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SINOPSE 
 
O presente estudo busca sinais da conjunção de diferentes l inguagens 
poéticas que possam indicar a existência de grupos tradit ivos e suas 
contribuições no processo de formação do Cântico dos Cânticos. 
Usando o instrumental metodológico da história das tradições, 
distingue e reúne poemas com diferentes origens e transfundos 
culturais, analisando seus vocabulários, esti los e imaginário, 
separadamente e nos seus relacionamentos, desenha, a partir desta 
diversidade, o processo que leva à composição final da coletânea. 
Finalmente, é feito um comentário de cada tradição e das relações entre 
as diferentes tradições buscando os significados do amor erótico no 
Cântico dos Cânticos. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
                  O Cântico dos Cânticos é um texto bíblico fascinante e 

desafiador. Desde os primórdios seus poemas de amor erótico têm 

causado profusas discussões. Além do mais o erotismo não é um 

assunto comum nos textos bíblicos, permanecendo polêmico em todos 

os âmbitos da experiência e do conhecimento humanos. 

         Por outro lado, o Cântico dos Cânticos não é tão homogêneo e 

claro como se esperaria. Por ser composto por poesias, carrega toda a 

complexidade desse tipo de composição artít ico-l i terária. Quando 

parece que é possível entender o sentido global dos poemas, mudam de 

ambiente e de esti lo, como querendo propositalmente confundir o/a 

leitor/a. Desta sensação, que acompanha toda pessoa que se aproxima 

do Cântico dos Cânticos com sincera vontade de navegar no seu 

fantástico conteúdo, surge a pergunta: onde está o problema, no/na 

leitor/a ou no próprio texto? Na verdade, nas duas pontas que seguram 

o fio do sentido (texto e leitor/a) podem estar o problema e a solução.  

         Será que não há outra forma de ler estes poemas revelando mais 

harmonicamente seus sentidos? Será que não há alguma informação 

contida no Cântico dos Cânticos, na sua forma, no seu esti lo, no seu 

imaginário, que falta examinar mais profundamente?  

         Este estudo parte na busca das tradições presentes no texto. 

Entende-se que a análise da história das tradições, cuja abordagem 

metodológica é descrita neste trabalho, é capaz de revelar um novo 

entendimento de descobertas feitas pela história da pesquisa do Cântico 

dos Cânticos, assim como permitir a descoberta de novos sentidos neste 

texto. 

         No capítulo 1 resume-se a problemática apresentada pela história 

da interpretação do Cântico dos Cânticos, envolvendo a tensão entre 

sua diversidade e unidade, entre a possível autoria individual ou 

coletiva, indicando pistas que as pesquisas anteriores deixaram sobre 

seu processo de formação. 
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         No capítulo 2 é apresentado o instrumental metodológico da 

história das tradições e o caminho estratégico para sua aplicação a 

partir dos conhecimentos acumulados até o momento. 

         No capítulo 3, inicia-se o trabalho de identificação das 

tradições, a partir de pistas deixadas pela pesquisa do Cântico dos 

Cânticos. Através dos instrumentais metodológicos, aplicados de forma 

dinâmica, são analisados os primeiros sinais de diversidade e de 

unidade dentro do texto, buscando informações sobre os grupos 

tradit ivos que possam ter participado no seu processo de formação.  

         O capítulo 4 é dedicado à descoberta de tradições camponesas no 

Cântico dos Cânticos. Mesmo que, como suspeita, essa possibil idade 

tenha sido levantada por pesquisas anteriores, não foi encontrado um 

estudo específico sobre o assunto. Para conseguir diferenciar este t ipo 

de poesia se atentará, como foi feito no capítulo 3, para os resultados 

de pesquisas anteriores sobre o texto, concentrando-se principalmente 

em um possível vocabulário camponês. Para completar a identificação 

das raízes camponesas do Cântico dos Cânticos, buscar-se-á, no esti lo 

poético próprio destes poemas, e em sua comparação com os esti los de 

outras tradições, sinais de oralidade, considerada uma característica 

importante da gênese e vivência da poesia popular.  

         No capítulo 5 mergulhar-se-á na análise do imaginário poético 

das tradições identificadas no Cântico dos Cânticos. Inicialmente, 

apresenta-se a discussão sobre o alcance e natureza do estudo do 

imaginário no Antigo Testamento e, especificamente, no Cântico dos 

Cânticos. A introdução justif ica-se, porque o estudo do imaginário na 

Bíblia, é uma linha de pesquisa pouco trabalhada, e, portanto, pouco 

conhecida até o momento. Este estudo, mesmo que não seja 

determinante na identificação das tradições, permite ajustar alguns 

informações obtidas no estudo do vocabulário e estilo poético e, 

principalmente, consolidar seus possíveis contextos vivenciais. 

Finalmente, em excurso, são apresentadas hipóteses de possíveis 

contextos históricos para as tradições, estabelecendo uma seqüência 

cronológica para os poemas. 
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         No capítulo 6 é feito um comentário do texto, a partir da visão 

possibil i tada pela pesquisa histórico-tradit iva. Comenta-se cada 

tradição e como elas podem ter se relacionado com tradições que lhe 

precederam, reorganizando e ressignificando seus conteúdos. Trata-se 

de uma reconstrução hermenêutica da coletânea que visa consolidar 

seus sentidos a partir de sua tradicionalidade. Desta forma busca 

sentidos novos que emergem do entendimento do processo de 

composição do Cântico dos Cânticos.  

         A abreviações para textos bíblicos seguem o estabelecido pela 

Tradução Ecumênica da Bíblia (citada na bibliografia). Para a 

transliteração dos caracteres hebraicos será usada a seguinte tabela: 

 

a ‘ b v B b g  g d d h h w w 

z  z xxxx  h j t y y $$$$    kkkk    
k 

l l '~ m'~ m'~ m'~ m    
m 

! nnnn    
n 

s s [ ` @ p@ p@ p@ p    
f 

PPPP    p # c# c# c# c    
tz 

qqqq q 

r r ffff s 
 

vsh 
 

tttt  t     ; a     ' á  . e 

 , ê   e é   i i A ô    □ oo oo o  W  u      u û 
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1. O DESAFIO DE UMA LEITURA GLOBAL 
DOCÂNTICO DOS CÂNTICOS 
 
         A longa e variada história de interpretação do Cântico dos 

Cânticos pode ser resumida em três eixos: 

a. Leituras alegóricas, que negam o amor erótico como o principal 

assunto do Cântico dos Cânticos, interpretando a poesia à luz de 

princípios religiosos e de metáforas matrimoniais, presentes em 

outros textos bíblicos. 

b. Leituras naturais, que afirmam que o assunto tratado neste l ivro é 

o amor erótico, buscam manter-se dentro da intertextualidade 

bíblica e traçam pontes teológicas, socioculturais e 

antropológicas entre o Cântico dos Cânticos e a experiência do 

amor humano.  

c. Leituras míticas, que afirmam que este l ivro traça um paralelo 

entre os mitos eróticos do Antigo Oriente, especialmente os 

casamentos hierogâmicos e a relação entre as divindades e a 

sexualidade humana1. 

         Algumas destas leituras parecem ser irremediavelmente 

contraditórias. No entanto, este trabalho irá mostrar que, apesar das 

aparentes contradições que separam estas abordagens, é possível 

interpretar o texto incorporando elementos de quase todas elas. 

                                            
1 Car los MESTERS. Sete chaves de le i tura para o Cânt ico dos Cânticos,  p.10-12. 
Este autor c i ta as seguintes le i turas fei tas no decorrer da histór ia de interpretação 
do Cântico dos Cânticos: interpretação natural  ou empír ica,  interpretação mít ica ou 
cultural ,  interpretação popular ou histór ica e a interpretação míst ica ou alegór ica.  
Humberto MAIZTEGUI GONÇALVES. Cântico dos Cânticos,  p.44, neste trabalho 
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1.1 A leitura do Cântico dos Cânticos no judaísmo 
 
         No judaísmo, o Cântico dos Cânticos foi primeiramente 

interpretado de forma natural2. A leitura natural no judaísmo aparece 

referida no testemunho do Rabi Akiba quando menciona o uso destas 

poesias de amor nos banquetes e tavernas. Mas, a partir do século 

primeiro, há uma reação judaica contra a interpretação natural, 

encabeçada, ao que parece, pelo próprio Rabi Akiba. Para Akiba 

“aquele que vibra sua voz cantando o Cântico dos Cânticos nas casas 

de banquete e trata-o como um tipo de canção (zemir) não tem parte no 

mundo que há de vir” (Tosefta, Sanhedrin XII 10) 3. 

         Na Septuaginta, tradução grega da Bíblia Hebraica, finalizada até 

o século primeiro antes de Cristo, já poderia haver sinais de 

alegorização. O topo do monte Amanáh, mencionado em 4,8 (mêri’sh 

‘emánáh), é traduzido para o grego como “do começo da fé” (apo arxé 

pisteós). Mesmo que M. Pope e P. Andiñach considerem que essa única 

evidência não seja suficiente para afirma que era feita, já nesta época, 

uma leitura alegórica do Cântico dos Cânticos4. 

         A leitura alegórica tornou-se quase que normativa a partir do 

primeiro século depois de Cristo. M. Pope indica que este tipo de 

leitura pode estar presente já em II Esdras 5,24.26: 

O autor usa os nomes simbólicos para Israel derivados do 
Cântico dos Cânticos, ‘de todas as flores do mundo têm 
escolhido para si mesmo um lírio’ e ‘de todos os pássaros que 
foram criados foi nomeada para si mesmo uma pomba5. 

                                                                                                                             
a histór ia da interpretação do Cântico dos Cânticos fo i  resumida em três grandes 
formas de interpretar o texto,  aqui apresentadas. 
2  Car los MESTERS. Sete chaves de le i tura para o Cânt ico dos Cânticos,  p.9,  fa la 
de uma interpretação “na tradição judaica” a part i r da le i tura de Rabi Akiba. 
Marvin POPE. Song of Songs,  p.  19, 89, se refere a uma interpretação judaica 
(Jewish Interpretat ion)  começando pela Septuaginta e passando por d iversas 
fontes,  entre elas,  o Midrash Rabbahn e o que ele chama de “grande comentár ios 
medievais” como os de Saadia,  Rashi e Ibn Ezra.  
3 Ib id. ,  p.  19. Do or iginal:  “He who tr i l ls h is voice in chant ing the Song of Songs 
in the banquet house and treats i t  as a sort  of  song (zemir) has no part  in the 
world to come” .  
4 Ib id. ,  p.90. Pablo ANDIÑACH (Cântico dos Cânticos,  p.27-28) af i rma que: “se os 
autores t ivessem optado por uma compreensão alegór ica do Cântico,  é bem 
provável que mais de uma vez t ivessem mudado o texto na tradução para aproximá-
lo dessa interpretação”.  
5 Marvin POPE. Song of Songs,  p.92. Conforme o or iginal:  “the autor uses the 
symbol ic names for Israel derived from the Cantic les,  ‘ f rom al l  the f lowers of the 
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          Outra forma da leitura alegórica judaica é a chamada “alegoria 

histórica”, que consiste em identificar diferentes momentos da história 

de Israel com as poesias de amor do Cântico dos Cânticos. O Targum 

dividiu o Cântico dos Cânticos em cinco momentos: 1,2-3,6 (Êxodo); 

3,7-5,1 (Templo de Salomão e seu sacerdócio); 5,2-6,1 (o pecado de 

Israel e o exíl io); 6,2-7,11 (a reconstrução do Templo e a retomada do 

culto); 7,12-8,14 (desde a diáspora, no Império Romano, até o retorno 

do Messias)6.  

         Uma possível conseqüência da leitura alegórica judaica do 

Cântico dos Cânticos foi sua inclusão entre os textos usados nas 

festividades judaicas, no conjunto de textos chamados megilot. Este 

uso só tem registro no Tratado Soferim, do oitavo século da era cristã. 

Conforme explica T. Siqueira Machado, que ainda defende uma leitura 

alegórica, o Cântico dos Cânticos devia ser leitura obrigatória na 

Páscoa, o l ivro de Rute na festa de Pentecostes; Eclesiastes na festa 

dos Tabernáculos; Lamentações no aniversário da destruição do Templo 

de Jerusalém e Ester na festa do Purim7. 

         A leitura alegórica judaica consolidou a idéia de que o amor 

tratado no Cântico dos Cânticos devia ser entendido como a relação 

entre Deus e o povo de Israel. Simultaneamente a leitura alegórica 

cristã passou a interpretar estes poemas como a relação entre “a alma 

humana” e Deus ou, mais comumente, entre Cristo e a Igreja8. 

         As leituras míticas, que consideram a conexão do Cântico dos 

Cânticos com as divindades do Antigo Oriente, não ganharam expressão 

no judaísmo. No entanto, a abordagem feita por Patai e outros místicos 

do judaísmo se aproxima bastante do entendimento hierogâmico do 

Antigo Oriente. Conforme indica M. Pope, o próprio Patai afirmou que: 

Certamente há um grito muito distante desde os antigos festivais 
orgiásticos de massa cananeus, feitos em honra a Astarte, a deusa 

                                                                                                                             
world Thou hast chosen for They-self  one l i ly  and from al l  the birds that have been 
created Thou has named for Thy-self  one dove ” .  
6 Apud. Loewe (Christ  is Solomon Song,  p.70),  Marvin POPE. Op. Cit . ,  p.94-96. 
Essa le i tura também é mencionada por Car los MESTERS. Sete chaves de le i tura 
para o Cânt ico dos Cânticos,  p.10. 
7 Tércio MACHADO SIQUEIRA. Em memória do amor,  p.26. 
8 Pablo ANDIÑACH. Cântico dos Cânticos,  p.26. 
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do amor sexual e da ferti l idade, para a observação da celebração 
privada e misticamente orientada do sexo marital em honra a 
Sabbath, a divina rainha e consorte de Deus9. 

1.2 Origens da leitura cristã do Cântico dos Cântic os 
 
         Nos primeiros tempos da interpretação cristã do Cântico dos 

Cânticos, ele foi entendido da mesma forma que na interpretação 

alegórica judaica. Alguns estudiosos falam de um “diálogo judaico-

cristão”, desfeito, depois do século 4º d.C. devido à aliança cristã com 

o Império Romano e a conseqüente crít ica de setores perseguidos ou 

marginalizados do judaísmo10. 

         A alegorização cristã do Cântico dos Cânticos inicia com 

Hipólito de Roma, em 200 d.C., para quem Cristo teria casado com sua 

Igreja e manifestado seu amor passional na Cruz. Mas, sem dúvida, a 

interpretação de Orígenes foi a mais representativa deste primeiro 

período. Orígenes foi influenciado por Hipólito, mas, também pode ter 

sido influenciado pela idéia do matrimônio sagrado do gnosticismo 

grego. Nesta visão de erotismo espiritual, o caráter erótico do Cântico 

dos Cânticos, em sentido contrário, mostra a união terrenal entre a 

alma humana e Deus como “a ocasião para renunciar à sexualidade 

humana em favor do casamento místico com a divindade”. Assim, 

conclui M. Pope, “Orígenes combinou as atitudes gnósticas e platônicas 

diante da sexualidade, para desnaturalizar o Cântico e transformá-lo em 

um drama espiritual l ivre de toda carnalidade”11.  

                                            
9 Marvin POPE. Song of Songs,  p.178. I t  is certa in ly a very far cry from the 
ancient Cannaanite orgiast ic mass fest ivals performed in honor of Astarte,  the 
godess of sexual love and fert i l i ty,  to the myst ical ly or iented and privately 
observed celebrat ion of mari ta l  sex in honor of the Sabbath,  the div ine queen and 
consort  of  God. A doutr ina cabalíst ica chamada Zohar buscou conexões com outros 
cul tos do Ant igo Oriente e da Índia.  Patai  comentou e desenvolveu essa doutr ina.  
Neste entendimento a divindade feminina pode estar representada tanto pela 
Shekinah (co-cr iadora feminina; cf.  Pr 8 hokmah)  e depois pelo Sabbath como 
poder feminino desta observância sagrada, quando a divindade mascul ina e 
feminina se encontram. 
10 Ib id. ,  p.92-93. 
 
11 Marvin POPE. Song of Songs,  p.115. Conforme or iginal:  “the occasion for a 
renunciat ion of human sexual i ty in favor of myst ical  marr iage with the div ine ( . . . ) 
Origen combined the Platonic and Gnost ic att i tudes toward sexual i ty to denature 
the Cantic le and transform i t  in to a spir i tual  drama free from al l  carnal i ty” .  
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         A opção cristã primitiva pela alegoria não encerrou o debate 

sobre o possível sentido natural e sexual do Cântico dos Cânticos. Ou 

seja, não convenceu todos seus leitores que, eventualmente, alertavam 

com preocupação para o “perigo” de estes poemas serem lidos na 

Igreja. O monge Joviniano, por volta de 390 d.C., defendendo uma 

atitude antiascética e contra a perpétua virgindade de Maria, leu o 

Cântico dos Cânticos como uma celebração da sexualidade matrimonial 

que, segundo ele, não deveria ser considerada inferior à virgindade ou 

ao celibato. Um pouco depois, no fim do século 4º d.C., Teodoro, bispo 

de Mopsuéstia, com maior repercussão, rejeitou o sentido alegórico do 

Cântico dos Cânticos. Para Teodoro, que rejeitava o Cântico dos 

Cânticos como texto sagrado, estes poemas eram um manifesto da união 

carnal entre o rei Salomão e uma princesa egípcia. Mesmo que ambas 

as interpretações tenham sido imediatamente contestadas e rejeitadas, 

no caso de Joviniano contestada por Agostinho (Adversus Jovinian) e 

pelo Sínodo de Roma (390) e, no caso de Teodoro, pelo Concíl io de 

Constantinopla em 550, suas intervenções abriram o debate, 

tencionando a hermenêutica do Cântico dos Cânticos entre o seu 

sentido alegórico e seu sentido natural12. 

         Nas interpretações contemporâneas, as leituras alegóricas e 

matrimoniais no Cântico dos Cânticos se justif icam através do sentido 

dado às metáforas matrimoniais nos textos proféticos. Esta l inha 

hiperbólica ou alegórico-profética de interpretação foi fortemente 

defendida pela escola francesa representada por R. Feuil let e outros. A. 

Pelletier resume esta leitura indicando que para os que usam as 

metáforas matrimoniais proféticas como chave de leitura para o Cântico 

dos Cânticos, a intenção implícita do l ivro seria relembrar a 

experiência do cativeiro na Babilônia, seguido da libertação e volta de 

Israel, tal como se encontra anotada, anunciada e comentada nos textos 

proféticos13. 

         Desta forma, o Cântico dos Cânticos seria entendido como uma 

alegoria histórico-profética. Isso é o que pensa L. Stadelman, que 

                                            
 
12Ib id. ,  p.119-120. 
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entende a intenção deste l ivro de poemas como o manifesto de “uma 

aliança (...) e a reconstrução do ‘tecido social’, incorporando-se judeus 

abastados e desafortunados, marginalizados e privi legiados, em uma 

sociedade solidária que cult ivava as mesmas tradições da fé javista”14.  

         O debate sobre o sentido natural, entre os séculos treze e 

dezessete, foi abafado, na Igreja Católica Romana, pela ênfase 

mariológica na interpretação alegórica do Cântico dos Cânticos. Dentro 

da hermenêutica mariológica, Litt ledale fez uma sistematização de 

diversos comentários em uma obra intitulada “Cântico da Virgem 

Abençoada”. Nesta síntese, os comentários patrísticos são reunidos e 

comentados à luz do sentido místico da figura da Virgem Maria15. Este 

t ipo de leitura teve continuidade dentro da mariologia católico-romana, 

sendo abandonada, por boa parte dos exegetas, só na segunda metade 

do século vinte16.  

         Na Reforma aparecem leituras que, lentamente, reabrem o debate 

sobre o sentido natural. Lutero, e a escola bíblica luterana, rejeitam a 

leitura alegórica, e buscam um sentido moral e natural para Cântico dos 

Cânticos. Como explica M. Pope: 

Lutero, incapaz de aceitar as fantasias alegóricas dos Pais da 
Igreja, ou de ir todo o caminho admitindo o sentido erótico 
natural, propõe a teoria de que a Noiva do Cântico vive um feliz 
e tranqüilo estado sob o governo de Salomão e que o Cântico é 
um hino no qual Salomão dá graças a Deus pelo dom divino da 
obediência17.  

 
         Assim, a interpretação luterana retoma a antiga idéia de Teodoro, 

mas em sentido posit ivo, vendo no modelo do casamento salomônico 

um padrão espiritual de santificação e de obediência cristã.  

                                                                                                                             
13 Ane-Marie PELLETIER. O Cântico dos Cânticos,  p.37. 
14 Luis STADELMANN.O Cântico dos Cânticos,  p.58. 
15 Marvin POPE. Song of Songs,  p.124. 
16 Ib id. ,  p.188-192. Segundo indica este autor os escr i tos de Li t t ledale resgataram 
as obras de Alanus de Insul is,  Rupert  of Deutz,  Will iam Lit t le,  Thomas de St.  
Victor,  John Hai lgr in,  Cardeal Hugo de St.Cher,  e um conjunto de escr i tos de 
Tomás de Aquino, de autent ic idade duvidosa. 
17 Ib id. ,  p.26. Conforme o or iginal:  “Luther,  unable to accept the al legorical  
fancies of the Fathers,  or to go al l  the way in admission of the l i teral  erot ic sense, 
propounded the theory that the Bride of the Song is the happy and peaceful  State 
under Solmon’s ru le and that the Song is a hymn in which Solomon thanks God for 
the div ine gi f t  of  obedience” .  
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         Neste mesmo período, um reformado, Sebastião Castéll io (1515-

1563)18, retoma a idéia natural, entendendo a sexualidade de forma 

negativa como fez Teodoro no século quarto. A conclusão a que chega 

Castéll io, conforme relata o próprio Calvino, citado por M. Pope, é que 

este l ivro é “um poema lascivo e obsceno, no qual Salomão descreve 

seus vergonhosos casos amorosos”19, portanto, deveria ser retirado do 

rol das Sagradas Escrituras. Calvino reagiu contra esta interpretação 

reafirmando o sentido alegórico do l ivro. Depois, Edumnd Spenser, que 

continuou a interpretação alegórica de Calvino, avançou ao admitir que 

o Cântico dos Cânticos trata do amor humano, mas é também 

inspirado20.  

         Em outras igrejas reformadas, prevaleceu, durante os três 

primeiros séculos da Reforma, o sentido alegórico, que via nestes 

poemas a relação entre Cristo e sua Igreja. No catolicismo romano 

levantaram-se novas vozes contra a alegoria. Na última década do 

século dezessete, o bispo Jaques Béninge Bossuet assume que o assunto 

do Cântico dos Cânticos é o casamento entre Salomão e a fi lha do 

Faraó21.  

         No entanto, só no século dezenove a interpretação alegórica 

perderá sua hegemonia. Novas interpretações influenciadas pelos 

avanços científicos do i luminismo tendem a abraçar o sentido natural 

dos poemas do Cântico dos Cânticos. Surge, então, um amplo leque de 

alternativas para uma leitura natural do l ivro. 

         A primeira alternativa, dentro da interpretação global e natural 

do Cântico dos Cânticos, é a chamada “leitura dramática”. Este tipo de 

interpretação entende os poemas como uma espécie de ópera onde os 

amantes declaram seu amor e relatam as dificuldades que enfrentam 

para se encontrar, em diversos atos, diálogos e árias. 

        A interpretação dramática entendeu que os poemas tratariam do 

amor entre Salomão e a Sulamita, ou, então, que haveria um triângulo 

                                            
18 Wil l iston WALKER. História da Igreja Cristã (Vol. I I ) ,  p.78. 
19 Marvin POPE. Song of Songs,p.126-127. Conforme o or iginal:  “he considers that 
i t  is a lasciv ious and obscene poem, in which Solomon has described his shamless 
love affa irs” .  
20 Idem. Ib id.  
21 Marvin POPE. Song of Songs,  p.129. 
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amoroso entre uma mulher, o rei Salomão e um pastor22. Os rabinos Ibn 

Ezrah e Immanuel ben Solomon, entre outros, representam esta visão 

dentro do judaísmo. No cristianismo, quem mais desenvolveu esta 

teoria foi Ginsburg (1856), que uniu judeus e cristãos, ingleses e 

alemães, na percepção de que o Cântico dos Cânticos representava “o 

sucesso do amor vitorioso [dos pastores] contra todas as tentações da 

realeza”23, um tipo de leitura que teve grande aceitação e ainda tem 

alguns adeptos.  

         Para P. Andiñach, “a principal dificuldade” da leitura dramática é 

a ausência de “uma trama coerente ao longo do l ivro, o que é essencial 

a uma estrutura dramática”24. 

         Próximo à interpretação dramática encontra-se o trabalho de J. L. 

Von Hug (1813), exegeta católico-romano, para quem o pano de fundo 

do melodrama do Cântico dos Cânticos é um sonho de amor (cf. Ct 

5,2). No século seguinte essa l inha de interpretação foi seguida por S. 

B. Freehof (1948-1949), junto com a chamada interpretação 

psicanalít ica do Cântico dos Cânticos, para quem: “O l ivro não é a 

estória de dois amantes buscando um ao outro em lugares reais, mas no 

imaginário (...) em outras palavras, o l ivro é uma seqüência de 

sonhos”25.  A fraqueza desta leitura é basear-se apenas duas referências 

textuais (3,1 e 5,2) como chave de leitura para todo o l ivro.  

         A pesquisa histórico-l i terária do Cântico dos Cânticos mostrou a 

conexão de estes poemas com a l i teratura do Antigo Oriente. Uma das 

primeiras tentativas de leitura global da coletânea nesta nova ótica 

acontece pela vinculação do Cântico dos Cânticos com os poemas da 

Síria, dentro da teoria da “semana de casamento”. Em 1873, J. C. 

Wetzstein, cônsul alemão em Damasco, percebeu que havia grandes 

semelhanças entre os costumes matrimoniais sírios e os poemas do 

                                            
22 Pablo ANDIÑACH. Cântico dos Cânticos,  p.30 
23 Marvin POPE. Op. Cit . ,  p.136. Conforme o or iginal: “ the union of Jew and 
Christ ian,  Engl ishman and German in the opin ion that the book presents the 
victory love over a l l  the temptat ions of royalty” .  
24 Pablo ANDIÑACH. Op. Cit . ,  p.30. 
 
25 Marvin POPE. Song of Songs,  p.  132-133. Citação conforme o or iginal:  “the 
book is not the story of two lovers seeking each other in actual p laces, but in 
imaginary ( . . . )In other words, the book is a sequence of dreams” .  
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Cântico dos Cânticos. Durante a festividade matrimonial, que durava 

uma semana, cantavam-se poemas chamados wasf, que exaltavam a 

beleza feminina e onde os noivos eram coroados como “rei” e “rainha”.  

         As crít icas a esta teoria centraram-se especialmente na distância 

histórica que separa as bodas da Síria, do século dezenove, e a 

hipotética festividade judaica, mais de dois mil anos antes. No entanto, 

esta interpretação abriu as portas para uma nova l inha de entendimento 

do Cântico dos Cânticos: mítico-l i túrgica, cultural, cúlt ica ou 

hierogâmica.  

         Para C. Mesters esta l inha de interpretação pode ser dividida em 

duas correntes: a mítico-cultural (proveniente do culto assírio-

babilônico à Deusa Ishtar, que resgata seu amado) e a mítico-natural 

(proveniente do culto camponês cananeu da ferti l idade)26. No entanto, 

C. Mesters cita apenas duas possíveis fontes culturais do Antigo 

Oriente para o Cântico dos Cânticos. Além destas, podem ser 

acrescentadas como fontes os mitos ugarít icos e as poesias de amor 

egípcias, sendo ambas serão examinadas mais adiante.  

         Em 1906, Will iam Erbt propôs uma origem cananéia para os 

poemas do Cântico dos Cânticos, que estariam vinculados aos ritos de 

ferti l idade das divindades locais. O. Neuschotz de Jassy explicou, uma 

década depois, que a origem do Cântico dos Cânticos seria uma 

tradução de l i tanias do culto ao Deus Osíris em Alexandria, Egito, 

sendo que, para ele, a Sulamita seria a Deusa Ísis. Seguem-se assim, 

uma série de interpretações semelhantes, sendo a mais completa aquela 

apresentada por T. J. Meek, entre 1920 e 1924.  

         Meek, conforme indica M. Pope considerava que o Cântico dos 

Cânticos teria se originado nos cultos de Tammuz-Adonis e chegado até 

o culto a Javé. Assim, a l i turgia original teria sido adaptada, revisada e 

harmonizada. A origem destes poemas teria sido esquecida durante seu 

processo de formação e assimilação, chegando à sua versão final como 

poemas de amor, usados em ritos primaveris de Israel 27. O nome de 

                                            
26 Car los MESTERS. Sete chaves de le i tura,  p.10. 
27 A just i f icat iva do esquecimento para expl icar os elementos rel igiosos do Ant igo 
Oriente dentro do Cântico dos Cânticos é usada em vár ios comentár ios.  Elsa 
TAMEZ. Un nuevo acercamiento al  Cantar de los Cantares,  p.23, af i rma que “el 
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Salomão e seu prestígio, junto à interpretação alegórica, teriam 

permitido a aceitação geral do l ivro28.  

         A grande contribuição de T.J. Meek foi mostrar que todos os 

elementos presentes na coletânea, mesmo que às vezes contraditórios, 

podem ter sido conseqüência de um processo de formação do texto 

l igado ao imaginário religioso e cultural do Antigo Oriente.  

         As crít icas recebidas por esta teoria se concentraram em dois 

argumentos: a impossibil idade de que mitos de divindades do Antigo 

Oriente penetrassem nos textos sagrados de Israel29 e, aqueles que, 

como N. Schmidt (1926), mesmo admitindo que houve influências 

externas sobre a fé de Israel, não vêem no texto evidências claras de 

qualquer menção a estas divindades ou seus mitos. Sendo assim, para 

este crít ico de Meek, os poemas do Cântico dos Cânticos não passariam 

de poemas seculares de amor30.  

         Uma teoria, também ligada a costumes culturais e religiosos 

extra-israelitas e defendida por M. Pope apresenta os poemas do 

Cântico dos Cânticos como parte de um hinário para orgias fúnebres. 

Segundo este exegeta, a arte glíptica da antiga Mesopotâmia mostra 

evidências de rituais fúnebres dedicados às divindades do amor e da 

guerra, nos quais se bebia abundante vinho em grandes jarros, havendo, 

inclusive, práticas sexuais associadas. M. Pope também encontrou 

argumentos favoráveis à sua teoria tanto nos cultos cananeus quanto em 

algumas interpretações da relação entre amor e morte na Igreja 

Primitiva31.  

         Mesmo que M. Pope articule uma série de evidências, sua 

interpretação carrega problemas semelhantes aos encontrados por T. J. 

Meek. Mesmo que o tema do “amor e morte” esteja presente, direta ou 

indiretamente, no Cântico dos Cânticos, como se verá na interpretação 

                                                                                                                             
Cantar es un eco de l i turgias tradic ionales del culto a la fert i l idad, pero que 
obviamente,  por estar en el  cânon, su sent ido orig inal se perdió” .  
28 Marvin POPE. Song of Songs,  p.147-148.  
29 Carlos PINTO. El Cantar de los Cantares,  p.40. Para este autor “los rabinos 
judios de ninguna manera permit i r ian que un l ibro con ta les conexiones 
idolátr icas l legara a tener un lugar en el  canon” .   
30 Marvin POPE. Op. Cit . ,p.150-151. 
 
31Marvin POPE. Song of Songs,  p.  210-229. 
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f inal da coletânea, resulta difíci l  vincular sua temática a qualquer rito 

fúnebre que tenha algum tipo de referência dentro da cultura israelita 

ou do Antigo Oriente. Por outro lado, os ritos mencionados por M. 

Pope têm um evidente protagonismo masculino e, no Cântico dos 

Cânticos, há uma clara predominância feminina32. 

         Na leitura contemporânea do Cântico dos Cânticos, prevalece a 

interpretação “natural-antropológica”33. No entanto, este t ipo de leitura 

não se preocupa, necessariamente, em encontrar um sentido global para 

o Cântico dos Cânticos. Muitos comentários analisaram o Cântico dos 

Cânticos como uma antologia ou coletânea, concentrando-se no tema 

comum, isto é, o amor erótico, mais do que no processo de formação ou 

na explicitação de estruturas que revelem uma unidade poética geral. 

Para P. Andiñach, a interpretação do texto no seu sentido natural busca 

o seu sentido óbvio, sem pretender que existam intenções ocultas ou 

mensagens cifradas. Entende-se, então, que “o amor de casal é uma 

experiência central à vida humana e o Cântico é um exemplo disto”. 

Por outro lado, a valorização da dimensão mais simples e direta do 

amor erótico não significa deixar de aprofundar os seus sentidos34. 

1.3 O problema da unidade e da diversidade no 
Cântico dos Cânticos 

 
         A compreensão da unidade ou diversidade no Cântico dos 

Cânticos tem sido um grande desafio, tanto para a exegese quanto para 

a hermenêutica. Quanto a esta problemática, os estudos e comentários 

podem ser divididos em três categorias: 

a. Os que defendem a unidade acima da diversidade (alegórica, 

dramática, estrutural). 

b. Os que defendem a diversidade mais do que a unidade (vendo o 

conjunto como seqüência, coleção, coletânea ou antologia). 

c. Os que, como neste estudo, buscam pontes menos dicotômicas 

entre a unidade e a diversidade, sem inviabil izar uma ou outra.  

                                            
32 Humberto MAIZTEGUI GONÇALVES. Cântico dos Cânticos,  p.  116. 
33 Ib id. ,  p.  52. 
34 Pablo ANDIÑACH. Cântico dos Cânticos,  p.  14-15, 38. 
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         A discussão em torno às diversas teorias sobre unidade e 

diversidade dentro do Cântico dos Cânticos envolve uma grande 

complexidade de dados.  

         Dentro desta complexidade encontram-se as questões autorais 

que giram ao redor de sua compreensão como produto de um único 

autor/a, ou como uma produção coletiva e diversificada no espaço e no 

tempo. 

         A tensão entre unidade e diversidade leva também à formulação 

de diversas hipóteses sobre os possíveis contextos históricos da 

coletânea35.  Há quem veja nestes poemas reflexos do contexto do 

século décimo antes de Cristo, e até quem os entende como um produto 

do século terceiro antes de Cristo. As interpretações unitárias têm 

buscado argumentos nas questões formais do texto: suas características 

l ingüísticas, esti l ísticas e, dentro delas, o valor dado aos refrães, 

repetições, fórmulas e metáforas. Mas, em alguns estudos, as mesmas 

questões servem para argumentar em favor da diversidade do Cântico 

dos Cânticos. Os chamados hapax legomena, expressões que aparecem 

uma única vez no Antigo Testamento, são interpretados tanto como 

vocabulário antigo, isto é, sinal de unidade e preservação da poesia 

original, quanto como expressões de um uso idiomático tardio 

(mostrando um longo e diverso processo de elaboração).  

         M. Pope, que faz uma detalhada descrição do amplo leque de 

estudos e teorias, termina por não acreditar na unidade do Cântico dos 

Cânticos. Mas, por razões semelhantes, tampouco acredita na sua total 

diversidade: 

Demonstrações da diversidade de visões sobre a integridade 
l i terária e estrutura do Cântico dos Cânticos poderiam ser 
ampliadas (...) O presente escritor acredita (...) na apreciação da 
charmosa confusão no Cântico dos Cânticos e não foi convencido 
por qualquer um dos esforços para demonstrar ou restaurar a 
ordem, seqüência lógica ou progressão36. 

 

                                            
35 Humberto MAIZTEGUI GONÇALVES. Cântico dos Cânticos,  p.17-45. 
36 Marvin POPE. Song of Songs,  p.54: “Demonstrat ions of d iversi ty of v iews on the 
l i terary integri ty and structure of the Song of Songs could be extended ( . . . ) The 
present wri ter agrees ( . . . ) in  appreciat ion of the charming confusion in the 
Cantic les and has not been convinced by any of the efforts to demostrate or restore 
order or logical  sequence and progression” .  
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         Entre os comentários latino-americanos, P. Andiñach admite que 

“a combinação dos critérios históricos e l ingüísticos nos leva a abarcar 

um período para a redação do Cântico que vai do século X até o IV 

a.C”. Desta forma, o longo período no qual pode ser colocado o 

material poético “induz a pensar que estamos diante de uma coletânea 

de poemas de datas diferentes, que foram recopilados até o século V ou 

IV a.C.”. P. Andiñach atribui o Cântico dos Cânticos a uma única 

autora, como compiladora final da coletânea, que teria lhe conferido 

uma mínima unidade final, e conclui que: 

Aqueles que vêem na obra uma estrutura fortemente elaborada a 
partir de palavras-chave ou frases inclusivas (...) não foram, até 
o momento, de todo satisfatórios na medida em que não 
conseguiram explicar o valor significativo da estrutura proposta 
para o material37. 

 
        P. Andiñach também não acredita nas teorias de diversidade total 

da coletânea. Ele discorda dos “que pensam que estamos diante de uma 

coleção desordenada” e entendem que esta configuração “é produto da 

falta de um tema (...) de uma mensagem que unifique os poemas”. 

Então, afirma: 

Estamos diante de uma antologia de poemas ordenados, seguindo 
um critério simples (...) às vezes como resposta ao poema 
anterior, às vezes a partir de alguma palavra-chave que os 
vincula e às vezes como continuação do que parece uma cena 
semelhante ou um cenário comum38. 

 
         P. Andiñach não se detém na busca de l igações ou de uma lógica 

seqüencial para a “antologia”; no entanto, admite que é possível 

perceber uma harmonização das diferenças dentro do Cântico dos 

Cânticos.  

         I. Storniolo é ainda mais radical ao expressar o seu entendimento 

da diversidade do Cântico dos Cânticos, afirmando que: “embora possa 

dar, à primeira vista, impressão unitária, o l ivro do Cântico é uma 

colcha de retalhos feita pela junção e costura de pequeninos cantos e 

ditos populares de amor”. A unidade dentro desta diversidade, segundo 

                                            
37 Pablo ANDIÑACH. Cântico dos Cânticos,  p.24-25. 
38 Idem. Ib id.  
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este autor, acontece pelo “tom geral (...) dado pela temática do amor 

(...) dentro de uma multipl icidade de experiências”39. 

         Este autor expressa com veemência a diversidade, mas admite a 

existência de uma “costura”, ou costuras, que podem ter conferido 

alguma unidade aos retalhos poéticos do Cântico dos Cânticos.  

         Alguns autores preferem comparar o Cântico dos Cânticos com 

outras coleções de poemas de amor comuns no Egito. Estas coleções se 

apresentavam em conjuntos com títulos comuns40. Para estes autores as 

coleções egípcias são uma prova cultural de que pode ter havido algo 

semelhante em Israel, chegando a considerar que os poemas egípcios 

sejam a fonte principal para a composição do Cântico dos Cânticos.  

         A. Pelletier apresenta a hipótese de Audet, para quem o “Cântico 

compilaria textos de fontes populares anteriores a Oséias, provenientes, 

alguns, do Reino do Norte (...); outros, do reino do Sul”, sendo que, na 

época pós-exíl ica teria sido feita uma síntese, “inserindo esses 

documentos sob o título de ‘sapienciais’ e inscrevendo definit ivamente 

estes notáveis cantos no patrimônio bíblico”41. Vê-se, aqui, reforçada a 

idéia de um processo de composição através de diversas costuras, cuja 

unidade foi sendo dada pela sucessiva ação de novos/as autores/as que 

iam se apropriando, ampliando e, desta forma, modelando o conjunto 

da maneira mais harmoniosa e bela possível.  

         O Cântico dos Cânticos, mesmo quando considerado uma 

antologia ou coletânea, evidencia ser, no seu formato final, conforme 

entende A. Brenner, mais do que a soma das suas partes, permitindo 

perceber a existência de “um plano geral de composição como um 

todo”42. 

