo terceiro (B H, 1997, p. 

994).

Um momento de sensualidade um pouco menos patente pode ser encontrado no 

nono verso do mesmo capítulo, em que o amado se esgueira detrás do muro para observar 

a sua amada através das janelas (II.9):
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[hineˈze ʕoˈmed]
[ʔaˈχaʁ kotˈlenu]
[maʃˈɡiaχ minhaχaloˈnot]
[meˈtsits minhaχaʁaˈkim]

¾Ãה־ מÃדÂז«Öהµנ ה עו¹
ºר כ¾ׇתÇ נו¾לÅÃא¶ח¶
 Â¶יחÂµ¾ נÅו¹תל¾ֺמµן־ה¶ח¼מ¶ש´ºג

½יץ µצÃ̧ים׃מ µ¾כ ̧ח¼ר¶  מµן־ה¶
(B H, 1997, p. 1327)

É ele que está presente § por trás de nossas paredes §§
dele o olho que vela § pela janela §§
dele o olho que brilha § pelas treliças
(C 2004, p. 118)

eis que está detrás da nossa parede,
olhando pelas janelas,
reluzindo pelas grades.
(G & F, 2006, pp. 733-734)

A patente atitude de  voyeur do moço diante da casa da sua amada, conforme aí 

narrada — observando-a na sua intimidade pelas frestas, ouvindo-a por detrás das paredes 

— é suavizada pelo opção em prol do uso do verbo “reluzir” para traduzir מציץ [meˈtsits], 

na  versão  de  Gorodovits  e  Fridlin,  já  que  isso  não  é  uma ação  possível  para  um ser 

humano, o que, portanto, remete a referência ao ser divino, mesmo que não haja aparecido, 

nesta  frase  especificamente,  nenhum  substantivo  ou  pronome  para  grafar  com  inicial 

maiúscula. A solução de Campos para esse mesmo vocábulo, por outro lado é o uso do 

verbo “brilhar”, o que o leva a precisar acrescentar um “olho” para justificar qual parte do 

corpo emite ou refrata essa luz. A adição da referência a um órgão do corpo tem o efeito  

de humanizar ainda mais a personagem masculina e trazer a cena para o plano físico.

O refrão (II.16) que será retomado mais algumas vezes ao longo do poema, com 

variações, oferece outro ponto de conflito revelador:

[doˈdi ˈli veʔaˈni ˈlo] ³י  µד לÅו¹ ו¶א¼נÇµי לµיÂדו¹
(B H, 1997, p. 1328)

Meu amado está comigo § eu estou com meu amigo
(C 2004, p. 119)

O meu Amado é meu, e eu sou Dele
(G & F, 2006, p. 734)
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A tradução de Campos, neste verso, elimina as expressões de posse לי [ˈli] (“meu” 

ou “para mim”) e לו [ˈlo] (“seu” ou “para ele”),  preferindo perífrases com o verbo “estar” 

(“Meu amado está comigo eu estou com meu amigo”), o que tem como consequência a 

apresentação das personagens como amantes ocasionais ou transitórios (em contraposição a 

estarem casados), o que provavelmente é o caso (C, 2010, p. 120) no texto original, 

conforme se depreende de outras passagens já mencionadas. 

Gorodovits  e Fridlin mantêm os possessivos (“O meu Amado é meu,  e eu sou 

Dele”), o que reforça o amor como eterno, isto que é religiosamente ligado à instituição do 

casamento (conforme visto  na seção 3);  por outro lado,  as  maiúsculas  desumanizam a 

personagem masculina, o que remete a um casamento místico, mais do que a um físico, 

que é a doutrina judaica predominante quanto à relação entre a nação de Israel e a figura  

divina  (W,  2003,  p.  1).  Mesmo que tenha  base  linguística  no  original,  essa 

escolha tradutória de Gorodovits e Fridlin pode demonstrar que estes insistem na leitura 

alegórica.

O amor como um ato físico,  porém, pode-se evidenciar  neste excerto seguinte 

(III.1-4), em que se dá a busca pelo amado ausente:

[ʕalmiʃkaˈvi baleiˈlot biˈkaʃti]
[ˈʔet ʃeʔahaˈva nafˈʃi]
[bikaʃtˈiv veˈlo metsaˈtiv]
[ʔaˈkuma ˈna veʔasuvˈva baˈʕiʁ]
[baʃevaˈkim uˌvaʁeχoˈvot]
[ʔavakˈʃa ˈʔet ʃeʔahaˈva nafˈʃi]
[bikaʃtˈiv veˈlo metsaˈtiv]
[metsaˈʔuni haʃomˈʁim]
[hasovˈvim baˈʕiʁ]
[ˈʔet ʃeʔahaˈva nafˈʃi ʁeʔiˈtem]
[kimˈʕat ʃeʕaˈvaʁti meˈhem]
[ˈʕad ʃemaˈtsati]
[ˈʔet ʃeʔahaˈva nafˈʃi]
[ʔaˈχaztiv veˈlo ʔaʁˈpenu]
[ˈʕad ˌʃehaveiˈtiv ʔelˈbeit ʔiˈmi]
[veelˈχedeʁ hoʁaˈti]

Ïע¶ל־ ת ב¾µק¾¶ãש´ºת¾µימµש´ºכ¾Äבµי  ב¾¶ל¾ÃילÅו¹
Êי µ´שºפ¶ ½ה נ Äה¼בÄ³ת ש´«א Ãא

ºיו ו½ µ¾תº´ק¾¶שµ¾̧יו׃ל¹ב µאתÄצºא מ
Çה בÄעäµיר Äבºב ¾ÑÄא וºא¼סו¹ ¾מÄה נ אÄקÏו

 ÂיםµקÄוº תו¾ב¾¶ש´¾ חֺבÅו¹ ºרÇ Äב
Êי µ´שºפ¶ ½ה נ Äה¼בÄ³ת ש´«א Ãה אãÄ´שºא¼ב¶ק

ºיו ו½ µ¾תº´ק¾¶שµ¾בÛ¹̧יו׃ל µאתÄצºא מ
Åים µרºמÇֺ µיÂ ה¶ש´¾ ¾נ מºצÄאÂו

Êיר µעÄ¾ים ב½ µבºה¶ס¾ֺב
אµי ºי ר½ µ´שºפ¶ ³ה נ Äה¼בÄת ש´«אå Ãא¸ ם׃ת«

ת¾µי מÃה«Åם ºרÇ כ¾µמºע¶טÂ ש´«עÄב¶
̧מ¾ÄצÅÄאתµי Çד ש´« ע¶

Êי µ´שºפ¶ ½ה נ Äה¼בÄ³ת ש´«א Ãא
ºת¾µי ¾לÇ¹ וºוÂא¼ח¶ז ¾ו «Åנ פ¾ ºא א¶ר

Çית אµמ¾Åµי Ã¾א«ל־ב ÂיוµיאתÃה¶בÖ ע¶ד־ש´«
̧י׃ µת Äר ר הו¹ ½ד« וºא«ל־ח«

(B H, 1997, p. 1328)
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Em minha cama § durante as noites §§
busquei §§ aquele que minh’alma § ama §§§
Busquei-o § e não o encontrei
Vou levantar-me § e girar na cidade §
vou pelas ruas § e pelas praças §§
vagando vou à busca dele §§
daquele que minh’alma § ama §§§
Busquei-o § e não o encontrei
Os vigias § me encontraram §§
os que rondam § pela cidade §§§
Aquele § que minh’alma ama §
vigias acaso o vistes?
Foi só § eu passar por eles §§
que afinal o encontrei §
aquele que minh’alma § ama§§§
Agarrei-o § não mais o soltarei §§§
até que o conduza à casa de minha mãe §
ao quarto § daquela que me deu à luz
(C 2004, pp. 120-121)

De noite busquei em minha casa
a Quem a minha alma ama:
busquei-O e não O achei.
Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade;
pelas praças e pelas ruas
buscarei a Quem a minha alma ama;
busquei-O e não O achei.
Os guardas que rondavam pela cidade
me acharam;
eu lhes perguntei: ‘Vistes a Quem ama a minha alma?’
Apartando-me um pouco deles,
logo achei
a Quem a minha alma ama;
agarrei-me a Ele e não O larguei,
até que O introduzi na casa de minha mãe,
na câmara daquela que me gerou.
(G & F, 2006, p. 734)

O local em que ocorre a primeira procura noturna pelo homem que a moça ama (

,[miʃkav] משכב  “lugar  de  repouso”),  conforme  se  observa  no  primeiro  verso  deste 

capítulo,  diz  bastante  acerca  do  posicionamento  que  os  tradutores  tomam:  enquanto 

Campos  diz  que  a  amada  o  procura  na  sua  “cama”,  Gorodovits  e  Fridlin  fazem-na 

procurá-lo  na  sua  “casa”,  o  que  deserotiza  por  completo  toda  a  cena.  Lá  não  o 

encontrando, ela parte à sua procura no lado de fora. Vale ressaltar que essa saída se dá, 
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novamente, no meio da noite, o que fica injustificado na tradução de Gorodovits e Fridlin,  

já que, em porções anteriores, ficou claro que os amantes não moram na mesma casa.

É  na  continuação  que,  por  outro  lado,  não  há  diferença  significativa,  nas  duas 

traduções aqui estudadas, quanto à forma como é narrada a cena da busca pelo amante nas 

ruas da cidade, ou da interpelação aos guardas, nem mesmo no momento em que, após 

incansável busca, o rapaz é finalmente levado —  no meio da noite — para dentro da casa 

da amada e, mais especificamente, para o quarto da mãe dela. Não é difícil imaginar a cena 

que aí dentro se passará, apesar de o texto interromper a narração e deixar que o leitor a 

complete por si mesmo.

Mais à frente, Gorodovits e Fridlin exploram, no verso sexto do terceiro capítulo 

(III.6), uma possível intertextualidade com a narrativa do Êxodo, em que uma coluna de 

fumaça (ou de nuvem) acolhe os israelitas em fuga do Egito. A referência, por razão da 

escolha lexical, é obscurecida por Campos:

[ˈmi ˈzot ʕoˈla minhamidˈbar]
[ketimaˈʁot ʕaˈsan]
[mekuˈteʁet ˈmoʁ ulevaˈnon]
[miˈkol ʔavˈkat ʁoˈχel]

ב¾ÅÄר ºדµ¾ן־ה¶מµמ ÂהÄא́ת עֺלÓ Çי ז µמ
º¾תכ ̧ימ¼ר½ו¹ µןתÊ ÄÚשÄע 

ת  Öר« ÅÄהמºקÙט¾« נ ¾לºבו¹ רÂ ו מו¹
̧ל׃ Ãכ ³ת רו¹ מµכ¾ֺ½ל א¶בºק¶

(B H, 1997, p. 1329)

Quem é esta § que ascende § do deserto §§
como palmeiras § de fumaça §§§
Exalando mirra § e incenso §§
mais toda § as essências do perfumista?
(C 2004, p. 121)

Quem é esta que sobe do deserto
como colunas de fumo,
perfumada de mirra, de incenso
e de toda sorte de pós de especiarias?
(G & F, 2006, p. 734)

Traduzindo תימרות [teimaˈʁot] por “colunas”, evidencia-se a referência religiosa e 

esposa-se a alegoria, já mencionada, que permeia toda o Targum deste livro. Campos, por 

outro  lado,  prefere  antecipar  o  símile  do  corpo  feminino  visto  como  uma  palmeira, 

conforme aparecerá no capítulo sétimo. Os demais elementos da comparação neste verso 
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(mirra e incenso) têm aceções sagradas pelo menos desde o livro do Levítico, na Lei de 

Moisés, e ambos são contextualmente mantidos nas traduções aqui contempladas. 

Na sequência, surge a obscura passagem da descrição da liteira, que se interpõe 

aqui no fim do capítulo três (III.7-10):

[hiˈne mitaˈto ʃeliʃeloˈmo]
[ʃiˈʃim ɡiboˈʁim saˈviv ˈla]
[miɡiboˈʁei jisʁaˈʔel]
[kuˈlam ʔaχuˈzei ˈχeʁev]
[melumˈdei mileχaˈma]
[ˈʔiʃ χaʁˈbo ʕaljeʁeˈχo]
[mipaˈχad baleiˈlot]
[ʔaipiʁˈjon ʕaˈsa ˈlo haˈmeleχ]
[ʃeloˈmo meʕaˈtsei halevaˈnon]
[ʕamuˈdav ʕaˈsa ˈkesef]
[ʁefidaˈto zaˈhav]
[meʁkaˈvo ʔaʁɡaˈman]
[toˈχo ʁaˈtsuf ʔahaˈva]
[mibeˈnot jeruʃaˈlaim]

º´שµ¾ש´«ל Â ¾äÃה מµט¾Äתו¹ מÅֺהל¹הµנ
Êה Äיב לÇ µבÄים ס½ µב¾ֺרµ¾ ³ם ג µ¾´שµ´ש

̧ל׃ Ãא ÄרºÚשµ ½י י Ãב¾ֺרµ¾ מµג
ב Ãי ח«Åר« Çז Ùא¼ח ÂםÄ¾לÙ¾כ
Êה ÄמÄחºלµי מ½ Ãדº¾מÙלºמ

כÅו¹ Ãרº Â ע¶ל־י ב¾ו¹ ºיש́ ח¶רÖ µא
ת׃ ¾יל¸ו¹ Ãח¶ד ב¾¶ל½ מµפ¾¶

ºל«ךÇ ÖשÄÚה לו¹ ה¶מ¾« Äן ע Óו¹ י ºרµ א¶פ¾
º´ן׃ל¹ש ½י ה¶ל¾ºבÄנ̧ו¹ Ãע¼צÃה מÅֺמ

ÇשÄÚה כ«Åס«ף Äע Âיו Äד¾ ע¶מ¾ו
ÄהÅÄב תÇו¹ ז Äידµפ ºר

Êן ÄמÄ¾ ג ºב½ו¹ א¶רÄ¾כ ºמ«ר
 Â כו¹ ¾ףתו¹ צÇו ÄהרÅÄא¶ה¼ב 

̧םµ׃ ÄלÄ´ש¾ ºרו ת י מµב¾ºנ½ו¹
(B H, 1997, p. 1329)

Ei-la § a liteira de Salomão §§
sessenta valentes § em torno dela §§§
Dentre os valentes § de Israel
Todos § manejando a espada §§
sabedores da arte da guerra §§§
Cada homem a espada § à ilharga §
contra os pavores § da noite
Um palanquim § fez para si § Rei Salomão §§
todo de cedro § do Líbano
Pilastras § ele fez de prata §§
o tejadilho de ouro §§
de púrpura § fez seu trono §§§
Tem no interior § debruns de amor §§
lavor das filhas de Jerusalém
(C 2004, pp. 121-122)

Eis a cama de Salomão:
60 valentes estão ao redor dela,
dos valentes de Israel;
todos armados de espadas,
destros na guerra;
cada um com a sua espada à coxa,
por causa dos temores noturnos.
O rei Salomão fez para si um tálamo
de madeira do Líbano;
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fez-lhe as colunas de prata,
o estrado de ouro,
o assento de púrpura
e o interior coberto com o amor
das filhas de Jerusalém.
(G & F, 2006, p. 734)

Esse trecho, difícil de interpretar, culmina com uma sutil ambiguidade, em que o 

interior  do  palanquim  estaria  pavimentado ([ʁaˈtsuf] רצוף)   dum  amor  oriundo  das 

mulheres  de  Jerusalém.  O  que  seria  esse  “amor”  e  que  resquícios  ele  deixaria 

“pavimentando” esse interior, isso já não é tão claro. Gorodovits e Fridlin traduzem “o 

interior coberto com o amor das filhas de Jerusalém”. Campos diz: “no interior debruns de 

amor / lavor das filhas de Jerusalém”; destarte, ao acrescentar os “debruns”, abre espaço para 

uma  interpretação  mais  licenciosa,  em que  essas  mulheres  não  teriam trabalhado  essa 

liteira, mas que teriam ali deixado marcas do desfrute do amor — presumivelmente do 

amor físico — e que esse seria o seu “lavor”, a sua contribuição para a decoração da liteira.

Iniciando o quarto capítulo (IV.1-5), a primeira parte da descrição da amada oferece 

pontos de interesse à presente análise:

[hiˈne jaˈfa ʁaʕjaˈti]
[hiˈne jaˈfa]
[ʕeiˈnajiχ joˈnim]
[miˈbaʕad letsamaˈteχ]
[ʃeʕaˈʁeχ keˈʕedeʁ haʕiˈzim]
[ʃegalˈʃu meˈhaʁ ɡilˈʕad]

[keˈχut haʃeˈni siftoˈtajiχ]
[umidbaˈʁeiχ naˈve]
[keˈfelaχ haʁiˈmon ʁakaˈteχ]
[miˈbaʕaʁ letsamaˈteχ]

[ʃeˈnei ʃaˈdajiχ kiʃeˈnei ʕofaˈʁim]
[teʔoˈmei tseviˈja]
[haʁoˈʕim baʃoʃaˈnim]