                                            
39  Ivo SRTORNIOLO. Como ler o Cânt ico dos Cânticos,  p.9.  
40 Marvin POPE. Song of Songs,  p.72-77. O autor c i ta,  entre outros,  os cânt icos 
egípcios de amor do Reino Novo (1580 – 1085 a.C.) ,  onde aparecem exemplos de 
descr ições físicas comparáveis com as do Cântico dos Cânticos.  Estes poemas 
aparecem organizados em coleções com tí tulos como “Cantos do Pomar” (Songs of 
the Orchard)  no Papiro de Tur im ou “Os cantos da extrema fel icidade” (The songs 
of Extreme Happiness) ,  nos “Cantos de amor Chester Beatty”  (The Chester Beatty 
Love Songs) .   
41 Ane-Marie PELLETIER. Cântico dos Cânticos,  p.36. 
42 Athalya BRENNER. The Song of Songs,  p.19. A autora afi rma que: “The whole 
composit ion,  when correct ly interpretated, is more than simply sum of th is parts 
(. . . )  at temps to recoup some general p lan for the composit ion as a whole” .  
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         A diversidade do Cântico dos Cânticos e sua harmonização no 

processo de formação também passam, segundo admite N. Gottwald, 

por diversos grupos sociais que, ao mesmo tempo em que expressam 

sua própria realidade, se apropriam das experiências de outros: 

É inteiramente provável que a trajetória desta poesia tenha 
passado por mais de uma situação de classes sociais, desde a 
geração de idiotismos e de cenas, e possivelmente de espécimes 
completos sobreviventes, entre o campesinato (no qual gente 
humilde fantasia como de alta l inhagem), através de presunções 
de opulência estética de cultura da corte (onde pessoas 
requintadas se imaginam primitivas e bucólicas) até os círculos 
doutos e moralizadores dos sábios (os quais aproveitam a 
estética, tanto ‘baixa’como ‘alta’ para conselho monogâmico que 
amalgama paixão e fidelidade em louvor do amor que não se 
pode comprar)43. 

 
         A observação de N. Gottwald aponta para além da mera 

diversidade l i terária, para a diversidade social que pode ter promovido 

diversas apropriações de um imaginário comum. A observação socio-

cultural de N. Gottwald abre a possibil idade da descoberta de 

diferentes grupos humanos que teriam participado no processo de 

composição do Cântico dos Cânticos44.   

         Fica em aberto o desafio de descobrir pistas, traços, 

características, expressões e imaginários que revelem o processo de 

composição poética no Cântico dos Cânticos. 

1.4 Tensão entre unidade e diversidade no Cântico 
dos Cânticos. 

 
                  Enquanto a defesa da unidade do Cântico dos Cânticos tem 

sido marcada pela busca de estruturas de sentido, a defesa da 

diversidade tem sido marcada pela ênfase nas origens diversas e na 

                                            
43 Norman K. GOTTWALD. Introdução Sociol i terária à Bíbl ia Hebraica,  p.  510. 
Gr i fos do autor.  
44 Elaine G. NEUENFELDT (Prát icas e experiências rel ig iosas de mulheres,  p.  58s) 
apresenta as categor ias usadas por J.  Ber l inenblau (The vow and the ‘Popular 
Rel ig ious Groups of Ancient Israel ’,  p.33-34) para classi f icar os grupos rel igiosos 
como “heterodoxos” (que transgr idem a rel igião oficia l) ,  “ javismo ofic ia l”  (que 
seguem a rel igião ofic ia l)  e grupos pobres. Nesta pesquisa prefer iu-se não seguir  a 
prior i  esta classi f icação de for te marca sul ista-judaíta,  onde a ortodoxia javista fo i  
d i ferençável de prát icas heterodoxas de setores da população. Só no f inal  do 
estudo será possível aval iar  até que ponto os grupos tradit ivos que part ic iparam do 
Cântico dos Cânticos se encaixam dentro desta classi f icação. 
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organização quase aleatória dos poemas. A tensão entre unidade e 

diversidade, como mostram as alternativas oferecidas pela história da 

pesquisa do Cântico dos Cânticos, está longe de ser resolvida e 

possivelmente nunca seja resolvida completamente. No entanto, sempre 

há algo novo a ser descoberto.  

         Para M. Pope, a busca da “integridade estrutural do Cântico” (the 

structural integrity of the Song)45 tende a “encontrar princípios 

metodológicos para determinar a estrutura e as divisões poéticas do 

Cântico”46. A estrutura revela intenção e a intenção dá o sentido de 

unidade. Mas, seria possível encontrar uma única lógica estrutural em 

toda a coletânea? 

         Em geral, as teorias estruturais sobre o Cântico dos Cânticos 

levam a demonstrar a unidade em detrimento da diversidade. J.C. Exum 

(1973), dentro de uma linha de interpretação natural-antropológica, 

delimitou diferentes unidades poéticas e as organizou em uma 

estrutura. Isso lhe permitiu concluir que: “a estrutura assim delineada 

prova que é indefensável a teoria de que o Cântico dos Cânticos seja 

uma antologia ou coleção”47. 

         Quem defende a teoria antológica se esforça em mostrar a 

diversidade de gêneros, que não pode ser ofuscada por desenhos 

estruturais. Um dos mais representativos esforços para mostrar a 

diversidade l i terária do Cântico dos Cânticos foi apresentado por F. 

Horst (1935). Ele classificou as unidades poéticas por t ipos, gêneros ou 

formas: 

a. Poemas de desejo (1,2-4; 2,10-13; 7,12-14; 8,1-4.13-14). 

b. Poemas de auto-descrição (1,5-6 e 8,8-10). 

c. Poemas de insistência (1,7-8 e 2,14-15). 

d. Poemas de admiração (1,9-11; 1,12-14; 1,15-2,3; 8,5; 4,9-5,1). 

e. Poemas de descrição de experiências (2,8-9; 3,1-5; 5,2-8 e 6,11-

12). 

f.  Poemas de convite (2,16-17 e 4,8). 

                                            
45 Marvin POPE. Song of Songs,  p.42. 
46 Ib id. ,  p.44. Conforme o or iginal:  “to f ind methodological  pr incip les for 
determining the structure and poet ic d iv isions of the Song” .  
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g. Poemas wasf (4,1-7; 5,10-16; 7,1-7). 

         Dentro da classificação proposta por este autor também aparecem 

poemas que combinam dois ou mais gêneros (7,8-11, 1,15-2,3; 3,6-11 e 

6,4-7).  

         Para M. Pope, “Horst concluiu que a antiga poesia hebraica fixou 

uma série de formas para poemas de amor através dos quais o humor e 

os sentimentos dos amantes eram expressos”. Desta fonte teria surgido 

o Cântico dos Cânticos como antologia ou coleção poética48.  

          A abordagem do Cântico dos Cânticos através das suas unidades 

menores revela que é possível entender a diversidade poética dentro da 

coletânea ao mesmo tempo em que pode ser reconhecida a existência de 

algum tipo de unidade. Mas, seria esta uma compilação acidental ou 

estaria ela, como mostra a análise estrutural, revestida de uma ou mais 

intenções?  

         Uma das dificuldades para o entendimento do Cântico dos 

Cânticos através das suas unidades poéticas individuais é sua própria 

delimitação. Segundo A. Brenner, delimitar as unidades poéticas dentro 

do Cântico dos Cânticos torna-se difíci l , devido a dois fatores: a 

fragil idade das formas poéticas na poesia hebraica e as diferenças entre 

as informações provenientes da forma, do esti lo e do contexto49.  

         A metodologia de J. C. Exum tentou se sobrepor a estas 

dificuldades através do “isolamento de unidades poéticas” e “o exame 

das características formais e esti l ísticas de cada poema”, chegando, 

assim, ao “estabelecimento de paralelos entre os poemas”. Os refrães e 

repetições representam, na análise de Exum, o critério mais importante 

para identificar seis poemas individuais, distribuídos em três unidades 

poéticas maiores: 1,2-2,6 com 8,4-14; 2,7-3,5 com 5,2-6,3 e 3,6-5,1 

com 6,4-8,350.  

                                                                                                                             
47 Apud. Marvin POPE. Song of Songs,  p.47. Conforme or iginal:  “proves untenable 
the theory that the Song is na anthology or col lection” .   
48 Ib id.  p.69. Conforme or iginal:  “Horst concluded that ancient Hebrew poetry had 
impressed a series of forms for the song trought which the mood and feel ing of 
lovers are expressed” .  
49 Athalya BRENNER. The Song of Songs,  p.36. 
50 Roland E. MURPHY. Op. Cit . ,  p.62. 
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         R. Murphy entende que ainda permanecem fragil idades na idéia 

de unidade preconizada por J. C. Exum: 

O problema é determinar quais dos pequenos traços esti l ísticos 
são, ou não, sinais seguros de uma estrutura, abordando-os à luz 
de outros fatores, tais como aqueles conteúdos aparentemente 
incongruentes e falta de seqüência coerente, que pesam contra a 
unidade l i terária51. 

 
         O resultado dos esforços por buscar um sentido unitário e global 

para o Cântico dos Cânticos, mostra a incompatibil idade entre estes 

poemas e métodos rígidos que não consideram um número amplo de 

fatores. Especialmente, observam-se dificuldades na concepção de que 

só pode haver uma unidade total ou, do lado oposto, uma diversidade 

tal que seria impossível a harmonização das partes que a formam. 

         Para R. Murphy, as dificuldades de estabelecer vínculos 

unificadores levaram à maior parte dos comentaristas  a entender que o 

Cântico dos Cânticos seja uma antologia, escrita por muitas pessoas e 

em diferentes momentos da história52.  

         Para A. Brenner, a diversidade do “acervo gramatical e 

terminológico do Cântico dos Cânticos”53 é o que torna “a lírica do 

Cântico dos Cânticos algo especial”54. No entanto, esta autora, dentro 

do seu entendimento do Cântico dos Cânticos como uma “coleção de 

poemas” visualizou também a existência de um “processo de 

associação” (process of association) conceitual e verbal sem haver 

necessariamente um plano lógico com começo, meio e fim; nem uma 

estrutura dramática, como uma “estória de amor” (love story). Assim, 

para esta autora, o Cântico dos Cânticos é uma coletânea lírica de amor 

(collection of love lyric) cujo tema lhe confere uma integridade sem lhe 

dar uma “unificação narrativa” (narrative unif ication)55.  

                                            
51 Ib id. .  Song of Songs,  p.62-63. “The problem is to determine whether or not 
minute sty l ist ic features are sure signs of structure,  assessing them in l ight of  
other factors,  such as seemingly incongruous content and lack of coherent 
sequence, wich wiegh against l i terary unity” .  
52 Roland E. MURPHY. Song of Songs,  p.  65.  
53 Athalya BRENNER. The Song of Songs. ,  p.  76. “Grammatical  and lexical  prof i le 
of the Song” .  
54 Ib id. ,  p.  31. “they const i tute a sty l ist ic- tecnical  prof i le that makes the lyr ics of 
the SoS unique” .  
55 Athalya BRENNER. The Song of Songs,  p.15-16. 
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         A suspeita da existência, no Cântico dos Cânticos, de uma 

unidade dinâmica dentro de uma diversidade harmônica é o que motiva 

o estudo a partir dos métodos histórico-tradit ivos. Suspeita-se que as 

chaves para compreender tanto a unidade quanto a diversidade dentro 

da coletânea sejam as dinâmicas da vida, da luta, do amor, das crenças 

e da capacidade humana de apropriação e ressignificação56.  

1.5 Unidade e diversidade nas particularidades 
literárias do Cântico dos Cânticos 

 
         Para R. Murphy as particularidades l ingüísticas e l i terárias do 

Cântico dos Cânticos se resumem a “aspectos de composição e esti lo”, 

dentre os quais ele trata os temas l i terários (l i terary topoi) e da 

prosódia57. Na pesquisa da l inguagem ou do vocabulário, se compara a 

terminologia usada no Cântico dos Cânticos com a de outros textos do 

Antigo Testamento, bem como com a l i teratura do Antigo Oriente. Nos 

temas l i terários, é feito um levantamento detalhado dos refrães e das 

repetições do Cântico dos Cânticos. Na prosódia, Murphy mostra a 

tensão entre regularidade e irregularidade na composição poética e a 

relação esti l ística entre os poemas do Cântico dos Cânticos e a poesia 

bíblica e do Antigo Oriente.  

         Para A. Brenner a problemática l i terária do Cântico dos Cânticos 

deve ser abordada através de dois aspectos: o assunto e a forma (matter 

and form). Para esta autora, como foi dito antes, “o amor é o assunto 

central do Cântico dos Cânticos”, onde “a sexualidade mútua é 

celebrada sem vergonha” e, por esta causa, além das questões formais 

da l i teratura, é necessário atentar para “os amantes, masculino e 

feminino”, que se apresentam de forma igualitária na sua relação, 

sendo que, “de fato, a/as feminina/as é/são a/as parceira/as 

predominante/es”58. Portanto, há também dentro do Cântico dos 

                                            
56 Esta suspeita,  ou pr imeira impressão, deixada pela histór ia da interpretação do 
Cântico dos Cânticos,  não se const i tui  em chave de le i tura,  mas, será explorada no 
decorrer da anál ise histór ico-tradit iva,  e,  especialmente,  no comentár io f inal .  
57 Roland E. MURPHY. Song of Songs,  p.67-91. 
 
58 Athalya BRENNER. The Song of Songs,  p.27-28. Conforme o or iginal “Love is 
the subject matter of the SoS ( . . . )The lovers,  male and female ( . . . )  in  fact,  the 
female/s is/are the predominant partner/s ( . . . )  mutual sexual i ty is celebrated 
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Cânticos uma rica diversidade relacional de gênero, na qual, mulheres e 

homens se intercalam no protagonismo da lírica amorosa.  

         Do ponto de vista formal, A. Brenner distingue entre monólogo, 

soli lóquio e diálogo. E, ainda quanto às questões formais, analisa o 

“esti lo”, onde a atenção recai sobre o paralelismo, ritmo, refrães ou 

expressões recorrentes, metáforas, repetições sonoras e jogos de sons e 

de palavras59.  

         Comparando a pesquisa de R. Murphy com a de  A. Brenner, 

apesar de algumas diferenças de abordagem quanto à categorização da 

problemática l i terária, é possível destacar alguns aspectos que devem 

necessariamente ser considerados na busca, tanto da diversidade quanto 

da unidade do Cântico dos Cânticos: 

a. Gêneros l i terários. 

b. Refrães e repetições. 

c. Terminologia ou vocabulário. 

d. Formas poéticas como soli lóquio, monólogo e diálogo. 

e. Relações de gênero. 

f.  Particularidades esti l ísticas (paralelismo, métrica, elementos 

sonoros, etc.). 

       Os elementos acima l istados têm, dentro da composição poética, a 

função de mostrar o dinamismo da l inguagem e a vivencialidade que a 

poesia busca reproduzir e exaltar. Não são meros acidentes nem 

necessariamente são parte de algum esquema ou estrutura pré-

concebida (como sistema universal de signos), mas podem, entendidos 

de forma pragmática, ser fruto da vida de quem compôs, cantou, 

transmitiu, e finalmente os fixou canonicamente dentro da Bíblia60. Por 

                                                                                                                             
without shame” .  A mesma autora (Mulheres, poet isas e escri toras,  p.  99) apresenta 
um quadro comparat ivo que classi f ica o conteúdo do Cântico dos Cânticos em 
poemas que são que expressam o ponto de vista da mulher,  do homem, coros e 
outros.  De um total  de 117 versículos,  61,5 são do ponto de vista da mulher,  40 do 
ponto de vista do homem, 6,5 com part ic ipação de corais e 9 versículos dentro da 
categor ia “outros”.   
59 Ib id. ,  p.30-32. 
 
60 Peter COTTERELL e Max TURNER. Linguist ics and bib l ical  interpretat ion,  
p.13, 18-19, abordam a l inguagem, dento do entendimento do sistema de 
comunicação humano (the human communicat ion sistem) ,  não apenas a part i r  do 
seu resultado semântico,  isto é,  um sistema de signos. Essa fala aconteceu na vida 
real dependendo não apenas do que fo i  “d i to”,  mas, também, dos fatores que 
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isso, é importante que a abordagem seja feita com uma mente aberta 

tanto para a unidade quanto para a diversidade. 

1.6 Unidade e diversidade nas questões sócio-
autorais do Cântico dos Cânticos 

 
         A problemática da unidade e/ou diversidade dentro do Cântico 

dos Cânticos passa também, como foi indicado anteriormente, pela 

questão autoral. Será que as características da composição do Cântico 

dos Cânticos permitem acreditar na existência de um único autor ou 

autora, ou permitem, por outro lado, ver um processo autoral 

diversificado?  

         O título e outras referências ao rei Salomão (Ct 1,1; 3,7.9.11 e 

8,11-12) têm alimentado a tendência, bastante comum, de buscar um 

único autor que, na sua genialidade, teria composto um obra poética tão 

maravilhosa como o Cântico dos Cânticos 61.  

         As hipóteses que encontram no Cântico dos Cânticos uma 

estrutura fixa e completa tendem, também, a defender a existência de 

único autor, masculino ou feminino. Para E. Bittencourt, o autor seria 

“um judeu para nós anônimo, mas certamente piedoso e bem versado 

em textos bíblicos, tendo escrito (...) talvez no século IV a.C.”62. S. 

Goitein, a despeito das teorias de autoria pós-exílica, defende que o 

Cântico dos Cânticos seria uma compilação realizada “em honra do rei 

Salomão por uma jovem, fi lha de nobre (ndyb), que foi trazida para a 

corte a fim de abri lhantar, com seu canto, as festas de Salomão”. A 

“jovem poetisa” não teria seguido uma sistemática rígida, mas 

esbanjado em “criatividade unificadora”, entrelaçando, na poesia, “seu 

próprio destino na estrutura-trama da sua composição” 63. 

                                                                                                                             
acompanharam a fala,  depois escr i ta,  como o que as pessoas estavam vest indo, a 
que quer iam se refer ir  às pessoas que tentavam se comunicar,  e coisas deste t ipo.  A 
pr imeira área (do sistema de signos) é chamam por eles “semântica” e a segunda 
“pragmática”.   
61 Marvin POPE. Song of Songs,  p.22-23. Segundo este autor,  a lguns comentar istas 
modernos apóiam a autor ia de Salomão em evidências internas do texto,  como a 
profusão do imaginár io natural  e nomes de plantas e animais que far iam parte dos 
amplos conhecimentos deste rei  (cf.1 Rs 5,13 [4,32]) . 
62 Estevão BETTENCOURT. O Cântico dos Cânticos,  p.27. 
63 S.D. GOITEIN. Cântico dos Cânticos:  uma compilação feminina,  p.73. 



 38 

         M. Dekers, partindo do estudo de M. Falk, chega também à 

“teoria da compilação”. Segundo esta teoria, o Cântico dos Cânticos, 

“em seus mais antigos estágios (...) provavelmente não era 

absolutamente um trabalho unificado, e sim vários poemas líricos, cada 

qual tendo sua própria integridade”64. No entanto, M. Dekers se esmera 

em demonstrar uma complexa estrutura que ela chama de “tímica” (ao 

redor de um tema) e, através de uma complexa argumentação 

semiótica65, rende-se à crença da maestria de um único autor ou autora: 

A poetisa ou poeta (...) compôs um belo cântico, porque ele ou 
ela foi capaz de entrelaçar a ambigüidade melancólica, tão típica 
do amor, na poesia (...) Talvez o poeta queira revelar alguma 
nova sabedoria para o leitor66. 

 
         A atribuição desta ou de qualquer outra peça l i terária à 

genialidade poética de um/a único/a autor/a parece tranqüil izar a mente 

de alguns, ou algumas, comentaristas, que parecem não suportar a 

indefinição provocada pela possibil idade de uma produção ser coletiva. 

No entanto, A. Pelletier entende que “quando se trata de textos 

bíblicos, devemos renunciar de vez à visão moderna, muito simplista, 

da redação de um livro por um só autor”67. 

         À percepção de A. Pelletier juntam-se outros estudos que 

preferem entender a coletânea, coleção ou antologia, como resultado da 

ação de diversos grupos de pessoas, em um longo processo de 

composição. Para A. Brenner, o Cântico dos Cânticos contém poemas 

com “esti los variados, variados panos de fundo, e diferentes datas”, o 

que deve ter exigido um grande trabalho editorial e pode explicar a sua 

simetria estrutural e coesão interna, apesar da sua diversidade. No 

entanto, A. Brenner acha impossível determinar a identidade da pessoa 

                                            
64 Márcia FALK. Love Lir ics from the Hebrew Bible,  p.  132-153, apud M. 
DEKERS. A estrutura do Cântico dos Cânticos,  p.194.  
65 M. DEKERS. Op. Cit . ,  p.  197. A autora apresenta em nota de rodapé a teor ia 
semiót ica de Greimas, baseada na teor ia dos signos de F. Saussure, da chamada 
“Escola de Par is” .  
66 Ib id. ,  p.  221.  
67 Ane-Marie PELLETIER. Cântico dos Cânticos,  p.45. 
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ou pessoas responsáveis pela coleção, podendo-se apenas dizer que este 

trabalho teria terminado entre os séculos V e III a.C68.  

         Dever-se-ia aceitar a impossibil idade de determinar as 

características vivenciais das pessoas que participaram do processo de 

formação do Cântico dos Cânticos? Não seria este o campo em que os 

estudos histórico-tradit ivos poderiam dar uma importante contribuição? 

         No seu estudo sobre as raízes culturais femininas do Cântico dos 

Cânticos, as pesquisadoras J. Bekkenkamp e F. van Dijk, comparam 

este poema com o Cântico de Débora (Jz 5), o Cântico de Ana (1 Sm 

2,1-10) e outras expressões poéticas de mulheres no Antigo 

Testamento. Estas pesquisadoras mostram que há, na cultura poética 

feminina, formas de determinar grupos responsáveis pela transmissão e 

preservação deste tipo de poesia.  

        Embora a interpretação do Cântico dos Cânticos tenha sido 

dominada pela idéia de um “escritor masculino individual”, o estudo 

destas autoras permite concluir que o Cântico de Débora e o Cântico 

dos Cânticos são “os dois textos que, provavelmente, melhor refletem 

uma tradição oral de cânticos de mulheres”69. 

         O estudo destas duas pesquisadoras, dentro de uma área pouco 

explorada pela pesquisa bíblica, explora a “tradição”, isto é, o processo 

de transmissão e preservação de manifestações culturais e religiosas 

feito por grupos humanos e não apenas por autores individuais.  

        Outro estudo de F. Van Dijk-Hemmes, que compara a profecia de 

Oséias com o Cântico dos Cânticos, sugere o uso do método 

narratológico de Mieke Bal, que realiza uma análise em três níveis, 

através de perguntas que podem ser feitas ao texto como: Quem fala? 

Quem conta a história e em quais momentos os locutores se alternam 

com o/a narrador/a (anônimo)?Quem vê? Que imagem da realidade 

(imaginativa) é apresentada para nós? De que ponto de vista? Através 

dos olhos de quem vem a história? Quem age? Que relações existem 

                                            
68 Athalya BRENNER. The Song of Songs,  p.65. Conforme or iginal:  “The col lect ion 
as i t  stands contains poems of various sty les,  varied backgrounds, and di fferent 
dates” .   
69 Jonneke BEKKENKAMP e Fokkel ien VAN DIJK. O Cânon do Ant igo Testamento 
e as tradições culturais das mulheres,  p.90,94. 
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entre os personagens da narrativa e os eventos nos quais eles estão 

envolvidos? Como os personagens se relacionam entre si? 

         Segundo F. van Dijk-Hemmes, a importância deste método 

consiste em permitir “estabelecer conexões entre características 

textuais e significado social”70, sendo que também convida a atentar 

para o imaginário. Assim como a narrativa, também a poesia expressa 

experiências do cotidiano, ainda mais quando se trata de “poesia 

popular”. Mesmo que, nesta pesquisa, entenda-se que este método não 

possa ser aplicado diretamente ao Cântico dos Cânticos, por se tratar 

de poesia e não de narrativa, ainda é possível guiar-se por perguntas 

como as mencionadas acima. Considerando quem fala, quem vê e quem 

age, também é possível identificar ambientes e grupos humanos que 

participam de uma composição poética. No entanto, o amplo uso da 

metáfora, a l iberdade de expressão e a função social da poesia fazem 

com que se devam buscar respostas através de análises de l inguagem, 

esti lo e imaginário, bem mais complexas na poesia do que na narrativa. 

Ou seja, não pode ser aplicado o método de Mieke Bal de forma 

automática, mas ele pode ser considerado como uma fonte de 

inspiração, que incentiva a compreensão do processo de composição de 

um texto através de grupos humanos, geradores e transmissores.  

         C. Meyers é outra pesquisadora que considera que no imaginário 

há evidências das raízes populares do Cântico dos Cânticos. Segundo 

esta autora, “uma análise do mundo social ou do ambiente do Cântico 

dos Cânticos” mostra a predominância de dois lugares vivenciais: o 

ambiente rural ou pastori l  e o ambiente doméstico. Estes ambientes 

complementares apontam, segundo C. Meyers, para a casa camponesa, 

“com seus membros indo e vindo em suas atividades cotidianas”, onde 

“o contexto natural” é o lugar ideal “para os encontros secretos e os 

desejos dos amantes”. Enfim, a “mutualidade erótica” e a 

“predominância dos personagens e da l inguagem femininos” fazem do 

Cântico dos Cânticos “um trabalho popular”. Possivelmente, o mais 

“popular” de todos os textos bíblicos71.  

                                            
70 Fokkel ien VAN DIJK-HEMMES. A imaginação do poder,  p.179. 
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           G.Gerleman entende que o Cântico dos Cânticos teria origem 

aristocrática e não popular (Volksdichtung)72, como entende C. Meyers. 

Os argumentos a favor de uma origem aristocrática do Cântico dos 

Cânticos se apóiam em argumentos como: 

a. As referências ao rei. 

b. Imagens como adegas, grades, portas e janelas e mesmo a 

construção de uma casa - ou palácio - de cedro e cipreste (Ct 

1,7), que poderiam apontar para o ambiente da cidade e da corte. 

c. Belos jardins que rodeariam o palácio - chamados por A. 

Niccacci de “edículas” - seriam o lugar íntimo e romântico do 

encontro de jovens amantes da corte 73.  

d. O esti lo refinado da poesia corresponderia a um ambiente erudito 

próximo à vida palaciana74. 

         Este t ipo de argumentação mostra que a questão sócio-autoral do 

Cântico dos Cânticos não é tão unívoca para se afirmar, 

peremptoriamente, que se trata de poesia popular ou camponesa, ou, 

então, de poesia aristocrática ou palaciana. Pode haver espaço para 

ambas as hipóteses! Contudo, a discussão sobre possíveis origens 

populares ou aristocráticas da poesia do Cântico dos Cânticos reforça a 

idéia da existência de mais de uma linguagem e de diversos 

imaginários, nos quais podem ser colhidas informações sobre os 

diferentes grupos humanos que participaram do seu processo de 

composição. 

1.7 Um entendimento da unidade que não suprima a 
diversidade 

 
         O Cântico dos Cânticos pode ser entendido como coletânea ou 

antologia, em virtude de sua diversidade mais do que pelas evidências 

de um processo global de composição. Para buscar o sentido global, 

sem negar a diversidade, devem ser encontrados princípios de 

                                                                                                                             
71 Carol  MEYERS. O imaginário de gênero,  p.235. 
72 Apud. Richard N. SOULEN. Os wasfs do Cântico dos Cânticos,  p.247. 
73 A.  NICCACCI,  A casa da sabedoria,  p.193-194. 
74 Raymond TOURNAY e Mir iam NICOLAY. El Cantar de los Cantares,  p.13. 
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associação entre os poemas da coletânea75. O desafio exige um olhar 

próprio e uma abordagem metodológica das tradições, que leve a uma 

compreensão alternativa, permitindo o entendimento do sentido de cada 

poema dentro de subgrupos poéticos e que, por sua vez, indique como 

estes conjuntos passaram a fazer parte do processo de composição e 

ressignificação do sentido global da coletânea76.           

                   A. e Ch. Bloch, em sentido contrário à compreensão do 

Cântico dos Cânticos como coletânea ou antologia, defendem a unidade 

da coletânea acima da sua diversidade. Para eles o Cântico dos 

Cânticos não segue a forma, claramente compilatória, apresentada em 

Provérbios e Salmos. Mesmo assim, estes pesquisadores, admitem a 

possibil idade de ter havido um ou mais redator/es ou redatora/as, 

capazes de coletar os poemas e colocá-los juntos, através de refrães e 

múltiplas referências cruzadas: 

Uma possível fonte do poeta podem ter sido cantos populares ou 
poemas de amor seculares apresentados em banquetes e festivais 
e transmitidos oralmente por, quem sabe, centenas de anos. De 
fato, grande parte da poesia na Bíblia originou-se na tradição 
oral e circulou na boca do povo muito antes de ser escrita77. 

 
         Por causa desta tensão constante entre diversidade e unidade no 

Cântico dos Cânticos, deve ser considerada a advertência deixada pela 

história da interpretação, evitando as teorias extremas. Se, por um lado, 

o Cântico dos Cânticos não parece se apresentar como uma obra 

homogênea e unitária, fruto da genialidade de um único autor, também 

parece muito difíci l , mesmo que mais viável, acreditar que se trate de 

                                            
 
 
75 Athalya BRENNER. The Song of Songs,  p.15-16. Esta autora,  que defende a idéia 
da “coleção”,  aponta para um “general p lot”  e para pr incípios de associação entre 
os poemas individuais,  que podem ser reconhecidos pelos menos em parte.  
76 B.  DUPUY. Tradit ion et veri té,  p.  220, na definição de tradição, inclui  a 
compreensão do processo de elaboração (oral  e escr ita)  e de ressignif icação de 
outros mater iais:  “Esta tradição comum está fundada sobre um ‘retorno às fontes’.  
Ela permite d iscernir  o que fo i  dado na sua or igem e o que fo i  objeto de adjunções 
ou de desenvolvimentos poster iores” (Cette tradit ion commune est fondée sur un 
‘ retour aux qui fut  l ’objet d ’adjonct ions ou de développements ul tér ieurs” .  
77 Ar ie l  e Chana BLOCH. The Song of Songs,  p.20. Conforme or iginal:  “One source 
avai lable to the poet may have been fo lk lyr ic or secular love poems performed at 
banquets and fest ivals and transmitted oraly for perhaps hundred of years.  Indeed, 
much of the poetry in the Bible or ig inated in the oral  t radi t ion,  and circulated in 
the mouths of the poeple long before i t  was wri t ten down” .  
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um conjunto de poemas aleatoriamente compilados em um tipo de 

“cancioneiro do amor”. Há tantas evidências de diversidade, no campo 

da terminologia e do imaginário, quanto há evidências de esforços de 

harmonização e costura da coletânea durante seu processo de formação.  

         Dentro destes l imites, a pesquisa histórico-tradit iva irá buscar 

sinais, conexões, subestruturas, diálogos interculturais, ou imaginários, 

capazes de esclarecer as origens e as relações internas que se 

estabeleceram durante o processo de formação do Cântico dos Cânticos. 

         No próximo capítulo, apresentar-se-á um instrumental 

metodológico capaz de orientar a análise e revelar a existência de 

diversas tradições no processo de composição do Cântico dos Cânticos. 

Trata-se, em suma, da busca da beleza tanto da diversidade, rica e às 

vezes contraditória, quanto da beleza da unidade em uma variada e, às 

vezes, confusa conjunção de elementos diversos. Enfim, descobrir toda 

a beleza do mais belo canto da Bíblia. 

          

 
  

 

 

 

 

 

 

2. INSTRUMENTAL METODOLÓGICO 
 
 
         Para identificar possíveis tradições no processo de formação do 

Cântico dos Cânticos, é necessário um arcabouço metodológico que 

permita reconhecer, na apresentação final do texto, pistas de diferentes 

tradições. A suspeita de uma participação diversificada no processo de 

formação da coletânea precisa ser delimitada e definida, 
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concretamente, no vocabulário, esti lo poético e imaginário. Ao mesmo 

tempo em que é necessário separar, diferenciar e relacionar grupos de 

poemas que possam pertencer a diferentes tradições há que se ver 

como, a partir das suas características particulares, contribuíram para o 

resultado presente na composição final.  

         J. B. Bauer define “tradição”, em um sentido ativo, como “a ação 

humana de transmitir algo” e, pela sua ação intencional, como “sujeito 

dessa transmissão”. Já “em sentido objetivo, a tradição designa o 

objeto da transmissão”, isto é, “aquilo que é transmitido” 78.  

         A busca das tradições que participaram do processo de formação 

do Cântico dos Cânticos deve, então, partir do que foi transmitido para, 

através dos sinais de transmissão ali f ixados (na versão canônica do 

texto), poder identificar a ação transmissiva e, enfim, chegar à 

identificação de sujeitos transmissores.  

         O processo metodológico inclui a desconstrução e reconstrução 

do texto. Para atingir este objetivo conta-se com diversos métodos que, 

combinados, permitem o reconhecimento de indicativos tradit ivos nos 

textos, possibil i tando o desenho de uma trama complexa, que vai se 

tecendo desde as suas possíveis origens orais, passando pelos trabalhos 

redacionais e editoriais, até alcançar uma compreensão global do 

processo que levou à fixação canônica. 

          Para definir o instrumental metodológico histórico-tradit ivo 

partiu-se da sistematização feita por Odil Hannes STECK (Old 

Testament Exegesis, a guide to the methodology,) que oferece uma 

descrição concisa e objetiva destes métodos.  

2.1 A história da transmissão oral  
 
         O método histórico-transmissivo reconhece a oralidade, antes, 

durante e depois da transcrição dos textos79. As evidências da 

transmissão oral podem ser encontradas nos textos cuja composição 

apresenta sinais de compilação ou conjunção de partes originariamente 

independentes.  

                                            
78 Johannes B. BAUER. Dicionário de Teologia Bíbl ica,  Vol.  I I ,  p.  1115. 
79 Odi l  Hannes STECK .  Old Testament Exegesis, p.63. 
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         A identificação, nos textos, dos elementos originários da cultura 

oral passa pela identificação de pequenas unidades (small units), que 

permitiam primeiramente sua reprodução oral e a descrição de ações 

correspondentes à prática da transmissão oral (spoken actions) como os  

momentos l i túrgicos, festas, reuniões, etc. 

         O método histórico-transmissivo não se l imita ao levantamento 

das pequenas unidades que, posteriormente, formaram um determinado 

texto bíblico. O interesse deste método se estende para a forma de 

desenvolvimento do texto a partir das suas origens e práticas orais, 

extraindo as influências significativas que esta fase teve sobre o texto 

como um todo. 

         A aplicação do método histórico-transmissivo se dá em duas 

fases: 

a. A fase analít ica (desconstrução) que, partindo da forma escrita, 

busca seus diferentes componentes ou partes do texto (com 

atenção especial para os princípios citados acima). 

b. A fase sintética (reconstrução) que, partindo dos resultados 

alcançados na fase anterior, busca determinar o processo de 

transmissão das formas orais reconhecíveis. 

         A pesquisa possibil i tada pelo método histórico-transmissivo pode 

ser complementada pelos métodos da história da redação, da história da 

forma e da história da tradição. Graças aos dados oferecidos pelo 

método histórico-transmissivo pode-se chegar até a pré-história oral do 

texto, na qual se inicia o processo de reconstrução80. 

2.2  A história da redação 
 
         A história da redação vai analisar os textos através de seus 

processos de redação e editoração. Há evidências de trabalho 

redacional quando é possível identificar acréscimos em textos originais 

ou verificar a existência de uma produção autônoma inserida de forma 

escrita. O estudo da história da redação, dentro do processo histórico 

de formação e desenvolvimento dos textos bíblicos, permite a 

                                            
 
80 Odi l  Hannes STECK .  Old Testament Exegesis, p. 67. 
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descoberta de novos atores, chamados de “redatores”. Já, como sinais 

de editoração, se buscam aquelas pistas que indiquem como um 

determinado texto foi compilado, inserido ou sistematizado, por um 

grupo de pessoas que não são as mesmas que o produziram de forma 

oral ou escrita. Estes novos atores são chamados de “editores”, sendo 

que um mesmo grupo tradit ivo pode ter sido redator e editor de 

materiais recebidos de outras tradições.  

         Dentro deste nível da pesquisa, o método histório-redacional 

estuda, basicamente, a redação em dois momentos, a saber: a primeira 

versão escrita (seja como sistematização da tradição oral ou como 

criação propriamente redacional) e a continuação de um texto por um 

novo conteúdo redacional 81. 

         No que se refere aos elementos propriamente redacionais, este 

método distinguirá quatro categorias: 

a. Pequenos acréscimos adicionados aos conteúdos originais com 

novos conteúdos ou teologias. 

b. A presença de acréscimos dentro da estruturação global do texto, 

buscando conferir-lhe unidade ou um sentido mais ou menos 

coerente como totalidade. 

c. A reestruturação editorial global de um texto que já possuía uma 

unidade estrutural e redacional, buscando mudar sua perspectiva 

através de uma nova "luz" dada por uma "macro-estrutura". 

d. A junção editorial de dois ou mais materiais pré-existentes 

formando um novo conjunto. 

         O método da história da redação vê o texto como o produto de 

um ou mais trabalhos redacionais e/ou editorais. Dentro do texto, deve 

ser possível visualizar elementos antigos e novos, mudanças de 

contexto, etc. 

2.3 A história dos gêneros literários 
 
         O. H. Steck82 apresenta, dentro da crít ica das formas l i terárias, a 

análise do gênero l i terário. O método se propõe a identificar um gênero 

                                            
81 Ib id. ,  p.  80s. 
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l i terário e as pessoas envolvidas no seu uso em uma determinada época 

e lugar. 

         Segundo O. H. Steck, cada gênero l i terário tem sua história. 

Portanto, o método da história dos gêneros l i terários poderá determinar 

seu uso durante alguns dos estágios do processo de transmissão e/ou de 

redação do texto 83. Através do estudo comparativo de gêneros l i terários 

também é possível visualizar o relacionamento entre o texto estudado, 

a l i teratura do Antigo Testamento e a l i teratura e iconografia do Antigo 

Oriente.  

          Dentro deste método, deve ser feito o levantamento da relação 

entre a l inguagem e construção do texto, sendo que, para determinar 

esta relação, devem ser analisados os elementos constitutivos da 

sintaxe (constructual elements), assim como a intencionalidade do 

gênero l i terário, atravé de: 

a. Levantamento de possíveis matrizes associadas a palavras 

típicas, conteúdos e conceitos, dentro dos marcos históricos e 

culturais associados ao Antigo Israel ou à l i teratura do Antigo 

Oriente. 

b. Levantamento das diferentes formas que os gêneros l i terários 

assumem dentro do texto e o lugar que ocupam, determinando 

assim sua autonomia, ou interdependência, no processo histórico 

de transmissão e de formação.   

2.4 A história da tradição 
 
         O método da "história da tradição" parte da idéia de que as 

pessoas responsáveis pelo processo autoral (oral e/ou escrito) viveram 

dentro de um mundo cultural, participando das ações que o 

caracterizavam84. A participação dos/as autores/as no seu contexto 

cultural se expressa em determinadas categorias materiais ou 

simbólicas que são incorporadas à sua l inguagem e à temática da sua 

produção l i terária. Assim, certos temas e a forma como são tratados, 

                                                                                                                             
82 Odi l  Hannes STECK .  Old Testament Exegesis,  p.114s. 
83 Ib id. ,  p.114. 
84 Ib id. , p.127s. 
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podem caracterizar um determinado grupo autoral ou uma tradição, 

podendo também vinculá-la a uma determinada época e local. 

         Este método parte do pressuposto analít ico de que os/as 

autores/as viviam dentro de um contexto cultural israelita, mas que 

também participavam do contexto do Antigo Oriente Próximo. Cabe a 

este método determinar quanto do texto é uma assimilação ou expressão 

de elementos comuns às culturas do Antigo Oriente e quanto é uma 

contribuição cultural ou teológica propriamente israelita. É possível 

encontrar as matérias primas culturais no seu imaginário, em 

expressões idiomáticas e em convenções l ingüísticas85. 

         Os temas tratados e os conceitos apresentados em um texto são 

importantes para o método histórico-tradit ivo, revelando, dentro dos 

textos, os processos compactos de reflexão com os quais se interpreta a 

realidade. As formas como se desenvolvem os processos de reflexão 

são diferentes, dependendo do grupo responsável pelo processo 

tradit ivo-autoral, tanto dentro do contexto israelita, quanto do Antigo 

Oriente.  

         O método histórico-tradit ivo busca, no texto, a "ponta do 

iceberg" de uma ou mais tradições preservadas e desenvolvidas por 

diferentes grupos humanos.  A tarefa é essencialmente identificar 

"conteúdos fixos" (f ixed contents)86, que evidenciam, na produção 

l i terária, a forma de expressão de um determinado grupo em um 

determinado contexto.  

         Steck apresenta os seguintes passos metodológicos: 

a. Observar onde a terminologia é homogênea (concordante) e onde 

há discordâncias terminológicas. 

b. Buscar as partes (l ivro ou bloco) em que são usadas 

terminologias semelhantes, juntando-as, e mostrando a produção 

de um mesmo grupo tradit ivo (referência cruzada). 

c. Buscar referências, dentro e fora de Israel, que permitam saber a 

extensão ou influência cultural presente na produção de cada 

                                            
85 Luis Alonso SCHÖKEL. Estudios de Poét ica Hebrea,  p.278-279. Segundo 
Schökel,  a síntese imaginat iva,  do ponto de vista poét ico,  acontece no momento da 
vivência que encontra como fórmula de expressão, a imagem. A anál ise poét ica não 
deve tentar ret i rar  a imagem, mas traduzi- la para a l inguagem cientí f ica.  