ÂיµתÄ עºי Öה ר¶ ÄפÄ Ïךº י Ä¾ הµנ
ÄפÅÄה Çךº י Ä¾ הµנ

Åµים נ µךº יו¹ Çי עÃינ¶
½ע¶ד  Êךºמµב¾¶ ÃתÄ¾צ¶מºל

¾Åµים ̧עµז Äר ה Çד« Ãעº¾כ Âºך Ãרºע¶Úש
̧ד׃ Äעºלµ¾ ³ר ג ¾ מÃה¶ ¾Äלºש´½ו ש´«ג

[…]
ºךµ µיÂ שµÚפºתֺת¶Åי Äנ ¾ט ה¶ש´¾ כ¾ºחÖו

ºיך½ ÃרÄ¾ב ºדµמ¾ Êהו Äאו«  נ
Öל¶ ק¾ÄתÅÃךºחכ¾ºפ« ןÂ ר¶ מ¾ו¹ µ̧ר Äה 

̧ךº׃ ÃתÄ¾צ¶מºע¶ד ל½ מµב¾¶
[…]
µךºש´ºנ³Ãי  åי ½יםש´Äד¶ µרÄפæ³י ע Ãנº´שµ¾כ 

Êה Ä¾ Çי צÃבµי Ãמ תºאו¹
¾µ̧ים׃ ש´¶נ ו¹ ½ים ב¾¶ש´¾ µע הÄרו¹

(B H, 1997, p. 1329)
Como é bela minha amiga §
como és bela §§
teus olhos quase pombas §§
por trás § do véu §§§
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Teus cabelos § feito um bando de cabras negras §§
debandando § pela montanha de Galaad
[…]
Feito um fio escarlate § teus lábios §
e tua boca § beleza pura §§§
Feito metades de romã §
Tuas faces §§ por trás § do véu
[…]
Teus dois peitos § como dois filhotes §
gêmeos de uma corça §§§
Que vão pastando § entre rosas
(C 2004, pp. 122-123)

Eis que és formosa, Minha amiga,
eis que és formosa!
Os teus olhos são como os das pombas
entre as tuas tranças;
o teu cabelo é como o rebanho de cabras
que descem do monte de Guilad.
[…]
Os teus lábios são como um fio de escarlate,
e o teu falar é agradável;
a fronte da tua cabeça é como um pedaço de romã
dentre as tuas tranças.
[…]
Os teus 2 peitos são como 2 filhos
gêmeos da corça,
que se apascentam entre os lírios.
(G & F, 2006, p. 734)

Traduzindo  diversamente  o  termo as ,[tsaˈmat] צמת   duas  traduções  analisadas 

localizam em locais distintos os olhos da amada: a de Gorodovits e Fridlin fazem-no entre 

as suas “tranças”, ao passo que Campos os cobre com um “véu”. Parece ser um raro caso 

em que a tradução religiosa de Gorodovits e Fridlin é mais liberal na interpretação do que  

a laica de Campos.

Porém, quando Campos traduz o elogio ao  um vocábulo com ,[midˈbaʁ] מדבר 

larga polissemia no original, como sendo feito à “boca” da moça, um elemento totalmente 

físico  — mesmo um  órgão do corpo —,  Gorodovits  e  Fridlin descorporificam-no por 

completo,  atribuindo  a  beleza  ao  “falar”  dela,  mesmo que  os  demais  elementos  desta 

sequência sejam todos obviamente anatômicos (olhos, dentes, seios, etc.).
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A comparação com a fenda da romã, em Gorodovits e Fridlin, fica com a “fronte”, 

o que parece estranho, se não for entendida como um eufemismo para outra parte do 

corpo.  Já  Campos  tem que  eliminar  um elemento  do  original,  para  poder  relacionar 

novamente a romã à boca. Porém, é conveniente lembrar que, em todas as culturas antigas 

da bacia do Mediterrâneo, a romã está intimamente associada à fecundidade, e “a imagem 

da romã aberta serve à expressão dos desejos — quando não designa expressamente a vulva” 

(C & G, 1993, p. 787).

Já  os  “peitos”  femininos  são traduzidos  como tal  tanto por Campos,  como por 

Gorodovits e Fridlin, o que é condizente com o fato de que ambos preservaram também os 

seios quando da sua menção no primeiro capítulo (I.13).  Não há aí  diferença entre os 

tratamentos dados nas duas traduções.

A descrição retoma-se adiante (IV.6-7), com uma possível referência religiosa:

[ˈʔeleχ ˈli ʔelˈhaʁ haˈmoʁ]
[veʔelɡivˈʕat halevoˈna]
[kuˈlaχ jaˈfa ʁaʕjaˈti]
[uˈmum ˈʔein ˈbaχ]

Çר  Öל«ךº לµיÂ א«ל־ה¶ Ãרא ה¶מ¾Åו¹
נÄ̧ה׃ ½ת ה¶ל¾ºבו¹ µבºע¶ וºא«ל־ג

ÄתÅµי עºי ÄפÄהÂ ר¶ Öךº י Ä¾לÙ¾כ
¾ם ¾מ½ו ̧ךº׃ו Ä¾³ין ב Ãא 

(B H, 1997, p. 1330)

Terei ido § para a montanha de mirra §§
e para a colina § do incenso
Tu és toda graça § minha amada §§
e nenhuma jaça § em ti
(C 2004, p. 124)

irei ao monte da mirra
e ao outeiro do incenso.
Tu és toda formosa, Minha amiga,
e em ti não há defeito.
(G & F, 2006, p. 734)

Todas as duas traduções aqui cotejadas perdem novamente a possível referência ao 

monte Moriá (que tem a mesma raiz de מור [ˈmoʁ] “mirra ou incenso”) no fim do sexto 

verso, com conotações religiosas relativas aos sacrifícios animais. Isso poderia explicar, em 

parte, o fim do verso seguinte (IV.7), em que se afirma que não há םמו  [ˈmum] “defeito ou 
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mancha” na amada, utilizando-se a mesma palavra que, nos livros da Lei (תורה [toˈʁa]), 

regula que o animal sacrificado deve ter aparência impecável,  como em Levítico XXII 

(B H, 1997, pp. 195-196), ou Deuteronômio XV (B H, 1997, 

pp. 313-314), para citar dois exemplos. Estas referências religiosas — sem eliminar o aspeto 

carnal — são contempladas, no verso IV.7, por Gorodovits e Fridlin (“toda formosa ... não 

há defeito”), mas ambas perdem um pouco da visibilidade em Campos, em prol de uma 

rima (“toda graça ... nenhuma jaça”). 

Diferentemente, alguns versos mais à frente (IV.11), outra referência religiosa traz 

um ponto de contato entre as duas traduções:

[ˈnofet tiˈtofna siftoˈtajiχ kaˈla]
[deˈvaʃ veχaˈlav taˈχat leʃoˈneχ]

Êה Ä¾כ¾¶ל ºיך½ ת¶ Äה שµÚפºתו¹ åפ«ת ת¾µט¾³ֺפºנ נֺ
ºךÅÃ נ Çח¶ת לºש́ו¹ Öש́ וºחÄלÄבÂ ת¾¶ ¾ב¶ ºד

(B H, 1997, p. 1330)

Mel § escorrendo de teus lábios § esposa § § § 
Mel e leite § debaixo de tua língua §§
(C 2004, p. 125)

Doçura está emanando dos teus lábios, ó noiva!
Mel e leite estão debaixo da tua língua,
(G & F, 2006, p. 735)

A comparação indireta do prazer oferecido pelo beijo da moça com a Terra Santa, 

conforme descrita na promessa da Torá, é idêntica em Campos e em Gorodovits e Fridlin:  

(”mel e leite“) [deˈvaʃ veχaˈlav] דבש וחלב  encontram-se taˈχat] תחת לשונך   leʃoˈneχ] 

(“debaixo da tua língua”). A reiteração do mel, em Campos, porém, causa uma insistência, 

inexistente no original, em um dos elementos desse par o que, de certa forma, enfraquece 

o  dístico,  por  adiantar  um dos elementos.  A comparação do corpo da  moça com um 

jardim, iniciada no verso anterior ao sobrecitado (IV.10), continuará até culminar com o 

pedido dela aos ventos que levem o cheiro do seu jardim até ao seu amado para que ele  

venha provar dos frutos (IV.16):
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[ˈʕuʁi tsaˈfon uˈvoʔi teiˈman]
[haˈfiχi ɡaˈni jizˈlu vesaˈmav]
[jaˈvo doˈdi leɡaˈno]
[vejoˈχal peˈʁi meɡaˈdav]

אµי תÃימÅÄן ¾בÇו¹ ןÂ ו י צÄפו¹ µר¾ עÖו
Êיו ÄמÄÚשºב ¾ ºלÇו µז ½י י µ¾ ¶נ ³יחµי ג µפÄה

¾Åו¹ ¶נ יÂ לºג µד ÄבÖֺא דו¹ י
½ל  ̧יווºיֺאכ¶ ÄדÄ ³י מºג µרº ׃פ¾

(B H, 1997, p. 1330)
Acorda Vento-Norte § acorre Vento-Sul §§
sopra sobre meu jardim §
difunde torrente de perfume §§§
Virá meu amigo § para o seu jardim §§
e comerá § seus frutos de delícia
(C 2004, p. 126)

Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul:
sopra no Meu jardim,
para que destilem os seus aromas:
Que venha o meu Amado para o Seu jardim
e saboreie os seus excelentes frutos!
(G & F, 2006, p. 735)

O fator sexual,  revela-se  principalmente na menção a comer o fruto (símile já 

anteriormente  encontrado  com  matizes  eróticos  mais  óbvios),  apesar  de  ligeiramente 

velado pela ausência do nome do fruto (alhures uma romã, que é a mais frequentemente 

associada, no Cântico, à voz feminina), é inelutável e, corretamente, preserva-se em ambas 

as traduções estudadas. As ervas aromáticas, que no capítulo I tinham sido associadas ao 

cheiro do corpo, fazem aqui nova aparição, o que reforça o caráter sexual da metáfora.

Uma outra  referência,  talvez  menos  sutil,  mas  igualmente  remetente  a  excertos 

anteriores, inicia o capítulo quinto (V.1):

[ˈbaʔti leɡaˈni aχoʔˈti χaˈla]
[ʔaˈʁiti moˈʁi ʕimbesaˈmi]
[ʔaˈχalti jaʕˈʁi ʕimdivˈʃi]
[ʃaˈtiti jeiˈni ʕimχalaˈvi]
[ʔaχˈlu ʁeˈʕim]
[ʃeˈtu veʃiχˈʁu doˈdim]

Çאתµי Ä¾בçהÄ¾י כ¶לÇ µא¼חֺת èיµ¾ ¶נ  לºג
Öיתµי µרÄיאÅµמÄÚשº¾ם־בµע Âי µר  מו¹
Öלºת¾י בºאÄכ¶ µ¾ם־דµע Âי µרºע¶ יש´Åµ י
³יתµי µתÄ´ישÊ µבÄם־ח¼לµי ע½ µינÃ  י

עÅµים Ãר ¾ אµכºלÇו
 ¾ ¾ וºש´µכºר½ו ¸יםש´ºת³ו µד ׃ד¾ו¹

(B H, 1997, pp. 
1330-1331)

Vim ao meu jardim § minha irmã-esposa §§
colhi minha mirra § com meu bálsamo §§
comi meu favo § com meu mel
bebi meu vinho § com meu leite §§§
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Comei amigos §§
bebei e embriagai-vos § de deleite
(C 2004, p. 126)

Já vim para o Meu jardim, Minha irmã, ó noiva!
Colhi a Minha mirra com a Minha especiaria,
comi o Meu favo com o Meu mel,
bebi o Meu vinho com o Meu leite.
Comei, amigos,
bebei, ó amigos, e embriagai-vos!
(G & F, 2006, p. 735)

O fato de se ter previamente comparado o prazer físico a deleites gastronômicos e o 

corpo feminino a um jardim oferece uma chave de leitura a este verso,  em que a voz 

masculina fala do usufruto desses deleites no jardim que adentrou, seguido da injunção aos 

amigos que façam o mesmo até à embriaguez. É interessante notar que Campos traduz

 por “deleite”, o que permite mais facilmente uma leitura sexualizante, ao [doˈdim] דודים

contrário do vocativo “amigos” preferido por Gorodovits e Fridlin. Em todo caso, mesmo 

que se entenda o דודים [doˈdim] como um substantivo abstrato (cf. C, 1833, p. 623), 

é nítida a insinuação a um convite para um banquete orgiástico, ainda que seja figurado 

(P, 1977, p. 508), já que o amor e o vinho já foram comparados desde o primeiro 

capítulo  (I.2).  A referência  às  partes  dispersas  do canto em que esses  elementos  foram 

mencionados  foram  devidamente  mantidas  por  ambas  as  traduções  aqui  comparadas, 

preservando a sutileza da passagem. 

Nos próximos versos (V.2-3), é interessante notar o estranho encontro dos amantes,  

no qual os dois, após o hesitante levantar da moça que já estava deitada (mas de coração 

desperto), conversam através da porta da casa dela — outra vez no meio da noite —, ele que 

inesperadamente chama do lado de fora e ela que hesita, já deitada para dormir, do lado de 

dentro porque esta não sabe se é apropriado erguer-se para lhe abrir. Essa visita surpresa e 

essa falta de prontidão da parte dela em atender ao chamado dele denunciam a ausência de 

laços matrimoniais entre os dois. Mas intriga o que se passa após (ou durante?) a “abertura 

da porta” (V.2-4), que encontra soluções diversas entre as duas traduções pesquisadas:
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[ʔaˈni jeʃeˈna veliˈbi ˈʕeʁ]
[ˈkol doˈdi doˈfek]
[pitχiˈli ʔaχoˈti ʁaʕjaˈti]

[doˈdi ʃaˈlaχ jaˈdo minhaˈχoʁ]
[umeˈʕai haˈmu ʕaˈlav]

Êר Ãי עÇ µ¾בµלºה ו½ ÄנÃ´שº ³י י µא¼נ
פäÃק דÇי דו¹ ל | ד¾ו¹ קÇו¹

ÂיµתÄ עºי Öי ר¶ µי א¼חֺתµéי־לµחºתµ פ¾
[…]

 Â Äדו¹ Öח י äי שÄ́ל¶ µרד¹¾ודÅ¹ן־ה¶חµמ
½י ¾מÃע¶ ̧יו׃ו ÄלÄע ¾  הÄמ³ו

(B H, 1997, p. 1331)
Eu dormia § e o meu coração vigiava §§§
A voz § de meu amado que batia §
abre § minha irmã minha amiga §
[…]
Meu amigo § levou a mão § até a fresta §§
minhas estranhas § por ele estremecem
(C 2004, pp. 126-127)

Eu estava dormindo, mas o meu coração vigiava;
eis a voz do meu Amado, que estava batendo:
‘Abre-Me, Minha irmã, Minha amiga,
[…]
O meu Amado estendeu a Sua mão pelo buraco da porta,
e as minhas entranhas estremeceram por amor a Ele.
(G & F, 2006, p. 735)

Quando as mãos gotejantes49 da moça já abriram as trancas, referência à mão do 

moço enfiando-se pelo buraco (החר [haˈχor]), em resposta à qual os órgãos internos (מעי 

[meˈʕai]) da moça pululam é tão abertamente erótica que Gorodovits e Fridlin sentem a 

necessidade de ajuntar que o buraco é “da porta”, genitivo que não consta no original, mas 

que é retomado da tradução de Almeida (1819). Entretanto, Campos ameniza o mesmo 

buraco, apesar de mais ligeiramente, traduzindo-o por “fresta”, mas não se apressa em dizer 

qual seria esta. Mesmo ambas vertendo igualmente os  como “entranhas”, a [meˈʕai] מעי 

diferença entre os discursos motivadores das duas traduções elucida-se de maneira bastante 

clara.

A possibilidade de ler a “mão” como uma figura suavizada do falo — eufemismo 

atestado não somente na literatura circunvizinha à antiga nação israelita, como também 

em pelo menos um texto genuinamente hebraico clássico (P, 1977, p. 517) — seria 

49 A mão aí encharca-se de líquidos aromáticos que já foram anteriormente associados à excitação erótica.  
Que tanto a porta como a tranca sejam alusões à genitália feminina é, portanto, uma leitura natural. Se 
essa  leitura  anatômica dos  fluidos  pode ser  estendida ao orvalho que humedece a cabeça do amado 
quando este a chama à sua porta (V.1), isso já pode ser mais conjetural, embora não pareça impossível.
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possível, mas perde-se nas duas traduções, principalmente pela razão de que essa catacrese 

não é viável em português.

O próximo excerto aqui comparado encontra-se alguns versos à frente (V.7-8), no 

qual há a segunda sequência da procura do amado pelas ruas, esta que, diferentemente da 

anterior,  culmina na agressão da moça pelos guardas da cidade,  que lhe retiram o que 

parece ser uma peça de roupa, mas que, no hebraico clássico, é referida por um vocábulo 

de  difícil  identificação ,([reˈdid] רדיד)   porque,  à  exceção  desta,  só  tem  mais  uma 

ocorrência na literatura hebraica antiga — em Isaías III.23 (B H, 1997, p. 680) 

—, na qual também não está claro a que se refira. A cena encontra-se assim descrita:

[metsaˈʔuni haʃomˈʁim]
[hasovˈvim baˈʕiʁ]
[hiˈχuni fatsaˈʕuni]
[naseˈʔu etʁediˈdi meʕaˈlai]
[ʃomˈʁei haχoˈmot]
[hiʃbaʕˈti ʔetˈχem]
[beˈnot jeʁuʃaˈlaim]
[ʔettimtseˈʔu ʔetdoˈdi]
[mataɡiˈdu ˈlo]
[ʃeχoˈlat ʔahaˈva ʔaˈni]

åים µרº́מ µי ה¶ש¹¾ Øנ ÙאÄצºמ
½יר µע¾Ä³ים ב µבºה¶ס¹¾ב
µי ¾נ µי פºצÄעÊו ¾נ הµכ¾Çו

¾ א«ת־ ÚאÖו ºשÄ יÂנ µיד µד ºירÅ¶לÄ̧ע Ãמ 
½י ה¶ח¹ Ãרºת׃מ¸ו¹ש¹́מ

½ם הµשº́ב¶¾³עºתµ¾י א«תºכ«
µםÊÄµ́לÄש¾ ºרו Çות י בº¾נ¹

Åי µד ¾Â א«ת־ד¾ו¹ ̧ם־תµ¾מºצºאו µא
¾ לÅו¹ ¾Çידו µ מ¶ה־ת¶¾ג

³תש«´ ל¶ µי׃חו¹ ̧נ Äה א½ Äא¶ה¼ב 
(B H, 1997, p. 1331)

Os vigias me encontraram §
os que rondam pela cidade §
bateram em mim me machucaram §§§
Arrancaram minha mantilha §
eles §§ os vigias § das muralhas
Eu vos conjuro § filhas de Jerusalém §§§
Se encontrardes com meu amigo §§
que lhe direis em meu favor? §§
que eu § adoeço de amor
(C 2004, pp. 126-128)

Acharam-me os guardas
que rondavam pela cidade;
espancaram-me, feriram-me;
tiraram-me o meu véu,
os guardas dos muros.
Conjuro-vos,
ó filhas de Jerusalém,
que, se achardes o meu Amado,
digais-Lhe
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que estou enferma de amor.
(G & F, 2006, p. 735)

Gorodovits e Fridlin fazem esta peça de roupa ser a mais superficial possível, isto é, 

apenas um “véu”, ao passo que Campos, numa leitura ligeiramente menos recatada, tradu-

la por “mantilha”. Nenhuma das traduções enxerga aí uma peça menos superior.