 49 

grupo tradit ivo, ampliando o reconhecimento das tradições para 

além de um texto específico ou até mesmo da l i teratura bíblica. 

         Enfim, o método histórico-tradit ivo busca sintetizar todas as 

informações recolhidas através de outros métodos para, através do 

cruzamento de dados, chegar a determinar as características de 

diferentes tradições e suas relações sincrônicas (coexistência) ou 

diacrônicas (ressignificando os materiais de tradições precedentes).  

 

 

 

 

2.5 O marco histórico do texto 
 
         Toda a l i teratura do Antigo Testamento participa do grande marco 

histórico do Antigo Israel e do Antigo Oriente, sendo que cada texto 

reflete seu contexto de uma forma particular.  

         A cada grupo tradit ivo corresponde a um determinado contexto 

marcado por seus eventos históricos, participando deles a partir do seu 

próprio horizonte vivencial. O método histórico busca determinar o 

contexto expresso, de forma explícita ou implícita, nos textos. Busca, 

assim, determinar esses possíveis contextos, usando instrumentos de 

análise comparativa com outros textos, os documentos do Oriente 

Antigo e outras informações fornecidas pela arqueologia.           

         A análise sociológica é um instrumental metodológico 

complementar a este método, uti l izado especialmente na América 

Latina também chamada, por alguns, de “interpretação histórico-

materialista”87. Essa metodologia vê expressões religiosas e culturais 

como produto de um contexto sócio-histórico, sendo construídas a 

partir da posição social dos/das autores/as. Assim, os dados 

sociológicos obtidos no texto e suas conexões contextuais, podem 

indicar as tendências hermenêuticas de cada grupo humano. Steck 

conclui que este método adquire maior relevância quando o texto ganha 

                                                                                                                             
86 Odi l  Hannes STECK .  Old Testament Exegesis,  p.134s. 
87 Odi l  Hannes STECK. Old Testament Exegesis, p.155. 
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força autoritativa (com o uso no culto público, uso institucional e a 

canonização).  

         Para se determinar o marco histórico-sociológico de um texto 

deve-se colocar especial atenção em: 

a. Datação do texto (conforme determina o método histórico). 

b. Ambiente histórico (eventos históricos e as forças econômicas, 

sociais, polít icas e religiosas dentro e fora de Israel, que podem 

ter influenciado a temática dos textos). 

c. Levantamento da realidade mencionada no texto ou levantamento 

dos eventos que o texto destaca, dentro da sua realidade passada 

ou presente. 

d. Identificação do grupo social responsável pelo texto e 

destinatários da sua produção l i terária (seu sentido nacional, 

internacional, polít ico, religioso, público ou doméstico e suas 

possíveis combinações). 

e. Determinar as intenções intelectuais, teológicas, religiosas, 

sociais, polít icas e culturais do texto dentro da realidade dos/as 

seus autores/as e do/s grupo/s destinatário/s 88. 

2.6 Aplicação do instrumental metodológico na 
pesquisa das tradições no Cântico dos Cânticos 

 
         Para identificar possíveis tradições orais e escritas, dentro do 

Cântico dos Cânticos, partiu-se da versão hebraica ou canônica, assim 

como foi fixada no texto massorético, que, conforme a crít ica, 

manteve-se bem preservada89. Depois se buscarão seus conteúdos fixos, 

principalmente no campo terminológico, mas também nos seus esti los 

poéticos e seus imaginários. 

         Concomitantemente ao estudo terminológico, esti l ístico e 

cultural do Cântico dos Cânticos, se faz necessário atentar para as 

                                            
88 Odi l  Hannes STECK. Old Testament Exegesis, p.156. 
89 Roland E. MURPHY. Song of Songs,  p.  7-11. Este autor aponta para alguns 
trechos onde o texto massorét ico pode apresentar problemas na forma de sua 
vocal ização, como em 6,12. No entanto,  ele conclui  que as outras versões 
hebraicas oferecem mínimos reparos em relação ao texto massorét ico.  Marvin 
POPE. (Song of Songs,  p.  21) entende que o texto massorét ico encontra-se em 
excelente estado de preservação se comparado com outros textos 
veterotestamentár ios.  
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relações de gênero, já que estas poesias de amor expressam desejos e 

sentimentos a partir de corpos femininos e masculinos. A. Brenner 

entende que, para uma correta compreensão destes poemas, deve haver 

uma atenção especial para este t ipo de relação: 

Uma vez que a maior parte de Ct é atribuída tanto a vozes 
femininas em primeira pessoa quanto às suas contrapartes 
masculinas, a partir do discurso, podem ser reconstruídos 
estereótipos de comportamento verbal sexual/erótico (...) cada 
poema pode ser l ido duplamente: como se fosse produto de 
autoria masculina, ou, pelo contrário, de autoria feminina90. 

 
         Importa, do ponto de vista das relações de gênero, saber se a 

l inguagem é expressa por vozes femininas ou masculinas. Deve também 

ser especificado onde há a exclusividade da voz feminina ou masculina, 

assim como a reciprocidade entre ambas.  

          Na delimitação das tradições deve-se buscar, também, seguindo 

os passos indicados pelo método histórico-transmissivo, sinais de 

oralidade e outras características internas dos poemas. Para a 

descoberta de características particulares de cada poema, ou grupo de 

poemas, devem ser aplicados os métodos da história da redação e da 

história dos gêneros l i terários. Desta forma, irá sendo desenhado o 

processo de formação do texto, caracterizado seja por suas origens 

mais próximas à oralidade ou por suas relações de esti lo, redação e 

edição. 

         Os elementos comuns entre os poemas são o primeiro indicativo 

de uma tradição, mas também podem mostrar como ela ressignificou 

uma tradição ou tradições anteriores. Estes elementos comuns também 

podem apontar para um imaginário próprio ou para a participação em 

um imaginário mais abrangente. Assim, paulatinamente, pode-se 

visualizar uma seqüência diacrônica entre as tradições, ingressando, 

assim, no campo do método da história das tradições. 

         Finalmente podem ser delimitados os conteúdos vivenciais 

fixados na poesia e relacioná-la, para além dos seus aspectos 

meramente l i terários, ao contexto cultural e religioso do Antigo 

                                            
90 Athalya BRENNER. Introdução à coleção,  p.32. 
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Oriente, através da análise detalhada do imaginário contido na 

coletânea.  

         A análise do imaginário poético permite compreender a forma 

como cada tradição trabalhou a sua relação com o meio ambiente e com 

os símbolos culturais e religiosos comuns ao Antigo Oriente. Também, 

dentro da análise do imaginário, são levantadas as suspeitas 

sociológicas que ajudam a entender a relação dos grupos com seu 

contexto. Qual seria a função social e polít ica destes poemas? Como o 

grupo expressa, na sua l inguagem e imaginário, a função social e 

polít ica da sua poesia? Enfim, quer se saber de que forma os fatores 

econômicos, polít icos, sociais e religioso-culturais motivaram a 

produção poética.  

       Reunidas as informações fornecidas pela análise do vocabulário, 

gênero, esti lo e imaginário, podem ser elaboradas hipóteses sobre os 

possíveis contextos históricos, seguindo, para isso, os critérios 

oferecidos pelo método que delimita o contexto histórico. O Cântico 

dos Cânticos – como acontece nas coletâneas de Salmos, de Provérbios 

e de Lamentações – oferece algumas dificuldades na determinação 

precisa dos contextos históricos. Algumas das tradições a serem 

identificadas no Cântico dos Cânticos podem ter uma relação mais 

estreita com um determinado contexto histórico do que outras. Por isso, 

os possíveis marcos históricos serão apresentados em forma de excurso, 

permitindo que os/as leitores/as possam por si mesmos/as avaliar seu 

valor hermenêutico. 

       Os critérios fornecidos pelo método da história das tradições 

funcionam como elemento sintetizador das descobertas alcançadas pela 

aplicação de outros métodos de pesquisa. Este método oferece a base 

para a busca dos significados de cada tradição, explorando suas 

potencialidades históricas, culturais, teológicas e antropológicas. 

Enfim, a síntese tradit iva convida para uma hermenêutica global do 

Cântico dos Cânticos a partir das novas descobertas. 

         Sendo assim, dever-se-á chegar a blocos de poemas delimitados e 

definidos, acompanhados das suas características próprias, fazendo, 

então, o comentário de cada tradição, em relação à forma como 



 53 

expressa o assunto central, isto é, o amor erótico, dentro do seu próprio 

processo de reflexão. 

2.6.1 Estratégia de desenvolvimento da pesquisa 
 
         A complexidade, textual e metodológica, proposta nesta pesquisa 

faz necessário fixar uma estratégia. O ponto de partida será, portanto, o 

conjunto de dados já oferecidos pelas pesquisas anteriores, para depois, 

através da aplicação dinâmica do instrumental metodológico, visualizar 

as novas possibil idades abertas pela perspectiva histórico-tradit iva. 

         As principais pistas deixadas pela história da pesquisa do 

Cântico dos Cânticos sobre a existência de conjuntos de poemas com 

diferentes l inguagens são: 

a. O gênero wasf como característica particular da coletânea. 

b. A conjura das fi lhas de Jerusalém como elemento estruturante da 

coletânea. 

c. O t i tulus como elemento redacional/editorial de caráter 

canonizante.         

         A história da pesquisa mostra, como foi apresentado 

anteriormente, que dentro dos poemas do Cântico dos Cânticos há 

sinais tanto de diversidade quanto de unidade, como refrães, fórmulas e 

repetições em geral, l igações terminológicas, relações de gênero e 

características esti l ísticas. Todas estas informações constituem uma 

base para determinar a existência de diferentes tradições, sua extensão 

e relacionamentos dentro do Cântico dos Cânticos. 

2.6.2 Os wasfs 
 
        Os poemas chamados wasfs são apontados por grande parte da 

pesquisa como um gênero l i terário peculiar do Cântico dos Cânticos. O 

poema wasf tem como característica a descrição do corpo, parte por 

parte, em geral, iniciando na cabeça e seguindo em direção aos pés91. 

                                            
91 Richard N. SOULEN. Os wasfs do Cântico dos Cânticos,  p.  241. Este autor 
expl ica que wasf em árabe signif ica “descr ição”.  Márcia FALK (O wasf,  p.  253),  
além de apresentar o mesmo sent ido or iginal árabe, acrescenta que se trata de “um 
t ipo de poema ou fragmento poét ico que descreve, por meio de uma sér ie de 
imagens, as partes do corpo do homem e da mulher”. 
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No entanto, o valor tradit ivo destes poemas ainda não foi 

suficientemente explorado. A. Brenner se refere ao imaginário dos 

wasfs como “extravagante e sensual”, que nem sempre evidencia “uma 

intenção temática” e cujo “imaginário e conteúdo emotivo têm sido 

muito debatidos pelos estudiosos/as da Bíblia e usualmente (...) mal 

entendidos”92.  

         Para R. Soulen, estes poemas “são reconhecidos como exemplos 

de um particular gênero l i terário da poesia erótica de amor que difere 

de outros poemas, na antologia do Cântico dos Cânticos”.  Para este 

autor, “a questão ora importante e colocada de forma simples é (...) a 

função, individual ou no conjunto, das imagens destes wasfs” 93.  

        Desta forma, os wasfs são um campo férti l  para buscar dentro 

deles, e na sua relação com o resto da poesia presente no Cântico dos 

Cânticos, a ação de um ou mais grupos tradit ivos. 

2.6.3 A conjura das filhas de Jerusalém 
 
         A conjura das fi lhas de Jerusalém foi entendida por algumas 

pesquisas e comentários como chave para a compreensão de uma 

estrutura global da coletânea94. R. Murphy indica que, para muitos 

comentaristas, as conjuras “foram julgadas como sendo a conclusão de 

uma unidade maior dentro do Cântico dos Cânticos”95.  

         Teria uma possível tradição das fi lhas de Jerusalém um caráter 

redacional, e até editorial sobre a coletânea, ou podem ser considerados 

um mero recurso poético? A intenção e o grau de independência da 

conjura das fi lhas de Jerusalém, em Ct 2,7; 3,5; 5,8 e 8,4, representa 

um desafio para a busca de uma tradição poética autônoma. 

                                            
92 Athalya BRENNER. The Song of Songs,  p.  30. Conforme o texto or iginal em 
inglês: “the imagery of the wasf is extravagant and sensuous. I ts appropiateness, 
however,  is not a lways evident,  nor i t  thematic intent ion (. . . )  the wasf poems, their 
imagery and emotive content,  have been much debated by bib l ical  scholars and 
often, as Falk points out,  misunderstood” .  
 
93 Richard N. SOULEN. Os wasfs do Cântico dos Cânticos e a hermenêutica,  p.  
241-242. 
94 Mi l ton SCHWANTES (Debaixo da macieira,  p.41) usa o refrão das f i lhas de 
Jerusalém como indicat ivo da divisão do Cântico dos Cânticos em cinco partes.  
95 Roland E. MURPHY. Song of Songs,  p.  77. Conforme o or iginal:  “Each of these 
ocurrences marks what many commentators have judged to be the conclusion of a 
major poet ic unit  in the Song” .  
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2.6.4 Titulus 
 
         O t i tulus, Ct 1,1, é apontado por quase a unanimidade dos 

comentários como uma subscrição ou acréscimo que buscou vincular o 

Cântico dos Cânticos à figura de Salomão com sentido autoritativo96. P. 

Andiñach identifica este versículo como “um acréscimo redacional 

tardio”97. A observação de P. Andiñach se constitui, em si mesma, um 

desafio no sentido de descobrir quem teria colocado este título. Seria 

este um sinal de uma tradição redacional e/ou editorial tardia?  

         No entanto, o desafio de buscar uma tradição não pode ficar 

l imitado a apenas um versículo. Portanto, a partir deste título, como 

sinal de uma intenção redacional/editorial ou tertius comparationis, se 

tentará identificar outros poemas e possíveis inserções que possam ser 

associadas a ele. 

2.6.5 Refrães e repetições 
 
         Os refrães, repetições e fórmulas, além da conjura das fi lhas de 

Jerusalém, marcam profundamente os poemas do Cântico dos Cânticos. 

N. Gottwald l ista 19 refrães e repetições distribuídos por toda a 

coletânea e indica que as repetições podem dar, em alguns casos, 

impressão de ser refrães, mesmo que, segundo este autor, 

“freqüentemente não existe nenhum modelo perceptível nas 

repetições”98.    

         Para R. Murphy os refrães e repetições podem ser reconhecidos 

como instâncias de simples repetição, nas quais uma expressão 

significativa ou agrupamento de termos ocorre uma ou mais vezes. 

Funcionalmente, os refrães sinalizam importantes temas e, em muitos 

casos, servem visivelmente como sinais l i terários estruturais (l i terary 

structure-signals)99. 

         Para W. Watson, refrães, repetições e fórmulas são comuns na 

poesia antiga e podem indicar o caráter oral da poesia e a intenção de 

                                            
96 Athalya BRENNER. Sobre a anál ise feminista do Cântico dos Cânticos,  18.  
97 Pablo ANDIÑACH. Cântico dos Cânticos,  p.49. 
98 Norman K. GOTTWALD. Introdução Sociol i terária à Bíbl ia Hebraica,  p.506. 
99 Roland E. MURPHY. Song of Songs,  p.  76. 
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criar uma estrutura poética que sirva de fio condutor para seu auditório 

(função estruturante) ou que lhes outorgue dramaticidade através da 

ênfase de afirmação ou negação100. 

          Para a pesquisa histórico-tradit iva, os refrães e repetições são 

formas qualif icadas de conexão terminológica. Os conteúdos mais 

complexos presentes nos refrães e repetições permitem compreender, 

melhor do que os termos isolados, uma forma de construção poética 

característica. Quando os refrães e repetições variam, suas variações 

podem mostrar uma forma peculiar de construção poética. Mesmo 

quando refrães e repetições aparecem fora de contexto - em comparação 

com outras ocorrências poeticamente coerentes - podem indicar 

trabalho redacional com apropriação de elementos de diferentes 

tradições ou a existência de elementos culturais comuns a mais de uma 

tradição. 

2.6.6 Pesquisa terminológica 
 
         Também, no vocabulário comum, independente de refrães, 

repetições e fórmulas, podem ser encontrados indicativos de diferentes 

tradições. O campo “terminológico” oferece grande plausibil idade para 

qualquer análise l i terária do Cântico dos Cânticos. A. Brenner defende 

um método l i teral de interpretação, “voltado para a ‘simples’ 

interpretação l i terária e verbal”, como caminho para compreender o 

Cântico dos Cânticos. Para ela, o uso de outros critérios baseados na 

“intenção” ou “desenho” da composição, quando usados antes que os 

critérios l i terais levam para teorias que dependem muito da percepção 

do/a leitor/a e são difici lmente verificáveis101.  

         Mesmo que, em princípio, seja possível concordar com a 

apreciação de A. Brenner, não se deve descartar que a intenção ou 

motivação implícita nos poemas seja um indicativo de tradit ividade. No 

entanto, este campo, sempre hipotético, é despido da necessária 

objetividade e pode levar a reconstruções bastante aleatórias do texto. 

                                            
100 Wil fred G.E. WATSON. Classical  hebrew poetry,  p.  275-279.  
101 Athal ia BRENNER. The Song of Songs,  p.  75. Conforme or iginal:  “what remains 
is toa ‘simple’ verbal or l i teraly interpretat ion,  that is,  to v iew the SoS as an 
anthology of profane love l i r ics loosely – i f  offen meningful ly – strung together” .  
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Assim, a análise terminológica constitue-se, o campo mais seguro para 

a identificação de diferentes tradições no processo de formação do 

Cântico dos Cânticos. 

2.6.7 Relações de gênero 
 
         Estudos mais recentes sobre a coletânea, como os compilados por 

A. Brenner em “Cântico dos Cânticos em uma perspectiva de gênero”, 

têm mostrado a necessidade de compreender toda a Bíblia, e 

especialmente o Cântico dos Cânticos, a partir das relações de 

gênero102. 

         Para incluir as relações de gênero na identificação tradit iva se 

faz necessário identificar quem está falando sobre quem ou com quem. 

A mulher fala do seu amor e desejo, ou é o homem que fala, ou ainda, é 

a mulher falando pelo homem ou vice-versa? E com quem fala a mulher 

e/ou o homem? Em alguns poemas há diálogos entre mulheres ou 

intercâmbio de elogios entre mulher e homem, outros poemas são 

inteiramente construídos na voz masculina ou feminina. As alternâncias 

entre as relações de gênero podem ajudar a diferenciar tradições 

femininas, masculinas e mistas dentro da coletânea. 

         Para P. Andiñach, o Cântico dos Cânticos “deve ser l ido em 

chave feminina” pois “a escolha das ênfases temáticas e sensibil idade 

para descrever certas sensações (...) se esclarecem quando entendemos 

que é uma mulher e sua perspectiva que está por trás destas palavras” 
103. 

         Não seria correto trabalhar, exclusivamente, com a hipótese de 

uma autoria feminina, só porque a maior parte dos poemas têm como 

protagonistas vozes femininas. Na pesquisa histórico-tradit iva, 

preocupada tanto com a diversidade quanto com a unidade, importa 

saber exatamente quais poemas podem ser atribuídos a uma autoria 

feminina e/ou masculina e em que circunstâncias eles teriam surgido. 

Algo que só pode ser feito incluindo a perspectiva de gênero. 

                                            
 
102 Vide bib l iografia.  
103 Pablo ANDIÑACH. Cântico dos Cânticos,  p.  45. 
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2.6.8 Características estilísticas 
 
         Este campo de pesquisa é chamado de “prosódia”. A prosódia 

pode ser estudada através da métrica dos versos (stichometry) e/ou das 

repetições semânticas na construção interna dos poemas (paralelismos). 

Dentro dos recursos usados na prosódia poética destacam-se a 

aliteração, paronomásia, quiasmo, inclusão e outros. O Cântico dos 

Cânticos não apresenta grande variação prosódica, pelo que, partindo 

deste campo de estudo, muitos pensaram que a coletânea fosse obra de 

um/a único/a autor/a104.       

         Se por todos os outros critérios, que não a prosódia, há sinais de 

diversidade autoral, deve se admitir que na poesia hebraica não 

existisse uma variedade tão grande de esti los poéticos que permitissem 

uma clara diferenciação entre grupos autorais. 

         No entanto, a análise esti l ística ou prosódica pode servir como 

instrumento adicional de pesquisa. Este tipo de análise busca padrões 

poético-esti l ísticos que i lustram melhor as descobertas alcançadas 

através da pesquisa terminológica e das relações de gênero. A 

importância da análise prosódica é ainda maior no que se refere à 

oralidade da poesia. A regularidade da repetição de palavras e sons é 

um importante sinal de oralidade. A regularidade poética tinha a função 

de atrair o auditório facil i tando a sua transmissão oral. Quando as 

formas poéticas são trabalhadas de forma escrita vão ganhando uma 

liberdade maior de construção permitindo maior variação de formas e 

recursos, apresentando maior complexidade e uma dependência menor 

da regularidade formal e sonora105.  

2.7 Objetivos da pesquisa 
 
         Esta pesquisa busca, em primeiro lugar, o papel desta diversidade 

poética no Cântico dos Cânticos e como esta diversidade ajuda a 

entender seu processo de formação. O objetivo não é demonstrar a 

eficiência dos métodos escolhidos. O instrumental metodológico visa 

                                            
104 Roland E. MURPHY. Song of Songs,  p.  85. 
105 Luis Alonso SCHÖKEL. Estudios en poét ica hebrea,  p.150. 
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apenas facil i tar e organizar a pesquisa. Portanto, sua aplicação será 

flexível e variada, usando os diversos métodos de forma dinâmica, 

atendendo mais às exigências apresentadas pelos textos, adaptando a 

elas o instrumental metodológico disponível. A base metodológica da 

pesquisa é, evidentemente, histórico-crít ica, mas aplicada com 

liberalidade criativa e, até, intuit iva, em busca de novos sentidos para 

o texto106. 

         Portanto, as pessoas não devem aproximar-se desta pesquisa em 

busca de um tipo de manual de aplicação de métodos histórico-

tradit ivos. O uso dos métodos será indicado, na medida do possível, 

mas, na maior parte do trabalho, o uso dos métodos será feito de forma 

mais implícita do que explícita.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
106 Ib id. ,  p.65. Segue-se a recomendação de L.  A. Schökel,  que entende que, para 
estudo da poesia hebraica,  se deve part i r  da intuição a part i r  da le i tura ou le i turas 
da peça l i terár ia,  desenvolvendo depois a anál ise com diversos recursos 
disponíveis.  Claro que, a busca de referências,  que ele chama “tanteos” deve servir  
de freio ao mero subjet ivismo.  
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3. INDICATIVOS DE TRADICIONALIDADE NO 
CÂNTICO DOS CÂNTICOS  
 
         Neste capítulo iniciar-se-á o aprofundamento das questões 

deixadas pela história da interpretação do Cântico dos Cânticos, 

visando saber quais são as pistas deixadas que podem indicar a 

existência de materiais tradit ivos diferenciáveis. Também buscar-se-á 

verificar se essas características l i terárias indicadas em estudos 

anteriores podem, por sua vez, apontar para os grupos humanos 

responsáveis pela elaboração, transmissão, redação e editoração dos 

poemas.  

3.1 O gênero literário wasf como tradição 
 
         O primeiro a descrever os poemas wasf - cujo plural em árabe é 

awsaf - dentro da sua teoria que vinculava o Cântico dos Cânticos as 

cerimônias matrimoniais da Síria, foi J. G. Wetsztein, cônsul alemão em 

Damasco em 1873. Nestes rituais este t ipo de poema descrit ivo servia 

para exaltar a beleza dos nubentes. Os wasfs, como foi explicado 

anteriormente, se caracterizam por descrever o corpo do homem ou da 

mulher através de metáforas e têm características comuns que permitem 

distingui-los do resto da coletânea.  

         Há um bom número de estudos específicos sobre este gênero107. 

Outros, como W.G.E. Watson, no seu estudo sobre a poesia hebraica, os 

colocam dentro de um gênero que chamam apenas de “listas”108. Ao se 

                                            
107 Athalya BRENNER (org.) .  Introdução à coleção,  p.  40-41. Norman K. 
GOTTWALD. Introdução socio l i terária à Bíbl ia Hebraica,  p.  507; entre outros.  
108 Wil fred G.E. WATSON. Classical  hebrew poetry,  p.  375. 
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aprofundar sobre as particularidades destes poemas, busca-se ir além da 

discussão sobre o nome do gênero l i terário, mas quer-se saber se há, a 

partir das suas características, condições de identificar os poemas wasf, 

também como uma tradição. 

3.1.1 As particularidades dos wasfs 
 
         O conjunto de poemas que, em geral, têm sido identificados 

como wasfs são, conforme delimitação própria, os seguintes: 

a. “Minha amada é bela” (4,1-7). 

b. “Assim é meu amado” (5, 10-15). 

c. “Bela és tu, minha amada” (6,4-7). 

d. “A dança da Sulamita” (7,1-7). 

         Estes poemas descrevem, preferencialmente, corpos femininos. 

Só um deles (5,10-15) descreve um corpo masculino. Mesmo que haja 

controvérsias sobre as relações de gênero (homem/mulher) na autoria 

destes poemas, é de se supor que a admiração pelos corpos femininos, 

predominante nos wasf, seja cult ivada mais pelos homens (cf. 4,1 e 

6,4)109.  

         Os poemas wasfs, além de serem um gênero l i terário específico, 

parecem diferenciar-se do resto por não haver neles nenhum tipo de 

diálogo, seja este feminino-masculino ou feminino-feminino, 

apresentando também rasgos de interdependência terminológica.  

         O primeiro poema (4,1-7) contém expressões que também 

aparecem nos poemas wasf dos capítulos 6 e 7, conforme pode ser 

observado no seguinte quadro: 

 

 

 

                                            
 
109 Márcia FALK (O Wasf,  p.  260) entende, contra a hipótese da autor ia 
exclusivamente mascul ina dos wasf,  que se o poema mascul ino do capítulo 5 pode 
ter  sido escr i to por homens, descrevendo um corpo mascul ino,  os poemas que 
descrevem os corpos femininos também podem ter sido escr i tos por mulheres. 
Assim, ela conclui  que “pode ter  sido cr iado tanto por um poeta quanto por uma 
poet isa” e que “homens e mulheres são louvados de forma semelhante uns pelos 
outros,  por sua sensual idade e beleza, não somente nos wasfs,  mas ao longo de 
todo o Cântico”.  
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(6,4-7) 
(6,4 a) 
Bela és tu minha amada 
 
(6,5b) 
Teu cabelo, como 
rebanho de cabritos 
que desce entre Gileade 
 
(6,6) 
Teus dentes como 
ovelhas 
Que sobem do banho 
Cada um deles são irmãs 
gêmeas 
E fi lho perdido não há 
entre elas 
 
 
(6,7) 
Como metade de romã 
 teu rosto 
Por trás do teu véu 
 

 

 

 

 

 

 

(4,1-7) 
(4,1 – l inha 1) 
Eis que tu és bela minha 
amada 
(4,1 – l inha 3) 
Teu cabelo, como 
rebanho de cabritos 
que desce  da montanha 
de Gileade 
(4,2) 
Teus dentes como as 
tosquiadas (ovelhas) 
Que sobem do banho 
Cada um deles são irmãs 
gêmeas 
E fi lho perdido não há 
entre elas 
(4,3) 
Como fio vermelho 
tua boca graciosa 
Como metade de romã 
 teu rosto 
Por trás do teu véu 
(4,4) 
Como torre de Davi teu 
pescoço 
Construído de camadas 
de pedras mil a 
proteção, penduradas 
sobre ele todos os 
escudos dos guerreiros. 
(4,5) 
Os teus dois seios 
Como duas crias 
gêmeas de gazela 
pastando entre as flores 
de lótus. 

(7,1-7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7,5) 
Teu pescoço como torre 
de marfim. 
 
 
 
 
 
(7,4) 
Os teus dois seios 
Como duas crias 
gêmeas de gazela 

       

         A relação entre estes três poemas, a partir da história da 

transmissão e da redação, permite levantar algumas hipóteses: 

a. Que o poema 6,4-7, por ser mais breve que 4,1-7, seja o mais 

antigo e tenha sido usado como fonte para a elaboração dos 

outros. 

b. Que o wasf do capítulo 4, pelo fato de ser o único que reúne 

todos os elementos presentes nos outros, seja a fonte dos três. 
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c. Que a repetição de termos nestes poemas seja apenas um recurso 

poético estruturante ou dramático e não indique nenhuma 

interdependência transmissiva ou redacional.  

         A primeira hipótese parece ser a mais plausível, considerando a 

primeira l inha do wasf do capítulo 6 (“bela és tu minha amada”), que é 

mais simples que a primeira l inha em 4,1 (“eis que bela és tu minha 

amada”). Algo semelhante acontece entre 6,5 e a terceira l inha de 4,1. 

O wasf do capítulo 4 esclarece que se trata “da montanha” de Gileade e 

não apenas de Gileade, como menciona o poema do capítulo 6. 

Finalmente o wasf de 6,4-7 termina abruptamente na descrição do rosto 

faltando o pescoço e os seios. O final truncado pode indicar a má 

preservação do poema antigo, que os/as autores/as de 4,1-7 teriam 

completado.  

         O wasf do capítulo 7 poderia ser uma nova construção poética 

usando parte do poema do capítulo 4 como o seu gran finale. A relação 

entre os wasfs apontaria, assim, para uma transição no desenvolvimento 

do texto, partindo do poema do capítulo 6 (o mais antigo), passando 

pela reconstrução feita pelo poema do capítulo 4 e culminando com o 

poema do capítulo 7. 

        Mas por que teria sido colocada uma nova versão de um velho 

wasf na mesma coletânea? Por que não apenas eliminar a versão antiga?  

Isso chama a atenção para as particularidades do wasf do capítulo 6, 

isto é, sua homenagem a Tirza, que colocada lado a lado com Jerusalém 

(6,1a). Assim, o wasf do capítulo 6 poderia ser considerado como um 

indicativo da origem desta tradição em Tirza. 

         Entretanto, o wasf do capítulo 7 cita o poema do capítulo 4, mas 

não cita o poema do capítulo 6. A menção à “torre de Davi” (4,4) 

parece indicar uma origem ainda mais antiga para este poema. O que 

também dá alguma razão à segunda hipótese, isto é, de que o poema do 

capítulo 4 teria sido a matriz dos outros.  

         Se o wasf do capítulo 4 fosse a versão “matriz”, o wasf do 

capítulo 6 teria, posteriormente, usado parte do poema do capítulo 4 

para fazer uma homenagem a Tirza e Jerusalém. Da mesma forma, o 

wasf do capitulo 7 teria usado o poema matriz, citando-o de forma 
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invertida, devido ao fato da descrição no wasf do capítulo 7, ser feita 

dos pés à cabeça e não da cabeça aos pés, como nos outros dois 

poemas.   

       O conjunto que abre com o wasf do capítulo 4 e encerra no wasf do 

capítulo 7 poderia querer ser percebido pelo auditório apenas como um 

fio condutor que daria coesão a esta parte da coletânea. 

No entanto, o wasf do capítulo 5 escapa a esta relação, descrevendo um 

corpo masculino. Este poema também não apresenta a mesma 

interdependência terminológica com os outros. O wasf masculino, como 

estranho no ninho, parece enfraquecer a idéia do leitmotiv.  

         A seqüência de poemas situados entre os wasf não retoma nem 

desenvolve seu tema particular. Por outro lado, os wasfs têm relações 

suficientes entre si como para serem considerados um conjunto e não 

apenas poemas avulsos do mesmo gênero. 

             Ainda existe a possibil idade de que a origem dos wasfs esteja 

em um canto comum que não figura na coletânea, de modo que um wasf 

não se derivaria de outro wasf da mesma coletânea. Mesmo que essa 

hipótese não possa ser completamente descartada, enfrenta a 

dificuldade de não poder ser demonstrada, já que não há como se ter 

acesso ao possível material original. 

         Mesmo contando com as diferenças entre o wasf masculino e os 

wasfs femininos, há suficientes elementos comuns para indicar que 

podem pertencer a um mesmo grupo tradit ivo?  

         A resposta vem primeiramente da arqueologia. Neste campo é 

possível comparar a descrição poética que começa na cabeça e termina 

nos seios, com um tipo de estatueta de divindades, principalmente 

femininas, muito uti l izadas em Israel, em Judá e todo o Antigo 

Oriente110. Estas e outras figuras de divindades femininas eram também 

cobertas por um véu111. Portanto, a amada descrita nestes poemas reúne 

                                            
110 James B. PRITCHARD. The Ancient Near East,  an anthology of texts and 
pictures,  Vol.  I ,  f igura 128, onde o autor apresenta vár ias representações de 
divindades femininas. Figuras em anexo I I .2.  
111 Karel  van der TOORN. Family Rel ig ion in Babylonia,  Syria and Israel,  p.  220. 
Segundo esta pesquisadora os terafins de Micol (1 Sm 19,11-17) eram 
antropomórficos,  sendo bem diferenciada apenas a parte super ior  da estatueta,  
tomando-se a precaução de colocar um véu chamado “kêbir haizzim”  sobre a 
cabeça da imagem. 
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as características de uma Deusa ou parece aludir à forma da Deusa 

como modo sublime de exaltar a sua beleza. Assim, o wasf masculino 

poderia ser a descrição de um Deus ou de um rei/herói, amante da 

mulher/Deusa 112.  

         Um antigo poema acádico, dedicado à Deusa Ishtar (que na 

Palestina pode ser identificada com Astarte, Anat ou Asherá), mostra a 

semelhança entre a descrição da beleza da divindade e a admiração pela 

beleza humana: 

Ela está vestida com prazer e amor 
Ela está carregada de vitalidade, charme e voluptuosidade. 
Ishtar esta vestida com prazer e amor. 
Ela está carregada de vitalidade, charme e voluptuosidade. 
Nos lábios ela é doce; a vida está na sua boca. 
Na sua aparência há alegria plena. 
Ela é gloriosa, véus caem sobre sua cabeça. 
Sua figura é bela; seus olhos são bri lhantes113. 

 
         A tradição responsável pelos poemas wasf pode ter buscado sua 

inspiração na adoração às imagens de divindades femininas114. No 

entanto, o poema wasf do capítulo 7 mostra-se um tanto diferente, pois 

seu centro não é uma imagem estática de mulher ou de divindade 

feminina, mas um corpo feminino em movimento, envolvido pela 

dança.  

                                            
112 G. DEL OLMO LETE. Mitos y leyendas de Canaan,  p.276. Este autor indica que, 
na mito logia ugarí t ica como também na mesopotâmica, egípcia e israel i ta,  “el  rey 
y su vigor como pr incípio de fecundidad y b ienestar de la t ierra” é também “signo 
de la benevolência de los dioses para con el  país”. 
113 James B. PRITCHARD. The Ancient Near Eastern Texts,  p.  383. She is c lothed 
with p leasure and love. She is laden with v i ta l i ty, charm, and voluptuousness. 
Ishtar is c lothed with p leasure and love. She is laden with v i ta l i ty,  charm, and 
voluptuousness. In l ips she is sweet;  l i fe is in her mouth.  At her apperance 
rejo incing becomes fu l l .  She is g lor ious;  vei ls are thrown over her head. Her 
f igure is beaut i fu l ;  her eyes are bri l l iant.  
114 Richard N. SOULEN (Os wasfs do Cântico dos Cânticos,  p.  245) apresenta a 
interpretação de Gerleman, mesmo que discordando do seu exagerado “real ismo”,  
indicando o acerto dos seus insights especialmente no que se refere ao paralelo 
entre o wasf e “as f iguras de escultura e de baixo relevo egípcio” que “são 
realmente os objetos que o poeta tem em mente e que, portanto,  pode ser usada 
para expl icar o imaginár io dos cantos descr i t ivos”. Marvin POPE (Song of Songs,  
p.  72) apresenta o estudo de Cooper,  a part i r  das cartas de Lu-dingir-ra,  onde este 
t ipo de descr ição, apresentada de forma l í r ica,  mostra paralelos com uma estatueta 
e,  em especial ,  com seus ornamentos. Assim, af i rma Pope, outros estudiosos destes 
poemas têm se oposto vigorosamente à l igação entre os poemas wasfs e estatuetas,  
no entanto,  tem sido uma reação exagerada, muito mais contra a possib i l idade de 
estes poemas se refer ir  a uma estatueta usada em cultos da fer t i l idade.  
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        O wasf do capítulo 5 também pode descrever a imagem de uma 

divindade masculina? Em hinos acádicos, há poemas que “descrevem 

muitas estátuas e que seguem um padrão que desce da cabeça aos pés”. 

Um exemplo bíblico deste tipo de descrição é o da estátua de 

Nabucodonosor em Daniel (2,32s) que, como no caso de Ct 5,14-15, 

tem a cabeça de ouro e o tronco e pés composto de diversos metais. 

Também uma estatueta de Baal, encontrada em Minet el Beida, 

apresenta a cabeça feita em ouro e o corpo em prata115.  

         Este t ipo de poesia descrit iva expressa direta ou indiretamente, o 

trabalho dos artesãos, mesmo que, como afirma M. Pope: “o poeta, por 

certo, podia expressar mais com palavras do que um artesão pode 

conseguir i lustrar, seja por causa do material, da técnica ou da suas 

l imitações artísticas”116. O termo “artesão” (‘ámán) é mencionado no 

poema wasf do capítulo 7 (7,2b). Enfim, estas pistas apontam para um 

grupo de poetas artesãos e artesãs. O trabalho artesanal podia muito 

bem ser a experiência que está por trás destes poemas, sendo que o 

últ imo wasf representaria um esforço de descrever, com a l inguagem 

usada para exaltar as imagens estáticas, um corpo em movimento.  

         Outro poema, que compara a beleza da mulher à da égua do carro 

do faraó (1,9-11), também pode ser entendido como parte deste grupo. 

Este poema descreve a beleza da amada, a partir dos enfeites de uma 

égua atrelada aos carros do faraó. No entanto, apenas menciona, no 

versículo 10, as bochechas e o pescoço. Por ser descrit ivo e também 

pela l inguagem artesanal (“pingentes”, “colares de conchas”, e 

“apliques de prata”), este poema poderia ser entendido como produto 

do mesmo grupo tradit ivo que formulou os wasfs. No entanto, há 

algumas diferenças entre Ct 1,9-11 e os que tradicionalmente são 

chamados de wasfs, o que justif ica uma análise em separado.  

 

                                            
115 Marvin POPE. Song of Songs, p.535. Roland E. MURPHY. Song of Songs,  p.172. 
Apud.John SNAITH. Song of Songs,  p.  79. 
116  Marvin POPE. Op. Cit . ,  p.72. Conforme or iginal:  “The poet,  of  course, could 
express more with words than an art isan might be able to i lustrate ei ther because 
of materia l ,  technical ,  or art ist ic def ic iency” .  
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3.1.2 O espectro terminológico dos wasf 
 
         Além das interdependências mencionadas anteriormente, há 

muitas outras semelhanças no vocabulário dos poemas wasf: 

a. Usa-se uma linguagem especializada própria de círculos 

artesanais, que trabalham com materiais comumente usados pelas 

elites sociais e polít icas, tais como: “ouro puro” (5,11); “anéis de 

ouro com incrustações de crisólito”, “lâmina de marfim” e 

“safiras” (5,14); “jóias (...) obra de mãos de artesão” (7,2); “taça 

arredondada” (7,3); “lã púrpura real” e “braços de tear” (7,6). 

b. Usa-se l inguagem arquitetônica urbana como “fundamentos”, 

“alicerces”, “bases” e “colunas” (5,15); “torre” (4,4; 5,13; 7,5); 

“construída” e “camadas de pedras” (4,4); “portões” (7,5). 

c. Usa-se l inguagem militar “batalhão”, “escudos”, “guerreiros” 

(4,4), “estandartes” (6,4) e “vigiando” (7,5). 

d. As referências geográficas destes poemas apontam para o centro-

norte da Palestina, com cidades e locais como Tirza (6,4) e 

Carmelo (7,6), na Cisjordânia, bem como Hesbon (7,5), Gileade 

(4,1 e 6,5) e Damasco (7,5), na Transjordânia.  

         Este conjunto de dados oferece a base para o estudo dos wasf e 

sua função na coletânea. A partir destas informações iniciais, através 

do posterior estudo do imaginário, tentar-se-á estabelecer as possíveis 

características dos wasf como uma tradição. 

3.1.3 O “meio wasf” em 1,9-11 
 
         J. Snaith classifica este poema como semelhante a um breve wasf 
117. Para R. Murphy, a dificuldade de considerar este poema um wasf 

reside no fato dele se concentrar mais nos ornamentos do que no corpo 

da mulher 118. No entanto, o interesse desta pesquisa vai além do gênero 

l i terário em si. O que se quer saber é se, do ponto de vista das suas 

referências terminológicas, o poema situado em 1,9-11 tem suficientes 

                                            
117 J .  SNAITH. Song of Songs,  p.  20.  
118 Roland E. MURPHY. Song of Songs,  p.134. 
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características comuns com os poemas tradicionalmente entendidos 

como wasfs para ser considerado parte da mesma tradição. 

         A grande atenção dada aos ornamentos neste poema, em vez de 

afastá-lo dos poemas wasfs, como opinou R. Murphy, antes o vincula 

aos mesmos círculos artesanais da cidade e da corte. J. Snaith, 

referindo-se a este poema, observa sua possível l igação com o Egito. 

Os egípcios costumavam ornar seus cavalos e éguas abundantemente, e 

sentiam grande afeto pelos eqüinos119. Os artesãos egípcios eram 

também conhecidos por fazerem imagens e ornamentos banhados em 

ouro e prata (como indica 1,11 em relação aos pingentes120). Também 

chama a atenção a expressão, em 1,11, “faremos para ti”, o que dá a 

entender o trabalho de artesãos121. O poema 1,9-11 também coincide 

com os wasf no uso da l inguagem real (faraó) e mil i tar (carros). Há 

ainda algumas coincidências terminológicas como a expressão “teu 

pescoço” (exatamente igual em 4,4 e 7,5) e “ouro” (zahav), também 

mencionado em 5,14 122.  

         Desta forma, o poema “Como égua dos carros do Faraó” (1,9-11) 

pode ser entendido, a partir de indícios tradit ivos, como parte do grupo 

integrado pelos poemas wasf dos capítulos 4 a 7. 

3.2 O refrão das Filhas de Jerusalém como 
indicativo de uma tradição  

 
         A expressão “Filhas de Jerusalém” repete-se sete vezes na 

coletânea (1,5; 2,7; 3,5; 3,10; 5,8; 5,16 e 8,4). Destas ocorrências, 

quatro se apresentam na forma de conjura: 

Conjuro-vos, fi lhas de Jerusalém, 

                                            
 
119 J .  SNAITH. Op. Cit . ,  p.  21.  
120 James B. PRITCHARD (The Ancient Near East,  an anthropology of texts and 
pictures,  Vol. I ,  f igura 135) mostra um pingente de ouro do século 14o a.C. 
encontrado em Betshean.  No pingente,  está gravada a f igura de uma mulher nua, 
segurando um narciso com uma mão e abençoando com a outra; possivelmente é a 
representação de uma divindade. Figura em anexo I I .3.  
121 Esta expressão também l iga este poema a Ct 8,8.  
122 O termo “ouro” também aparece em Ct 3,10, no poema das bodas de Salomão, 
onde também é usada a expressão artesanal:  “fez colunas de prata com seu encosto 
de ouro”.  Mas, pelo fato de não descrever nenhum corpo nem direta nem 
indiretamente e ser considerado pela pesquisa como um acréscimo, assim como 
t i tu lus,  não se entende oportuno sua inclusão entre os wasf.   
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pelas gazelas ou pelas corças do campo, 

não agiteis e não inquieteis 

o amor até que deseje. 

         A conjura que aparece em 2,7 e 3,5 é idêntica (assim como foi 

citada acima). Já em 5,8, apenas a primeira l inha é igual às outras 

conjuras, pois há o acréscimo  de elementos novos (a busca do amado e 

a “doença de amor”): 

Conjuro-vos, fi lhas de Jerusalém, 

se encontrardes o meu amado, 

que direis para ele? 

Que estou eu adoentada de amor. 

         O esti lo da conjura em 5,8 usa a formula ’ im....mah... 

(“se...que...”), expressão que resulta um meio termo entre ‘ im... ’ im... 

(“não...e não...”; entendida como fórmula de juramento como será visto 

mais adiante), usado em 2,7 e 3,5,  e  mah....mah (“por quê...por 

quê...”) usado em 8,4. Assim, 8,4 retoma a conjura de 2,7 e 3,5 com 

uma suti l  variação no prefixo dos verbos “agitar” e “inquietar”, 

adquirindo uma forma interrogativa. 

Conjuro-vos, 

fi lhas de Jerusalém, 

por que agitarias e por que inquietarias 

o amor antes que deseje? 

         O processo verificado na conjura parece querer aumentar a 

dramaticidade, na medida em que os poemas se aproximam do 

derradeiro encontro entre a amada e seu amado. Assim, a conjura 

parece indicar uma intenção, não evidenciada em outros poemas, de 

dotar a poesia com um certo dramatismo.  

         O diálogo feminino (mulher-mulher) também caracteriza estes 

poemas do ponto de vista das suas relações de gênero. Pode-se supor 

que a audiência para a qual eram dirigidas estas poesias, era, 

predominantemente senão exclusivamente, feminina. W. Watson 

entende que a existência de uma tradição l i terária supõe uma audiência 
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que também participe da tradição123. Seria a tradição das fi lhas de 

Jerusalém poesia de mulheres para mulheres? 

         A conjura evidencia pela sua localização estratégica, conforme 

M. Schwantes, a função de estruturar a coletânea em cinco unidades 124.  

Para este autor, o refrão das fi lhas de Jerusalém marca o final de cada 

parte da coletânea. Portanto a distribuição deste refrão, especialmente 

da conjura, indica a intenção de dar sentido ao conjunto do texto125. 

Esta hipótese indica que a tradição da fi lhas de Jerusalém pode ser 

redacional e editorial, isto é, uma tradição de mulheres escritoras que 

buscou, por alguma razão a ser descoberta, dar um novo sentido aos 

poemas recebidos, ou ressignificá-los, através da inclusão do esti lo 

dramático, progressivo e estruturante.  

         Isso não significa que se deva dar, automaticamente, o mesmo 

valor hermenêutico a todas as menções às fi lhas de Jerusalém. A 

conjura é seu eixo principal e, a partir da conjura como tertius 

comparationis, podem-se avaliar as demais menções às fi lhas de 

Jerusalém no Cântico dos Cânticos. 

         Considerando o sentido estruturante da conjura das fi lhas de 

Jerusalém, esta tradição pode-se subdividir a coletânea em quatro ou 

cinco diferentes partes. Poder-se-ia entender que esta tradição 

terminasse em 8,4, com acréscimos posteriores, ou, então, que, depois 

de 8,4, a mesma tradição colocasse um epílogo próprio126. Também é 

possível que, mesmo existindo um epílogo depois de 8,4, que alguns 

desses poemas sejam anteriores ou  posteriores a esta tradição. 

         A primeira hipótese parece a menos provável, pois a conjura em 

8,4 tem caráter interrogativo. Sendo assim, prepara uma ação posterior 

que deve, de alguma forma, estar contemplada nos poemas 

subseqüentes. O capítulo 8, especialmente a partir do versículo 5, 

                                            
123 Wil fred G.E. WATSON. Classical  hebrew poetry,  p.  300. 
124 M. SCHWANTES. Debaixo da macieira,  p.41. A mesma opinião é apresentada 
por Maria Helena da S. MUTZENBERG (Refazer o mundo como um jardim,  p.  12) 
que chama 1,2-4 de “abertura”.  
125 Odi l  Hannes STECK .  Old Testament Exegesis,  p.  80s. 
126 José W. Correia da SILVA. A beleza do corpo,  p.17-18. Este autor entende que a 
intencional idade de toda a coletânea, dada especialmente pelos poemas que 
mencionam as f i lhas de Jerusalém, é do encontro e desencontro dos amantes. Para 
ele,  a úl t ima parte (6,4 a 8,14) mostrar ia os amantes f inalmente reunidos. 
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apresenta-se como uma colcha de retalhos poética, o que pode indicar a 

possibil idade de haver ali mais de um epílogo e diversas origens 

tradit ivas127.  

3.2.1 A menção às filhas de Jerusalém em poemas 
que não incluem a conjura 

 
         A expressão “fi lhas de Jerusalém” aparece, além de nos poemas 

que incluem a conjura (2,4-7; 3,1-5 e 5,2-9), em outros três poemas, 

nos quais não há conjura. A seguir estas ocorrências serão analisadas 

buscando determinar sua proximidade ou distanciamento tradit ivo em 

relação aos poemas da conjura.  

3.2.1.1 O poema da mulher negra (1,5-8) 
 
         O primeiro poema traz um diálogo entre uma mulher que se 

apresenta como “negra e formosa” (Ct 1,5a) e as fi lhas de Jerusalém 

(1,5b)128. Este poema tem gerado controvérsias sobre o caráter do vav 

em 1,5a. Seria uma conjunção adit iva ou adversativa? Em geral a 

interpretação do vav como conjunção adversativa se baseia no conteúdo 

do seguinte versículo: “não me olheis porque eu sou negra, queimou-

me o sol” (1,6a). Portanto, a “negritude” da mulher seria um sinal de 

                                            
 
 
 
127 A maior parte dos comentár ios consideram 8,1-4 como parte de um conjunto 
maior.  Roland E. MURPHY. Song of Songs,  p.  180-189, entende que o conjunto 
ser ia 7,1-8,4; Mar ia Helena da S. MUTZENBERG, Refazer o mundo como um 
jardim,  p.12, del imita de 6,4 a 8,4; e Gianfranco RAVASI, Cântico dos Cânticos,  
p.126, entende que o conjunto é 7,11-8,4.  Os outros poemas são vistos por Roland 
E. MURPHY, Op. Cit . ,  p.  190-200, como “apêndices”,  quest ionando a solução de 
cont inuidade entre estes poemas e os anter iores: “ the cont inui ty and coherence of 
the text seem to break down in 8:5-14. Five separate units can be dist inguished: vv 
5;6-7;8-10; 11-12; and 13-14” .  Mi l ton SCHWANTES. Debaixo da macieira,  p.42, 
trata 8,5-14 como um grande poema, d ivid ido em quatro “cant igas” (8,5-7; 8,8-9; 
8,11-12 e 8,13-14).  Ivo STORNIOLO. O mistério do amor humano,  p.79-92, trata 
8,5-7 como o “ápice de todo o l ivro”,  sendo este o verdadeiro epí logo e os poemas 
8,8-12 são chamado de “apêndices” e 8,13-14 é denominado de “acréscimo”.  Este 
autor entende que todos os poemas depois de 8,5-7 podem ter conexões com outras 
partes da coletânea, mas foram colocados al i  posteriormente.   
128 John SNAITH. Song of Songs,  p.  17. 
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desmerecimento da sua beleza causado pelo trabalho nas vinhas e pela 

exposição excessiva ao sol (1.6b)129.  

         No entanto, o estudo de W. Watson indica que 1,5 pode ser 

entendido assim: 

Negra sou, e formosa, f i lhas de Jerusalém, 

(Negra) como as tendas de Quedar, 

(formosa) como as cortinas de Salomão 130. 

         W. Watson, a partir de sua análise poética, indica que “formosa” 

e “negra” são sinônimos e não antônimos. Assim, a mulher é bela como 

negra, e não teria perdido sua beleza por ser, ou estar, negra. Como, 

então, resolver o que é afirmado em 1,6? 

        R. Murphy cita, em seu comentário, a opinião de Exum, que 

entende que o termo ’al  (“não”) com o qual se abre o versículo 6, não 

deveria ser traduzido como negação, e, sim, como uma partícula 

enfática, isto é, “Olhem-me!”. Se for assim, o apelo para ser olhada 

não se referiria à negritude, mas à situação de vida que a levou a 

trabalhar nas vinhas e não poder cuidar de sua própria vinha (isto é, 

seu corpo). Por outro lado, deve ser superado o preconceito de 

considerar que ser “queimada pelo sol” pode apenas prejudicar a beleza 

de uma mulher “branca” e não de uma mulher negra. 

         Ct 1,6 poderia, então, ser entendido como: “Olhem-me! [ou não 

me olhem] que eu sou negra (bela), queimou-me o sol (prejudiquei 

minha beleza natural) por causa do trabalho que me impuseram meus 

                                            
129 Gianfranco RAVASI.  Cântico dos Cânticos,  p.45-46. Este autor argumenta como 
a Tradução Ecumênica da Bíbl ia (nota de rodapé p.  125),  ou seja,  que, neste caso, 
“negra” não ser ia uma característ ica étnica,  mas signif ica “brunida” ou bronzeada 
pelo sol .  Pablo ANDIÑACH, Cântico dos Cânticos,  p.54, vai  além, fazendo 
considerações de caráter social ,  af i rmando que “na ant iguidade a cor branca era 
considerada como traço de nobreza e al to nível  social  ( . . . )  os escravos em geral  
t inham que trabalhar d iar iamente ao ar l ivre,  enquanto os r icos se protegiam do sol 
morando em casas”.  Contra estes argumentos há considerações como a de Char les 
COPHER, The Black presence in the Old Testament,  p.164, para quem havia 
pessoas negras em todas as classes sociais.  Roland E. MURPHY (Song of Songs,  p.  
126) opina, seguindo a G. Kr inestzki ,  que o conceito de beleza l igado à pele negra 
br i lhante era comum nas cidades ant igas.  
130 Wil fred G.E. WATSON. Classical  hebrew poetry,  p.  181. Gr i fos meus. 
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irmãos nas suas vinhas, não podendo cuidar do que é meu (da minha 

beleza)”. A hermenêutica deste poema, e sua relação com o restante da 

tradição, será tratada no comentário final do estudo131. 

          O poema da mulher negra está l igado aos poemas da conjura das 

fi lhas de Jerusalém pelas seguintes características: 

É um diálogo exclusivo entre mulheres, no qual o amado, que é 

mencionado, está ausente e é buscado (1,7-8). 

         As fi lhas de Jerusalém respondem à mulher usando o título “Bela 

entre as mulheres”, como o fazem em 5,9 (parte do poema 5,2-9, onde 

aparece a conjura). 

Contém denúncias sobre violências sofridas pela mulher (5,2-9). 

3.2.1.2 “Este é meu amado” (5,16 –6,3) 
 
         Este poema - que situado entre o wasf do capítulo 5 (masculino) 

e o wasf do capítulo 6 - apresenta alguns problemas para sua 

delimitação. Os comentários latino-americanos em geral entendem 5,2 a 

6,3 como um conjunto132. L. Stadelman reconhece, dentro de 5,2-6,3, a 

existência de três poemas: 5,2-8; 5,9-16 e 6,1-3133. E. Tamez, seguindo 

Exum, apresenta este bloco dividido em quatro poemas (5,2-6; 5,7-8; 

5,9-6,1 e 6,2-12)134. A dificuldade de entender o conjunto de 5,2-6,3 

como um único poema está em sua extensão e diversidade temática. 

Entre 5,2 e 6,3 há indicativos da existência de mais de um poema. M. 

Pope, por exemplo, vê 5,1-16 como uma unidade diferente de 6,1-12135. 

M. Schwantes, que segue um critério estrutural onde o refrão das fi lhas 

                                            
131 Mar ia Cr ist ina VENTURA e Denise PICHARDO. Experiência da le i tura bíbl ica 
na perspect iva da mulher negra,  p.75-77. Estas autoras,  fazendo uma hermenêutica 
pr incipalmente a part i r  da vivência e sensib i l idade da mulher negra na América 
Lat ina,  chega à mesma conclusão que W. Watson desde uma perspect iva técnico-
poét ica.  Ela vê esta mulher negra como uma não judia,  opr imida sob o regime 
sacerdotal  do pós-exí l io persa. Mesmo concordando com a probabi l idade do 
contexto do pós-exí l io persa apontado por estas autoras,  há mais d i f iculdade em 
entender por que ser negra lhe impedir ia de ser judia.  Mais adiante será visto como 
a relação com os “f i lhos da minha mãe” pode indicar tratar-se de “i rmãos judeus” 
ou até jerusalemitas.   
132 Mar ia Helena da S. MUTZENBERG. Refazer o mundo como um jardim,  p.12; Ivo 
STORNIOLO. O mistério do amor humano,  p.57s; José W. Correia da SILVA. A 
beleza do corpo,  p.18; Mi l ton SCHWANTES. Debaixo da macieira,  p.42. 
133 Luis STADELMAN. Cântico dos Cânticos,  p.20. 
134 Elsa TAMEZ. Cântico dos Cânticos,  p.185. 
135 Marvin POPE. Song of Songs, p.504-592. 
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de Jerusalém funciona como moldura. Assim, separa o conjunto 5,2-6,3 

em dois, deixando uma parte no bloco compreendido entre 3,6 e 5,8 e 

outra no bloco compreendido entre 5,9 e 8,4136. A divisão proposta por 

este últ imo autor mostra que a pretendida “unidade” entre 5,2 e 6,3 

pode ser quebrada já no primeiro poema, separando 5,2-8 de 5,9s. Entre 

os autores pesquisados, que acreditam em blocos de poemas dentro da 

coletânea, quem melhor aponta para a diversidade poética do capítulo 5 

é J. Snaith. Para ele, o trecho entre 5,2 a 6,3, contêm quatro poemas, 

sendo eles: 5,2-8; 5,9; 5,10-16 e 6,1-3137.  

         R. Murphy, que apresenta 5,2-6,3 como uma unidade. Contudo 

indica que a composição interna do capítulo 5 pode ser vinculada a 

diferentes poemas dentro da coletânea. A cena em 5,2-7 tem um claro 

vínculo com 3,1-4; já 5,1-16 seria um wasf, portanto semelhante a 4,1-

7 e os poemas do mesmo gênero138. A observação deste autor abre 

caminho para entender melhor a composição deste capítulo. 

         O primeiro poema 5,2-9, que já foi estudado na conjura das 

fi lhas de Jerusalém, tem uma estreita relação, inclusive com repetição 

de termos, com 3,1-5. Ct 5,2-9 praticamente repete 3,1-5, 

acrescentando alguns elementos novos, como a violência praticada 

pelos guardas da cidade (5,7). A conjura em 5,8 (como acontece em 

3,5) poderia ser considerada o final da poesia (como interpretou 

Stadelman), mas como se entenderia, então, 5,9? 

O que é teu amado mais do que um amado, 

ó bela entre as mulheres? 

O que é teu amado mais do que um amado, 

que assim nos conjuras? 

         A expressão “que assim nos conjuras” remete diretamente para 

5,8, tornando este versículo inseparável do anterior e concluindo o 

poema. Assim, o próximo poema começaria em 5,10 e não em 5,9! 

                                            
136 M. SCHWANTES. Debaixo da macieira,  p.41. 
137 John SNAITH. Song of Songs,  p.  71s. 
138 Roland E. MURPHY. Song of Songs,  p.  168. 
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         O poema que se inicia em 5,10 é um wasf, como confirma a 

pesquisa em sua quase unanimidade139. A questão em aberto é onde ele 

termina. Poder-se-ia entender 5,15b como seu final (“A sua estatura é 

como o Líbano, vigoroso como os cedros”)? No entanto, o final poderia 

também estar em 5,16a: “O céu da boca dele, doçuras, e todo ele é 

desejável”. Ainda se poderia entender que o final seria 16b, onde a 

mulher, dirigindo-se às fi lhas de Jerusalém, diz: “Este é meu amado e 

este é meu amigo, fi lhas de Jerusalém”. 

         A primeira opção é a mais natural, pois, logo após terminar a 

descrição do corpo, faz-se um juízo de valor sobre a totalidade da 

figura descrita, sua “estatura” (mare’êhu), isto é, toda sua aparência140. 

Entender que o final estaria em 5,16a apresenta o problema da menção 

ao “céu da boca”. Isso contradiz a ordem da descrição do wasf, que 

iniciou na cabeça, em 5,10, e terminou à altura das coxas, em 5,15a.  

         É também possível que a tradição das fi lhas de Jerusalém, no seu 

trabalho redacional, tenha buscado, em 5,16, estabelecer uma relação 

com o poema anterior (5,10-15), usando-o como introdução para seu 

diálogo.  

         Por outro lado, existe o problema da delimitação final do poema 

que se inicia em 5,16. O versículo 6,2 se apresenta como resposta à 

pergunta feita duas vezes pelas fi lhas de Jerusalém em 6,1 (“para onde 

foi teu amado?”). Diante da questão proposta pelas fi lhas de Jerusalém, 

a interrogada responde: “meu amado desceu para seu jardim, para os 

canteiros de bálsamos” (6,2). Portanto, pode-se concluir que, 6,2, faz 

parte do diálogo iniciado em 5,16.  

         O versículo 6,3 contém a fórmula: “Eu sou para meu amado e 

meu amado é para mim” (cf. 2,16 e 7,11). Esta fórmula é uma cópia 

invertida da fórmula que aparece em 2,16. Mas, a l igação com 6,2 é 

feita através do tema “pastoreio” (cf. 6,2b, “para pastorear”, e 6,3b 

“pastoreando”). O tema do pastoreio t inha sido apresentado por esta 

                                            
139 Roland E. MURPHY. Song of Songs,  p.  168; Maria Helena da S. MUTZENBERG. 
Refazer o mundo como um jardim,  p.20; Pablo ANDIÑACH. Cântico dos Cânticos,  
p.106; J .  SNAITH. Song of Songs,  p.  78s, entre outros.  
140 Roland E. MURPHY. Op. Cit . ,  p.  166.  
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tradição, em 1,5-8, quando a mulher que busca pergunta: “onde 

apascentas?” (1,7a).  

         Por estas razões, a delimitação adotada será de 5,16 - 6,3, 

entendendo-o dentro do conjunto dos poemas caracterizados pela 

conjura, pelo uso do epíteto “bela entre as mulheres” (1,8 e 5,9) e pelo 

diálogo feminino.  

3.2.1.3 As filhas de Jerusalém em 3,6-11 
 
         No poema das “bodas de Salomão” (3,6-11) também são 

mencionadas as fi lhas de Jerusalém (3,10): 

As suas colunas ele fez de prata, 

seu encosto de ouro, 

o carro dele é púrpura, 

em seu meio, marchetado do amor 

das  fi lhas de Jerusalém. 

         Poderia este poema, ou apenas seu final, ser considerado parte de 

uma possível tradição das fi lhas de Jerusalém? A ótica do poema, como 

será melhor analisado mais adiante, é masculina. A própria noiva nem 

sequer é mencionada. A pergunta inicial do poema: “Quem é esta, 

subindo do deserto?” (3,6a) refere-se à procissão e não à noiva. É um 

poema com abordagem impessoal, resultando difíci l  saber quem é o 

sujeito da poesia. Também não contém nenhum tipo de diálogo. Em 

3,11 apresenta, em paralelo com as fi lhas de Jerusalém, a expressão 

“fi lhas de Sião”. Esta últ ima expressão não tem nenhum paralelo em 

toda a coletânea e dá ao poema, junto com a descrição da procissão, um 

tom diferenciado.  

         Essas características diferem daquelas que caracterizam os 

poemas da conjura e os poemas afins. A pergunta que fica no ar é: o 

que faz ali a menção às fi lhas de Jerusalém? A menção a estas mulheres 

seria anterior à redação da conjura ou posterior? Isso é algo que só 

poderá ser respondido no final do estudo, a partir da visão global do 

processo de formação do Cântico dos Cânticos. 
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3.2.2  O conjunto dos poemas das filhas de 
Jerusalém 

 
         Considerando as características poéticas e terminológicas dos 

poemas da conjura, é possível fazer uma delimitação inicial do 

conjunto: 

a. “Negra e formosa” (1,5-8). 

b. “Na casa do vinho” (2,4-7). 

c. “Buscando o amado na cidade I” (3,1-5). 

d. “Buscando o amado na cidade II” (5,2-9). 

e. “Este é meu amado” (5,16-6,3). 

f.  “Te levarei para a casa da minha mãe” (8,1- 4). 

         Fica/m ainda em aberto estabelecer o/os poema/s que faria/m 

parte de um possível epílogo após 8,4. Como não existe nenhuma 

menção direta às fi lhas de Jerusalém nesta sessão da coletânea, a 

identificação dos poemas correspondentes ao epílogo será feita mais 

adiante, quando estiverem reunidas todas as características 

terminológicas desta tradição. 

3.2.3 A linguagem comum dos poemas das filhas de 
Jerusalém 

 
         Os poemas das fi lhas de Jerusalém têm uma linguagem 

característica, que pode ser resumida da seguinte forma: 

a. O diálogo é marcado pelo uso de dois verbos: “procurar” e 

“encontrar” (cf.3,1-4, 5,6-8; 6,1; entre outros). 

b. Estes poemas uti l izam fórmulas, sendo a conjura a mais 

importante (2,7; 3,5; 5,8 e 8,4)141. Uma outra fórmula aparece em 

2,6 e 8,3 (“O seu braço esquerdo está debaixo da minha cabeça o 

seu braço direito abraça-me”). Uma terceira fórmula usada é: 

“procuro-o e não o acho” (3,1.2; 5,6). 

                                            
141 A conjura das f i lhas de Jerusalém segue uma fórmula de juramento que, como 
outras fórmulas do gênero, usa ‘ im.. .ve’ im com sent ido negat ivo,  conforme 
expl icam HOLLENBERG e BUDDE, Gramática elementar da l íngua hebraica,  p.  
182: “pela omissão da fórmula de auto-maldição (que Deus me faça isso e aqui lo,  
se. . . ,  se não.. . ) ,  cf.  Gn 14,22-23; 42,15 ( . . . )  acontece a fórmula solene de 
asseveração”.  
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c. Outra característica é o uso freqüente das partículas negativas 

’al  e, especialmente, lo’ (1,6.8; 2,7;3,1.2.5; 5,6; 8,1.4)142. 

d. Estes poemas são os únicos a mencionar explicitamente o termo 

“cidade” (3,2-3; 5,7). 

e. São os únicos poemas da coletânea nos quais há denúncia, como 

em 1,6b e, possivelmente, 8, 11-12 (contra a vinha de Salomão). 

f.  As expressões “minha mãe”(1,6; 3,4; 8,1) e “casa da minha mãe” 

(3,4; 8,2) são também exclusivas destes poemas. 

g. O assunto “irmãos” só aparece nestes poemas, mesmo que 

indiretamente, como em 1,6 (“os fi lhos da minha mãe”) e em 8,8 

(“temos uma irmã pequena”). 

         Estes elementos terminológicos completam o quadro que permite 

identificar os poemas como uma tradição dentro do Cântico dos 

Cânticos. Com estes elementos como critério de análise será possível, 

f inalmente, identificar outros possíveis poemas pertencentes a esta 

tradição, após 8,4. 

3.2.4 O epílogo das filhas de Jerusalém  
 
         Após a conjura em 8,4, podem ser encontrados cinco poemas: 

8,5a (que é uma nova formulação da expressão dirigida à procissão em 

3,6, só que agora dirigida à noiva); 8,5b-7 (“debaixo da macieira”); 

8,8-10 (“temos uma irmã pequena”); 8,11-12 (“Salomão tinha uma 

vinha”) e 8,13-14 (“ó tu que habitas nos jardins”).  

         A pergunta em 8,5a tem relação direta com a pergunta de 3,6a e 

6,10a. Como foi analisado em relação à menção das fi lhas de Jerusalém 

em 3,10b, este poema não contém suficientes características comuns 

para ser considerado parte desta tradição nit idamente feminina.  

         O poema da macieira, em 8,5b-7, tem elementos comuns com os 

outros poemas das fi lhas de Jerusalém. O principal ponto de contato é a 

menção à mãe como aquela que dá à luz (8,5b), que aparece por 

primeira vez em 3,4b: 

                                            
 
142 Além dos poemas das f i lhas de Jerusalém este t ipo de negação acontece apenas 
em um wasf (7,3) ,  onde a negação é construída com ‘a l ,  e no poema do harém em 
6,12, onde se usa lo ’ .   
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Segui-o e não o soltei,  

até que o levei para a casa da minha mãe 

e para o quarto daquela que me concebeu. 

         Muito semelhante é a expressão encontrada em 8,5b: 

Debaixo da macieira te acordei, 

al i tua mãe teve o trabalho do teu parto, 

ali teve o trabalho de parto, te deu a luz. 

        Na primeira l inha de ambas as estrofes aparece uma ação da 

mulher (“o levei” e “te acordei”), na segunda l inha vincula-se o lugar à 

mãe (sendo em 3,4b a mãe dela e em 8,5b a mãe dele). Já na terceira 

l inha o local é vinculando-o à concepção.  

         O verbo “acordar” (’wr ), usado em 8,5b, é o mesmo usado na 

conjura (“não agiteis”), só que em sentido posit ivo. Em 8,7 aparece o 

termo “amor” com artigo (há‘aheváh), como nas conjuras, em 2,7; 3,5 e 

8,4. Enfim, essas características apontam fortemente para a 

possibil idade de que este poema faça parte do epílogo próprio da 

tradição das fi lhas de Jerusalém.  

         O terceiro poema, em 8,8-10, tem em comum com a tradição das 

fi lhas de Jerusalém a menção aos irmãos que, como foi indicado no 

item “g” das características comuns, é exclusivo dos poemas das fi lhas 

de Jerusalém. Reaparece também aqui a menção às muralhas como na 

denúncia de 5,7c (“os que guardam as muralhas”). Neste caso os 

“irmãos” são apresentados como os construtores da cidade usando o 

verbo “construir” (bnh). Enfim, o poema reúne todos os elementos que 

melhor simbolizam uma cidade: as muralhas, a porta e as torres (8,9a; 

8,10a). Mantém também a característica de diálogo, mesmo que não 

pareça ser feminino, neste caso, a citação das vozes masculinas tem a 

função de apresentar uma contestação ao pensamento dos irmãos. O 

poema também abre com uma interrogação em 8,8 como também 

acontece em 1,7; 3,3; 5,3.8-9 e 6,1143.  

                                            
 
143 Além de nos poemas das f i lhas de Jerusalém, o uso poét ico da interrogação 
acontece em 3,6; 7,1 e 8,5a. No entanto,  em nenhuma destas oportunidades a 
interrogação suscita ou faz parte de um diálogo. 



 81 

         O poema da vinha de Salomão também apresenta alguns pontos 

em comum com os outros poemas das fi lhas de Jerusalém. O elemento 

principal é a menção às vinhas, e, em especial, “minha vinha” (8,12), 

como em 1,6. Enfim, parece uma conclusão do problema proposto em 

1,5-6. 

         As características apresentadas indicam que estes três poemas, 

entre 8,5b e 8,12, devem fazer parte do epílogo da tradição das fi lhas 

de Jerusalém.  

         O quarto poema, que se encontra após 8,4, e o últ imo poema da 

coletânea (8,13-14) se aproxima mais de 4,16–5,1, do que dos poemas 

das fi lhas de Jerusalém. O ambiente apresentado na primeira parte do 

versículo é o jardim sendo que, em 8,14, é também mencionado o 

bálsamo. A palavra “jardim” no plural só aparece, além de 8,13, só em 

4,15. As expressões “ouvir” e “prestar atenção” (hashêmiy’iyniy) 

aparecem em 2,14. Assim, nenhum dos poemas aos quais pode ser 

vinculado 8,13-14 corresponde àqueles identificados com as fi lhas de 

Jerusalém. 

       O possível epílogo, vinculado a tradição das fi lhas de Jerusalém, 

incluiria, então, todos os poemas encontrados após 8,4, menos a 

pergunta em 8,5a e o últ imo poema em 8,13-14. No comentário final 

será explicada a possível relação da tradição das fi lhas de Jerusalém 

com aquelas às quais pertenceriam 8,5a e 8,13-14. 

3.2.5 As filhas de Jerusalém como grupo social 
 
         O vocabulário específico dos poemas das filhas de Jerusalém 

pode também oferecer algumas pistas sobre um possível grupo social 

responsável por esta tradição. Em primeiro lugar, fica claro tratar-se de 

um grupo de mulheres que têm uma relação confl i t iva com a cidade: 

Encontraram-me os guardas, 

os que fazem a ronda na cidade, 

bateram-me, feriram-me, 

t iraram o meu manto de sobre mim (5,7) 

         Também há uma relação entre os poemas das fi lhas de Jerusalém, 

o cult ivo nas vinhas (“a minha vinha, que é minha, não cuidei.”; 1,6c , 
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cf. 8,12) e o pastoreio de ovelhas (1,7-8; 6,2). Tudo isso poderá ser 

melhor analisado no imaginário destes poemas. Mas, quem seriam estas 

mulheres poetisas e escritoras?  

         Dois textos historiográficos apontam para a existência de 

mulheres sábias e sua participação nos confl i tos polít icos: a mulher 

sábia de Técoa (2 Sm 14,1-20) e a mulher sábia de Abel-Bet-Maaca (2 

Sm 20, 14-22). Elas falam sabiamente e o fazem com reconhecida 

autoridade. No caso da mulher sábia de Abel-Bet-Maaca, ela é líder e 

representante da cidade durante um cerco mil itar.  

         Um dos elementos presentes na fala destas mulheres sábias é a 

categoria “mãe”.  

         Da mesma forma tanto pela sua freqüência quanto por fazer parte 

de um diálogo feminino nos poemas das fi lhas de Jerusalém (1,6b; 

3,4c; 8, a.5b), , o termo “mãe”, pode indicar uma tradição sapiencial 

feminina da periferia de Jerusalém. 

         A autonomia religiosa e sapiencial das mulheres de Jerusalém é 

atestada no papel das rainhas e rainhas-mães como Atália (2 Rs 11,1-

20) e Maaca (1 Rs 15,13)144, e de profetisas como Hulda (2 Rs 22,14-

20)145, somando-se às evidências sobre a atividade de grupos de 

mulheres que podiam ser poetisas e escritoras146. A conjura, que não 

deixa de ter um caráter mágico-religioso147, pode também apontar para 

o culto de divindades femininas, como o praticado pelas mulheres que 

teciam véus para Asherá (2 Rs 22,7b), que choravam para Tammuz (Ez 

                                            
144 Elaine G. NEUENFELDT. Prát icas e experiências rel ig iosas de mulheres,  p.  
103. Esta autora relata que há 19 rainhas-mães na histor iografia bíb l ica,  das quais 
17 recebem o t í tulo específ ico gebiyráh.   
145 Ib id,  p.  105s. E. G. Neuenfeldt aponta para a profecia feminina com Mir iam (Êx 
15),  Débora (Jz 4-5),  Noadia (Ne 6,14) e a profet isa anônima de Is 8,3.  
146 Karel  VAN DER TOORN. From her cradle to her grave,  p.  13-14, mostra que, 
nas cortes do Ant igo Oriente,  e possivelmente em Israel e Judá, houve mulheres 
escr i toras como Kubaba,  ra inha de Kish, e Enheduarra,  f i lha do rei  acádico de 
Sargon, entre outras.  Esta úl t ima era,  além de sacerdot isa,  compositora de um 
grande número de hinos. 
147 Shaul SHAKED. The Poet ic of Spel ls,  p.  177-179, mostra,  em textos talmúdicos, 
que a “conjura” (adjurat ion)  era um t ipo de l inguagem rel igiosa usada pelas 
“f i lhas de Israel”  (according to the custom of the daughters of Israel) ,  sendo que 
sua função, entre outras coisas, era neutral izar os efei tos da le i  de Moisés sobre o 
casamento.  Pode ser que o Cântico dos Cânticos represente o iníc io deste caráter 
ant i-hegêmonico do uso da conjura entre mulheres. 
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8,14) e que faziam bolos para a “Rainha dos Céus”, tanto em Jerusalém 

quanto no Egito (Jr 7,18 e 44,1s). 

         Enfim, há um conjunto de testemunhos l i terários e históricos que 

permitem visualizar alguns grupos de mulheres com suficiente 

autonomia, capacidade intelectual e autoridade, para participar da 

composição lírico-l i terária do Cântico dos Cânticos, a partir da sua 

própria perspectiva erótica, feminina, sapiencial e profética. Como 

afirma A. LeCoque:  

Mulheres formam grupos de cantoras e dançarinas (Jz 21:19-21; 
Jr 31:3-4), um fato que explica porque encontramos no Cântico 
dos Cânticos a designação ‘fi lhas de Jerusalém’ (...) Não só é 
possível, mas é esperado que um canto de amor do Oriente 
Próximo seja escrito por uma mulher148. 

 
         No entanto, para E. G. Neuenfeldt e outras biblistas feministas, a 

busca de autoria feminina direta na Bíblia não é a questão mais 

importante para determinar a participação das mulheres na composição 

dos textos bíblicos: 

(...) as autoras argumentam que, ao invés de buscar pela escrita 
das mulheres, pela autoria feminina de textos bíblicos, dever-se-
ia perguntar pelas diferentes vozes, pelas diferentes posições e 
atribuições de gênero, pelo exercício da autoridade, enfim, pelas 
textualidades de gênero nos textos. Se há algum texto de mulher 
na Bíblia Hebraica, este está editorado, enquadrado/emoldurado 
em textos masculinos149. 

 
         O estudo deste grupo particular de mulheres que, no Cântico dos 

Cânticos, pode ser identificado com as “fi lhas de Jerusalém”, mostra a 

junção de todos os indicativos presentes na argumentação apresentada 

por E. G. Neuenfeldt. As fi lhas de Jerusalém podem ser entendidas 

como cantoras, escritoras e editoras, ao mesmo tempo em que 

representam um posicionamento peculiar de gênero e de exercício da 

autoridade em relação aos poderes dominantes da sua época. Como se 

verá posteriormente, também seus poemas foram finalmente editados, 

                                            
148 André LaCOQUE. The Sulamite,  p.  242-243. Women form groups of singers and 
dancers (Judges 21:19-21; Jeremiah 31:3-4),  a fact that expla ins why we f ind in 
the Song the designat ion ‘  daughters of Jersualem’. In summary, i t  is not only 
possib le but is expected that a love song in the ancient Near East be wri t ten by a 
woman. 
149 Elaine G. NEUENFELDT. Prát icas e experiências rel ig iosas de mulheres,  p.  
255. 
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enquadrados e emoldurados dentro da concepção masculina 

representada pela atribuição da coletânea a Salomão (Ct 1,1) e outros 

poemas afins.  

         Mais adiante, no comentário sobre esta tradição e após examinar 

com mais detalhe o imaginário nos poemas das fi lhas de Jerusalém, 

será possível delimitar com mais clareza as motivações particulares 

destas mulheres. 

3.3 O titulus, alusões a Salomão e perguntas 
retóricas como indicativos de uma tradição 
canônica 

 
         O título do l ivro do Cântico dos Cânticos: shiyr hashiyrim ‘ashér 

l ishelomoh, contém algumas particularidades l ingüísticas que o 

identificam como um t i tulus (não como um poema) e o destacam do 

resto da coletânea150. A expressão shiyr hashiyrim e o advérbio ‘ashér 

não se repetem no Cântico dos Cânticos. 

         Uma terceira característica, mesmo que não exclusiva, é a 

menção do rei Salomão. O nome deste famoso rei não se distribui 

homogeneamente na coletânea. A ocorrência do nome de Salomão no 

Cântico dos Cânticos, além do t i tulus, permite visualizar seu uso em 

diferentes tradições: 

a. No poema “Negra e formosa”, 1,5-8, onde aparece duas vezes. 

b. No poema “As bodas de Salomão”, 3,6-11, onde aparece três 

vezes. 

c. No poema “A minha vinha é minha”, 8,11-12, onde aparece duas 

vezes.  

         O primeiro e terceiro poemas, “negra e formosa” (1,5-8) e “a 

minha vinha é minha” (8,11-12), são marcados pela denúncia no 

contexto da “vinha” (como foi mostrado antes). Portanto, pode-se 

interpretar que a denúncia feita contra os irmãos em 1,5-8 (onde o 

nome de Salomão é usado de forma posit iva, mas meramente 

i lustrativa) é a mesma feita contra o próprio Salomão e seus posseiros 

em 8,11-12.  

                                            
150 Pablo ANDINÃCH. Cântico dos Cânticos,  p.  49.  



 85 

         No poema das bodas de Salomão (3,6-11) o nome deste rei é 

mencionado três vezes. Salomão é a personagem central do poema, que  

abre com uma pergunta: “Quem é esta subindo do deserto” (miy zot 

`oláh min-hamidebár). A comparação com as “colunas de fumaça” (3,6) 

indica tratar-se de uma procissão. Em 8,5a é usado o mesmo recurso 

poético, mas a pergunta refere-se à amada.  Esta pergunta é um 

leitmotiv que, retirado do poema completo (3,6-11), é inserido mais 

adiante (8,5a) para dar um determinado sentido aos poemas que lhe 

seguem e estabelecer um enlace de sentido com o poema das bodas.          

A inserção da pergunta retórica no capítulo 8, mesmo que de forma 

isolada, obedece ao recurso poético que W. Watson chama de “alusão”, 

pois remete a um significado implícito151. 

         Seguindo a pista deixada por esta pergunta leitmotiv, se chega ao 

poema do harém (6,8-12) que, no seu centro, apresenta a pergunta: 

“ Quem é esta, que olha de cima?” (6,10).  

3.3.1 Características principais dos poemas ligados  
ao titulus. 

 
         Além dos aspectos já mencionados, estes poemas reúnem algumas 

outras características que podem levar à sua identificação como 

tradição: 

a. A expressão shiyr hashiyrim é um superlativo que pode ser 

traduzido como “o mais belo dos cânticos”, passando uma 

imagem posit iva de Salomão, sendo outra alusão à sua fama de 

escritor e compositor152.  