Ambas evitam, assim, qualquer possibilidade de ver aqui um estupro — uma das 

leituras possíveis no original, já que o ato de “descobrir a nudez” sempre tem conotações 

sexuais  nas  suas  ocorrências  em hebraico  antigo  — e  desconectam,  assim,  a  cena  dos 

obséquios feitos às filhas de Jerusalém no verso seguinte (V.8), nos quais a amada alega estar 

fisicamente enferma (חולה [χoˈla]) por causa do amor, este que, no original, evoca uma 

imagem de ânsia sexual, e é retomado mais de uma vez ao longo do poema.

Seguindo para o trecho que vai desde o décimo terceiro verso do mesmo capítulo 

até  ao décimo sexto (V.13-16),  um trecho do elogio ao corpo masculino iniciado no 

décimo verso, destacam-se aqui o início e o fim dessa passagem. No verso 13, ambas as  

traduções escapam à possibilidade de traduzir לחי [leˈχi] como a parte interna da boca, na 

comparação abaixo:

[leχajˈav kaʕaʁuˈɡat haˈbosem]
[miɡdeˈlot meʁkaˈχim]
[siftoˈtav ʃoʃaˈnim]
[notˈfot ˈmoʁ ʕoˈveʁ]

ÂוÄ ÚםלºחÄי Çת ה¶בÅ¾¹ש« ¾ג¶ ¾ע¼רו  כ¶
Êים µחÄק ºת מ«ר ¾ל½ו¹ ºדº מµג

ÂיוÄת Úפºתו¹ µיםשÅ¾ µ ש¶́נ  ש¸́ו¹
̧ר׃ Ãר ע¹ב ת מ³ו¹ נ¹טºפ½ו¹

(B H, 1997, p. 1332)

Suas faces § canteiros de perfume §§
tufos § de resinas aromáticas §§§
Seus lábios § parecendo rosas §§
úmidos § de mirra liquescente
(C 2004, p. 129)

As Suas faces são como um canteiro de especiaria,
como torres de aromas;
os Seus lábios são como lírios
que gotejam mirra destilante.
(G & F, 2006, p. 735)
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Ambas  as  traduções  preferem  usar  o  termo  “faces”,  apesar  de  existirem  outras 

possibilidades  tradutórias,  talvez  por estarem ambos calcados nessa  escolha já  feita  por 

Almeida (1819, p. 649), posto que este substantivo no plural, quanso se refere a um único 

ser humano, já não tem muita produtividade no português contemporâneo. Nenhuma das 

duas, porém, deixa de traduzir a parte anatômica seguinte por “lábios”, o que recupera 

parcialmente a referência da primeira, mesmo que não de forma tão clara como a que 

consta no original. 

No último verso da descrição do corpo masculino (V.16), contudo, a divergência 

entre as duas traduções é inegável:

[χiˈχo mametaˈkim]
[vekuˈlo meχamaˈdim]

Â ̧מºת¶קÅ¾µיםחµכ¾ו¹  מ¶
Êים µ¾ל¾½ו¹ מ¶ח¼מ¶דÙכºו

(B H, 1997, p. 1332)

O céu de sua boca § delícias §§
e ele todo § primor §§§
(C 2004, p. 129)

O Seu falar é muitíssimo suave;
e todo Ele é totalmente desejável.
(G & F, 2006, p. 735)

Gorodovits e Fridlin escrevem: “O Seu falar é muitíssimo suave”, com uma nítida 

abstração do substantivo  enquanto Campos prefere manter-se físico como o ,[χeχˈ] חך 

resto da descrição que precedeu: “O céu de sua boca delícias”, condizendo com o elogio 

que compôs o verso treze.

Posteriormente, o capítulo sexto é, quase na sua totalidade, formado de repetições e  

variações de temas e refrães já explorados em porções anteriores, restando de interesse para 

a presente análise somente os versos nono e derradeiro. 

No nono (VI.9), merece menção, apesar de quase a título de curiosidade, a seguinte 

passagem:
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[ʔaˈχat ˈhi jonaˈti tamaˈti]
[ʔaˈχat ˈhi leʔiˈmah]
[baˈʁa ˈhi lejoladˈtah]

Çי ת¶מÄ¾תÅµי µתÄ נ ³ת הµיאÂ יו¹ א¶ח¶
³ת הµיאÂ לºאµמÅ¾Äה¾ א¶ח¶

½יא  µ³ה ה Äר¾Äה¾בÊ Ä¾ת ºל¶ד לºי̧ו¹
(B H, 1997, p. 1333)

Uma única § minha pomba sem defeito §§
uma única § a eleita de sua mãe §§
toda pura § para aquela que a gerou
(C 2004, p. 131)

Porém uma é a Minha pomba, a Minha perfeita,
a única de sua mãe,
pura é daquela que a pariu
(G & F, 2006, p. 736)

Aqui,  a  tradução  de  Gorodovits  e  Fridlin,  contrariando  o  pudor  que  vem 

demonstrando nas  suas  escolhas  tradutórias  até  esta  altura,  deixa escapar,  para verter  a  

aglutinação [lejoladˈtah] ליולדתה   baseado novamente na versão de Almeida  (1819,  p. 

649),  uma construção que permite um trocadilho quase vulgar,  no vernáculo:  “pura é 

daquela que a pariu”. Campos prefere o verbo “gerar”. Semanticamente, porém, as duas 

escolhas são indiferentes.

E,  no  décimo-segundo  e  último  verso  deste  capítulo  (VI.12),  surge  talvez  a 

passagem mais obscura de todo o Cântico:

[ˈlo jaˈdaʕti nafˈʃi ʃaˈmatni]
[maʁkeˈvot ʕaminaˈdiv]

µי Úמ¶Åתºנ Äי שÇ µ´שºפ¶ Åעºתµ¾י נ Äד¶ לÇ¹א י
¸יב µדÄ ת ע¶מµ¾י־נ ¾ב½ו¹ ºכ º׃מ¶ר

(B H, 1997, p. 1333)

Não sei como §§ minh’alma arrebatou-me §§
sobre os carros § de um príncipe entre o povo
(C 2004, p. 132)

Antes de eu O sentir, me pôs a minha alma
nos carros do meu povo voluntário.
(G & F, 2006, p. 736)

Neste período oracional, cuja construção sintática é de difícil compreensão, porque 

não parece haver nexo semântico entre a primeira oração e a segunda, assim como a as  
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carruagens ,([maʁkeˈvot] מרכבות)   que  aparentemente  deveriam  funcionar  como  um 

complemento circunstancial, não estão precedidas de preposição alguma. O que resulta é 

uma frase fragmentária e aparentemente ilógica, tanto do ponto de vista sintático como do 

pragmático.

Para  além disso,  há  a  ocorrência  do  estranho este ,[ʕaˈminaˈdiv] עמי־נדיב   que 

encontrou traduções tão díspares ao longo do tempo: desde a LXX (S, 1979, p. 

268), que traduz a frase מרכבות עמי־נדיב [maʁkeˈvot ʕaminaˈdiv] como um genitivo de 

nome próprio (ἅρματα Αμιναδαβ) — nome este que foi herdado por algumas traduções 

em língua  portuguesa,  na  forma “Aminadab(e)”  —,  até  à  variante  um tanto duvidosa 

“carros de guerra para entrar na batalha”, escolhida para figurar na Nova Tradução na 

Linguagem de Hoje (SBB, 2010, p. 592).

Campos  consegue  clarear  o  sentido  do  verso,  apesar  de  o  fazer  às  custas  da 

gramática  do  original,  e  traz  uma  retomada  do  elogio  ao  amado  e  seu  alter-ego  de 

realeza50: “Não sei como §§ minh’alma arrebatou-me §§ sobre os carros § de um príncipe 

entre o povo”. 