                                            
151 Wil fred G.E. WATSON. Classical  hebrew poetry,  p.  299-300. 
152 Roland E. MURPHY. Song of Song,  p.  119-120. Este autor confirma o caráter 
super lat ivo da expressão e entende que ela,  através do lamed auctoris,  indica a 
autor ia salomônica. Segundo Murphy o que o autor deste t í tulo devia ter  em mente 
era a tradição deste rei ,  pela qual ele ter ia sido autor de muitos provérbios e 
cânt icos (cf.  1 Rs 4,32).  Marvin POPE, Song of Songs,  p.  294, mostra que o 
super lat ivo qual i tat ivo acontece em outros textos bíbl icos (“escravo dos escravos”)  
em Gn 9,25; “rei  dos reis” ,  em Esd 7,12; “pr íncipe dos príncipes” (Nm 3,32),  
“Deus dos deuses” (Dt 10,17),  “beleza das belezas” (Jr  3,19);  “vaidade das 
vaidades” (Ecl 1,2)  e “ornamento dos ornamentos” (Ez 16,7).  O uso ant igo aparece 
no ugarí t ico,  (Keret 14.2.86),  com caráter quant i tat ivo.  



 86 

b. Em 3,7 a expressão “shêlishelomoh” se aproxima da formulação 

redacional do t i tulus. Em 3,7,o ashér presente no titulus, é 

substituído por shê (uma forma simplificada do mesmo)153. 

c. No poema das “bodas de Salomão”, usa-se a expressão “o rei 

Salomão” (3,9.11). Salomão é colocado no meio da sua guarda de 

guerreiros (3,7-8), faz-se referência direta ao seu casamento e 

coroação e usa-se até uma expressão intimista sobre a “alegria do 

seu coração”(3,11). 

         R. Murphy aponta para o fato de que o poema das bodas de 

Salomão, quando l ido em conjunto com as outras referências a Salomão 

na coletânea, leva muitos intérpretes a acreditar que todo o Cântico dos 

Cânticos celebra o casamento do rei com a “Sulamita” (7,1), com uma 

princesa negra do Egito (cf. 1 Rs 3,1; 9,16 e Ct 1,9-11), ou ainda, com 

a rainha de Sabá (1 Rs 10,1-13), entre outras.  

         A tradição bíblica, que atribui a Salomão a fama de grande 

compositor de provérbios e cantos (cf. 1 Rs 4,32; 5,12), também o 

apresenta como um grande “amante” de mulheres israelitas e 

estrangeiras (1 Rs 11,1-8; cf. Dt 17,17). Por isso, “não é difíci l  

imaginar que os antigos intérpretes, não menos que alguns intérpretes 

modernos, especulassem sobre possíveis conexões entre a poesia de 

amor no Cântico dos Cânticos e a vida amorosa de Salomão” 154. Assim, 

o t i tulus, o poema das bodas de Salomão, o poema do harém (6,8-12) e 

a pergunta inserida em 8,5b buscam convencer os/as leitores/as, através 

da alusão a Salomão, à compreensão global da coletânea como um 

casamento real155.  

                                            
153John SNAITH. Song of Song, p.  13. Este autor expl ica que o pronome “shê”  é 
muito ut i l izado na coletânea e que é usado tanto no hebraico recente (até moderno) 
quanto em poemas ant igos como o Cântico de Débora (Jz 5).  Neste caso, chama-se 
a atenção não apenas para a presença do pronome, mas para a semelhança da 
composição redacional.  
154 Roland E. MURPHY. Song of Songs,  p.  121. Conforme or iginal:  “i t  is not 
d i ff icul t  to imagine that ancient interpreters,  no less than some moderns, 
speculated on possib le connect ions between the Song’s love poetry and Solomon’s 
love l ive” .  
155 Ivo STORNIOLO. O mistério do amor humano, p. 19-20, apresenta claramente a 
tese de que a atr ibuição da coletânea a Salomão, fei ta pelo t i tu lus,  pela reputação 
deste rei  e sua autor idade “assegurava uma melhor aceitação”.  Nancy CARDOSO, 
Ah!. . .amor em chamas,  p.50 e  J .W. Correia da SILVA, A beleza do corpo,  p.  16, 
opinam da mesma forma! Athalya BRENNER, The Song of Songs,  p.25, d iz 
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         O uso de um t i tulus salomônico para dar autoridade canônica a 

um texto bíblico é um recurso comum no Antigo Testamento. O l ivro de 

Provérbios uti l iza o mesmo recurso no começo de algumas coletâneas, 

como em 1,1; 10,1; 24,23; 25,1; 30,1; 31,1. Também em Eclesiastes a 

autoria é atribuída a um “fi lho de Davi, rei sobre Israel” (Ecl 1,1). Na 

l i teratura sapiencial da versão grega do Antigo Testamento 

(Septuaginta), a fama de Salomão permanece como um referencial 

importante. O l ivro de Sabedoria, assim como o fez antes Eclesiastes, 

não menciona diretamente o nome de Salomão, mas faz alusão a ele 

através da menção de partes do seu “mito”, como sua oração por 

sabedoria divina ultrapassando os outros reis (Sb 7,5 e 8,13-16; cf. 1 

Rs 3,7-13 e 5, 9-14) e sua fama de amante (Sb 8,2-9; cf. 1 Rs 11,3). No 

l ivro de Eclesiástico, Salomão também é mencionado em relação a 

quatro elementos: a sabedoria; a arte de compor cantos, provérbios e 

parábolas; a interpretação dos textos sagrados e sua “fraqueza” 

amorosa com as mulheres (Eclo 47,14.17.19-20)156. 

        A intenção ou motivação do t i tulus (Ct 1,1) permite suspeitar que 

o sentido últ imo desta tradição seria o canônico. A tradição “canônica” 

visou tornar a coletânea aceitável para a mentalidade oficial do pós-

exíl io (persa e até grego), através da vinculação dos poemas com o 

mito salomônico. 

         A intenção canonizante deve ser considerada, então, como a 

característica principal desta tradição. Ao mesmo tempo, este sentido 

tradit ivo canônico constitui-se em critério para buscar outros poemas 

dentro do Cântico dos Cânticos que, sem mencionar o nome de 

Salomão, buscam dar ao conjunto o mesmo sentido. A. Pelletier 

                                                                                                                             
claramente que “a atr ibuição da composição ao rei  Salomão sem dúvida fo i  uma 
das razões de sua aceitação como parte do cânon hebraico”.  
 
156 Marvin POPE (Song of Songs,  p.  296) mostra que a fama de Salomão se estende 
até a época do Targum onde todos os cantos do Ant igo Testamento: o de Adão no Sl 
92, o de Moisés em Êx 15,1s,  o dos israel i tas em Nm 21,17s, o segundo canto de 
Moisés em Dt 32, o de Josué em Js 10,12s, o de Ana em 1 Sm 2,1s; o de Davi em 2 
Sm 22,1s,  o de Salomão (Ct)  e o cânt ico da páscoa que poster iormente ter ia sido 
usado pelos exi lados ( Is 20,29).  Todos estes cantos eram entendidos como: “os 
cantos e orações com os quais Salomão, o profeta,  rei  de Israel,  fa lou com o 
espír i to de profecia,  d iante do Senhor de todo o mundo, YHWH” (“songs and 
prises which Solomon, the prophet,  k ing of Israel,  spoke by the spir i t  of  prophecy 
before the Lord of a l l  the World,  YHWH”) .  
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percebe que essa motivação canonizante pode-se estender além do 

t i tulus: ao poema das bodas e coroação de Salomão, já que as 

referências a Salomão (1,1 e 3,7-11) convidam a pensar em uma outra 

mentalidade, pós-exíl ica, que teria influenciado a obra 157. 

         A ausência da noiva, tanto no t i tulus quanto no poema das bodas 

de Salomão, somado ao caráter indireto com que ela é tratada na 

repetição da pergunta em 8,5, dão a esta redação um caráter 

masculinizante. Diferentemente da visão predominantemente masculina 

dos wasfs, os poemas canônicos não dão atenção ao corpo da mulher 

(ou da divindade), possivelmente por acharem a sensualidade da mulher 

e sua formosura algo ameaçador e perigoso (cf. Ecl 7,26-29; Pr 6,24-

26; 31,30).  

3.3.2 O poema do harém (6,8-12) e suas conexões 
com a tradição canônica 

 
         O poema do harém (6,8-12) pode ser l igado ao poema das bodas 

de Salomão (3,6-11) pela pergunta comum em 3,6a e 6,10a, mas 

também através de algumas outras semelhanças como: 

a. A menção a um grande número de “rainhas”, “concubinas” e 

“donzelas”, remete para a fama do harém salomônico (cf. 1 Rs 

11,3). 

b. A l igação numérica entre os guardas que vigiam a procissão em 

3,7b e o número das rainhas em 6,8a, sendo que a l igação entre o 

poema do harém e 1 Rs 11,3 é atestada em quase todos os 

comentários158. 

c. Os números do harém mencionados no poema correspondem ao 

harém de Roboão (fi lho de Salomão), segundo é relatado em 2 Cr 

11,21159. 

                                            
157 Ane-Marie PELLETIER. O Cântico dos Cânticos,  p.47. 
158 Gianfranco RAVASI.  Cântico dos Cânticos,  p.119; R. TOURNAY e Mir iam 
NICOLAY ( El Cantar de los Cantares,  p.  141-142) e Ar iel  e Chana BLOCH (The 
Song of Songs,  p.190).  Marvin POPE (Song of Songs,  p.  567) indica a possib i l idade 
do poema estar inspirado em 1 Rs 11,3,  mas segundo ele,  há di f iculdades em 
conci l iar  os números das esposas e concubinas de Salomão (setecentos e trezentos) 
com os deste poema (sessenta e oi tenta).  
159 John SNAITH. Song of Song, p.  91. 
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d. A possível confusão entre o harém de Salomão e o  de seu fi lho 

Roboão pode significar, como suspeitam A. e Ch. Bloch, que os 

números do harém foram tomados do “folclore extrabíblico sobre 

Salomão”160.  

         Finalmente, A. e C. BLOCH observam a particularidade do esti lo 

poético nas duas últ imas l inhas de 6,9, onde os verbos são l igados por 

vav consecutivo: 

 Viram-na as fi lhas e a bendissem 

 rá’ûhá vánôt vaiy’asherûhá 

 rainhas e concubinas a glorif icam. 

 melákôt u f iylageshiym vayehalelûhá 

         Este esti lo particular é interpretado pelo casal Bloch como 

“arcaizante”, assim como o ’asher no t i tulus, tendo a função de dar ao 

poema um tom mais solene, participando da grande alusão à fama do 

rei promovida por esta tradição. 

         O poema do harém também parece querer costurar outras 

tradições e se constituir em uma ponte entre seu grupo e o resto da 

coletânea. Há expressões comuns com os poemas das fi lhas de 

Jerusalém como “minha pomba perfeita” (6,9a e 5,2b) e “aquela que te 

deu à luz” (6,9b e 8,5b). Há, também, uma expressão comum com um 

wasf: “pavorosa como estandartes” (6,1.10b), e ainda outras expressões 

que se l igam a poemas de temática camponesa, como 6,11 (cf. 2,13.15). 

3.3.3 A composição da tradição canônica 
 
         Esta tradição, pelas características comuns de alguns dos poemas 

do Cântico dos Cânticos, se compõe dos seguintes elementos: o t i tulus 

(1,1); o poema das bodas de Salomão (3,6-11), o poema do harém (6,8-

12) e a pergunta retórica em 8,5a.  

         A intenção desta tradição é dar autoridade à coletânea através da 

atribuição a Salomão (1,1) e harmonizar o tema do amor erótico com a 

                                            
160 Ar ie l  e Chana BLOCH. The Song of Songs,  p.189-190 (“sixty and eighty are 
convent ional round f igures;  see 3:7 (. . . )  the very mention of queens and 
concubines, and the court  sett ing in 6:9 suggest another b i t  fo extrabib l ical  
Solomonic fo lk lore,  as in 3,7-11” .  
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teologia institucional do “casamento real” (3,6-11; 6,8-12 e 8,5a). Por 

isso será chamada de “tradição canônica”. 

3.4 Conclusão da primeira etapa de identificação de  
tradições no Cântico dos Cânticos 

 
           Partindo dos dados deixados pela pesquisa e avaliados à luz do 

instrumental metodológico proposto, foi possível identificar, 

preliminarmente, três grupos de poemas que podem estar expressando 

diferentes tradições dentro do Cântico dos Cânticos. Seguindo a 

definição de tradição de B. Bauer, no seu sentido objetivo, se chegou 

aos seguintes conjuntos de poemas: os wasfs (1,9-11; 4,1-7; 5,10-15; 

6,4-7 e 7,1-7); os poemas das fi lhas de Jerusalém (1,5-8; 2,4-7; 3,1-5; 

5,2-9; 5,16-6,3; 8,1-4) e o seu epílogo (8,5b-12) e os poemas 

canônicos, vinculados ao t i tulus (1,1; 3,6-11 e 6,8-12).  

         No sentido ativo do conceito de tradição, também foi possível 

começar a identificar alguns grupos de pessoas que teriam afinidade 

com os assuntos tratados por cada tradição e que podem ter sido 

responsáveis pela sua elaboração, transmissão e redação, assim como 

pela editoração do material oferecido por tradições anteriores.  

         Os poemas wasf indicam a participação de grupos de artesãos da 

cidade e/ou da corte, apresentando-se como um grupo 

predominantemente masculino, mesmo que possa também incluir 

mulheres161. Estes poemas louvam o amor divino e humano através de 

descrições que evocam estátuas de divindades femininas e masculinas. 

         Os poemas das fi lhas de Jerusalém remetem para as mulheres 

sábias de Jerusalém e suas vilas periféricas. Estas mulheres têm um 

esti lo poético marcado pelo diálogo feminino. A dramaticidade deste 

diálogo é construída através de perguntas e pela denúncia (mostrando 

também uma veia profética)162. 

                                            
161 Elaine G. NEUENFELDT. Prát ica e experiências rel ig iosas de mulheres,  178 -
230. A autora anal isa Ez 13,17-23. Neste texto,  aparecem o termo “véus” 
(misepáhôt)  e o verbo “fazer” ,  Ez 13,18, relacionados a um grupo de mulheres 
artesãs. A part ic ipação das mulheres nos cultos às divindades mascul inas e 
femininas leva a autora a afi rmar que as Deusas são seguidas tanto por mulheres 
quanto por homens, sendo que “o imaginár io rel igioso das divindades femininas é 
uma prerrogat iva de igualdade entre os gêneros”.  
162 Mar ia Helena da S. MUTZENBERG. Refazer o mundo como um jardim,  p.31. 
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         O t i tulus e outros poemas vinculados a ele, têm seu possível 

grupo tradit ivo nos sacerdotes e grupos sapienciais masculinos do pós-

exíl io, como acontece em Eclesiastes e na l i teratura sapiencial judaico-

helenista dos l ivros de Eclesiástico e Sabedoria. Este grupo, 

exclusivamente masculino, vê a mulher autônoma e sua beleza como 

uma ameaça. Sua intenção é dar um marco legit imador aos poemas de 

amor do Cântico dos Cânticos, através da alusão ao rei Salomão e sua 

fama.  

         A identificação de materiais poéticos diferenciados no Cântico 

dos Cânticos ainda não está completa. Há um grupo de poemas, nos 

quais prevalece a l inguagem camponesa, que, em princípio, se 

apresenta como outra possível tradição, completando, assim, o quadro 

da coletânea. Por não existir na pesquisa anterior nenhum indicativo 

claro da existência desta tradição, a não ser pela suspeita de que 

haveria um caráter camponês presente na coletânea163, será necessário 

fazer um estudo mais atento e detalhado de suas características 

comparando suas particularidades com os materiais já identificados, 

para determinar possíveis grupos responsáveis por sua transmissão e 

redação.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
163 José Wilson Correia da SILVA. A beleza do corpo,  p.  35. Este autor af i rma que 
“o encontro total  dos corpos ( . . . )  acontece no ambiente rural  e pastor i l ” . 



 92 

 
 

 

 

 

4. A TRADIÇÃO CAMPONESA: COMPLETANDO O 
QUADRO DAS TRADIÇÕES DO CÂNTICO DOS 
CÂNTICOS 
 
         Boa parte da poesia do Cântico dos Cânticos é recheada de 

termos do meio camponês. J. C. da Silva entende que “dada a 

predominante presença da l inguagem e imagens do campo, da roça (...) 

podemos dizer que tal mulher (tais mulheres) é uma camponesa (são 

camponesas)” 164. A profunda integração entre amor e natureza, amor e 

produção rural ou as imagens primaveris nos campos e vinhas no 

Cântico dos Cânticos, permite perguntar se estes elementos têm 

autonomia suficiente para ser, no todo ou em parte, considerados como 

uma tradição distinta das já mencionadas. 

      Estes poemas são: 

a. Poema inicial, “Que me beije” (1,2-4). 

b. Conjunto de dois poemas, “Eis que bela és tu minha amada” 

(1,15-17), “Lírio de Sharon” (2,1-3). 

c. Conjunto de três poemas, “A voz do meu amado” (2,8-9); 

“Respondeu-me meu amado” (2,10-14); “Meu amado é para mim 

e eu para ele” (2,15-17). 

d. Conjunto de quatro poemas, “Noiva do Líbano” (4,8); 

“Enfeit içaste-me” (4,9-11), “O jardim e a fonte” (4,12-15) e 

“Ventos no jardim” (4,16-5,1). 

e. Conjunto de dois poemas, “Semelhante à tamareira” (7,8-10) e 

“Eu sou para meu amado” (7,11-14). 

f.  Poema final, “Ó, tu que habitas nos jardins” (8,13-14). 

                                            
164 José Wilson Correia da  SILVA. A beleza do corpo,  p.  16. 
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         A hipótese de que 1,2-4 possa ser um título antigo já foi 

levantada por J. P. Audet, para quem este poema é “o título original 

dado a um canto pré-exíl ico (tanto à letra quanto à melodia), título que 

agora está prefaciado por um outro título (...) dado ao conjunto da 

coletânea por um editor final pós-exíl ico” 165.  

         P. Andiñach entende haver um vínculo entre 8,13-14 e 1,2-4 

afirmando que “o l ivro termina com este poema dito pela mulher. Foi 

ela que abriu o l ivro (1,2-4) e com este últ imo poema o encerra, 

plasmando o marco referencial que remete ao conteúdo de todo o texto” 
166.  

        Seria este o antigo alicerce sobre o qual foi construída toda a 

coletânea? Para alcançar explorar esta possibil idade será necessário 

fazer um levantamento dos elementos que unem os poemas camponeses 

entre si e os distinguem do resto. 

4.1 A reciprocidade entre as vozes femininas e 
masculinas 

 
         O primeiro conjunto de poemas apresenta, como característica 

particular, a reciprocidade entre os gêneros. Não chega a ser um 

diálogo direto, mas um intercâmbio entre as vozes femininas e as vozes 

masculinas. 

        O poema que abre o primeiro conjunto repete duas vezes a 

expressão: “Eis que bela és tu, minha amada” (1,15), apresentando a 

recíproca no versículo 16 (“Eis que belo és tu, meu amado”).  Outra 

expressão recíproca aparece em 2,2-3a:  

Como narciso entre os espinheiros, 

assim é minha amada, entre as fi lhas. 

Como macieira entre as árvores do mato, 

assim é meu amado, entre os fi lhos. 

                                            
165 Apud. John SNAITH. Song of Songs,  p.  14. Snaith  relata a tese de J.  P.  Audet 
(Scripture 10,  1958, p.  79-83) nos termos ci tados acima: “argues that the f i rst  part  
of  th is verse (o that you.. .k isses of your mouth) represents the orig inal t i t le g iven 
to a pre-exi l ic  song (both words and melody) – a t it le now prefaced by a further 
t i t le (. . . )  g iven to the whole col lect ion by the f inal ,  post-exi l ic  editor” .   
166 Pablo ANDIÑACH. Cântico dos Cânticos,  p.  128.  
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         Neste caso, a reciprocidade não consiste apenas em uma cópia 

exata com mudança de gênero, mas contém uma plástica particular. O 

narciso é o elemento feminino, como poderá ser apreciado na análise 

do imaginário, vinculado a corpos femininos, especialmente de 

divindades. Do outro lado, o elemento masculino é representado pela 

macieira (cf. 2,3a). 

          Em hebraico, shôshanáh (narciso) é um substantivo feminino 

enquanto tapûah (macieira) é um substantivo masculino. O mesmo 

cuidado não se tem em relação aos termos comparativos, já que tanto 

hôhiym (espinheiros) como hetzéy hayahar (árvores do mato) são 

masculinos. Pode ser que no final de cada l inha interessasse mais a 

sonoridade poética do canto (iym) do que a correspondência de gênero, 

que só acontece novamente quando se mencionam fi lhas e fi lhos (2,2b e 

2,3b).  

         No poema “Respondeu-me meu amado” (2,10-14), a 

reciprocidade se dá de uma forma particular. Primeiro a mulher 

introduz as palavras do homem (“Respondeu-me meu amado e disse-

me: ‘Levanta-te, minha amada, minha bela e vai-te!’...”). A introdução 

da mulher, sem haver um diálogo167, estabelece a reciprocidade entre a 

expressão “meu amado” e a expressão “minha amada”.  

         O esti lo recíproco destes poemas tem paralelos na poesia egípcia 

da vigésima dinastia168 (1184 –1070 a.C.169). Portanto, pode trata-se de 

um esti lo antigo de poesia de amor, como Audet suspeitava em relação 

ao primeiro poema da coletânea (1,2-4). O esti lo recíproco une os 

poemas camponeses desde 1,15 até 2,17, segundo uma estrutura que 

pode ser esquematizada da seguinte forma: 

 

 

 

 

                                            
167 Ib id. ,  p.71. Andiñach chama a atenção para o fato de que “é a mulher que fala e 
que conta o que o homem diz.  Nesta oportunidade ele fala pela boca da mulher”.  
168 John SNAITH. Song of Songs,  p.  35. O est i lo recíproco que Snaith destaca em 
seu comentár io chama-se paraklausithyron que, tendo suas or igens na poesia 
Egípcia da época do ferro,  fo i  comum tanto na poesia grega quanto na lat ina.  
169 Herbert  DONNER. História de Israel,  Vol.  2,  p.  528. 
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         A fórmula da mútua pertença fecha o conjunto dos elogios e dois 

dos discursos femininos sobre o amado (um descrit ivo em 2,8-9, e um 

narrativo em 2,15-17). Para P. Andiñach, 2,8-14 seria um único poema, 

no qual se apresenta a voz do amado (descrit ivamente) e depois se 

relata o discurso do amado (narrativamente)170. Já para J. Snaith, o 

poema deve ser estendido até o versículo 17, devido à correspondência 

do uso das metáforas “gazela” (v.9 e 17), “cria de veado” ou “cria de 

carneiro” (v.8 e 17) e “montanhas” ou “montes” (v. 8 e 17)171. Por isso 

parece ser mais prudente ampliar o poema, incluindo também 2,15-17 

devido à fórmula da mútua pertença, que será analisada mais adiante. 

         A reciprocidade se mantém como característica no conjunto de 

poemas camponeses que vai de 4,8 até 5,1. Neste grupo de poemas, 

diferentemente do que no anterior, prevalece claramente a voz 

masculina, uti l izando o título “noiva” ou “irmã, noiva”, para se referir 

à amada, o que não acontece em outros poemas da coletânea 

(4,8.9.10.11.12; 5,1). A única voz feminina que aparece no meio do 

louvor à “irmã, noiva” acontece em 4,16:  

Move-te Safon (vento norte) e vem Temã (vento sul), 

sopra no meu jardim para que fluam seus bálsamos. 

Que venha meu amado para seu jardim 

                                            
170 Pablo ANDINÃCH. Cântico dos Cânticos,  p.71. 
171 John SNAITH. Song of Songs,  p.  34. 

1,15-17 – Elogios recíprocos de beleza (apresentação 
dos amantes) 

(voz feminina e masculina) 
2,1-3 – Elogios recíprocos sobre a atração de um para 
outro. 

1..1 (voz feminina e masculina) 
2,8-9 – A amada apresenta a voz do amado. 

(A voz feminina apresenta a voz masculina) 

2,10-14 – A resposta do amado. 
              (A voz feminina fala pela voz masculina) 

2,15-17 – Fórmula da mútua pertença. 
(A voz feminina fala da pertença mútua) 
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e que coma os seus deliciosos frutos. 

         Esta única intervenção feminina mantém a regra da reciprocidade 

na suti l  troca dos pronomes possessivos “meu” e “seu”. A voz feminina 

diz assim que “meu jardim” (da amada) é também “seu jardim” (do 

amado). Mas a iniciativa masculina, comparada com os poemas do 

primeiro bloco camponês, 1,15-2,17, chega a surpreender. O amado 

toma, aqui, a l iberdade de convidar seus companheiros e amados a se 

embriagar junto com ele (5,1b).  Este conjunto parece ter uma estrutura 

progressiva, culminando no clímax dado pela voz da “irmã-noiva”.  

 

 

 

 

 

 

 

         A reciprocidade se realiza quando a voz feminina, respondendo 

ao louvor do amado, autoriza-o a entrar no seu jardim que, a partir 

desse momento, é também dele.  

         O últ imo bloco de poemas camponeses (7,8-14) também segue o 

esti lo da reciprocidade. Nos primeiros dois versículos, a metáfora da 

tamareira é usada para falar do desejo do homem pela mulher: 

7.8 Esta é tua estatura, 

      semelhante à tamareira 

       e teus seios a cachos. 

7.9 Eu disse: “Subirei na tamareira 

       pegarei nas suas tâmaras”,  

       e que sejam teus seios 

       como cachos 

        e o cheiro do teu nariz, 

        como (o das) maçãs. 

        No entanto, o versículo 10 apresenta uma discordância de gênero 

ao usar o sufixo da 2ª pessoa no feminino (“tu”) e o adjetivo “meu 

amado” no masculino: 

4,8 – Abertura: apresenta o Líbano como cenário poético. 

4,9-11 - Apresenta a razão do louvor: o feit iço do olhar da irmã, 
noiva. 

4,12-15 - Apresenta a “irmã, noiva” como um jardim.  

4,16-5,1 - A “irmã, noiva” oferece seu jardim e o amado entra nele 
convidando seus amigos. 
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7.10  E o céu da tua boca como vinho bom, 

        indo para o meu amado verdadeiramente, 

        escoando dos lábios adormecidos. 

         Esta questão é comentada por R. Murphy, que resolve o problema 

passando as últ imas duas l inhas do versículo 10 para o próximo poema 

onde a voz é feminina172:  

7.10bc Indo para o meu amado verdadeiramente, 

            escoando dos lábios adormecidos. 

7.11 Eu (sou) para meu amado 

        e sobre mim está o seu desejo. 

7.12 Vai meu amado, 

         sairemos pelo campo, 

        passaremos a noite entre os ciprestes. 

7.13 Madrugaremos para ir para as vinhas, 

        vejamos se floresceu a videira, 

         se abriu o rebento e se floresceram as romãs. 

         Lá darei 

         meu amor para ti. 

7.14 As mandrágoras deram seu perfume, 

        diante de nossas portas todas as delícias, 

        novas, também velhas, 

        meu amado, guardarei para ti. 

         A solução encontrada por R. Murphy tem a vantagem de respeitar 

o texto massorético e vincular a expressão “meu amado” ao próximo 

poema, onde ele aparece de forma repetida e coerente. No entanto, esta 

proposta não resolve a questão dos verbos hlk (“ir”) e dbb (“escoar”), 

se encontrarem em particípio Qal, masculino singular absoluto. 

Evidentemente, o que está “indo” e “escoando” é o “vinho bom”, 

mencionado na primeira l inha de 7,10 (tornando 7,10a inseparável de 

7,10b). 

                                            
 
172 R. MURPHY. Song of Song,  p.  116. 
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         As versões da Bíblia em português vão resolver a questão de 

formas diferentes. A Bíblia de Jerusalém vai traduzir 7,10 

simplesmente eliminando “o amado”, ficando da seguinte forma: 

Tua boca é um vinho delicioso 

que se derrama na minha, 

molhando-me lábios e dentes 

          Em nota de rodapé, esta versão explica que o texto grego inclui 

a expressão “sobre meus lábios e dentes” 173. Mas a versão grega do 

Cântico dos Cânticos, seguida também pela versão de Almeida (7,9), 

mantém o problema de gênero: 

Os teus beijos são como o bom vinho,  

vinho que se escoa suavemente para o meu amado,  

deslizando entre seus lábios e dentes.     

         A “confusão” de gênero presente neste poema pode ser fruto de 

alterações no processo de transmissão, no trabalho redacional ou até de 

editoração massorética. No entanto, a sua apresentação final continua a 

reforçar a idéia de reciprocidade entre as vozes masculinas e femininas. 

Se o poema 7,8-10 foi l ido à luz de 2,10-14, poder-se-ia levantar a 

hipótese de que todo ele seja um discurso feminino na voz masculina. 

Assim, 7,10 poderia estar revelando a fala da mulher na voz do homem. 

Poder-se-ia imaginar uma introdução que, como em 2,10, dissesse: 

“meu amado me disse...”. Porém, isso é uma hipótese que resulta difíci l  

demonstrar cabalmente. 

        No começo do segundo poema deste conjunto, a voz feminina 

aparece claramente dirigindo-se ao seu amado (7,11- 14). Estes últ imos 

versículos terminam com duas afirmações: “Lá darei meu amor para ti” 

e “meu amado, guardarei para ti” (v.13-14). Ambas as expressões 

contêm em si a reciprocidade: A para B (eu A darei meu amor para ti, 

B). Essa relação também pode ser verificada na fórmula da mútua 

pertença, que abre o poema em 7,11-12. 

                                            
173 BÍBLIA DE JERSUALÉM, p.  1196 nota “v”.   Pablo ANDINÃCH, Cântico dos 
Cânticos,  p.116, também omite “o amado”. 
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         Assim, a l inguagem predominantemente rural, a reciprocidade e, 

talvez também, a apropriação do discurso masculino pela voz feminina 

sejam características diferenciais de uma possível tradição camponesa. 

4.2 A fórmula da mútua pertença 
 
         Como foi visto acima, a fórmula da mútua pertença (“meu amado 

é para mim e eu para ele”, dodiy l iy vaeniy lô) aparece pela primeira 

vez em 2,16 e com variações em 6,3 e 7,11. Tanto 2,16, quanto 7,11-12, 

são versos cuja temática está associada à tradição camponesa: 

2.16 Meu amado é para mim e eu para ele, 

        aquele que apascenta entre os narcisos. 

7.11 Eu sou para meu amado 

        e sobre mim está o seu desejo. 

7.12 Vai meu amado, 

         sairemos pelo campo, 

         passaremos a noite entre os ciprestes. 

         Em ambos os poemas, a fórmula inicia com a voz feminina. Não 

existe o recíproco masculino que seria: “minha amada é para mim e eu 

para ela”. A fórmula em 2,16 é construída seguindo o esquema B é para 

A como A é para B. Em 7,11 a estrutura da fórmula é A (eu sou) para B 

(para meu amado). Portanto, neste últ imo poema se inverte a lógica do 

anterior. O esquema é completado em 7,12 quando a mulher disse: “Vai 

meu amado”. A inversão da fórmula pode ser um recurso poético para 

dar dinamicidade ao poema, preparando a ação posterior (“sairemos 

pelo campo”).  

      A fórmula de 2,16 se encontra invertida em 6,3: “Eu sou para meu 

amado e meu amado é para mim, aquele que apascenta entre narcisos”. 

No entanto, a fórmula em 6,3 se encontra isolada de um contexto 

poético maior. Conforme a análise feita anteriormente, este versículo 

poderia encerrar o poema iniciado em 5,16, onde se estabelece o 

diálogo entre a mulher que busca seu amado e as fi lhas de Jerusalém.   

         A localização de 6,3, como parte dos poemas das fi lhas de 

Jerusalém, indica a possibil idade do uso desta fórmula por um grupo 

redacional posterior. Da mesma forma, a tradição das fi lhas de 
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Jerusalém usou o poema 5,16-6,3 (cf. 5,16) para se apropriar do wasf 

de 5,10-15 e fez o mesmo com 6,3 para se l igar à tradição camponesa.  

         Do ponto de vista exclusivo da tradição camponesa, a fórmula da 

mútua pertença constrói uma ponte entre o primeiro bloco de poemas 

camponeses (1,15-2,17) e o últ imo bloco (7,8-14).  

4.3  Outros relacionamentos temáticos nos os poemas  
camponeses 

 
         Após ter sido feita uma primeira análise das características 

terminológicas comuns aos poemas camponeses, é possível examinar a 

hipótese da sua origem popular e oral, assim como estabelecer seus 

relacionamentos temáticos e seu lugar e função na coletânea, 

verificando se é uma tradição “pré-existente” ou “co-existente” com as 

outras.   

4.3.1 A metáfora do vinho 
 
         A metáfora do “vinho bom” estabelece uma ligação entre o 

poema de abertura (1,2-4), o segundo poema da “irmã noiva” (4,9-11) e 

o poema da tamareira (7,8-10): 

1.2 Que me beije com beijos da sua boca, 

       pois bons são teus amores mais do que o vinho. 

1.4 O rei faz-me entrar em seus aposentos. 

      Alegremo-nos e exultemos contigo. 

 Lembremos dos teus amores mais do que o vinho.   

       Verdadeiramente elas te amam. 

4.10a Como são belos teus amores, minha irmã, noiva,  

       como são belos teus amores mais do que o vinho 

7.10 e o céu da tua boca como vinho bom, 

        indo para o meu amado verdadeiramente, 

        escoando dos lábios adormecidos. 

         A expressão “teus amores mais do que o vinho” repete-se de 

forma exatamente igual no poema de abertura e no conjunto central dos 

poemas camponeses. A comparação com o vinho reaparecerá no últ imo 

bloco (7,10).  
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4.3.2 Perfume, cheiro e olfato 
 
        A menção ao cheiro, perfume e olfato perpassa todos os poemas 

camponeses ainda mais do que a metáfora do vinho. Começando pela 

abertura em 1,3 (“Para o olfato, teus óleos são bons”), estas imagens 

são usadas no primeiro conjunto de poemas 2,13 (“os botões nos dão 

perfume”), no conjunto central em 4,10b (“e o cheiro dos teus óleos, 

mais do que todos os bálsamos”), em 4,11b (“e o cheiro dos teus 

mantos, como cheiro do Líbano”) e, no conjunto final, em 7,9b (“e o 

cheiro do teu nariz, como o das maçãs”) e em 7,14 (“As mandrágoras 

deram seu perfume”).  

4.3.3 O convite para a fuga 
 
         Há também, entre os poemas camponeses, uma unidade de ação: 

o chamado para a fuga! O poema de abertura inicia com o apelo da 

amada: “Arrasta-me contigo, corramos!” (1,4a). No primeiro conjunto, 

a amada relata o discurso do seu amado, incentivando-a para a fuga: 

“Levanta-te, minha amada, minha bela e vai-te!” (2,10b e 13b). No 

conjunto central é o homem que convida: “comigo do Líbano, noiva, 

comigo do Líbano, virás” (4,8a) e, no últ imo conjunto, se renova o 

convite, quando a mulher diz para seu amado: “Vai, meu amado, 

sairemos pelo campo” (7,12 a).  

         No poema camponês que encerra a coletânea (8,13-14) a mulher 

também convida o amado a fugir: “Foge, meu amado” (8,14a). No 

entanto, os versículos 13 e 14b mostram uma forte ligação com o 

primeiro conjunto através da menção da voz (2,8a.14b) e, 

especialmente, com a metáfora do amado como gazela ou fi lhote de 

carneiro pulando sobre os montes (8,14b; 2,8b-9a e 2,17). 

4.4 Sinais de oralidade nos poemas camponeses 
 
         A existência de uma tradição poética camponesa dentro do 

Cântico dos Cânticos remete à cultura oral. Para identificar este t ipo de 

composição e transmissão, conforme foi apresentado na introdução 
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metodológica, se faz necessário buscar a existência de pequenas 

unidades que tenham sido preservadas oralmente. 

        Junto com a busca das pequenas unidades poéticas, é necessário 

lembrar os critérios de oralidade apresentados por W. Watson: 

a. A fórmula (frase feita usada dentro de uma tradição). 

b. O tema (que se manifesta em elementos recorrentes). 

c. Arcaísmos (que se impõem pela rigidez da técnica). 

d. Repetições. 

         No entanto, o próprio autor esclarece, como foi possível 

constatar na análise das tradições redacionais, que muitas dessas 

características se encontram também na poesia escrita. Por isso, a 

busca da oralidade deve ser associada à busca por grupos reconhecidos 

como detentores e transmissores de tradições orais. A atividade de 

mulheres cantoras pode ser identificada com as tradições orais 

documentadas no Antigo Testamento (Ex 15,21; Jz 5,12 e Jz 11,34.40). 

Por outro lado, esta tradit ividade oral feminina não é exclusiva de 

Israel, mas aparece em todo o Antigo Oriente174.  

         L. A. Schökel inclui, também, esse critério de sonoridade como 

elemento de análise poética. Segundo este autor, existem “fenômenos 

esti l ísticos”, que acontecem através da repetição de sons semelhantes 

ou iguais, e são possíveis de detectar mesmo sem conhecer a 

sonoridade exata dos fonemas. A língua hebraica usa mais efeitos 

sonoros do que as línguas modernas175. L. A. Schökel autor também 

recomenda a aplicação do que ele chama de “método comparativo”, 

usando para isso poemas que possam ser atribuídos a outros autores ou 

a outras unidades poéticas, isto é, “comparar para comprovar”176. 

       A tarefa proposta a seguir é, então, buscar os sinais de oralidade 

nos poemas com linguagem camponesa para, a partir deste 

levantamento, tornar possível a comparação com os demais poemas do 

Cântico dos Cânticos. Assim será possível determinar se os poemas 

                                            
 
174 Wil fred G.E. WATSON. Classical  hebrew poetry,  p.  74-77. As referências de 
oral idade fora de Israel são tomadas pelo autor do tr ibuto do rei  Ezequias a 
Senaquer ibe e de explorações fei tas por J.  H. Krauss, Worship in Israel.  
175 Luis Alonso SCHÖKEL. Estudios de Poét ica Hebrea,  p.78-84. 
176 Ib id. ,  p.  62-65. 
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camponeses podem ser compreendidos a partir de uma origem oral 

própria que permaneceu, de alguma forma, como característica 

diferencial na sua fixação por escrito. 

4.4.1 Oralidade no primeiro e terceiro conjunto de 
poemas camponeses 

 
         Para investigar a possibil idade de haver um padrão poético 

camponês próximo da cultura oral, começar-se-á com aqueles conjuntos 

que apresentam conexões entre si, isto é, os do primeiro e terceiro 

conjuntos de poemas (1,15–2,3; 2,8-17 e 7,8-14). Nestes poemas há 

grande ocorrência de repetições, que podem ser um primeiro sinal de 

oralidade177: “eis que bela/o é minha/meu amada/o” (1,15-16); “assim é 

minha/meu amada/o entre as/os fi lhas/os” (2,2-3); “Levanta-te, minha 

amada, minha bela e vai-te!” (2,10.13) “mostra-me a tua aparência (...) 

e tua aparência graciosa” (2,14b); “Peguem para nós raposas, raposas 

pequenas, que estão destruindo as vinhas e as nossas vinhas estão em 

flor” (2,15); “tamareira” (7,8-9). 

         Além das repetições l i terais, estes poemas mostram a 

preocupação com a regularidade sonora. Em geral, a sonoridade é 

dominada pelo uso do plural feminino ôt e do plural masculino iym. Em 

1,15-17, o poema segue a seqüência (t iy, áh, iym, diy, iym, áh) e duas 

l inhas finais reforçam a seqüência com dois (iym); em 2,1-3 (ôn, iym, 

iym, ôt, ar, iym, tiy, kiy), interrompendo a seqüência sonora só em uma 

linha, onde acontece a repetição citada acima. Em 2,8-9 (diy, ‘á, iym, 

ôt, viy, iym, ed, nû, ôt, iym)e em 2,15-17 (iym, iym, iym, ar, lô, iym, 

ôm, sob, diy,’ô, iym, êr).  

         A exceção à regra está dada pelo poema da resposta do amado 

(2,10-14), que se apresenta bem mais elaborado que os outros. Este 

poema segue o padrão camponês na primeira stanza178, no v.10 (l iy, t iy, 

                                            
 
177 Wilfred G.E. WATSON. Classical  hebrew poetry,  p.  278. Segundo este autor a 
repet ição, em termos gerais e part iculares,  aponta para o caráter oral  da poesia,  
convidando a audiência à re-ouvir  o verso mantendo o f io da meada, e também a 
ajuda a preencher o poema. 
178 Ib id. ,  p.  13. Segundo Watson, alguns estudos apresentam estrofe e stanza como 
sinônimos. No entanto,  existem algumas poesias nas que uma estrofe é formada por 
mais de uma unidade completa de sent ido ou stanza.  
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ke). Essas duas stanzas são as mesmas que repetem a expressão: 

“levanta-te....”. Enquanto em 2,10 usa-se o “dativo ético”, láke, isto é, 

“para ti” (feminino) que não se traduz, em 2,13, no mesmo lugar, é 

usado lekiy, isto é: “Anda!”. Portanto, houve, em quem formulou esta 

poesia, a intenção de dar uma ênfase maior à terceira stanza mantendo 

a mesma sonoridade179. 

         O tema das pombas, em 2,11, marca a época do ano assim como a 

voz da pomba rola em 2,12-13. Ali se apresenta o ambiente onde o 

discurso do amado é relatado pela amada. Parecem dois poemas 

separados, que foram conjugados. As stanzas das pombas são marcadas 

pela sonoridade “e”, “a”, com algumas variações. Os finais dos versos 

destas stanzas são os seguintes: ár, lô (2,11); êtz, iyha, ôr, nû (2,12); 

ah, ke, ke, rev, êh (2,14). Também nestas stanzas há repetição de 

palavras e/ou expressões como: o uso assindético dos verbos hlf  (“se 

foi”) e hlk (“foi”) em 2,11, facil i tando a memorização e aumentando a 

harmonia sonora. Em 2,12, acontece a repetição de “terra” na primeira 

e quarta l inhas e, em 2,14 , usa-se a elipse, ou seja, a expressão “minha 

pomba”, apresentada na primeira l inha é subentendida nas outras três 

l inhas, havendo, por assim dizer, uma repetição implícita180. Mesmo 

assim “tua voz” é repetida na quarta e quinta l inhas.  

         As stanzas, 2,11.13-14, apresentam características de oralidade 

tanto quanto 2,10. Pode-se interpretar que o subpoema das pombas tem 

menos cuidado com a sonoridade no final dos versos, talvez por sua 

recitação não exigir tanto esse recurso. Além disso, mantém os vínculos 

internos através de repetição de palavras e/ou expressões.  

         O primeiro poema do conjunto 7,8-14 é dominado pela 

combinação dos sons mem-tau e tau-mem, terminando com iym. Na 

primeira l inha do v.8, se inverte o som qômteke (“tua estatura”) e 

dámetah (“semelhante”) para letámár (“tamareira”). No v.9, o mesmo 

efeito sonoro é conseguido entre as expressões ’amaretiy (“eu disse”) e 

                                            
179 Wil fred G.E. WATSON. Op. Cit . ,  p.243-245. Este recurso poét ico é chamado 
paronomásia.  A paronomásia acontece quando duas ou mais palavras que possuem 
signif icados di ferentes,  como láke e lekiy,  têm um som semelhante.  Este t ipo de 
recurso, segundo este autor,  caracter iza a poesia oral  cumprindo a função de 
manter a atenção dos ouvintes e faci l i tar  a memorização. 
180 Ib id. ,  p.48. 
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tamareira. Este tipo de jogo de palavras é denominado jogo de raiz, e 

consiste na inversão de consoantes. Segundo W. Watson, este jogo é 

comum na poesia ugarít ica181.  

         Na poesia oral, o jogo de palavras tem a função de manter os 

ouvintes atentos para determinar qual significado, ou significados, que 

o poeta quer transmitir. Também serve como auxíl io na própria 

composição poética através de um conjunto de repetições que, no caso 

de 7,8-14, gira em torno da palavra “tamareira”. O jogo de palavras 

pode também servir para conferir autenticidade a uma tradição poética, 

através de expressões que funcionam como assinatura, ou l igar partes 

do poema182. A particularidade deste poema não impede sua 

identificação como parte do conjunto inicial, apenas o diferencia, pois 

mantém a repetição final em comum com o primeiro grupo de poemas 

(1,15-2,3 e 2,8-17), e o mesmo efeito sonoro: ke, fên, iym (7,9b) e tôv, 

iym, iym (7,10).  

         O segundo poema deste conjunto (7,11-14) usa fortemente as 

repetições internas. “Meu amado” (dôdiy) tem, no versículo 11 e na 

primeira l inha do versículo 12, a dupla função de repetição e 

sonoridade. Há, também ali, um jogo de palavras entre kefáriyn 

(“ciprestes”) e kerámiyn (“vinhas”), na últ ima l inha do v. 12 e na 

primeira l inha do v.13 (usando o recurso da paronomásia como em 

2,10.13). Também há grande semelhança entre o final do versículo 13, 

’êt-dodiy lake (“meu amor para ti”), e o final do versículo 14, dôdy 

tzáfanetiy lake (“meu amado, guardarei para ti”). Assim, salvo por 

algumas poucas variantes, este poema segue o padrão dos demais 

poemas camponeses tendo nas suas quatorze l inhas, cinco terminadas 

em iym e duas em diy.  

         Há, portanto, uma quantidade considerável de elementos que 

apontam para a oralidade nos poemas camponeses do primeiro e últ imo 

conjunto (1,2-4.15-17; 2,1-3.8-17 e 7,8-14) No entanto, essas 

características não descartam a possibil idade de que, no momento de 

                                            
181 Ib id. ,  p.  237-239.  
182 Wil fred G.E. WATSON. Classical  hebrew poetry,  p.  245. 
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sua fixação escrita, tenha havido algum tipo de trabalho redacional ou 

editorial, como parecem indicar 1,3c.4bc e 2,10-14. 

4.4.2 Sinais de oralidade no conjunto central de 
poemas camponeses 

 
         No conjunto central de poemas camponeses (4,8-5,1) aparece 

também o esti lo repetit ivo, com freqüente uso da elipse. No primeiro 

poema (4,8) acontece a repetição de “comigo do Líbano” nas duas 

primeiras l inhas e “do topo” entre a terceira e quarta l inhas, além da 

elipse com “verás”, nas três últ imas l inhas, construída através do uso 

da  preposição “do” (mi/me).  

Comigo do Líbano, noiva, 

comigo do Líbano, virás, 

verás do topo do Amanah, 

(verás) do topo do Senir e Hermon, 

(verás) das covas das leoas, 

(verás) das montanhas das panteras. 

         A sonoridade deste poema está marcada pelo som mem (sempre 

como preposição “do/das”), que funciona como coluna vertebral do 

poema. No final, há um equilíbrio entre o som áh na primeira e terceira 

l inhas, ôn e ôt na quarta e quinta l inhas e o som ‘ iy  e iym na segunda 

l inha e últ ima l inha.  

         O segundo poema (4,9-11) mantém o mesmo esti lo. Nas primeiras 

duas l inhas se repete a frase “enfeit içaste-me o coração”, que aparece 

como elipse também na terceira l inha, completando assim a primeira 

stanza: 

Enfeit içaste-me o coração, minha irmã, noiva. 

Enfeit içaste-me o coração com um olhar, 

(enfeit içaste-me) com um adorno no teu colar. 

         O efeito repetit ivo reforçado pela expressão “com um” (be’ahad) 

se repete na segunda e terceira l inhas, faz, como “do/das” no poema 

anterior, o nexo para a elipse.  No que respeita à sonoridade final, 

combina áh com ke (“tua/teus”). Como assinatura comum, aparece a 

palavra “Líbano” no final do poema.  
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         O terceiro poema (4,12-15) também mantém o esti lo repetit ivo 

nas primeiras duas l inhas, só que, neste caso, através de um jogo de 

palavras: 

Jardim fechado (é) minha irmã, noiva,    gan na’ûl ‘ehotiy kaláh 

vertente fechada, fonte selada.                 gál na’ûl ma’eayn hátûm 

         Nas demais partes do poema acontecem várias repetições, 

visando manter o ritmo, a sonoridade e a estrutura poética. Na segunda 

stanza, a palavra ’ im  (“com”) é que funciona como coluna vertebral do 

poema, repetindo-se na segunda e terceira l inhas: 

com frutos deliciosos, 

ciprestes com nardos. 

         Todas as l inhas terminam no plural masculino (iym), sendo que a 

últ ima l inha começa e termina com o plural masculino. O uso de iym 

continua na terceira stanza aparecendo nas l inhas quarta e últ ima. O 

plural masculino iym é também usado na últ ima stanza, no meio do 

verso (“jardins”, “correntes”), combinado com o mesmo som de 

“águas” e terminando com “Líbano”. 

         No últ imo poema do conjunto, a sonoridade é dada pela 

intercalação dos sons iy e ôn ou án, na primeira l inha: 

Move-te - hûriy - Safon - tzáfôn - e vem - uvô’iy - Temã – teymán 

       Na segunda l inha há um domínio total do som, iy terminando com 

áyn, como na primeira l inha. As duas l inhas seguintes, de 4,16, também 

têm o predomínio dos sons iy (“amado” e  “frutos”), terminando, na 

quarta l inha, de forma muito semelhante ao final da segunda l inha. 

Enfim, este versículo é dominado pela sonoridade e possivelmente foi 

cantado.  

         O versículo 5,1 é ainda mais sonoro do que 4,16. No final, todas 

as l inhas, menos a primeira, terminam com o som iy ou iym. As quatro 

primeiras l inhas deste versículo começam com verbos que terminam 

com o som iy (e as duas últ imas começam com o som “u”), o que é 

possível verificar na tradução em português: 

Entrei no meu jardim, minha irmã, noiva. 

Colhi minha mirra e também meu bálsamo. 

Comi meus favos com mel. 
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Bebi meu vinho e meu leite. 

         Enfim, a oralidade de 4,16-5,1 é bastante clara do ponto de vista 

do esti lo poético, enquadrando-se perfeitamente dentro de uma tradição 

oral camponesa. Mesmo que os critérios de oralidade no primeiro 

conjunto (4,9-15) sejam menos regulares, todo o conjunto, com suas 

variações, é simples o suficiente para ter sido transmitido e preservado 

oralmente.  

4.4.3 O paralelismo poético como sinal de 
musicalidade nos poemas camponeses 

 
         O paralelismo poético pode servir para mostrar a regularidade ou 

irregularidade dos poemas, sendo que aquelas construções mais 

regulares são as que podem ser consideradas mais populares e mais 

próximas da oralidade. L. A. Schökel define certos critérios de função 

oral da poesia que podem ser associados à regularidade do verso, entre 

eles: o interesse uti l i tário visando a recitação, a destinação ao canto, a 

recitação coral ou lírica e a dança183. 

         Os poemas camponeses do primeiro conjunto (1,15-2,3 e 2,8-17) 

apresentam o paralelismo AB/AB. No primeiro poema, o paralelismo é 

marcado pela repetição, citada anteriormente, mantendo-se nos outros 

versos como: 

                       A                         B 

      As vigas de nossas casas/ são cedros, 

                    A                     B 

      nossos telhados/ são de ciprestes. 

         No segundo poema, (2,1-3), o paralelismo é construído com os 

termos “como” na primeira l inha e “assim” na segunda: 

2.2 Como narciso entre os espinheiros, 

      assim é minha amada entre as fi lhas. 

2.3a Como macieira entre as árvores do mato, 

       assim é meu amado entre os fi lhos. 

         Na últ ima l inha é usado um recurso simples, o vav conjuntivo 

como vínculo entre os versos: 

                                            
183 Luis Alonso SCHÖKEL. Estudios de Poét ica Hebrea,  p.150. 
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Na sua sombra desejei descansar 

e o seu fruto é saboroso para meu paladar. 

         No terceiro poema (2,8-9), a abertura tem uma pequena variação 

que apresenta “a voz” como elemento “A” e o amado como “B”, mas a 

segunda l inha começa pelo amado (“eis este”) e apresenta outra ação 

(“entrando”). Esta variação marca a abertura do subconjunto que vai 

até o v.17. No entanto, imediatamente depois, é retomado o paralelismo 

AB/AB com grande uso de gerúndios (“saltando”; “pulando”, 

“parecendo” e “olhando”). A pequena variação não quebra esse esti lo 

bastante monótono que pode estar indicando o seu uso cantado, 

possivelmente acompanhado por danças e instrumentos de percussão.  

         Já foi comentada a particularidade do poema da resposta do 

amado (2,10-14). Ele abre com um poema de um único verso chamado 

“monocólon”, com função introdutória184. O poema, após o verso 

introdutório, segue o esquema AB/AB, variando no v.11 para AB/BA e 

retomando imediatamente o esquema AB/AB até o final, inclusive com 

o uso do recurso vav nos versículos 12b, 13a e 14c: 

O tempo do canto se aproxima 

e a voz da rola (12b). 

A figueira amadurece com seus figos pequenos 

e das videiras os botões nos dão perfume (13a). 

Pois tua voz é agradável 

e tua aparência graciosa. 

         O últ imo poema deste conjunto abre com uma elipse, mantendo 

implicitamente o paralelismo AB/AB: 

2.15a Pegai para nós raposas, 

         (pegai para nós) raposas pequenas, 

           Depois 15b, para variar em AB/BA, usa o recurso do vav, 

emendando o tema das raposas com o tema das vinhas: 

Que estão destruindo as vinhas 

e nossas vinhas estão em flor. 

                                            
184 Wil fred G.E. WATSON. Classical  hebrew poetry,  p.  171. O autor apresenta este 
verso como exemplo.  
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         Além da regularidade e costura entre as partes, o versículo 12 

sugere o canto como pano de fundo destes poemas. No conjunto 

central, a regularidade poética é mantida pelo uso do esquema AB/AB, 

por um grande número de repetições e pelo uso de outros recursos 

poéticos, que já foram analisados. Já no conjunto final (7,8-14), 

reaparece fortemente o uso do vav na manutenção da regularidade e 

continuidade do canto: 

Pegarei nas suas tâmaras, 

e que sejam (para mim ) teus seios,  

(que sejam para mim) como cachos da videira, 

e o cheiro do teu nariz como o das maçãs 

e o céu da tua boca como vinho bom (7,9-10a).  

         Considerando a construção poética dos poemas camponeses, com 

suas repetições e sonoridade, pode se afirmar que eles se enquadram 

nas funções de interesse uti l i tário na recitação coral ou lírica, ou para 

seu uso no canto e na dança. 

4.4.4 Tradições de poesia oral no Antigo Testamento  
e os poemas camponeses  

 
         O fato de que prevaleçam as vozes femininas no Cântico dos 

Cânticos, como foi apontado pela história da pesquisa, torna a 

comparação com as tradições poéticas de mulheres no Antigo 

Testamento, feita pelas pesquisadoras J. Bekkenkamp e F. Van Dijk, de 

grande relevância apontando para as “fontes da tradição cultural das 

mulheres” no Antigo Testamento185. 

         Estas pesquisadoras observaram que “apenas uma pequena parte 

da tradição oral foi incorporada ao cânon”, mas que “as referências no 

cânon à cultura feminina geralmente se referem a uma tradição oral de 

cânticos” (cf. 2 Sm 1,20.24, Jr 9,16b-17.19 e Ez 32,16, entre outros186). 

         Há tradições que falam das mulheres que cantam a vitória nas 

batalhas populares. Esses cantos são chamados “cânticos de vitória” 

                                            
185 Jonneke BEKKENKAMP e Fokkel ien VAN DIJK. O Cânon do Ant igo Testamento 
e as tradições culturais das mulheres,  p.  76.  
186 Ib id. ,  p.  78-79. 
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(Êx 15,21; I Sm 18,6-7 e Jz 5)187.  Outro lugar vivencial para o 

desenvolvimento da tradição oral feminina, apontado nesta pesquisa, é 

a festa camponesa da colheita: 

Então, disseram: Eis que, de ano em ano, há solenidade do 
SENHOR em Siló, que se celebra para o norte de Betel, do lado 
do nascente do sol, pelo caminho alto que sobe de Betel a 
Siquém e para o sul de Lebona (...) e olhai; e eis aí, saindo as 
fi lhas de Siló a dançar em rodas, saí vós das vinhas, e arrebatai, 
dentre elas, cada um sua mulher, e ide-vos à terra de Benjamim. 
(Jz 21,19.21)188. 

 
         Este texto oferece vários dados de grande importância para 

entender as tradições orais camponesas femininas. Primeiro mostra a 

regularidade da festa “de ano em ano”, mostrando também que as 

tradições eram transmitidas de geração em geração, formando-se, 

assim, uma matriz cultural. As que puxam a festa são chamadas “fi lhas” 

no sentido de “donzelas” ou “virgens” e o contexto da produção rural é 

dado pela festa l igada à colheita das “vinhas”189. Todos esses elementos 

podem se encontrar nos poemas camponeses do Cântico dos Cânticos, 

mesmo que não só neles, estendendo-se também a outras tradições 

femininas, como a das fi lhas de Jerusalém, que continuam cantando e 

também, eventualmente, ou de forma forçada, trabalham nas vinhas.   

         Os grupos femininos l igados ao canto e à composição poética 

lírica são reconhecidos, em vários estudos, como tendo reflexos no 

Cântico dos Cânticos. As tradições poéticas femininas não se l imitam 

ao meio camponês nem apenas a Israel. A. LaCoque, no seu comentário 

                                            
187 Jonneke BEKKENKAMP e Fokkel ien VAN DIJK. O Cânon do Ant igo Testamento 
e as tradições culturais das mulheres,  p.  80. Este t ipo de cânt ico é l istado como 
gênero l i terár io por Norman GOTTWALD, Introdução socio l i terária à Bíbl ia 
Hebraica,  p.  108. Este úl t imo autor apresenta outros exemplos ainda não ci tados 
como: Js 10,12; Is 63,1-6 e Sl 20-(21).  
188 BÍBLIA SAGRADA ALMEIDA (Revista e Atual izada).  
189 Flemming Fr i is HVIDBERG. Weeping and laughter,  p.100-101. Este autor 
entende que o confl i to inter tr ibal  apresentado em Jz 19-21 é poster ior  à tradição da 
festa que, or iginalmente,  pertencia ao culto cananeu-israel i ta que acontecia em 
torno do fest ival  da fruta e da vindima No entanto, ele si tua a festa no outono, 
quando se chorava a morte de Baal e se pedia que a Deusa Anat o resgatasse e,  
assim, f izesse voltar  as chuvas, uma tradição mais próxima ao relato de Jz 11,30-
40. No entanto,  as referências dos poemas camponeses tendem a nos aproximar 
mais da idéia de pr imavera e verão, indicando que houve, em Israel,  mais de uma 
festa camponesa l iderada por mulheres cantoras.  
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sobre o Cântico dos Cânticos, cita vários autores que reforçam a 

hipótese de autoria feminina190. 

         Há um conjunto de elementos que possibil i tam o entendimento 

dos poemas camponeses como pertencentes a práticas culturais 

registradas no Antigo Testamento, mesmo que isso só possa ser 

comprovado de forma indireta. Essas características também fortalecem 

a possibil idade de que estes poemas tenham sido parte de um substrato 

cultural e religioso oral, sobre o qual foi sendo construído o Cântico 

dos Cânticos.  

         A antiguidade das tradições camponesas do ponto de vista 

terminológico, e sua possível exitência anterior e autônoma em relação 

as outras tradições do Cântico dos Cânticos, pode ser consolidada 

através da observação de: 

a. Sua temática arcaica (produção camponesa). 

b. Suas características de oralidade (regularidade, sonoridade, 

paralelismo). 

c. A semelhança da sua temática com aquela produção que 

caracterizou grupos portadores de tradições orais de canto 

camponês desde o período pré-monárquico (Jz 21, 19,21; cf. Êx 

15,20-21; Jz 11, 30-40 e Jz 5, entre outros).  

4.5 O estilo camponês e os outros estilos poéticos do 
Cântico dos Cânticos 

 
         A partir do conjunto da observação das características dos 

poemas camponeses é possível fazer uma comparação com outros 

esti los já identificados na coletânea. Este exercício comparativo 

permitirá saber: 

a. Se dentro do Cântico dos Cânticos há outros poemas que 

apresentam características de oralidade, 

                                            
190 André LACOQUE e Paul RICOEUR. The Sulamite,  p.  241-252. S. Kramer (The 
Sacred Marr iage Rite,  1969) si tuou a or igem da coletânea em cantos de celebração 
de casamento hierogâmico (entre d ivindades),  onde havia part ic ipação feminina 
predominante.  D. Lys (Lê plus beau chant de la creat ion, 1968) entendeu que a 
matr iz cul tural  do Cântico dos Cânticos estava nas l i turgias da fer t i l idade, onde o 
papel das mulheres era predominante e a divindade feminina podia ser chamada de 
“esposa”,  “mãe” ou “f i lha”.  M.H. Segal (Song of Songs,  1948) pensa a autor ia 
como o produto de “uma escola de poesia de amor popular” .  
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b. Se é possível manter a diferenciação funcional entre os poemas 

camponeses e os outros poemas da coletânea, 

c. Se é possível identificar a possibil idade de alguma outra tradição 

ter sido responsável pela editoração dos poemas camponeses. 

4.5.1 O estilo poético wasf e o estilo camponês 
 
         A diversidade esti l ística dos poemas wasf, mesmo dentro de um 

mesmo gênero l i terário, é muito maior do que nos poemas camponeses. 

Nos dois primeiros poemas (4,1-7 e 6,4-7), destaca-se o uso do 

advérbio shê para abrir versos. Nos poemas camponeses, o advérbio shê 

só aparece uma vez (2,17a), justamente naquele verso que é repetido no 

primeiro wasf (4,6). Já no primeiro wasf (4,1-7) e na repetição de 2,17, 

o advérbio abre versos em três ocasiões: “que descem – shêgaleshû -  

da montanha de Gileade” (4,1d); “que sobem do banho – shê’álû -, 

“ que são em pares– shêkûláh” (4,2bc). Por o wasf de Tirza e Jerusalém 

(6,4-7) ser, em parte, cópia do wasf do capítulo 4, acontece o mesmo 

efeito shê que nos quatro versos, sendo que três deles são cópias e um 

só exclusivo deste poema: “Vira teus olhos para longe de mim, que eles 

me perturbam” (6,5a). 

        Por outro lado, o recurso do vav como elemento de l igação entre 

versos, é muito pouco usado nestes dois wasfs: apenas duas vezes em 

4,1-7 e uma em 6,4-7. Nos outros dois wasfs (5,10-15 e 7,1-7), este 

recurso não é usado.  

         O wasf masculino (5,10-15) trabalha virtuosamente com os 

elementos comparativos. Após a abertura (5,10), usa a ave (“corvo”) no 

v.11; líquidos (“águas”, “leite”, “lago”); vegetais aromáticos no v. 13 

(“canteiro de bálsamo”, “torres de ervas aromáticas”, “narcisos” e 

“mirra”); materiais preciosos no v.14 (“ouro”, “pedras de Tarsis”, 

“lâmina de marfim” e “safiras”); e elementos da construção no v.15 

(“pilares de alabastro”, “bases de ouro” e “cedros”). Em 5,10 usa 

“hipérbole numérica” (“multidão”), que também aparece em 7,5b 

(“fi lha de multidões”). Este recurso tem a função de substituir 
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adjetivos menos poéticos como “enorme”, “maravilhoso” ou 

“colossal”191. Nada disso é uti l izado em poemas camponeses.  

         O wasf da Sulamita se apresenta em um ambiente de canto e 

dança. O poema abre informando que se trata da “dança de Mahanaim” 

(7,1c). No entanto, sua elaboração não parece destinada a cantar e 

dançar com a Sulamita. O poema apenas usa o evento da dança para 

realizar uma pintura poética bastante sofisticada. A primeira stanza tem 

ritmo e pode ter sido inspirada no canto ou ritmo da dança. Mas, o 

resto do wasf se caracteriza pela sua irregularidade, tanto na métrica 

quanto na estrutura dos versos e stanzas. 

         A stanza inicial tem linhas com três palavras, com quatro e com 

dois (7,1). Na segunda stanza há um começo com três, depois com uma 

palavra, passando para quatro e voltando para três (7,2). O versículo 

7,3 é o mais regular com 3/2/3/2, depois volta a ter 4/2 (7,4) para 

terminar com 3/3/2/3 (7,5). Uma variação tão grande não acontece em 

nenhum outro wasf e muito menos nos poemas camponeses, que 

mantêm a regularidade métrica com pequenas variações192.  

         O wasf da Sulamita também é muito rico em imagens. Em 7,2, as 

expressões “fi lha de nobre” e “obra de mãos de artesão” funcionam 

quase como uma glosa poética. Este tipo de recurso poético não se vê 

nos poemas camponeses que, quando complementam a metáfora, apenas 

o fazem apresentando uma ação com um gerúndio (“saltando”, 

“pulando”, “olhando” como em 2,8b, o que também é usado neste wasf 

em 7,5b “vigiando”). 

 

                                            
191 Wil fred G.E. WATSON. Classical  hebrew poetry,  p.  319. 
192 Stephen A. GELLER. Paral le l ism in early b ib l ical  poetry,  p.8-9.   Este autor 
indica que há duas maneiras de anal isar a métr ica poét ica na poesia hebraica.  Uma 
é fazendo a contagem de sí labas. Esta pr imeira forma esbarra,  às vezes, na dúvida 
sobre a corrupção do texto (textual corrupt ions)  ocasionada por escr ibas que 
podem não ter  entendido o sistema poét ico.  Uma outra forma é a chamada de 
“ accentual system”  que conta as unidades métr icas (metrical  uni ts)  fazendo com 
que uma unidade gramatical  seja equivalente a uma unidade métr ica.  Este sistema 
enfrenta o problema de unidades gramaticais muito grandes. Neste estudo, 
considerando ambos, optou-se pelo úl t imo, pois possib i l i ta uma anál ise igualmente 
objet iva e é de mais fáci l  percepção pelo públ ico.  
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4.5.2 O estilo poético dos poemas das filhas de 
Jerusalém e o estilo camponês  

 
         Nos poemas das fi lhas de Jerusalém, o uso do fonema shê é 

maior que em qualquer outra das tradições poéticas do Cântico dos 

Cânticos. Seu uso acontece em todos os poemas, a começar pela própria 

conjura (“o amor até que queira”). Nos poemas das fi lhas de Jerusalém, 

este fonema faz parte da l inguagem corriqueira (“não me olheis que eu 

sou negra” (1,6a); “a minha vinha que é minha” (1,6c e 8,12a), entre 

outros. Também o uso da interrogação com muita freqüência é uma das 

características destes poemas o que não se dá nos poemas camponeses, 

como, por exemplo, “onde apascentas” (1,7a), “aquele amor do meu 

próprio ser, vistes?” (3,3b), além de 5,3 e outros. Este uso demonstra 

um manejo sofisticado da l inguagem, o que não acontece nos poemas 

camponeses). 

4.5.3 O estilo poético dos poemas canônicos e o 
estilo camponês 

 
         Na tradição canônica, o esti lo é ainda menos regular e simples. A 

sonoridade varia de uma stanza para a outra, mesmo que seja 

perceptível o cuidado com a rima.  

         Boa parte dos versos começa como a letra mem. Isso acontece 

três vezes em 3,6, combinando o sentido interrogativo inicial com 

particípios Pual e a preposição mim (“do”). O mesmo acontece no fim 

do v.7, mais três vezes no v.8, sendo duas no mesmo verso e uma no 

final.  

         O poema do harém apresenta maior regularidade poética do que o 

das bodas de Salomão. Na primeira stanza (6,8) usa um recurso simples 

semelhante ao usado pelos poemas camponeses: a l igação entre as 

l inhas através da conjunção vav. No entanto cada l inha deste versículo 

tem um final diferente. A primeira termina em um plural feminino 

(“rainhas”); a segunda, em um plural masculino (piylageshiym; 

“concubinas”); e a terceira, com um adjetivo (mizepár, “sem conta”). O 

efeito poético é dado pelos números “sessenta”, “oitenta” e o adjetivo 
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numérico “sem conta”, algo que parece ser por demais sofisticado para 

ser compatível com o esti lo camponês.  

         Nas outras stanzas se mantém uma sonoridade regular no final de 

cada l inha, predominando o som het em 6,9-10, salvo na primeira l inha 

de 6,9. No entanto, mesmo sendo regular, não usa os mesmos recursos 

que na poesia camponesa. Muito mais diversificada é a abertura de 

cada l inha. O esti lo deste poema é ter duas l inhas coincidentes no 

começo da stanza, como em 6,9 (‘ahat, “uma”), ou no meio como em 

6,11 (l ire’ôt , “para ver”). Mas, na stanza central, este recurso poético 

não é uti l izado, possivelmente para dar ênfase à pergunta que 

caracteriza a tradição canônica: “Quem é esta (...)?”.  Em 6,11-12 os 

finais das l inhas são completamente irregulares. 

         O poema de 6,8-12 parece uma junção de estrofes originalmente 

separadas. 6,8 e 6,11-12 são bem diferentes poeticamente do que 6,9-

10, unidas apenas pela temática das “rainhas e concubinas” (6,8 e 

6,9b). Enfim, os poemas canônicos não apresentam nada que possa 

aproximá-los do esti lo camponês.  

4.6  Diversidade nos poemas camponeses 
 
         Há diferenças internas entre os poemas camponeses que podem 

estar indicando a existência de duas coletâneas camponesas no Cântico 

dos Cânticos. A primeira (1,2-4; 1,15-2,3; 2,8-17; 7,8-14; 8,13-14), 

pela referência em 2,1 (“Eu sou lírio de Sharon”), será chamada 

“Coletânea de Sharon” e a outra, que tem como leitmotiv a referência 

ao Líbano (4,8-5,1) será, por isso, chamada “Coletânea do Líbano”.   

         Uma das diferenças principais entre as coletâneas reside nas 

relações de gênero. A coletânea de Sharon apresenta clara 

predominância da voz feminina sobre a masculina. Poder-se-ia dizer 

que, nos poemas de Sharon a voz masculina é auxil iar, mesmo que 

recíproca. Chega-se a ponto da voz feminina apresentar e reproduzir a 

voz masculina, como em 2,10-14 e possivelmente em 7,8-10. Na 

coletânea do Líbano, acontece o oposto, mantendo-se uma leve 

reciprocidade, trata-se de um canto de louvor à “irmã-noiva”, com uma 

contundente, mas breve, resposta feminina, em 4,16.  
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         A coletânea de Sharon não menciona o Líbano nem uma só vez. 

Estes poemas parecem mostrar que não têm qualquer ligação com as 

montanhas do norte de Palestina. Por outro lado, os poemas do Líbano 

têm essa referência geográfica como leitmotiv, junto com o epíteto 

“irmã-noiva”. Na análise do imaginário de cada uma destas coletâneas, 

será possível visualizar mais diferenças e buscar possíveis contextos 

vivenciais para cada uma delas. Também, no decorrer do estudo, se 

buscará saber quem teria sido responsável pela junção destas duas 

tradições no Cântico dos Cânticos e qual delas poderia ser considerada 

a mais antiga. 

4.7 Distribuição dos poemas conforme as tradições 
identificadas no Cântico dos Cânticos 

 
         O estudo realizado até agora permite elaborar um primeiro 

quadro da diversidade tradit iva no Cântico dos Cânticos. O esquema, a 

seguir, mostra de forma plástica como as tradições se distribuem 

fisicamente na coletânea. No entanto, a interpretação do sentido desta 

distribuição dependerá da análise de todos os elementos de cada 

tradição. Sendo assim, o esquema mostra apenas o estágio inicial da 

pesquisa e serve de base descobrir o sentido da unidade e diversidade 

no Cântico dos Cânticos: 

Vers.  
Cap. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Can. Camp. 
Sh 

Fi lhas de J.  Wasf Can. ? Camp.Sh 

2 Camp. Sh Fi lhas de J.  Camp. Sh 
3 F i lhas de J.  Can. X X X X X X 
4 Wasf Camp. Lb X 
5 Camp. 

Lb 
Fi lhas de J.  Wasf F de 

J.  
X 

6 F i lhas de J.  Wasf Can. X X X X X 
7 Wasf Camp. Sh X X X 

8 F i lhas de J.  Can. Fi lhas de J.  Camp.  X X X 
 
Tradiçöes Camponesas:Sharon(Sh) e Líbano (Lb).    Tradição Canônica.     

    Tradição wasf.      Tradição das Filhas de Jerusalém.  

            

         Este quadro ainda é provisório, pois carrega algumas l imitações 

que devem ser consideradas nos seguintes passos deste estudo.  
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         O quadro não mostra a seqüência diacrônica das tradições. Qual 

tradição foi introduzida primeiramente, qual veio depois e como elas se 

relacionam? Pode também haver partes de poemas de uma tradição que 

foram usados por outra (como algumas fórmulas ou repetições 

terminológicas). Ou partes de poemas ou expressões de uma tradição 

podem ter sido modificadas redacionalmente por outra tradição. Essa 

dinâmica ainda não está suficientemente definida e não é apresentada 

no esquema. Na análise inicial, já foram mostradas algumas destas 

possíveis áreas de “costura” entre as tradições. Voltar-se-á a tratar 

desta questão quando se comentar como cada tradição leu, interferiu ou 

buscou harmonizar as tradições anteriores.  

         Permanece indefinido o poema 1,12-14 (“Na mesa do rei”), que 

se suspeita ser canônico pela sua menção ao rei, mas no quadro 

tradit ivo aparece com sinal de interrogação.  

4.7.1 Dificuldades do enquadramento traditivo de Ct  
1,12-14 

 
         O poema “Na mesa do rei”, 1,12-14, pode estar l igado a mais de 

uma tradição. Para resolver este problema, ele deve ser analisado 

separadamente: 

v. 12 Enquanto o rei está na sua mesa, 

        meu nardo dá seu perfume. 

v.13 Bolsa de mirra é meu amado para mim, 

        entre os meus seios pernoitará. 

v. 14 Cacho de hena é meu amado para mim, 

        das vinhas de En-Guedi. 

         Este poema mostra áreas comuns a várias tradições, o que pode 

ser apreciado a partir da menção ao rei em 1,12a. “O rei” é mencionado 

no primeiro poema 1,4b, mas por ser a única vez que aparece em 

poemas camponeses, e pela própria construção poética desse versículo, 

há suspeitas de que seja um acréscimo redacional193. No entanto, no 

                                            
193 P.  ANDIÑACH, op. c i t . ,  p.52. Na TEB, p.1295, onde se comenta 1,4,  se 
considera o termo " rei"  como uma referência a Salomão (Ct 1,1),  que é visto como 
consorte da Sulamita (Ct 7,1) que, mesmo não sendo chamada de " rainha"  ou 
"pr incesa" ,  é chamada de " f i lha de nobre" .  A.  NICCACCI.  A casa da sabedoria,  
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poema das bodas de Salomão também se menciona um palanquim que 

“o rei”, isto é, Salomão, fez para ele com madeira do Líbano (3,9a).  

         Assim, pela sua abertura, o poema poderia ser muito bem 

vinculado à tradição canônica. No entanto, as imagens olfativas como o 

“nardo dá seu perfume” (1,12b) e “bolsa de mirra” (1,13a), podem 

apresentar l igações com os poemas camponeses (1,3; 2,13; 4,10-11; 

7,9.14). A própria menção ao nardo e a mirra mostram  a afinidade  do 

poema com 4,14: 

Nardo e açafrão, 

cana e cinamomo, 

com todas (as) árvores de olíbano, 

mirra e aloés, 

com todos (os) melhores bálsamos. 

         O nardo e a mirra, que implicitamente carregam a idéia do 

perfume, também fazem parte do poema das bodas de Salomão (3,6b) e 

de um dos poemas das fi lhas de Jerusalém (5,5a). 

        A expressão “meu amado” é comum a quase todos os materiais 

tradit ivos do Cântico do Cântico. Nos poemas camponeses a expressão 

“meu amado” acontece diversas vezes (1,16a; 2,3b; 2,8a.9a.10a.16a; 

7,10b.11a.12a; 8,14a). Também, mesmo que com menos freqüência, 

esta expressão aparece nos poemas das fi lhas de Jerusalém 

(5,2a.6a.8a.16b;6,3a) e em um único wasf (5,10a). 

         A referência a En Guedi (1,14b) remete para um oásis na costa 

leste do Mar Morto na ponta de um bem irrigado vale com vegetação 

abundante que contrastava com o deserto árido ao seu redor. Os únicos 

textos que mencionam En Guedi, vinculando-o a uma tradição antiga 

com a de Davi, são 1 Sm 23,29- 24,1 (24,1-2)194, no entanto, ali apenas 

é mencionado como esconderijo do deserto e não como oásis. Este oásis 

                                                                                                                             
p.193, ident i f ica o poema com uma descr ição das bodas de Salomão. A passagem 
da terceira para a segunda pessoa pode revelar “ intensa emoção”.  John SNAITH, 
Song of Songs,  p.15-16, faz referência ao estudo de W. Rudolph, para quem a 
expressão “o rei”  fo i  introduzida poster iormente.   
194 Em 2 Cr 20,2 outra menção vincula En Guedi ao ataque de moabitas e edomitas 
contra o rei  Josafá de Judá. Neste caso nada pouco diz sobre as característ icas do 
local,  salvo que era também chamado de tzetzon támár.  A et imologia deste nome 
poder ia vir  de tz iytzi t tamar (cacho de tamareira) .  Mesmo assim, o texto de 
crônicas também representa uma tradição tardia.  
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só é mencionado como lugar de grande ferti l idade em Eclesiástico 

(24,14) e em textos ainda posteriores como as Antigüidades de Flávio 

Josefo (Ant. 9,1.2) e em Plínio (Nat. Hist. 12,14-24)195. Portanto, a 

forma como En Guedi é mencionado aproxima este poema da tradição 

canônica, isto é, à mais tardia da coletânea.    

         Enfim, 1,12-14 é um poema que pode ter sido trabalhado por 

diversas tradições. A mão final da tradição canônica parece evidente, 

mas não se pode negar a possibil idade da existência de uma forma 

resumida deste poema já na tradição camponesa. Os wasf e as fi lhas de 

Jerusalém apresentam poemas que, mesmo tendo alguns pontos em 

comum com este, não podem ser l igados a ele diretamente. 

4.7.2 Síntese das evidências traditivas do Cântico 
dos Cânticos 

 
         A identificação de diferentes tradições poéticas no Cântico dos 

Cânticos começou a ser feita a partir das evidências deixadas pela 

pesquisa e, principalmente, pela comparação terminológica entre os 

poemas. Finalmente, a pesquisa foi ampliada para a possibil idade da 

existência de uma tradição oral camponesa. O possível processo de 

composição do Cântico dos Cânticos, desde a forma oral até sua forma 

canônica, pode ser, a partir da análise tradit iva realizada, desenhado a 

seguir. 

          Parece haver uma precedência dos poemas camponeses em 

relação aos wasfs, e de todas as outras tradições. O ingresso dos 

poemas wasfs e os poemas camponeses no Cântico dos Cânticos pode 

ter sido simultâneo, mostrando a convivência entre a vida camponesa e 

a vida artesanal urbana. Essa questão será aprofundada através do 

estudo do imaginário e no comentário final. 

         A tradição das fi lhas de Jerusalém tem apenas elementos 

genéricos em comum com o meio camponês, como as vinhas (2,15b e 

7,13a, e nos poemas das fi lhas de Jerusalém em 1,6bc e 8,11-12), 

maçãs e macieiras (2,3 a e 7,9c e nos poemas das filhas de Jerusalém 

                                            
195 John SNAITH. Song of Songs,  p.24. 
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em 2,5b e 8,5b). A única ponte direta é o uso da fórmula em 2,16 e 6,3; 

questão que já foi analisada anteriormente.  

         As fi lhas de Jerusalém deram à coletânea uma estrutura em 

função do diálogo entre as mulheres e das denúncias contra Salomão e 

os irmãos, fazendo uma releitura global do conjunto. Portanto, a 

tradição das fi lhas de Jerusalém não poderia ser anterior aos wasf, com 

os quais dialoga, o que é especialmente evidenciado na relação entre 

5,10-15 e 5,16-6,3, nem pode ser posterior à tradição canônica, que deu 

os retoques finais à coletânea, em um sentido quase que oposto ao 

desta tradição.  

         Resulta, então, natural, colocar a participação das fi lhas de 

Jerusalém em um terceiro momento da composição, estruturando-a em 

cinco partes: 1,2-2,7; 2,8-3,5; 4,1-5,9; 5,10-8,4 e 8,5b-14 (sendo que os 

textos faltantes correspondem à tradição canônica). 

        O quadro seqüencial fecharia com a tradição canônica, que coloca 

o t i tulus e insere estrategicamente alguns poemas, forçando um 

midrash (interpretação) salomônico e matrimonial de toda a coletânea 

promovendo, assim, sua fácil aceitação no cânon hebraico. Este grupo 

teria l ido o Cântico dos Cânticos em três partes: 1,1-3,16 (o encontro 

do rei com sua noiva, culminando no seu casamento); 4,1-6,12 (a 

beleza da noiva, culminando com a sua chegada no harém real) e 7,1-

8,14 (as qualidades da noiva, culminando com a declaração de perene 

amor). 