Gorodovits e Fridlin, por outro lado, mantêm a obscuridade do original, e copiam 

mais uma vez a solução de Almeida (1819, p. 649), inclusive com o estranho vocábulo 

setecentista “voluntário”, mesmo este tendo mudado ligeiramente de significado desde o 

século XVIII:  “Antes de eu O sentir,  me pôs a minha alma / nos carros do meu povo 

voluntário”. É de interesse dar relevo ao fato de que o pronome O é grafado em maiúscula,  

enquanto era minúscula em Almeida (isto é, referia-se à situação e não à personagem). Essa 

escolha só pode levar à dedução de que é o homem (deus) dela o que ela sentiu, causando 

uma leitura que não se justifica no original.

No capítulo sétimo (VII.2-3), há o segundo elogio ao corpo da amada:

[ˈma jaˈfe peʕaˈmajiχ baneʕaˈlim]
[batnaˈdiv]
[χamoˈkei jeʁˈχajiχ keˈmo χalaˈʔim]

 ¾ ¾פØו Ä µךºמ¶ה־י åי ½יםפºעÄמ¶ µלÄע¾ º  ב¶¾נ
Êיב µדÄ ב¶¾ת־נ

Çי Ãק¾ ¾מÇו¹ ח¼לÄאÅµיםח¶מ¾ו ºכ ºךµ כ¶Åי Ãרº  י

50 Isto é, se se optar pela leitura que conta somente uma personagem masculina, e não duas: o rei e o amado.
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[maʕaˈse jeˈdei ʔaˈman]
[ʃaʁˈʁeχ ʔaˈɡan haˈsahaʁ]
[ʔaljeχˈsaʁ hamaˈzeɡ]
[bitˈneχ ʕaʁˈmat χiˈtim]
[suˈɡa baʃoʃaˈnim]

³י אÄמÄ¾¸ן׃ Ãדº Ú½ה י Ãמ¶ע¼ש
Âºך Ãר º́רÄה¶רשÅ¾¶ן ה¶סÇ ¶¾  א¶ג

«ג Êז Ä¾ר ה¶מ½ «חºס¶ א¶ל־י
¾Åים µטµת חÇ מ¶ Ãע¼ר ÂºךÃ בµ¾טºנ

½ה ב¶¾ Äג¾ ו¹סו ¾µ̧ים׃ש´¾ ש¶́נ
(B H, 1997, p. 1333)

Como teus pés são belos § nas sandálias §
filha de príncipes §§§
O redondo de tuas coxas §§ como as curvas de um adorno §§
obra do torno de um artífice
Teu umbigo § uma taça de lua §§
fina mistura de vinho § nunca lhe faltará §§§
Teu ventre § um acúmulo de trigo §
emoldurado § de rosas
(C 2004, pp. 132-133)

Que formosos são os teus passos com os sapatos,
ó filha de príncipe!
As voltas de tuas coxas são como jóias,
segundo a obra de mãos de artífice.
O teu umbigo, como uma taça redonda,
que não falta bebida;
o teu ventre, como montão de trigo,
sitiado de lírios.
(G & F, 2006, p. 736)

Para traduzir  Gorodovits e Fridlin fazem o louvor dos “passos” da ,[paˈʕam] פעם 

moça e comparam com obra de artífice as “voltas” (חמוק [χaˈmuk]) da coxa dela, o que 

permite a  leitura  disso como o movimento executado pelas  pernas,  condizendo com a 

dança mencionada no verso anterior. Há, porém, nessa escolha, uma tendência à abstração 

da ideia expressa na passagem. Campos tem uma abordagem mais física e elogia os “pés” e  

faz a comparação com o “redondo” das coxas, o que sensualiza mais a imagem sugerida, 

deixando, por outro lado, mais tênue a conexão com a dança.

Outra palavra problemática, por ser um hapax legomenon, é שרר [ʃaˈʁeʁ] que, por 

isso, apresenta o problema de não ter significado claro. Deduz-se, do contexto, que se trate 

de  uma parte  da  anatomia.  Tendo-se visto  que  o  elogio do corpo feminino,  indo na 

direção  contrária  daquele  do  corpo  masculino  visto  anteriormente,  inicia-se  nos  pés,  

elevando-se para as coxas, chega ao שרר [ʃaˈʁeʁ] dela (associado neste verso a um copioso 
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líquido incessante:  para em seguida ir, nos versos ,([ʔaljeχˈsaʁ hamaˈzeɡ] אל יחסר המזג 

seguintes,  para  a  barriga,  os  peitos,  o  pescoço  e  a  cabeça.  “O  movimento  é  sempre 

ascendente.  Parece  haver,  porém,  um  ‘umbigo’  fora  do  lugar  nesse  corpo”  (C, 

p. 130).

A  tradução  de [ʃaˈʁeʁ] שרר   por  “umbigo”  parece,  portanto,  inexata,  já  que  a 

cavidade umbilical já está na barriga, parte em que a frase anterior já se encontra, o que  

interrompe a ascenção. Mas é precisamente por essa palavra (“umbigo”) que traduzem o 

termo, tanto Gorodovits e Fridlin como Campos. Ao que tudo indica, esposam a leitura 

tradicional desse termo (que geraria por fim o seu significado atual no hebraico moderno), 

a qual foge à realidade de que provavelmente se nomeia aí a genitália feminina (ibidem).

Mais à frente, o símile da palmeira (VII.8-9) é praticamente idêntico em ambas as 

traduções:

[ˈzot komaˈteχ damˈta letaˈmaʁ]
[veʃaˈdajiχ leʔaʃkoˈlot]
[ʔaˈmaʁti ʔeʕeˈle betaˈmaʁ]
[ˌʔoχaˈza besansiˈnav]
[veˌjihjuˈna ʃaˈdajiχ]
[keʔeʃkeˈlot haˈɡefen]
[veˈʁejaχ ʔaˈfeχ katapuˈχim]

ºה לÇ Äתºמ ¸¾ Äד ÂºךÃתÄמ Öאת ק¸ו¹ תÄמÅÄרז¹
ת׃ ¾ל¸ו¹ µךº לºא¶שº́כ¹ ½י וºשÄ́ד¶

Çה בºתÄמÅÄר תµ¾יÂ א«עÐל« ºרÂ¶מÄא
Êיו Ä¾ ºסµנ ½ה בº¾ס¶נ Äא¹¸ח¼ז

Âºךµ Âי Öא שÄ́ד¶ Ä־נ¾ וºיµ̧הºיו
¾ º́כºא«ש¾ ºפ«ןל¸ו¹כÅ¾ » ת ה¶ג

̧ים׃ µח¾ ו ¾ת¶¾פ¾ ½ךº כ¶ Ã¾³יח¶ א¶פ Ãרºו
(B H, 1997, p. 1334)

Esse teu porte § como o da palmeira §§
e teus peitos § iguais a cachos
Eu disse § subirei à palmeira §§
apanharei § suas ramas §§§
E teus peitos sei que serão § como cachos de videira §§
e o perfume de tuas narinas § como o aroma das maçãs
(C 2004, pp. 133-134)

Esta tua estatura é semelhante à palmeira,
e os teus peitos são semelhantes aos cachos de uvas.
Eu dizia: Subirei à palmeira,
pegarei de seus ramos;
e então os teus peitos serão como os cachos na vide
e o cheiro do teu nariz como o das maçãs!
(G & F, 2006, p. 736)
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Após identificar o corpo da mulher com a árvore — mais uma vez, um símbolo da  

divindade feminina, largamente associado à fertilidade e à sexualidade —, o amado fala da 

sua  intenção  de  a  escalar  para  pegar  nos  seus  frutos,  nomeadamente  simbolizando os 

“peitos” da amada.  Essa metáfora mantém-se tanto em Gorodovits  e Fridlin como em 

Campos. O original não é sutil, e nenhuma das duas traduções em questão tenta sê-lo.

Os versos 10 e 11 do sétimo capítulo (VII.10-11) cotejam uma referência erótica a 

uma com remissões no plano do sagrado:

[veχiˈχeχ keˈjein haˈtov]
[hoˈleχ ledoˈdi lemeiʃaˈʁim]
[doˈvev sifˈtei jeʃeˈnim]
[ʔaˈni ledoˈdi]
[veʕaˈlai teʃukaˈto]

ºךã¾ Ãכµחºובוå¾ ³ין ה¶ט¹ Ãי¾ ºכ 
Êים µ́רÄישÃמºי ל½ µד ³ךº לºדו¹ Ãל הו¹

ºשÃ́נµ̧ים׃ ³י י ÃתºפÚ µב ש½ Ãב ד¾ו¹
Åי µד Çי לºדו¹ µא¼נ

½י  ¾קÄת¸ו¹וºעÄל¶ ׃תº¾ש́ו
(B H, 1997, p. 1334)

E o céu de tua boca § como um vinho escolhido §
escorre para o antigo § suave em seu fluir §§§
Entreabre § os lábios dos que estão dormindo
Eu sou do meu amigo §§
e sobre mim § seu desejo
(C 2004, p. 134)

E o Teu paladar é como um bom vinho
para o meu Amado, que se bebe suavemente
e faz com que falem os lábios dos que dormem.
Eu sou do meu Amado
e Ele me tem afeição!
(G & F, 2006, p. 736)

Aqui, Gorodovits e Fridlin filam mais uma vez diretamente de Almeida (1819, p. 