         O desenho seqüencial das tradições poéticas, sem ser ainda uma 

definição cronológica, pode ser visualizado no seguinte esquema, onde 

as tradições receberão as seguintes cores para sua identificação:               
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 Cânonica 
1 ,1 

 Camp.  Sh.  
1 ,1 -4 

 F.  de  J .  
1 ,5 -8  

 Wasf  
1 ,9 -14  

 Camp.  Sh.  
1 ,15-2 ,3 

 F.  de  J .  
2 ,4 -7  

 Camp.  Sh.  
2 ,8 -17  

 F.  de  J .  
3 ,1 -5  

 Canónico  
3 ,6 -11 

 Wasf  
4 ,1 -7  

 Camp.  
4 ,8 -5 ,1  

 F.  de  J .  
5 ,2 -9  

 Wasf  
5 ,10-15 

 F.  de  J .  
5 ,16-6 ,1  

 Wasf  
 6 ,4 -  7 

 Canónico  
6 ,8 -12  

 Wasf  
4 ,1 -7 

 Camp.  Sh.  
7 ,8 -14  

 F.  de  J .  
8 ,1 -4  

 Canónico  
8 ,5ª 

 F.  de  J .  
8 ,5b-12 

 Camp.  Sh.  
e  Lb.  
8 ,13-14  

Poemas camponeses de Sharon ,  en t re os  qua is  foram 
inser idos  poemas monárqu icos  e poemas das f i lhas  de 
Jerusa lém.  

Coletânea de Sharon ,  p reservada pela  t rad ição 
monárqu ica  que recebeu  uma inserção das  f i lhas  de 
Jerusa lém (2 ,1 -3 )  

Coletânea Camponesa do Líbano ( Irmã-noiva)  p reservada 
in tegra lmen te por  todas as  ou t ra  t rad ições.   

Con jun to f i na l  de poemas camponeses de Sharon .  

Wasf :  poss ível  mat r i z  dos  wasfs  do cap í tu lo  5  e 6 .  

Con jun to de wasf,  cu lminando com a  dança  da  
Su lami ta .  Depois  foram acresc idos  de ou t ros  poemas. 

1 ,5  
Menção 
às  
F.  de J . 

2 ,7  -  1o 
Ref rão 
F.  de J . 
 

3 ,5  -  2o Ref rão das  F.  de J.  

5 ,8  
3o Ref rão das  F.  
de J . 

8 ,4  4o 
Ref r. 
F.  de 
J . 

1 ,2 -  2 ,7  
1a par te 
das  
F. de  J . 

 
 
4 ,1–  5 ,9  
3a par te 
das   
F.  de J . 

 
 
5 ,10  -  8 ,4 
4a par te 
das  
F.  de J . 

 
8 ,5b -12  
5a par te 
F.  de J . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es t ru tu ra 
da  
t rad ição 
Canôn ica
,  em t rês  
par tes ,  
tendo 
como 
cen t ro  
3 ,6 -11  
 

 
 
2 ,8 -3 ,5  
2a par te 
das  F.  de 
J . 

            

Fina l  Camponês reúne o f ina l  de Sharon  e do Líbano. 
Poss ive lmente s is temat i zado pela  t rad ição wasf.  

Tradições camponesas 
de Sharon e do Líbano Tradição wasf Tradição das f i lhas 

de Jerusalém 
Tradição Canônica 



 123

4.8  Cântico dos Cânticos: unidade e diversidade 
 
         Até aqui foi mostrado que o Cântico dos Cânticos pode ser entendido 

como uma diversidade de tradições, cuja harmonia não foi construída pela 

genialidade de um autor ou autora, mas ao longo de um processo transmissivo, 

redacional e editorial, levado adiante por diversos grupos de pessoas que 

cantaram o amor.     

         Houve quem cantasse o amor, expressando seus desejos no meio da 

alegria das festas populares camponesas, celebrando a produção, ao compasso 

das mudanças da natureza e das divindades vinculados a elas. Houve quem 

cantasse o amor de forma artística, estética, recheada de detalhes próprios da 

exuberância dos palácios, seus jardins e o luxo das jóias e decoração 

palacianas. Finalmente, vieram aqueles que quiseram colocar os cantos de amor 

dentro de certos moldes institucionais. 

         A beleza do amor, a beleza dos corpos que amam e a beleza dos desejos 

fizeram com que os últ imos redatores tivessem que reconhecer, ao mesmo 

tempo em que atribuíam ao rei Salomão a sua composição, que esta coletânea 

era “o mais belo canto”.  

         Partindo desta delimitação inicial, se buscará, na riqueza do seu 

imaginário poético, as informações complementares que possam acrescentar 

mais elementos ao entendimento do ambiente vivencial de cada tradição. Desta 

forma, ficam melhor evidenciados os relacionamentos entre as tradições e entre 

elas e seu entorno cultural. 
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5. O IMAGINÁRIO NOS MATERIAIS TRADITIVOS DO 
CÂNTICO DOS CÂNTICOS 
 

 

         Nos capítulos terceiro e quarto, foram delimitadas as tradições poéticas 

dentro do Cântico dos Cânticos, referentes a quatro possíveis lugares de 

origem: a vida camponesa expressa nas festividades da ferti l idade; a vida de 

artesãos e artesãs, arquitetos/as; a vida das mulheres em Jerusalém (expressa 

nos seus desejos de amor e nas denúncias contra seus algozes) e a vida 

institucional daqueles que vincularam a celebração da sexualidade à figura do 

rei Salomão.  

         Neste capítulo se fará uma análise do imaginário nos poemas do Cântico 

dos Cânticos, vendo se é possível traçar pontes entre as expressões culturais 

e/ou religiosas e as imagens da vida cotidiana. Buscar-se-á diferenciar o 

tratamento particular que o imaginário recebeu em cada tradição ao incluir sua 

própria bagagem vivencial e cultural, e refletir, de maneira particular, um 

imaginário comum.  

5.1 As Imagens como recursos simbólicos e indicativ os 
culturais  
 
         Desde o fim do século XIX, existem estudos de poética hebraica que 

vinculam o esti lo poético a elementos psicológicos, sociais e culturais de um 

determinado contexto. L. A. Schökel cita, no seu levantamento da história da 

pesquisa da poesia hebraica, vários autores que vincularam a poesia aos seus 

contextos. V. Wenrich (1842) dividia a poesia em três esti los: simples 

(correspondente à vida simples), sublime (correspondente ao culto ou l i turgia) 

e figurada (correspondente ao contato com a natureza e à vida camponesa). C. 

König (1900) indica que, dentro do produto poético, é possível perceber os 
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“impulsos inconscientes”, tanto do meio psico-social, quanto do esti lo poético 

popular de uma época196. 

         W. E. Watson aponta, no seu estudo sobre poética hebraica, para o que 

chama de “função poética”, que corresponde à forma como o poema se 

relaciona com sua audiência. As funções relativas à apresentação e ao conteúdo 

podem indicar os grupos de pessoas e os contextos que ofereceriam 

predisposição para ouvir ou se identificar com o poema197. Por outro lado, o 

imaginário poético é um espaço menos fi l trado por critérios teológicos rígidos, 

permitindo a presença simultânea de diversos elementos religiosos e culturais. 

Como afirma W. R. Smith, o imaginário poético permite encontrar “os 

demônios que foram banidos da religião hebraica” e “difici lmente aparecem no 

Antigo Testamento”198. Com isso o autor reconhece o imaginário poético como 

um espaço menos propenso à censura teológico-doutrinária de redatores 

canônicos.  

         O Cântico dos Cânticos apresenta uma diversidade de imagens e formas 

poéticas. No entanto, nem sempre esta diversidade foi vista como um campo 

férti l  para a descoberta de novos sentidos. Para P. Andiñach, a paisagem da 

coletânea “é um mero palco onde se desenrolam as cenas (...) serve de 

elemento para comparar e exaltar o corpo (...) é uma fonte de recursos 

estéticos”199. Pode-se entender que a riqueza de imagens e formas presente no 

Cântico dos Cânticos seja um mero palco? Seria possível colocar os poemas de 

amor desta coletânea em qualquer ambiente sem afetar sua interpretação? 

Possivelmente P. Andiñach não quis dizer isso, mas, seu enfoque diminui em 

muito a importância dos dados do imaginário como indicativos de realidades 

concretas, isolando os desejos dos corpos humanos do seu ambiente vivencial.  

         V. da Silva acredita que, mesmo que o amor humano seja o centro das 

atenções da coletânea do Cântico dos Cânticos, existe uma co-participação de 

elementos da natureza200. C. Meyer reconhece algo semelhante nas imagens 

arquitetônicas presentes na coletânea. Segundo esta autora, as imagens 

incorporadas às poesias de amor indicam um “potencial associativo” oferecido 

                                            
196 Luis Alonso SCHÖKEL. Estudios de poét ica hebrea,  p.25-48. 
197 Wil fr ied E. WATSON. Classical  hebrew poetry,  p.28-34. 
198 W. ROBERTSON SMITH. The Rel ig ion of the Semites,  p.441. Conforme o or iginal:  “the 
demons were banished from Hebrew rel ig ion, and hardly appear in the Old Testament except 
in poet ic imagery” .  
199 Pablo ANDIÑACH. Cântico dos Cânticos,  p.32. 
200 Valmor da SILVA. Amor e natureza no Cântico dos Cânticos,  p.31. 
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por determinados contextos que eram, para “os habitantes de uma antiga 

paisagem”, um “lugar comum” 201.  

         Por isso, faz-se necessário explorar as imagens poéticas do Cântico dos 

Cânticos como instrumento para esclarecer o sentido e a natureza das suas 

tradições. Mas, pode-se entender “imaginário” como categoria tradit iva? 

5.2 Imaginário, cultura e tradição  
 
         Há uma extensa e complexa discussão sobre o imaginário no campo da 

antropologia. Segundo explica G. Durant, existem dois t ipos de signos que 

podem estar presentes nas manifestações culturais: os signos arbitrários (que 

remetem para uma realidade significada, sem integrá-la) e os signos alegóricos 

(que são obrigados a fazer parte da realidade que significam)202. Um tipo de 

signo não exclui o outro. É possível que uma determinada manifestação 

cultural incorpore signos arbitrários – como parte de um imaginário referencial 

comum, incorporado no decorrer dos séculos ou milênios - colocados dentro do 

seu próprio universo de signos alegóricos (como referências retiradas da sua 

própria realidade vivencial).  

         A integração entre elementos da realidade e poesia é verdadeira em todos 

os tempos e em todos os grupos humanos. A cultura, como explica C. Geertz é 

pública e, portanto, não deve ser entendida como “uma realidade superorgânica 

autocontida com forças e propósitos em si mesma”, mas também não pode ser 

concebida como mero “padrão bruto de acontecimentos comportamentais que 

de fato observamos ocorrer em uma ou outra comunidade identificável”203.  

         Portanto, a pesquisa cultural do universo do simbólico, ou imaginário, 

não pode ignorar a realidade como se “caísse do céu” ou emergisse de algum 

recanto recôndito da mente humana, mas, por outro lado, não pode ser reduzida 

a uma variação l ingüística da vivencialidade, pois, como explicava antes G. 

Durand, pode conter também signos arbitrários que em um determinado 

momento fizeram parte de uma realidade tão distante, no tempo ou no espaço, 

que seria impossível identificá-los posit ivamente na vida das pessoas que os 

transmitem, ou de seus/suas interlocutores/as.  

         C. Geertz chega, então, à seguinte conclusão: 

                                            
201 Carol  MEYERS. Imaginário de gênero no Cântico dos Cânticos,  p.224. 
202 Gi lbert  DURAND. A imaginação simból ica,  p.9-10. 
203 Cl i fford GEERTZ. A interpretação das culturas,  p.20-21. 
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A análise cultural é (...) uma adivinhação dos significados, uma 
avaliação das conjecturas, um traçar de conclusões explanatórias a partir 
das melhores conjecturas e não a descoberta do continente significado e 
o mapeamento de sua paisagem incorpórea204. 
 

         Paradoxalmente, este autor indica que, mesmo que a interpretação das 

manifestações culturais não passe de uma plausível conjectura, não se deve, 

por causa das dificuldades de obter dados mais objetivos, desistir de considerar 

o vínculo entre elas e a realidade.   

         Em geral, a interpretação exegética do Antigo Testamento tem dado 

pouco valor às informações culturais. A queixa deste descaso ecoa, aqui e ali, 

entre alguns pesquisadores/as. J.W. Rogerson, no seu estudo sobre a relação 

entre a antropologia e o Antigo Testamento, indica que os/as estudiosos/as dos 

textos veterotestamentários deveriam dar mais atenção para os estudos do 

folclore (como tradições populares), entendendo o papel-chave que cumprem as 

tradições orais e o significado simbólico da classificação hebraica da 

realidade205. Outra crít ica semelhante é feita por C. Meyers, no caso específico 

da interpretação do Cântico dos Cânticos, afirmando que: 

Não é surpresa que a pesquisa bíblica orientada para o crescimento e 
significação religiosa esteja defasada em abordar uma literatura que 
exalta a emoção que brota da resposta humana por outro humano do que 
para Deus (...) Recentemente, contudo, estudiosos treinados em análise 
l i terária como tal (...) começaram a examinar o Cântico dos Cânticos (...) 
exploraram as l inguagens figurativas e l ibertaram o rico imaginário, bem 
como a arte poética206. 

 
         Assim, continua a observar C. Meyers, começa a ser superada  uma 

natural inibição, presente tanto nas interpretações alegóricas quanto na exegese 

histórico-crít ica.  

5.3 Como interpretar o imaginário no Cântico dos 
Cânticos? 

 
         O imaginário, como categoria de estudo, tem sido trabalhado na América 

Latina dentro da teologia, mas não foi suficientemente trabalhado dentro da 

pesquisa bíblica. T. Coelho, no seu Dicionário Crítico de Polít ica Cultural, 

define “imaginário”, como:  

                                            
204 Cli fford GEERTZ. A interpretação das culturas,  p.128. 
205 J .W. ROGERSON. Anthropology and the Old Testament,  p.  83,112.  
206 Carol  MEYERS. Imaginário de gênero no Cântico dos Cânticos,  p.222. 
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Conjunto de imagens e relações de imagens produzidas pelo homem (sic.) 
a partir, de um lado, de formas tanto quanto possível universais e 
invariantes (...) e, de outro, de formas geradas em contextos particulares 
historicamente determináveis. Esses dois eixos não correm paralelos, 
mas convergem para um ponto comum onde se dá a articulação entre um 
e outro e a mútua determinação de um pelo outro207. 

 
         Esta definição remete, novamente, para o conceito de “signos 

arbitrários” e “signos alegóricos” ou para o “imaginário comum” (nem sempre 

“universal”, mas, mesmo assim, pertencente a uma cultura comum) e 

“imaginário específico” (correspondente à vida de um determinado grupo, que 

usa expressões simbólicas referentes à sua realidade).  

         Dentro desta definição também deve ser destacado o conceito de “ponto 

comum”, isto é, os lugares onde os imaginários se encontram. O Cântico dos 

Cânticos pode ser considerado um lugar de encontro de imaginários. A pesquisa 

das tradições permite considerar, também, a possibil idade de haver poesias de 

amor, divino-humanas, no Antigo Oriente, das quais faria parte o Cântico dos 

Cânticos, participando do encontro de diferentes imaginários específicos com 

um imaginário comum a todas elas.  

         L. A. Schökel entende que, na interpretação do imaginário da poesia 

hebraica, deve-se superar a mentalidade “racional”, pela qual se supõe que o 

poeta parte de uma idéia para a qual busca uma imagem ilustrativa e que o 

intérprete seguiria o caminho contrário, partindo da imagem para chegar à 

idéia original. Para L. Schökel, a “síntese imaginativa” se dá no momento da 

vivência e encontra, como fórmula de expressão, a imagem. O método 

interpretativo não deve tentar, então, retirar a imagem das suas relações 

contextuais, mas traduzi-la cientif icamente. Para tal, sugere um caminho para a 

pesquisa: 

a. Analisar a imagem em si. 

b. Analisar a imagem dentro do poema ou do conjunto poético. 

c. Analisar a imagem como expressão do mundo poético do autor. 

d. Analisar a imagem como motivo de uma escola, época, nação208. 

         As observações de L. A. Schökel indicam ser possível alcançar os pontos 

de encontro entre o imaginário comum e o imaginário específico partindo da 

imagem, passando pelos sinais vivenciais que podem estar presentes no seu 

                                            
207 Teixeira COELHO. Dicionário crí t ico de polí t ica cul tural,  p.213. 
208 Luis Alonso SCHÖKEL. Estudios en poet ica hebrea,  p.281-283. 
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tratamento poético e chegando ao seu entendimento dentro de uma tradição. 

Este é o caminho que será percorrido para, através dos imaginários, tanto 

comum quanto específico dentro Cântico dos Cânticos, compreender melhor 

cada tradição e a forma como as diversas tradições dialogaram umas com as 

outras e com seu ambiente. 

         A proposta deste quadro teórico para o entendimento do imaginário como 

categoria específica da pesquisa bíblica, alia-se ao instrumental metodológico 

geral da pesquisa, dentro da história das tradições. A história das tradições, 

como foi apontado na apresentação do instrumental metodológico, busca 

compreender o texto como expressão do contexto cultural específico israelita e 

de grupos humanos neste contexto e, também, do contexto cultural maior do 

Antigo Oriente. Do ponto de vista terminológico, este método já foi aplicado 

nos capítulos anteriores, cabendo agora realizar o estudo do imaginário, 

entendido como “processo compacto de reflexão”209, onde é possível visualizar 

as características culturais dos grupos tradit ivos e como influenciaram e/ou 

foram influenciados por outras culturas. 

         Para explorar o potencial do imaginário no Cântico dos Cânticos e sua 

relação com elementos formais e semânticos, serão estudados por separado os 

elementos próprios da natureza e da vida rural, e os elementos próprios da vida 

urbana. No Antigo Oriente, a cidade, mesmo que não seja totalmente 

independente do meio rural, t inha características próprias tais como muralhas, 

torres, portões, palácios e templos. Por outro lado, o meio rural envolvia, de 

forma precípua, a produção agro-pastori l , a natureza silvestre, o cl ima e as 

festas da ferti l idade (que, especialmente no meio rural, celebravam e buscavam 

garantir a continuação do ciclo da vida sinalizado pela produção e as variações 

do clima).  

         Estudar o imaginário rural e urbano separadamente não significa que não 

haja espaços de entrelaçamento entre ambos. Estes entrelaçamentos podem 

ocorrer tanto a partir da cidade, vista desde o meio rural, quanto e a partir do 

campo, vendo, e até avaliando, suas relações com o meio urbano. Portanto, 

além de destacar elementos próprios dos meios rural e urbano se buscará 

descobrir os possíveis sinais de relacionamento entre ambos.  

                                            
209 Conforme o conceito oferecido por L.  A.  Schökel,  ver nota de rodapé 84.  
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5.4 Referências do imaginário da natureza e da prod ução 
rural 

          
         Na coletânea do Cântico dos Cânticos predominam imagens da produção 

rural, da fauna e da flora. C. Meyers lembra que “o Cântico dos Cânticos é 

citado como poesia da natureza por causa da riqueza e da variedade nas alusões 

à flora e à fauna, às vinhas, aos jardins e às paisagens nativas”210. No entanto, 

como aponta A. Niccacci, nem sempre as imagens da fauna e da flora têm a ver 

exclusivamente com a vida no meio rural. As cidades, tanto na Mesopotâmia 

quanto no Egito, contavam com jardins e zonas rurais próximas, que estavam 

integradas à vida dos palácios e templos211.  

         Assim, as imagens rurais podem pertencer ao imaginário específico da 

vida camponesa (produção rural), mas também podem ter sido apropriadas pelo 

imaginário da vida urbana (como jardins) ou, então, fazer parte do imaginário 

comum da ferti l idade associado a certos animais, flores e frutos.  

5.4.1 As vinhas 
  

         As ocorrências de imagens referentes a vinhas e videiras se dão nos 

seguintes poemas: 

a. “Negra e formosa” (1,5-8). 

b. “Na mesa do rei” (1,12-14). 

c. “A resposta do amado” (2,10-14). 

d. “Meu amado é para mim e eu para ele” (2,15-17). 

e. “Poema do harém” (6,8-12). 

f.  “Eu sou para meu amado” (7,11-14). 

g. “A minha vinha é minha” (8.11-12). 

         Destes sete poemas elencados, três já foram identificados como parte da 

tradição camponesa de Sharon (2,10-14.15-17 e 7,11-14), dois pertencem à 

tradição identificada com as fi lhas de Jerusalém (1,5-8 e 8,11-12) e dois 

poemas podem ser associados à tradição canônica (1,12-14 e 6,8-12). 

                                            
210 Carol  MEYERS.Imaginário de gênero no Cântico dos Cânticos,  p.224.  
211 Alviero NICCACCI.  A casa da sabedoria,  p.218-22. A. Niccacci admite que “o ambiente 
prefer ido dos cantos de amor é o campo, um jardim ou um pomar”,  mas afi rma também que 
“os apaixonados vivem na cidade, mas fogem para o campo”.  Os jardins urbanos e 
suburbanos, descr i tos por Niccacci,  são chamados por ele de “edículas”.  
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         A distribuição destas imagens, dentro das tradições poéticas, já 

identificadas, permite algumas observações iniciais: 

a. Os poemas camponeses destacam-se pelo uso das imagens das vinhas 

apenas na Coletânea de Sharon (1,15-2,3.8-17 e 7,8-14), não havendo 

menção na Coletânea do Líbano (4,8-5,1). Isso pode indicar que as 

coletâneas camponesas podem ter se originado em festividades 

diferentes, ou até ter acontecido em diferentes épocas do ano. A tradição 

wasf não uti l iza este t ipo de imaginário. 

b. Nos poemas das fi lhas de Jerusalém, as imagens estão vinculadas ao 

trabalho de “cuidar” das vinhas, tarefa relacionada ao comportamento 

dos irmãos (1,6c) e à propriedade de Salomão (8,11).  

c. No que se refere à tradição canônica, estas imagens estão vinculadas ao 

harém real (6,11) e ao comércio, na rota que passava por En Guedi 

(1,14). 

         Estas observações apontam para possíveis imaginários específicos e 

como eles se referem ao imaginário das vinhas e videiras. É possível ver que 

cada tradição trabalhou este imaginário de maneira diferente, colocando-o 

dentro da sua ênfase tradit iva. Em uma análise mais apurada de cada imagem 

poder-se-á visualizar melhor o imaginário da vinha e seus frutos, podendo 

informar sobre a vivência de cada grupo tradit ivo e seu sentido dentro de um 

imaginário comum.  

5.4.1.1 Vinhas nos poemas da Coletânea de Sharon 
 
         A referência ao imaginário da vit icultura dentro da Coletânea de Sharon 

aparece em dois poemas seguidos: Ct 2,10-14 e 15-17. Nestes poemas, as 

videiras são colocadas dentro de uma paisagem idíl ica e primaveril, 

perfumando o ambiente com o cheiro de suas flores (2,13). Também se chama a 

atenção para o ataque de raposas (2,15). A mesma paisagem reaparece em 7,11, 

quando os enamorados se propõem a passar a noite debaixo dos ciprestes e 

amanhecer ali para ver as videiras florescidas.            

         A menção do fim do inverno, além da floração, indica o começo da 

primavera. J. Snaith cita a pesquisa de D. Lys, que situa as cenas destes 
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poemas no tempo da migração das pombas rolas (cf. Ct 2,12.14), o que segundo 

mostra D. Lys, corresponderia aos meses de Abril e Maio212.  

         Segundo O. Borowski, o termo gefen, associado a zemádar em Ct 2,13.15 

e 7,13, este últ imo em geral traduzido como “botão”, pode indicar um tipo de 

videira, ou “videira zemádar” ( gefaniym zemádar, 2,13a; ou kerámiyn zemádar, 

2,15b; ou simplesmente zemádar, como em 7,13b). Esta hipótese tem como 

base a descoberta de uma inscrição em Hazor, onde se lê “lpqh zmdr” 

(“pertencente a Pecah zemádar”) 213.  

         Os elementos presentes em 2,11-15 e 7,9-13, citados acima, podem 

corresponder às celebrações da ferti l idade, l igadas à produção das vinhas e 

marcadas pelo ambiente idíl ico primaveril. Este t ipo de festival acontecia na 

vida tribal israelita desde os primeiros tempos, sempre vinculado à adoração de 

divindades da ferti l idade: “saíram ao campo, e vindimaram as suas vinhas 

(kareméynhêm), e pisaram as uvas, e fizeram canções de louvor; e foram à casa 

de seu Deus” (Jz 9,27a). A festa da tribo de Benjamin, já citada na 

identificação da tradição poética camponesa e feminina em Israel, também tem 

as vinhas com cenário (kerámiyn; Jz 21,20).  

         Dentro da mitologia cananéia, estas festividades estavam associadas à 

alegria pelo ressurgimento do Deus Baal, sinalizada pelo início das chuvas e, 

por conseguinte, da floração decorrente,  em especial no mito de Baal-Anat-

Mot, ou seja, a relação entre a divindade masculina das chuvas (Baal), a 

divindade feminina da ferti l idade e da guerra (Anat) e a divindade da morte 

(Mot). Assim, a seca que, durante o verão, provocava a morte de boa parte da 

vegetação, era vista, no imaginário camponês, como sinal da prisão de Baal no 

reino de Mot.  

         Para resgatar Baal e trazer novamente as chuvas, invocava-se sua irmã e 

noiva, Anat. A Deusa então salvava o Deus prisioneiro permitindo o retorno das 

chuvas. Assim, no outono, aconteciam rituais de lamentação que visavam 

sensibil izar a Deusa Anat para que l ibertasse seu “irmão e noivo” Baal. 

         Para F.F. Hvidberg, o choro pela fi lha de Jefté, realizado por virgens nas 

regiões montanhosas (cf. Jz 11,30-40) fez parte deste imaginário mitológico. 

Neste ritual há, segundo este autor, uma historificação do material-cúlt ico 

                                            
212 John G. SNAITH. Song of Songs,  p.37-38. O l ivro de D. Lys ci tado por este autor é Le  
p lus beau chant de la creat ion.  (Par is:  Cerf,  1968).   
213 Oded BOROWSKI.  Agricul ture in I ron Age,  p.104-105. John SNAITH. Op. Cit . ,  p.38-40. 
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original redirecionado em um prisma ético-nacional. Possivelmente, este texto 

carregue os resquícios dos rituais de sacrifício, antes realizados no outono, na 

região de Gileade. Outro resquício de antigas festividades de outono, 

caracterizadas pelo pranto, pode ser encontrada em Jz 2,1-5, em uma localidade 

chamada Bokiym (“dos prantos”). A razão do pranto nesta festividade era a 

perspectiva de evitar que os Deuses locais lhes fossem uma “armadilha” 

(moqésh), levando o povo a uma sorte semelhante à de Baal, que tinha caído na 

“armadilha” de Mot. Mas, como explica o autor, a motivação original do culto 

realizado nesse local deve ter sido, de algum forma, eliminada em épocas 

posteriores.  

         Outro dos exemplos elencados por F.F. Hvidberg, encontra-se  em Gn 

35,8, onde se faz referência ao “Carvalho do Pranto” ( ‘alôn bakût). Nesse lugar 

foi enterrada Débora, serva de Rebeca. Ali a relação com o mito de Baal-Anat-

Mot é representada pela mulher que desce ao Xeol214, assim como Anat. 

         Uma cena, semelhante às descritas em Jz 2,1-5 e Gn 35,8, aparece em um 

dos poemas do mito de Baal-Anat-Mot, onde Anat chora violentamente no 

enterro de Baal, no cume do monte Safon: 

Para ela desce a barreira de fogo dos Deuses (...) 
Enquanto ela continua satisfazendo-se a si mesma com pranto, 
bebendo as lágrimas como vinho, 
fazendo barulho, ela chora para a barreira de fogo dos Deuses (...) 
Ela o leva ao cume do monte Safon. 
Ela o lamenta e o enterra, 
Deixa-o na cova dos Deuses, na terra215. 

 
         Diferentemente do outono, a primavera era uma época alegre, no qual 

eram celebrados os frutos do amor entre Baal e Anat 216.  A floração completava 

o ciclo que ia desde a súplica pela chuva (ou morte de Baal), passando pela 

chuva do inverno (ressurreição de Baal) e chegando à alegria primaveril, com 

seus cheiros, cores e sabores. Neste ciclo divino-natural de seca e ferti l idade, 

                                            
214 Flemming Fr i is HVIDBERG. Weeping and Laughter in the O.T.,  p.  103-107. 
215 Ib id. ,  p.  30. Conforme o or iginal:  “To her the torch-bearer fo the gods (. . . )  Whi le she 
cont inued sat ing herself  with weeping, to dr ink tears l ike wine. Loudly she cr ies to the 
torch-bearer of the gods (. . . )  She carr ied him up to Sapan’s peak. She lamented him and 
burr ied him, laying him in the cave of the gods in the earth” .   
216 Ib id. ,  p.  62-63. Este autor defende que a fest ividade maior era no outono, na súpl ica pela 
vol ta de Baal,  mas indica que a pr imavera era o tempo da sua ressurreição (“in  the early 
spring, when the grass turns green, i t  is known that Ba’al  has r isen from the dead”) .  
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os campos e as vinhas eram representados pela divindade Gapnu-wa-ugâru 

(vinha-e-campo), que participa da luta e da alegria primaveril217. 

         Para V. da Silva, é possível que todo o período, entre o outono e a 

primavera, esteja refletido nos poemas do Cântico dos Cânticos:  

A estação do amor é a primavera, estação esta que se demora nos 
perfumes e nas flores, e que tem inúmeros sinais explícitos nos Cantares. 
Mas também há momentos de outono, com frutos amadurecendo e com 
amor se consumando (7,13-14)218. 

 
         Assim os poemas camponeses das vinhas, na Coletânea de Sharon, 

teriam, no processo climático e produtivo, o sinal do amor entre as divindades 

e, por extensão, entre as pessoas. A ênfase está na alegria da colheita, quadro 

que ficará mais claro na medida em que seja feita a análise dos outros 

componentes que completam o imaginário camponês. 

5.4.1.2 O cuidado da vinha nos poemas das filhas de  
Jerusalém 

 
         Ct 1,6 estabelece uma relação entre a produção nas vinhas e o corpo da 

mulher. A imagem da vinha é usada pela mulher para identificar o seu próprio 

corpo e denunciar a exploração dos seus irmãos219. Esta mulher faz uma 

denúncia “a partir do corpo”, que é novamente mencionada em Ct 8,11-12220. 

Seria este um indicativo de se tratar de uma mulher camponesa? 

         Nestes poemas das fi lhas de Jerusalém, as pessoas l igadas à produção 

nas vinhas são chamadas, em 8,11-12, de noteriym (“cuidadores, 

guardadores”); também em 1,6, o verbo ntr (“cuidar/guardar”) aparece duas 

vezes.  O uso de noteriym para pessoas l igadas à produção nas vinhas é 

exclusivo do Cântico dos Cânticos; o verbo ntr é pouco usado no Antigo 

Testamento, mesmo com outros sentidos. 

         Para O. Borowski, os homens que cuidavam das vinhas, chamados 

noteriym em Ct 8,11-12, eram guardas pagos, conforme indica a variante 

nôserîm usada em Jr 31,5 e Is 27,3; Pr 27,18 e Jó 27,18, esta últ ima no 

contexto agrícola 221. 

                                            
217 W.F. ALBRIGTH. Archaeology and the Rel ig ion of Israel,  p.89. 
218 Valmor da SILVA. Amor e natureza no Cântico dos Cânticos,  p.35. 
219 Nancy CARDOSO. Ah!. . .Amor em delíc ias!,  p.54. Roland MURPHY. Song of Songs,  
p.128. 
220 Humberto MAIZTEGUI GONÇALVES. Cântico dos Cânticos,  p.112. 
221 Oded BOROWSKI.  Agricul ture in I ron Age,  p.106-107. 
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         A visão das vinhas apresentada pelas fi lhas de Jerusalém, tanto em 1,7 

quanto em 8,11, pode estar mostrando um contexto de trabalhos forçados 

promovidos pela ordem estabelecida. Os seus irmãos homens, não 

necessariamente os irmãos biológicos, mas irmãos culturais e polít icos, que se 

colocaram contra elas explorando-as nas vinhas e submetendo-as ao poder dos 

guardas, tanto nos campos quanto na cidade de Jerusalém (cf. 5,7). 

         Para esta mulher, seu corpo e a vinha são uma unidade indissolúvel. A 

mesma situação que a obriga a cuidar das vinhas dos seus “irmãos”, a impede 

de cuidar da sua beleza, do seu corpo e da sua sexualidade222. Assim, no final, 

desabafa, em 8,12: 

A minha vinha é minha, 

as mil para ti, Salomão, 

e duzentas para os guardadores – noteriym - por seus frutos. 

         Nos poemas das fi lhas de Jerusalém as vinhas mostram a vitalidade 

primaveril como sinais do amor divino-humano, como nos poemas camponeses, 

mas servem de tertius comparationis para a situação opressiva vivida pela 

protagonista. O corpo da mulher é o ponto de encontro entre uma possível 

situação social de opressão, que gira em torno da posse das vinhas, e a situação 

específica da corporeidade e sexualidade das mulheres que elaboraram estes 

poemas. 

5.4.1.3 As vinhas nos poemas canônicos   
 
         Nos poemas canônicos, o uso do imaginário das vinhas é ainda mais 

genérico, ou menos vivencial do que em todas as outras tradições que o 

uti l izaram. 

         Como foi dito, por ocasião do enquadramento tradit ivo de Ct 1,12-24, o 

oásis de En Guedi f ica no deserto de Judá, no lado oeste do Mar Morto. Era um 

lugar conhecido tanto pelas vinhas quanto pela hena, sendo que esta últ ima era 

usada como produto de beleza para o cabelo e a pele (cf. Eclo 24,14).  

         As vinhas, neste caso, são acompanhadas por produtos finos, que eram 

importados por mercadores, mencionados explicitamente em 3,6b. A 

                                            
222 Mi l ton SCHWANTES, Debaixo da macieira,  p.48, entende que a afi rmação da 
propr iedade da vinha em 8,12 deve ser entendida como “minha sexual idade não está à venda 
por sic los”.  Pablo ANDIÑACH. Cântico dos Cânticos,  p.126-127, entende, contrar iamente 
ao que opina M. SCHWANTES, para quem 8,11-12 é di to na voz mascul ina e não feminina; 
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expectativa da chegada de mercadores era um sentimento bastante comum entre 

a população de Jerusalém, especialmente daqueles mercadores que traziam 

especiarias: “Os mercadores de Sabá e Ramá, eram eles os teus mercadores; em 

todos os mais refinados aromas, e em toda pedra preciosa, e em ouro 

negociavam nas tuas feiras” (Ez 27,22).  

         Em Ct 1,14 e 6,11, a vinha parece estar dentro de um jardim palaciano. 

Esta idéia é reforçada pelo fato de que no poema onde se encontra 1,14 se 

menciona “o rei na sua mesa” (1,12) e, no poema que inclui 6,11, se 

mencionam “rainhas e concubinas” (6,8a), todos elementos do ambiente 

palaciano. 

         A. Niccacci aponta para a existência de jardins palacianos, as já 

mencionadas “edículas”. Assim, as referências às vinhas podem, neste caso, 

indicar um ambiente palaciano e/ou urbano e não, necessariamente, 

camponês223. A diferença se dá novamente pela forma como a imagem se integra 

no contexto geral do poema 

5.4.2 O vinho 
 
         O imaginário poético l igado ao vinho pode indicar referências tanto do 

consumo quanto da produção. O Cântico dos Cânticos apresenta esta referência 

em seis dos seus poemas: 

a. “Que me beije” (1,2-4). 

b. “Na casa do vinho” (2,4-7). 

c. “Enfeit içaste-me” (4,9-11). 

d. “Ventos no jardim” (4,16-5,1). 

e. “A dança da Sulamita” (7,1-7). 

f.  “Semelhante à tamareira” (7,8-10). 

         Uma primeira análise da distribuição da imagem do vinho nos poemas do 

Cântico dos Cânticos mostra que há uma concentração maior deste tipo de 

imagem nos poemas camponeses da Coletânea do Líbano (4,9-11 e 4,16-5,1). 

Essa particularidade vai, lentamente, permitindo constatar algumas 

peculiaridades que permitem diferenciar o imaginário do vinho destes poemas 

em relação aos poemas da coletânea de Sharon.  

                                                                                                                                           
no entanto,  também entende que a imagem da vinha se apl ica tanto ao corpo do homem 
quanto ao da mulher.   
223 A.  NICCACCI.  A casa da sabedoria,  p.193-194, 221. 
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         O primeiro poema do Cântico dos Cânticos, classificado como camponês, 

apresenta o uso da imagem do vinho (1,2-4). Essa mesma metáfora se repete 

em 4,10 (como foi apontado antes). Um quarto poema, também classificado 

como camponês, que menciona o vinho, encontra-se em 7,8-10. A imagem do 

vinho, portanto, acontece com muito mais freqüência nos poemas camponeses, 

principalmente na Coletânea do Líbano - na qual não aparecem imagens da 

vinha - mas também em alguns poemas da Coletânea de Sharon (como corolário 

da produção da vinhas).  

         Um dos poemas em que se menciona o vinho corresponde aos poemas das 

fi lhas de Jerusalém (2,4-7). Finalmente, a imagem do vinho aparece no wasf da 

dança da Sulamita (7,1-7). 

5.4.2.1 O vinho nos poemas camponeses 
 
         Em 1,2.4 e 4,10, o vinho aparece em forma de refrão: “bons são teus 

amores mais do que o vinho” (tôviym dodêyká miáiyn). Já nos outros dois 

poemas de tradição camponesa, o vinho se apresenta em diversas expressões: 

5,1 – “Bebi meu vinho e meu leite. Comei amigos, bebei e embriagai-vos, 

amados!” (’ ikeleu rê` iym shetu weshikeru dôdiym). 

7,10 – “O céu da tua boca é como vinho bom” (wehikeké kéeyyn hatôv). 

         O uso do imaginário do vinho em refrães (1,2.4 e 4,10), segundo indicam 

alguns estudos, reflete um esti lo poético popular. O refrão pode ser usado em 

formas orais e/ou escritas de poesia que tenham cunho lírico (canto)224. No 

entanto, a suspeita sobre a integridade redacional do poema 1,2-4, que pode ser 

fruto do trabalho editorial de mais de uma tradição, impossibil i ta que se possa 

desenhar com segurança um possível contexto para ele.  

         Na coletânea do Líbano o refrão aparece em 4,10a: “bons são teus 

amores, mais do que o vinho” e, também, no últ imo poema da coletânea, em 

(5,1).  

         O convite que encerra a Coletânea do Líbano (5,1) leva a considerar que 

este conjunto de poemas tenha como contexto uma festa da ferti l idade de 

louvor à Deusa Anat que resgata Baal do Xeol e garante, assim, o retorno da 

                                            
224 Luis Alonso SCHÖKEL. Estudios de poét ica hebrea,  p.241. Schökel af i rma que a 
repet ição per iódica de uma frase como refrão é freqüente na l í r ica e no canto popular.  
Wil fr ied E. WATSON, Classical  Hebrew Poetry,  p.74, af i rma que a poesia popular oral  
constró i  seus versos apoiando-se em um vocabulár io f ixo com técnicas como a fórmula,  o 
tema, arcaísmos e repet ições.  
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primavera, isto é, de irmã-noiva que resgata seu irmão e amado. O melado 

(nofêt), o mel (halab) e o leite (tahat) presentes em 4,11 e 5,1, segundo 

entende M. Pope, fazem parte dos elementos que eram usados na l ibação 

sacrifical que celebrava a ressurreição de Baal225.   

         A festa do amor entre Baal e Anat, irmãos e noivos, era regada pelo 

vinho produzido graças às chuvas que caíram durante o inverno. A gratidão era 

dirigida principalmente à Deusa, grande heroína, cujo amor era representado 

pelo vinho.  

         W. R. Smith descreve como as festas de comida e bebida eram também 

um espaço de convívio entre pobres e ricos: 

Israel, na época dos reis, não era uma simples sociedade de camponeses 
(...) Esplêndidos festivais (...) eram principalmente banquetes das 
classes altas, nos quais os pobres tinham uma participação muito 
subordinada (...) A organização destas festas estava nas mãos das 
classes dominantes (...); cada participante tinha algo para comer e 
beber, de maneira que todo o populacho era mantido de bom humor226. 

 
          O mesmo autor indica que este tipo de festas podia acontecer também no 

âmbito privado. A idéia do convívio entre pobres e ricos nestas festas, 

camponeses e membros da corte, pode auxil iar no entendimento do processo 

pelo qual os poemas camponeses foram posteriormente sistematizados. O 

convívio das camadas mais abastadas da sociedade com as classes populares 

nas festas camponesas deve ter permitido o registro por escrito deste tipo de 

poesia. O Líbano, como lugar sagrado associado a Baal227, congregava pessoas 

de todas as classes sociais, tendo importância tanto para as pessoas do campo, 

quanto para as elites das cidades.  