650) e cedem a menção do sabor de bom vinho para o “paladar” — e não mais ao “falar”,  

como anteriormente tinham preferido —, apesar de isso já ser um substantivo totalmente 

abstrato (significando o sentido do gosto) no português contemporâneo, em oposição ao 

“palato”, que era um dos significado da palavra na época em que Almeida efetuou a sua 

tradução. Campos, sendo fiel ao sentido, dá como “o céu da tua boca”. 

Já  no  verso  seguinte,  a  intertextualidade  óbvia  (C,  1833,  p.  628)  com  a 

maldição da mulher no Gênesis III.16 (B H, 1997, p. 5) — que se materializa 
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linguisticamente  com  o  uso  do  mesmo  termo [teʃuˈka] תשוקה   —  é  obscurecida  em 

Gorodovits e Fridlin pela construção escolhida na tradução: “Ele me tem afeição”. É de se 

supor que essa tenha sido a opção dos tradutores judeus talvez para evitar a dessacralização 

que isso acarreta ao texto da Torá, já que, nesta passagem do Cântico, a maldição que fora, 

no texto do livro mais sagrado do judaísmo, aplicada à mulher é então revertida: desta vez 

é o desejo dele que será para ela, e não o contrário. É uma intertextualidade ousada e pode 

ter  sido sentida  como demasiado forte  para  o  público religioso a  quem a  tradução se 

endereçava. Campos, sem tantas amarras piedosas, investe na referência e traduz: “sobre 

mim seu desejo”.

O  último  capítulo,  por  sua  vez,  traz  dois  pontos  (VIII.1-2,6)  que  serão  aqui 

explorados, o primeiro que trata da vontade expressa pela moça de que o seu amado fosse o 

seu irmão para lhe oferecer  em sua casa uma certa  bebida,  e  o segundo com a única 

referência direta possivelmente verificável, no plano linguístico, ao plano metafísico:

[ˈmi jitenˈχa keˈʔaχ ˈli]
[joˈnek ʃeˈdei ʔiˈmi]
[ʔemtsaˈʔaχ vaˈχuts ʔeˈʃakχa]
[ˈɡam lojaˈvuzu ˈli]
[ʔenhagaˈχa ʔavijaˈχa]
[ʔel ˈbeit ʔiˈmi telamˈdeni]
[ʔaʃkeˈχa miˈjajin haˈʁekaχ]
[meʕaˈsis ʁimoˈni]

 ÂÄךº µת«¾נ Öי י µימÅµח לÇ Äא¾ ºכ
Êי µ¾מµי אÇ Ã́דºק ש½ Ãנ יו¹

ÅÄךºקÇ Ä¾´א«ש Âץ¾ Ö ב¶חו Äא¼ךÄצº̧מ א«
̧י׃ µל ¾ ¾זו Äב³ו ½ם ל¹א־י ¶¾ ג

å Ä̧יא¼ך µא¼ב ÓÄך¼ ̧ג Äהº א«נ
Ûא«ל־ Ã¾בµית א½µ¾ימµ Êנ Ãד¾ºל¶מ¾ºי ת

Åק¶ח µן הÄר« Çי ¶¾ א¶שº́קºךÂÄ מµי
מ¹¾נµ̧י µיס ר½ µע¼סÃ׃מ

(B H, 1997, p. 1334)

Quem te fizera § como um irmão para mim §§
nutrido de leite § ao peito de minha mãe §§§
Lá fora se acaso te encontrasse § eu te cobriria de beijos §§
sem que ninguém § me olhasse com desprezo
Eu te conduziria § eu te guiaria §
à casa de minha mãe § tu me ensinarias §§§
Mataria tua sede § com vinho de especiarias §§
com o sumo § de minha romã
(C 2004, p. 135)

Ah! Quem me dera que me foras como Irmão
e mamaras os peitos de minha mãe!
Que te achara na rua e Te beijara,
e nem me desprezariam!
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Levar-Te-ia e introduzir-Te-ia
na casa de minha mãe, e Tu me ensinarias;
e Te daria de beber do vinho aromático
e do mosto das minhas romãs.
(G & F, 2006, p. 736)

Nestes versos, a conjetura do que faria a amada se o seu amado fosse seu 

irmão, com todos os matizes de incesto insinuado, recebe o mesmo tratamento nas 

duas traduções aqui comparadas, exceto pelo extrato de romã no final do segundo 

verso.  A obviedade de solteirismo dos dois  transparece nesta  passagem como em 

nenhuma outra, afinal, se fossem eles casados, não haveria nenhum impedimento à 

vinda dele à casa dela. Essa possibilidade interpretativa é mantida nas duas traduções.

Entretanto, Campos verte a oferta de bebida da voz feminina como “sumo de 

minha romã”, o que, dada a referência cultural da romã como símbolo do órgão 

sexual feminino, retoma possivelmente o símile erótico anteriormente visto (e condiz 

com o verso seguinte, em que o refrão do abraço amoroso é reprisado). Ao contrário 

da escolha de Campos, Gorodovits e Fridlin dão o mesmo líquido como “mosto das 
minhas romãs”, no plural (a despeito do que dizia o original, que tinha um óbvio 

singular),  o que forçosamente requer a interpretação de que são somente frutas e 

nada mais.

A última passagem aqui  analisada  traz  uma provável  referência  religiosa e 
encontra-se no verso sexto (VIII.6):

[ʁeʃafeiha ʁiʃfei ʔeʃ]
[ʃalˌhevetˈja]

½ש´ Ãי אã ¾Ã́פºש µר Äיהã»́פÄש ºר
º³ב«ת ׃יÄ̧הש¶́לºה«

(B H, 1997, p. 1335)

Suas chamas §§ são chamas §§ de fogueira §§
o fogo ardente do Senhor
(C 2004, p. 136)

as Suas brasas são brasas de fogo,
labaredas do Eterno.
(G & F, 2006, p. 736)
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 Já se sugerira aqui a leitura das duas letras finais da última palavra desse verso,  

 ,como uma ocorrência reduzida do tetragrama nome divino (P ,[ʃalˌhevetˈja] שלהבתיה

1977, p. 670), que poderia estar aqui como enfático do vocábulo ao qual se ajunta, ou 

como um afixo genitival. Associado à referência da força do amor, esse vocábulo tem sido 

o trunfo mais  frequentemente  levantado para  justificar  a  leitura  alegórica  do romance 

narrado no poema. Deve-se levar em consideração, porém, que a metáfora poderia estar ao 

contrário do que se interpreta nos círculos religiosos contemporâneos: pode dar-se aqui 

uma divinização do amor humano, e não uma humanização do amor divino.

Outrossim, esse uso das duas consoantes abreviativas do nome divino não é usual  

em substantivos comuns, em se tratando da literatura do hebraico clássico, mas tem mais 

produtividade  em caso  de  nomes  próprios  (como nos  nomes  de  alguns  profetas,  por 

exemplo)  ou  como enclítico  de  formas  verbais  como יה־הללו   [haleluˈja]  e,  por  isso, 

dúvidas são suscitáveis acerca de se esse seria mesmo o Nome.

Em todo caso, agarrar-se a um par de consoantes dúbias para justificar uma leitura 

obscurantista de um texto que, em tudo o mais,  é avesso ao discurso religioso que lhe 

circunda parece ser evidência muito fraca para sustentar qualquer argumentação em favor 

da primazia das alegorias em detrimento da leitura mais natural. Isso não quer dizer que 

não haja a possibilidade de manter a leitura alegórica, mas sim de que ela provavelmente 

não deveria ser a primeira. Ainda assim, as duas traduções estudadas, tanto a de Gorodovits 

e Fridlin como a de Campos traduzem a expressão como uma referência ao divino.



Ὅλον δέ ἐστιν τὸ ἔχον ἀρχὴν καὶ μέσον καὶ τελευτήν. 

~ Aristóteles de Estagira

 O que se pode traduzir por: Um todo é o que tem início, meio e fim.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O  Cântico  dos  Cânticos é  um dos  livros  mais  controversos  de  todos  os  escritos 

sagrados  de  qualquer  religião,  porque causa  furor  e  problematiza  posições  dogmáticas 

internas  às  próprias  religiões  que  o  adotam.  A  inaceitabilidade  da  sua  franqueza,  no 

mundo pós-Antiguidade, insuflou-o de um aparente segredo que se esconderia por detrás 

de tamanha liberalidade: mulheres que desfrutam do sexo, amantes ardorosos, encontros 

furtivos, corpos irrefreados, toques e exposições impudicos — como isso poderia ser algo 

divino? A bem dizer, é imaginável que o mistério tenha estado o tempo todo não no texto, 

mas nos seus leitores, e que o  Cântico tenha permanecido todos esses séculos como um 

lembrete da solução: quiçá não seja necessário procurar pela centelha dos Céus em planos 

ocultos ou em imaginações extravagantes de simbologias complexas. Embora seja sempre 

válido  elucubrar  tantos  desdobramentos  quantas  leituras  a  nossa  fertilidade  mental  seja 

capaz de inventar — rever, reler, recriar, adaptar, atualizar e alegorizar, tudo isso faz parte da 

condição de ser humana. Mas, após alguma reflexão, é possível que, para ser sacrossanto, o 

livro  não  requeira  tratar-se  de  uma  abstração  impúbere  sobre  bodas  místicas  entre 

quaisquer entidades representativas de algo maior. Talvez não precisássemos ir mais longe 

do que nós mesmos — nossos fluidos, nossos órgãos — para encontrarmos o significado do 

amor e, com ele, a santidade da vida.

Nestes últimos dois séculos, tem-se travado esta batalha para reabilitar o significado 

patente do  Cântico dos Cânticos (um canto de amor humano) ao seu mais que provável 

patamar originário,  luta  à  qual  esta  pesquisa  não se esquivou. Tendo-se primeiramente 

compreendido  quais  eram  e  como  surgiram  as  variadas  interpretações  do  Cântico no 

âmbito religioso (o único, por um longo tempo, em que ele foi retomado), tanto num eixo 

diacrônico,  como  num  eixo  sincrônico,  apontou-se  que  uma  primeira  solução  para 

resolver a inquietação provocada pela reiterada somatologia dos seus termos teria sido o 

processo alegorizante que lhe deu novas personagens, lhe atribuiu um autor célebre e um 
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significado mais nobre segundo os parâmetros dessa época de austeridade comportamental  

que perdurou majoritariamente por longos séculos no Ocidente. E a autoridade constituída 

execrou então qualquer  outra  possibilidade  interpretativa.  Depois,  à  medida  em que o 

acesso  ao  texto  por  parte  do  leitor  comum aumentava  e,  ainda  mais  tarde,  enquanto 

evoluíam os estudos científicos, minava-se a credibilidade dessas leituras num plano fatual: 

naturalmente, nunca se invalidarão os sábios ensinamentos que puderam ser extraídos desse 

texto durante todo esse tempo, mas todas as provas já estão diante de quem as quiser ver, de 

que este não deve e nem pode ter sido a sua proposta inicial. Hoje, a concepção de que um 

rei chamado Salomão escreveu esse livro acerca do amor de Deus para com o seu povo já é 

bastante  duvidosa.  Quem  se  debruçar  sobre  o  texto  como  um  pesquisador  isento, 

encontrar-se-á diante de uma canção, escrita por alguém que provavelmente nunca entrou 

para a História, que narrava um conto de amor entre um moço qualquer e uma moça 

qualquer no desabrochar da sua idade adulta. E não há nada de vergonhoso nisso. Pelo 

contrário: quem tiver sentido e usufruído de um amor, na flor da sua idade, saberá que isso, 

por si só, é divino.

Contudo, conforme já foi dito, entre a sua composição e os nossos dias, interpõem-

se milênios de exegese, hermenêutica e mística: o texto foi laqueado de releituras e o seu  

recebimento por parte do leitor contemporâneo é por elas profundamente afetado, mesmo 

quando se tem noção do quão distante jaz o sentido original. E os tradutores, que são em 

primeiro lugar leitores, certamente foram bombardeados tanto pelas atualizações do texto, 

como pela cultura dentro da qual eles cresceram, e todas as concepções que subjazem e  

perfazem a ótica através da qual o livro é aí lido, quer os tradutores próprios professem ou 

não um credo religioso.

Aquilo a que se dispôs este estudo nada mais  é senão a mensuração,  ainda que 

incipiente, do grau de penetração dessa influência cultural no discurso e, por consequência, 

nas obras dos tradutores, das quais, por motivos de espaço, aqui não se pôde abarcar mais 

do que duas:  a  de Campos (2004) e a  de Gorodovits  e  Fridlin (2006).  Dessas  duas,  a 

primeira  fora  efetuada  por  um  particular,  literato,  não  ostensivamente  seguidor  de 
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nenhuma religião específica, e publicada por uma editora laica, enquanto a segunda fora 

produzida  por  judeus  devotos  que  proferiam  o  seu  discurso  de  uma  instituição 

declaradamente partidária da religião, e publicada por uma editora judaica. O contraste 

dessa seleção foi proposital e serviu para visualizar com mais nitidez as divergências que se 

apresentariam, as quais foram julgadas como indício da formação discursiva geradora de 

cada uma das traduções, possibilitando, destarte, obterem-se os dados que responderiam 

aos questionamentos originários desta dissertação.

Para tanto, não se acreditou ser necessário avaliar todos os versos do poema, mas  

antes foram examinadas somente determinadas partes do texto, sendo essas as que foram 

julgadas  mais  representativas  do  erotismo  que  o  perpassa  como  um  todo.  Foram 

identificados,  no  total,  trinta  e  um  excertos  em  que  se  verificava,  no  hebraico,  uma 

possibilidade mais óbvia de leituras sexualizantes, alguns deles contendo também possíveis  

referências a conceitos e loci que remetem ao sagrado, os quais não foram evitados. Essas 

remissões  seriam  reconhecíveis  pela  primeira  audiência  do  texto,  isto  é,  referência  a 

narrativas religiosas que certamente antecedem à composição do  Cântico, tais quais a de 

Abraão  e  Isaque,  ou  a  da  saída  do  Egito.  Não  se  deu,  entretanto,  atenção  a  leituras 

religiosas que, calcadas em passagens do Cântico, permearam, imbuídas de nova roupagem, 

o discurso dos fiéis hodiernos, como as imagens do Lírio dos Vales ou do Bom Pastor, 

porque  essas  são  revisitações  obviamente  posteriores  e  assim se  incorreria  no  risco  de 

elaborar aqui um tratado de interpretações religiosas do Cântico, dos quais já há suficiente 

número.

Mantendo-se sempre em vista a polissemia e as ambiguidades peculiares tanto à 

língua  hebraica  como  aquelas  permitidas  pelo  texto  em  si,  verificaram-se  então  as 

discrepâncias entre as traduções escolhidas e em que grau estas permitiam ou ocludiam 

leituras  eróticas  e,  para  cada  porção  analisada,  sugeriu-se  em que pontos  subjazem os  

matizes interpretativos da formação discursiva dos tradutores e dos seus públicos-alvo.

Dessas  trinta  e  uma  passagens,  houve  discrepância  significativa  entre  as  duas 

traduções em dezesseis trechos, dos quais catorze foram mais suaves em relação ao fator 
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sexual na tradução de viés religioso do que na tradução que não tinha essa preocupação,  

confirmando, com isso, a hipótese inicial de que o tradutor veria mais ou menos sexo no  

texto consoante a sua orientação discursiva ou conforme aquilo que o seu público-alvo 

desejasse ali encontrar. É de interesse reparar que um resultado inesperado foi obtido nas 

demais  passagens:  verificou-se  que,  na  grande maioria  dos  outros  casos,  que  ambas as 

traduções  escolheram  leituras  menos  agressivas  às  sensibilidades  modernas  do  que  o 

original  permitiria,  o  que  também  indica  que  a  sacralidade  do  Cântico,  nos  termos 

estabelecidos  pela  religião  atual,  perpassa  tamanhamente  o  imaginário  que  se  infiltra 

mesmo nas leituras laicas.

Assim,  conforme  se  pôde  observar,  confirmou-se  haver  diferenças  significativas 

entre  as  traduções  do Cântico dos Cânticos  que se  possa atribuir  à  influência do viés  

interpretativo da formação discursiva do tradutor e do leitor idealizado de cada uma. As 

ocorrências de leituras suavizadas foram quantitativa e qualitativamente mais notórias na 

tradução efetuada por religiosos e que se direcionava a um público devoto, em comparação 

com as mesmas passagens numa tradução que não tinha uma preocupação confessional. 

Enfim, convém esclarecer que, embora seja da praxe acadêmica que um trabalho 

apresente considerações ditas “finais”, esse adjetivo não deve nublar a compreensão de que 

estas não são, diante deste objeto de estudo, as derradeiras. Aqui não se esgota o tema, nem 

as  conclusões,  nem mesmo as  hipóteses  — e  nem poderia.  De um texto  que  fala  há 

milênios, há sempre mais ainda por dizer, assim como infinitas possibilidades de dizer de 

outro  modo.  E  quando  se  trata  de  dizeres  que  tomam  o  Cântico  dos  Cânticos  como 

elemento central, é lícito manter um cuidado a mais. Sabe-se ser este um texto sensível e, 

como tal, merece todo o respeito. Com efeito, ao se considerar o universo discursivo de 

coisas que significaram (e significam) tanto para milhões através dos séculos — universo 

esse do qual participa a Bíblia — é necessário, embora se enseje a suposta cientificidade do 

universo acadêmico, assumir que seria impossível dizer-se tudo. 
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