         O contexto rural da festa também transparece com vigor em 4,12-15, que 

fala de rebentos, flores silvestres e correntes d’água. A água das chuvas, ou a 

neve derretida, parece ter sido um elemento muito celebrado na festividade que 

deu origem a estes poemas. Enfim, o uso de imagens relativas ao vinho, no 

                                            
225 Marvin POPE .  Song of Songs,  p.486.  
226 W. Robertson SMITH. The rel ig ion of the semites,  p.254-255. Conforme o or iginal:  “the 
Israel of  the t ime of the kings was not a simple society of peasants (. . . )  Splendid fest ivals 
(. . . )  were mainly banquets of the upper c lasses in which the poor had a very subordinate 
share (. . . )  The organizat ion for the feast was in the hands of the ru l ing classes (. . . )  and 
every one present had something to eat and drink,  so that the whole populace was keep in 
good humour” .  
227 Ib id. ,  p.103. W.R. Smith entende que o Salmo 104,16 descreve um santuár io natural  do 
Baal do Líbano. Este assunto será novamente anal isado, quando for  tratada a imagem dos 
cedros e outras árvores sagradas. 
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Cântico dos Cânticos, pode ter suas origens vinculadas às festas da ferti l idade 

celebradas no norte de Israel (cf. 1 Rs 21,1; Dt 3,25 e Os 14,5-7; entre outros).  

         Em 7,10, o vinho aparece vinculado ao “céu da boca”, onde a bebida é 

degustada e sentido seu sabor. O céu da boca também aparece em 2,3, com a 

expressão “meu paladar” (h ikiy). Este poema, marcadamente camponês, dá 

nome à coletânea de Sharon (cf. 2,1). No entanto, 7,10a é a única referência ao 

vinho nesta coletânea. O contexto destas imagens aponta para a realização do 

prazer na colheita e degustação dos frutos: “pegar as tâmaras”, “cheirar as 

maçãs” e degustar o vinho.  

5.4.2.2 As filhas de Jerusalém e a casa do vinho 
 
         A expressão beyt haáyiyn (Ct 2,4) só tem paralelos no l ivro de Ester (7,2 

“casa de festas” e 7,8 “casa de banquetes”). A vinculação da expressão “casa 

do vinho” com a “casa de festas” e a “casa de banquetes”, em Ester, pode 

ajudar a identificar o ambiente deste grupo, pois reúne vinho, cultura popular e 

presença feminina.  

         O Cântico dos Cânticos, no século primeiro da era cristã, ainda era 

usado, conforme denunciava o Rabi Akiba, em adegas ou casas de festas, onde 

se bebia muito vinho228. Assim, estas mulheres responsáveis por organizar 

banquetes, como Ester, podem ter sido responsáveis pela preservação dos 

poemas e sua releitura em Judá. Pode ser que, mesmo após o início do uso 

canônico, as mulheres continuassem cantando partes do Cântico dos Cânticos 

nas “casas do vinho”, onde celebravam o amor, o erotismo e a sexualidade.  

5.4.2.3 Vinho e corpo no wasf da Sulamita 
 
         O wasf da Sulamita (7,3a) trata de um tipo de vinho chamado maseg 

(uma qualidade especial) e de uma taça (‘agan), indicando um ambiente 

refinado.  

         O termo ‘agan aparece como inscrição em bacias com alças encontradas 

em Petra e Palmira, apontando para seu uso mercantil 229. Esses dados indicam 

que o lugar de referência deste imaginário é urbano e, possivelmente, cortesão. 

                                            
228 John SNAITH. Song of Songs,  p.6-8.   Esta informação apresentada por Snaith vinculando 
o Cântico dos Cânticos aos banquetes aparece em quase todos os comentár ios (Marvin 
POPE. Song of Songs, p.19; Athal ia BRENNER. The Song of Songs,  p.25; e outros).  
229 John SNAITH. Op. Cit . ,  p.101. 
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Aos indicativos do ambiente da corte podem ser acrescentados: o adjetivo 

“fi lha de nobre” (bat nádiyv), usado para a Sulamita, e a referência direta ao 

“artesão” (‘ámán) em 7,2. O contexto geográfico aponta para cidades como 

Hesbon e Damasco em 7,5, isto é, no centro e norte da Palestina.  

         A dança da Sulamita parece, em função deste imaginário, estar 

acontecendo na corte, em um ambiente seleto e freqüentado pela elite. Assim, 

seu corpo é comparado com alguns dos elementos comuns nas festas da corte.  

5.4.2.4  O universo viti-vinícola no Cântico dos Câ nticos 
 
         O imaginário vit i-vinícola no Cântico dos Cânticos está mais presente na 

poesia camponesa, mas, através da imagem do vinho, se estende até expressões 

poéticas urbanas.  

         Na coletânea de Sharon o imaginário está vinculado aos “vales” (2,1) e é 

predominantemente primaveril. No entanto, nos poemas de Sharon do capítulo 

sete, como foi comentado antes, pode haver referências à festividade outonal.  

         Na coletânea do Líbano o imaginário está vinculado à paisagem das 

montanhas; há uma forte ênfase nas correntes de água e ao vinho que rega as 

festas da ferti l idade (5,1); possivelmente se faça também alusão às oferendas 

líquidas colocadas sobre os altares ou l ibações. As montanhas do Líbano são 

também uma forte referência nos mitos de Baal-Anat-Mot. Segundo F.F. 

Hvidberg, rituais da ferti l idade eram desenvolvidos principalmente no outono, 

quando se lamentava a descida da divindade masculina da chuva ao “mundo 

dos mortos” (Xeol), ao mesmo tempo, que se invocava a aparição da divindade 

feminina que o resgataria230.  

         É possível, então, que as coletâneas de Sharon e do Líbano sejam 

complementares, no sentido da primeira ser das planícies e vinculada ao 

ambiente primaveril, e a segunda das montanhas, vinculada às festividades 

outonais.  

        Nos ambientes urbanos há também duas possíveis vertentes no uso do 

imaginário do vinho. Nos poemas das fi lhas de Jerusalém, o uso das imagens 

vai desde as vinhas na periferia da cidade (1,7 e 8,11) até as festividades 

urbanas ou suburbanas, como as da “casa do vinho” (2,4).  

                                            
230 Flemming Fr i is HVIDBERG. Weeping and Laughter in the O.T.,  p.56s. 
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5.4.3 O imaginário pastoril  
 
         A coletânea do Cântico dos Cânticos apresenta imagens pastoris nos 

seguintes poemas: 

a. “Eu sou negra e formosa” (1,5-8). 

b. “Meu amado é para mim e eu para ele” (2,15-16). 

c. “Minha amada é bela” (4,1-7). 

d. “Este é meu amado, fi lhas de Jerusalém” (5,16-6,3). 

e. “Bela como Tirza” (6,4-7). 

         Há menos imagens pastoris no Cântico dos Cânticos do que vit i-

vinícolas. Mas, até que ponto estas referências refletem a vida pastori l? Ou são 

referências eminentemente simbólicas?  

         O verso, “teus dentes como rebanho tosquiado, que sobem do banho, 

todos eles sendo em pares e sem cria não há nenhum entre eles”, repete-se em 

4,2 e 6,6. Como foi explicado antes, o wasf do capítulo 6 é praticamente uma 

cópia do wasf do capítulo 4. Trata-se, portanto, de uma mesma expressão 

presente em dois poemas, com pequenas variações. 

         Nos poemas das fi lhas de Jerusalém, aparecem algumas imagens pastoris. 

Na abertura (1,5-8), o uso destas imagens é marcado por perguntas. Mais 

adiante, em 6,3, acontece uma “citação” ou repetição invertida da referência 

presente em um poema camponês (2,16), dentro da fórmula da mútua pertença. 

         Por outro lado, pode-se constatar que o imaginário pastori l  está 

praticamente ausente nos poemas camponeses (salvo pela fórmula de 2,16). Por 

que, então, as imagens pastoris estariam mais presentes na poesia do meio 

urbano e suburbano do que naquelas poesias propriamente camponesas? 

Seguramente um estudo mais detalhado do uso das imagens pastoris pode 

ajudar a responder esta pergunta.       

5.4.3.1 O imaginário pastoril nos wasfs 
  
         Nas referências presentes nos wasf do capítulo 4 e 6, parece haver maior 

intimidade com a vida agro-pastori l . O banho, a tosquia e a cria aproximam 

muito esta poesia da experiência real da criação e cuidado do gado miúdo. No 

entanto, nos mesmos poemas aparecem imagens urbanas como a “torre de 

Davi” (4,4), e cidades como Tirza e Jerusalém (6.4), que serão estudadas mais 
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adiante. A proximidade entre o imaginário agro-pastori l  e o urbano nestes 

poemas permite formular algumas hipóteses: 

a. Que se trata de uma tradição poética antiga de caráter pastori l  que serviu 

de base para uma poesia posterior, ou foi incorporada ou elaborada no 

meio urbano. 

b. Que se trata de uma poesia que nasceu do convívio entre pessoas l igadas 

tanto à vida pastori l  quanto à vida urbana.  

         O gênero wasf indica uma poesia mais próxima ao meio urbano, artesanal 

e da corte, do que ao meio rural. Sendo assim, parece improvável que se trate 

de uma poesia antiga rural, pois não apresenta pistas esti l ísticas originais 

(como foi mostrado em relação aos poemas camponeses). Poderia, em todo 

caso, dado a vinculação entre cidade e corte, tratar-se de uma apropriação de 

figuras de l inguagem pastoris por poetas da corte. 

         A hipótese de que estas imagens tenham surgido diretamente do convívio 

entre pastores e pessoas do meio urbano conta com abundante documentação 

em textos bíblicos: 

a. Nas tradições de Sara e Abraão (Gn 12,10-19;14;19-20). 

b. Nas tradições de Rebeca e Isaque (Gn 26). 

c. Nas tradições de Raquel, Lia e Jacó (Gn 33,18-34,31). 

         Dentre todas as referências veterotestamentárias que vinculam a vida 

pastori l  com a vida urbana, uma das mais i lustrativas é a que descreve a 

relação entre Judá e Tamar, em Gn 38. No texto, Judá e Hira (pastores de 

ovelhas), se dirigem à cidade de Timna para a tosquia das ovelhas (cf. Gn 

38,12b.13). Nessa ocasião, Tamar espera por Judá, na entrada da cidade, 

vestida de “prostituta” (zonah).  

         Mesmo reconhecendo que as tradições de famílias pastoris podem 

pertencer a diferentes épocas e grupos redacionais, os relatos apontam para um 

convívio natural entre os pastores e a vida citadina, inclusive no que se refere 

à vida sexual.  

         A tosquia parece ser o período mais comum de aproximação entre os 

rebanhos dos pastores e a população das cidades, podendo ter alimentado o 

imaginário dos poemas de amor (cf. 4,2). 

         A menção às montanhas de Gileade é o que faz pensar na possibil idade 

de que as referências pastoris nos wasf dos capítulos 4 e 6 sejam pré-exíl icas. 

A região de Gileade, já mencionada, faz parte das montanhas da Transjordânia, 
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que ficam entre os rios Arnon e Jaboque. Em Nm 32,21, a região de Gileade é 

apresentada como um lugar particularmente propício para a criação de gado 

miúdo, vinculada às tribos de Gade e Rubem.  

5.4.3.2 “Onde apascentas?”: os pastores na tradição  
camponesa e das filhas de Jerusalém 

 
         A referência à vida pastori l  no primeiro poema das fi lhas de Jerusalém é 

dominada por perguntas: “Onde apascentas? Onde fazes repousar (o rebanho) 

ao meio dia?” (1,7). Estas perguntas são dirigidas diretamente ao pastor (1,8), 

o que parece distanciar a mulher que pergunta da atividade pastori l .  

         A distância entre a mulher e a atividade pastori l  não deve ser 

interpretada como parte da divisão social de tarefas, que a impossibil i taria de 

realizar este t ipo de trabalho, já que no Antigo Testamento a função de 

“pastora” é mencionada explicitamente (cf. Gn 29,9; Êx 2,16-17). 

         O próprio pronome interrogativo “onde” (‘eykáh), segundo indicam Ariel 

e Chana Bloch, é um aramaísmo equivalente ao termo hebraico antigo ’eyfoh 

(Jz 8,18;9,38;Jr 49,21).O caráter tardio deste texto fica ainda mais evidente 

pelo uso do hapax legomenon, shalámáh (“lá estarei”), derivado do hebraico 

“ lemah” usado em Esd 7,23 e em Dn 1,10231.  

      Este primeiro poema não permite, por si só, determinar se a mulher que 

pergunta sobre o pastor, seu rebanho e seus companheiros, pertence ao meio 

rural, suburbano ou urbano. No entanto, parece que, pelo menos, a mulher que 

pergunta, não participa diretamente da atividade pastori l .  

         Em 6,2b.3b se apresentam duas variações de uma mesma imagem: 

a. 6,2b: “para pastorear nos jardins”. 

b. 6,3b: “aquele que pastoreia entre narcisos”. 

         Ambas as referências centram-se na expressão “pastorear em, 

nos/entre...”. No entanto, não há aqui nenhuma menção direta aos rebanhos 

como no primeiro poema das fi lhas de Jerusalém ou nos wasfs. Em 6,3b trata-

se de uma inversão da fórmula apresentada em 2,16. Por ser uma fórmula, 

pode-se inferir que esta imagem tenha um caráter simbólico. W. R. Smith 

indica que, em Dt 7,13, o produto da lã é chamado de “astarote da ovelha” 

(`shterot tzo’nêka), sendo esta uma expressão antiga, de origem religiosa. A 

                                            
231 Ar ie l  e Chana BLOCH. The Song of Songs,  p.141-143. 
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ovelha-Afrodite foi especialmente adorada em Chipre232. Se a ovelha era 

diretamente identificada com divindades femininas, o pastor poderia ser um 

epíteto para seus sacerdotes e/ou adoradores. Em um antigo texto ugarít ico, o 

seu subscritor I lmilku se autodenomina “chefe dos sacerdotes e chefe dos 

pastores”. Assim, P.C. Craigie conclui que “com base na evidência ugarít ica 

(...) o pastoreio teve algum tipo de caráter sagrado” 233.  

         No poema mesopotâmico de Guilgamesh, o protagonista é chamado de 

“pastor de Uruk” 234. Uma proximidade maior com os poemas da fi lhas de 

Jerusalém se dá na Tabuleta 2, na qual Guilgamesh revela o conteúdo de um 

sonho para sua mãe (cf. Ct 1,6, entre outros). Mais adiante, o poema mostra 

outra cena, em que Guilgamesh chega a Enna, casa do Deus Anu, onde está “a 

cama do pastor” (the shepherd’s bed), fazendo uma declaração de amor. Então, 

o protagonista recebe e guarda em seu coração, o conselho de uma mulher. Ela 

em um gesto ritualístico retira sua manta e com ela cobre Guilgamesh (cf. Ct 

5,7). Finalmente, a mulher o segura com sua mão e “o guia como uma mãe” 

(she leads him like a mother), terminando a cena com os seguintes versos: 

Para o conselho de pastores, 
O lugar do aprisco. 
Ao redor dele os pastores se reúnem235. 

 
         Este “conselho/aprisco/reunião de pastores”, mencionado neste poema, 

mostra um paralelo surpreendente, se não fosse pela distância histórica que 

separa o poema de Guilgamesh e os poemas do Cântico dos Cânticos, com a 

“morada dos pastores”, mencionada em 1,8. Outro poema, com paralelos menos 

evidentes do que o de Guilgamesh apresenta o casamento entre um rei e a 

Deusa Innana, também no templo de Enna. Entre as bênçãos e concessões 

dadas pela Deusa ao rei está o título de pastor. O rei deverá pastorear “os 

cabeças negras” (isto é, seres humanos) em nome da Deusa e ser para ela um 

fiel pastor236. 

         As referências simbólicas ao pastoreio, quando cruzadas com a imagem 

dos lírios - como será analisado mais adiante - têm reflexos discretos na poesia 

                                            
232 W. Robertson SMITH. The Rel ig ion of the Semites,  p.  310. 
233 Peter C. CRAIGIE. Ugari t  and the Old Testament,  p.72. 
234 James B. PRITCHARD. The Ancient Near East,  Vol.  I ,  p.41. O autor apresenta a tradução 
em inglês da Tabuleta 1,  l inhas 14, 25 e 26. 
235 James B. PRITCHARD. The Ancient Near Eastern Texts,  p.77. The board of shepherds. 
The place of the sheepfold.  Round him the shepherds gathered. 
236 Ib id. ,  p.199-202. 
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ugarít ica, sendo mais desenvolvidas na poesia mesopotâmica. A partir desses 

dados pode se levantar as seguintes hipóteses: 

a. Que houve uma discreta menção ao pastoreio no poema camponês 

original (2,16), cuja origem estaria em antigas fórmulas da ferti l idade do 

corredor siro-palestinense, posteriormente citada (6,2.3) e desenvolvida 

pelas fi lhas de Jerusalém como assunto do diálogo característico da 

busca do amado (1,7-8). 

b. Que a fórmula em 2,16 teria sido introduzida pelas fi lhas de Jerusalém 

junto com o diálogo em 1,7-8 a partir de tradições mesopotâmicas 

presentes em Judá desde o domínio assírio, passando pelo exíl io 

babilônico e pós-exíl io persa e grego. 

         A primeira hipótese não deve ser descartada, pois o ambiente pastori l  

não é estranho aos poemas camponeses da Coletânea de Sharon. Em 2,9, a 

imagem do “carneiro” doméstico aparece junto aos animais selvagens com 

chifres. No entanto, o ambiente predominante nestes poemas é o agrícola.  

         A segunda hipótese se vê reforçada pelo fato de que o uso simbólico da 

imagem dos pastores aparece nos profetas que atuam nos períodos assírio e 

babilônico, como Jeremias (cf. Jr 10,21; 23,2; 25,34s) e Ezequiel (cf. Ez 

34,2s), mas também continua a ser usada na l i teratura posterior, chegando até a 

época grega (cf. Zc 10,3; 11,3.8).  

         Portanto, no que se refere ao uso simbólico da imagem de “pastor”, 

tende-se a acreditar mais no trabalho redacional posterior, do exíl io e/ou pós-

exíl io, do que no seu uso na poesia camponesa antiga. Evidentemente, no 

processo de formação destes poemas, misturaram-se antigas metáforas de 

animais domésticos e selvagens com chifres e simbologias, seguramente 

provenientes do contato com novas correntes religiosas, que chegaram à 

Palestina através do domínio dos impérios mesopotâmicos.  

5.4.4 O imaginário da fauna e da flora no Antigo Or iente 
 
         As imagens da fauna e da flora estão diretamente l igadas às tradições dos 

cultos e festas da ferti l idade desde os tempos mais remotos. Nas culturas 

neolít icas e calcolít icas do Antigo Oriente, como a de Yarmuk, Hacilar, 

Anatólia, Teleilat Ghassul e, especialmente, a cultura de  

Beer-sheba, se verifica que a produção iconográfica l igada à ferti l idade incluía 

a junção de figuras humanas (especialmente corpos femininos com órgãos 
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sexuais/reprodutores exagerados), figuras da natureza como árvores e diversos 

tipos de animais, entre os quais se destacam as gazelas237. 

         No século 16o a.C. (Bronze Médio IIa , IIb e começo do Bronze Tardio, 

entre 1800 e 1600 a.C.)238, a cultura Mitani teve forte expressão na Palestina e 

ficou documentada principalmente por selos, que mostram, assim como a 

cerâmica da mesma época, divindades femininas ladeadas por leões, animais 

com chifres e árvores sagradas239. Há também inscrições, chamadas “proto-

cananéias”, no templo de Laquis, onde são representadas divindades femininas 

no meio de gazelas e árvores sagradas.  

         Imagens da fauna e flora silvestres eram comuns a toda a religiosidade 

da ferti l idade do crescente férti l . Seriam as imagens presentes no Cântico dos 

Cânticos também oriundas destas tradições? E, se foram fruto do imaginário 

comum da ferti l idade, que grupos foram os responsáveis por incluí-las dentro 

desta poesia de amor hebraica? 

         Há múltiplas semelhanças entre o imaginário poético do Cântico dos 

Cânticos e a poesia do Egito, Canaã (l i toral fenício e corredor siro-

palestinense), e Mesopotâmia (podendo chegar até a Índia240), no entanto, 

nenhum deles pode ser considerado sua única fonte.   

                  Segundo R. Albertz, em Israel  e Judá houve um “sincretismo 

oficial” e um “sincretismo diplomático”. Este últ imo consistia na “introdução 

de cultos aos deuses de países vizinhos com os quais a casa de Israel mantinha 

relações diplomáticas”241. A introdução dos cultos foi vinculada, pela 

historiografia deuteronomística e cronística, às mulheres estrangeiras 

(princesas) que selavam os acordos diplomáticos (1 Rs 11,1-4).  

         A prática sincrética diplomática continuou durante todo o 

desenvolvimento do Reino de Judá. O Rei Acaz, ao se submeter ao rei Assírio 

Tiglat Piléser, instaurou em Judá um culto oficial assírio (2 Rs 16,10-16), o 

                                            
237 Amihai MAZAR. Archaeology of the land of the Bible,  p.52-53, 59,82,225, especialmente 
nas f iguras provenientes da cultura de Beer-sheba ( f iguras 3.14, 3.15, 3.16).  A f igura 3.15 
encontra-se no anexo I I .1.  
238 Aharon KEMPINSKI e Ronny REICH. The Architecture of Ancient Israel,  p.  xiv.  Estes 
autores apresentam um boa tabela cronológica na qual se baseia a correspondência com os 
períodos ci tados. 
239Amihai MAZAR. Archaeology of the land of the Bible,  f iguras 7.13 e 7.18, p.  258,268. 
Figuras em anexo I I .4.  
240 Marvin POPE. Song of Songs,  p.  85-89. O autor mostra paralelos entre o chamado 
“Cântico dos Cânticos Indiano” ou “Gita-Govinda” e a coletânea bíbl ica,  fato apontado em 
comentár ios desde 1798 (A. Clarke).  Nestes poemas também são ci tadas fêmeas de 
antí lopes.  
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que lentamente foi influenciando toda a vida da corte e da população 

jerusalemita242. 

         O sincretismo diplomático oficial teria se deslocado para o ambiente da 

“religiosidade privada”, como entende R. Albertz, quando os cultos 

estrangeiros foram se instalando também na prática religiosa familiar em 

altares construídos nos terraços (Sf 1,5; 2 Rs 23,12; Jr 19,13; 32,29). Entre 

estes hábitos sincretistas familiares, destacam-se os chamados “rituais 

babilônicos de conjuro”, que já se praticavam em Jerusalém, de outras formas, 

desde os tempos antigos243. 

         Hoje há, na América Latina e no ecumenismo mundial, uma grande 

discussão sobre o sentido do termo “sincretismo”. A. Langerak esclarece que 

“sincretismo” pode significar “uma mistura em que a identidade própria se 

perde, em que se dissolve um núcleo ou princípio integrador”. Este seria um 

sincretismo “não legítimo” que acontece, em geral, por força de pressões 

polít icas e sociais e não por motivos teológicos. Do outro lado, o “sincretismo” 

pode ser entendido como legit imo, quando acontece naturalmente “com a 

recepção (...) refundição e articulação (...) em meios histórico-culturais 

particulares”244. 

         A tendência geral é entender o sincretismo como algo i legítimo ou até 

como sinônimo de apostasia. G. Fohrer faz uma análise do processo sincrético 

da fé israelita, pelo qual teria havido uma prática “mágica” proveniente das 

referências naturais da “vegetação e cultos de ferti l idade cananeus”. Essa 

tendência teria sido, posteriormente, reforçada por outras tradições israelitas 

provenientes da vida nômade, o que, segundo o autor, “tornou mais fácil a 

invasão da magia Cananéia”, chegando assim ao “empréstimo de cultos 

estrangeiros”245. 

          Para M. S. Smith, no sentido de apropriação de religiosidades exóticas, 

não houve um importante processo de sincretismo em Israel. O fenômeno pelo 

qual aparecem dentro da religiosidade israelita elementos religiosos comuns 

com o culto a divindades, que não Javé, faz parte de um processo dentro da 

                                                                                                                                           
241 Rainer ALBERTZ. Historia de la Rel ig ión de Israel,  Vol.  1,  p.273-274. 
242 Ib id. ,  p.353. 
243 Ib id. . ,p.  355. O autor c i ta E. Gerstenberger (Menz,  1980) e W. von Sonden (Akkadisches 
Handwörterbuch)  em relação ao uso dos termos nignaqqu ( incensár io)  e naqú ( fazer 
l ibação),  além de al tares de incenso encontrados na col ina sul-or iental  de Jerusalém.  
244 Ana LANGERAK. Nova lenha para o fogo,  p.6.   
245 Georg FOHRER. História da Rel ig ião em Israel,  p.186-187.  
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própria cultura israelita. Assim “a religião israelita, aparentemente, incluiu a 

adoração de Javé, El, Asherá e Baal” 246. Nas composições poéticas a integração 

de elementos de diferentes sistemas míticos é mais evidente247. Para ele, o 

momento de maior parti lha do imaginário comum teria sido durante a época dos 

juízes. Durante a monarquia algumas festas, como a dos Tarbenáculos (Sukkot), 

ofereceram um ambiente propício para a comunicação entre os atributos 

humanos e divinos. O imaginário associado a Baal, divindade masculina da 

tormenta e da chuva, e o imaginário l igado à deusa Anat também tiveram uma 

“função polít ica” (polit ical function) dentro da proposta religiosa da 

monarquia, tanto em Canaã quanto em Israel e Judá248.  

         Dentro destas funções polít icas recebeu destaque a figura da Deusa Mãe 

(Asherá, Isis, Hathor) apresentada junto com animais, flores silvestres e 

árvores sagradas. Mas com a árvore a relação foi especial, pois, especialmente 

na iconografia egípcia, ela se apresenta como imagem da própria divindade249. 

Em Israel, a identificação direta entre Deusa Mãe e árvore sagrada se dá 

através do uso do próprio nome da Deusa Asherá250. Conforme explica M.S. 

Smith, através da árvore, a Deusa nutre seus devotos. O Rei Manasses teve sua 

Asherá no templo de Jerusalém (cf. 2 Rs 23,6-7),  que, segundo este autor, 

devia ser uma forma mais elaborada do símbolo original, isto é, a árvore, 

chamando-a, então, de pêsêl há’asheráh, ou “a imagem de Asherá” 251. Portanto 

há sinais do encontro entre os imaginários e as funções polít icas da Deusa Mãe 

em Israel.        

         No Reino do Norte (Israel), o desenvolvimento sincrético da fé javista 

(em todos seus sentidos) ficou evidente desde os primórdios. A construção dos 

santuários de Betel e Dã com a imagem do “bezerro de outro”, elemento 

comum entre as divindades El, Baal e Yahweh (cf. 1 Rs 12,26-30, entre outros), 

oferece uma clara evidência desta integração.  

                                            
246 Mark S. SMITH. The early h istory of God,  p.  7.  Conforme o or iginal:  “Israel i te rel ig ion 
apparent ly included worship of Yahweh, El,  Asherah, and Baal” .  
247 Ib id. ,  p.  8.  
248 Ib id. ,  p.100. 
249 Alviero NICCACCI.  A casa da sabedoria,  p.207. O autor apresenta a divindade Is is em 
forma de árvore que amamenta o faraó Tutmósis I I I ,  em uma gravura da 18ª d inast ia,  entre 
1479 e 1425 a.C. em Tebas, e a relaciona com Ct 8,1,  onde aparecem os elementos mãe, 
árvore e amamentação. 
250 David Michael COOGAN. Stories from Ancient Canaan,  p.22. Este autor expl ica que a 
palavra asherah é também um substant ivo que designa a própr ia árvore sagrada ou poste 
usado no culto à deusa, sendo um símbolo da fer t i l idade.  
251 Mark S. SMITH. The early h istory of God,  p.  113. 
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         Durante a dinastia de Omri (882/78–841 a.C.252), houve uma explicitação 

maior da adoração simultânea de diversas divindades, sendo que o rei Acabe 

(com a ativa participação e orientação da sua esposa, a fenícia, Jezabel) 

construiu um templo para Baal, em Samaria. A dinastia de Omri se estendeu até 

Judá, com o reinado de Atália. Ela foi a única rainha a governar Judá, ficou no 

trono por seis anos e também erigiu um templo de Baal em Jerusalém (cf. 2 Rs 

11,18). 

         Em Judá, parece que o período assírio-babilônico teria propiciado um 

maior desenvolvimento do sincretismo (cf. Ez 8), que inclui, também, o 

imaginário de animais selvagens (cf. Ez 8,10). Ali, as mulheres tinham um 

papel especial, chorando à divindade da ferti l idade identificada como Tammuz 

em Ez 8,14. F.F. Hvidberg vê o culto a Tammuz, em Jerusalém, como uma 

instituição importada do domínio babilônico, nos anos imediatamente 

posteriores à submissão de Judá (entre 592 e 586 a.C.). Mas também deve se 

considerar que alguns dos elementos colocados pelo profeta na descrição do 

culto eram comuns às antigas assembléias de mulheres, que se reuniam para 

chorar dentro do ciclo de Baal, também chamado de “amado”, como o autor vê 

mencionado em Is 17,10 (naeamaniym)253.  

         Estes dados mostram que o desenvolvimento da religião Israelita, desde 

a época tribal, durante a monarquia unida (especialmente com Salomão), no 

Reino de Israel - especialmente durante o reinado dos omridas - e na 

cosmopolita Jerusalém, por diversas vias, ofereceu um campo férti l  para o 

encontro de imaginários e práticas cultuais misturando tradições antigas e 

novas que se enriqueciam mutuamente.  

         Em todos os momentos, as mulheres desempenharam papéis 

extremamente importantes nos cultos da ferti l idade. P. Bird entende que a 

progressiva centralização do culto durante a monarquia, e especialmente no 

pós-exíl io, foi diminuindo a participação feminina em festas e peregrinações254. 

No entanto, apesar da sua progressiva exclusão dos cultos centrais, as mulheres 

mantiveram sua l iderança nos cultos populares (cf. Jr 7,17-18).  

         Por outro lado, não se deve esquecer o “sincretismo legítimo” que está 

na gênese religiosa de Israel. As divindades femininas como Astarte, Anat e 

                                            
252 Herbert  DONNER. História de Israel,  p.528-530. 
253 Flemming Fr i is HVIDBERG – Weeping and laughter in the Old Testament,  p.113-115. 
254 Phyl l is BIRD. The place of Women in the Israel i te Cults,  p.14. 
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Asheráh não chegam a Israel apenas como influências exógenas, mas estão em 

Canaã-Palestina, antes mesmo do surgimento do culto javista, permanecendo 

nos cultos oficiais e populares durante toda sua história. Para W. G. Dever: 

A arqueologia agora confirma (como a Bíblia faz alusão) que outras 
divindades, especialmente deuses cananeus da ferti lidade, eram 
reverenciadas no antigo Israel (...) Estes cultos sincréticos podem agora 
ser i lustrados diretamente pelos achados arqueológicos, que se antepõem 
aos textos bíblicos, e assim constituem uma evidência primária255.  
 

         W. G. Dever chega à idéia de uma gênese conjunta das religiões 

palestinenses, na qual se insere o javismo, através de um processo simultâneo 

de integração, assimilação e rejeição e não como algo puramente “alienígena”.   

         O Cântico dos Cânticos, através da l iberdade poética do seu imaginário, 

permite visualizar um sincretismo natural ou uma “biodiversidade religiosa”, 

que aconteceu na vida cotidiana de diferentes grupos de pessoas, em diferentes 

meios culturais e durante diferentes períodos da história256.  

         Assim, dentro do universo de encontro e desencontro de tradições 

religiosas e de imaginários, é possível encontrar, no Cântico dos Cânticos, um 

dos terrenos mais férteis para compreender como foram integradas essas 

percepções na construção da l inguagem poética de amor-erótico.  

5.4.4.1  Análise do imaginário da fauna selvagem 
 
         Quando foi analisada a vida pastori l  foi possível perceber como o gado 

miúdo podia alimentar o imaginário do amor erótico dentro do universo 

camponês e até urbano. Agora cabe analisar outros animais l igados diretamente 

à natureza como figuras representativas de qualidades humanas e de poderes 

divinos. 

 

                                            
255 Wil l iam G. DEVER. Recent Archaeological  Discoveries and Bibl ical  Research,  p.164-
165. O posic ionamento de W.G. Dever é for temente discut ido por M.S. SMITH (cf.  Mark S. 
SMITH. The early h istory of God,  p.  131s),  inclusive no que se refere à interpretação da 
inscr ição encontrada em Kunti let  ‘Aj rud, e,  especialmente,  este autor se opõe a ver em toda 
ocorrência da expressão asheráh no Ant igo Testamento,  uma alusão à Deusa. No entanto,  
seu esforço por demonstrar que não houve um culto integrado entre d ivindades, que não 
Javé, em Israel,  esbarra no grande número de evidências textuais e arqueológicas, que 
sobrepujam sua interpretação ant i-sincret ista.   
256 Elaine G. NEUENFELDT. Prát icas e experiências rel ig iosas de mulheres,  p.268. Esta 
autora incorpora de Ivone Guebara, o conceito de “biodiversidade rel igiosa” que se apl ica 
também ao processo natural  de intercâmbio cultural  e rel igioso, evidenciado no imaginár io 
do Cântico dos Cânticos.  
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5.4.4.1.1 Animais silvestres com chifres 
 
         Entre a fauna silvestre mencionada no Cântico dos Cânticos encontra-se 

com mais freqüência gazelas, corças e cervos (animais com chifres). Os 

animais com chifres são mencionados em vários refrães, fórmulas e repetições: 

a. “Pelas gazelas e pelas corças do campo” (bitzevá’ôt ‘ô be’aeylôt 

hasádéh), na conjura das fi lhas de Jerusalém em 2,7 e 3,5. 

b. “Parecendo-se meu amado às gazelas ou a fi lhote de carneiros” (dôméh 

dôdiy l i tzebiy ‘ô le`ofér ha‘áyliym), como repetição em poemas de esti lo 

camponês em 2,9; 2,17 e 8,14. 

c. “Teus dois seios são como duas crias gêmeas de gazela” (shenêy 

shádêyké kishénêy `eáfáriym te’ômey tzeviyáh), como repetição nos 

wasfs em 4,5 e 7,4. 

         Os refrães envolvendo animais selvagens com chifres perpassam três das 

quatro tradições identificadas dentro do Cântico dos Cânticos. Estas imagens 

têm particular destaque na conjura das fi lhas de Jerusalém; nos poemas 

camponeses da Coletânea de Sharon e em dois wasf. No entanto, esse 

imaginário não fez parte da poesia atribuída à tradição canônica.  

5.4.4.1.2 Os animais na Coletânea de Sharon 
 
         Nos poemas camponeses de Sharon, as imagens são precedidas pela 

partícula adverbial “le”, que deve ser entendida, neste caso, como “parecido/a 

a...”. R. Murphy vê, aqui, uma semelhança entre a palavra “gazela” e “beleza” 

(tzeviy)257. No entanto, a companhia da segunda imagem, “fi lhote de carneiros”, 

não pode ser explicada da mesma forma. Para P. Andiñach a menção a estes 

animais nus, em adornos ou enfeites, tem a função de mostrar a beleza em si 

mesma, natural258. 

A. Niccacci encontra fortes l igações entre estes poemas e a poesia 

egípcia, como mostra a seguinte comparação: 

 

 

Fox n.40 A-B259 Cântico do Cânticos  

                                            
257  Roland E. MURPHY. The Song of Songs,  p.  139. 
258  Pablo ANDIÑACH. Cântico dos Cânticos,  p.71. 
259 Alviero NICCACCI.  A casa da sabedoria,  p.216-217. John SNAITH (Song of Songs,  p.32-
33) também aponta a proximidade entre a poesia de amor egípcia e o Cânt ico dos Cânticos.  
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Oxalá viesses depressa, 

para junto de tua irmã, 

como uma gazela,  

saltando pelos montes. 

2,8  

A voz do meu amado, 

Eis este entrando, 

Saltando sobre os montes, 

Pulando sobre as colinas. 

2,17 (conforme citado acima) 

8,14 (conforme citado acima) 

         

         No Egito, a imagem de gazela está representada no templo da divindade 

egípcia Hathor, da 11a dinastia (aproximadamente 2050 a.C.)260. J. Snaith cita a 

observação de M. Fox, que entende a imagem das gazelas como epítome da 

potência sexual nos cultos egípcios da ferti l idade261. Há diversas teorias sobre 

a presença egípcia na Palestina. A teoria mais aceita indica que teria se dado a 

partir do século 19 a.C., quando aconteceu a invasão dos chamados Hicsos, 

promovendo a mistura de tradições religiosas e construindo templos como o de 

Betshean262.  

         Y. Aharoni e J. Wilson situam a influência egípcia na Palestina bem antes 

das invasões dos Hicsos. Y. Aharoni mostra que na Palestina havia artigos 

importados do Egito já desde a primeira dinastia egípcia (no 3o milênio a.C.), 

especialmente em três cidades: Betshean, Tirza (Tell el-Far ’a) e Ai263. J. 

Wilson explica que havia uma prática comercial de exportação e importação 

desde Egito até a Mesopotâmia, intercambiando ouro e cobre das montanhas do 

oeste, marfim e mirra do sul, azeite de oliva da Líbia e Palestina e madeira de 

cedro das costas fenícias, entre outros itens. Ao mesmo tempo em que 

acontecia o comércio, dava-se a influência de umas culturas sobre as outras264. 

         A semelhança entre a poesia de amor egípcia e o Cântico dos Cânticos 

não significa, necessariamente, uma cópia, mas pode apenas estar indicando a 

presença de um substrato religioso e cultural comum, cujos primórdios se 

encontram muito antes da própria existência de Israel.  

                                            
260 Alviero NICCACCI.  A casa da sabedoria,  p.232. 
261 John SNAITH. Song of Songs,  p.  232. A obra de M. Fox, The Song of Songs and Ancient 
Egypcian Love Song,  é comentada na bib l iografia apresentada por Pablo ANDIÑACH, 
Cântico dos Cânticos,  p.46, af i rmando que: “é,  no momento um dos melhores trabalhos ( . . . )  
sobre o Cântico,  amplo e muito bem fundamentado”.  
262 John GRAY. The legacy of Canaan,  p.  128. Apud.  A.  Rowe (The topography and History 
of Betshean,  1930, p,  32-33).  
263 Yohanan AHARONI. The Archaeology of the Land of Israel,  p.57-58. 
264 John WILSON. La cultura Egípcia,  p.49. 
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          Em Ugarite também é possível encontrar paralelos com o Cântico dos 

Cânticos, especialmente no que se refere ao imaginário dos animais com 

chifres. Um exemplo pode ser tomado do Conto de Aqhat: “Eu faço meu voto 

pelos chifres de cabritos das montanhas”, (cf. Ct 2,17b) 265.  

         A voz feminina, nos poemas de Sharon, fala do seu amado usando como 

metáfora as gazelas e os fi lhotes de carneiros em 2,8.9.17 e 8,14. Segundo J. 

Snaith, esta é a abertura do poema que, em 2,8-9, sugere a chegada repentina 

do amado (cf. 2 Sm 2,18), comparando-o com uma gazela, exaltando assim sua 

potência sexual266.  

         Os carneiros (ha‘áyliym), mencionados em 2,9;2,17 e 8,14, são 

geralmente traduzidos como “corço”267, “gazela”268, “gamo”269 e “corça”270. No 

entanto, em todos os outros textos do Antigo Testamento onde aparece o plural 

‘áyliym (Lv 8,2; Ez 40,49; 41,1) e o singular ‘aiyl (Ex 29,15s; Lv 8,18s; entre 

outros), referem-se a um animal doméstico usado principalmente nos rituais de 

sacrifício.  

         A menção conjunta de animais selvagens e domésticos pode indicar um 

contexto pastori l . O carneiro e o cabrito são parte do imaginário da ferti l idade 

celebrado na festa das primícias. Segundo R. Albertz, esta cerimônia 

expressava o temor sagrado diante do mistério da ferti l idade, garantindo para a 

família agro-pastori l  a bênção sobre as futuras crias e colheitas271. O poema de 

2,8-9 gira todo ao redor do “saltar” (dlg) e “pular” (qftz), que funcionam como 

denominador comum entre os animais chifrudos, tanto selvagens quanto 

domésticos. J. Snaith vê nestes dois verbos mais uma referência às divindades 

da natureza272.  

         O amanhecer sugerido em 2,17 (“Até que sopre o dia e fujam as 

sombras”), pode estar se referindo a um lago (Quineret ou Hule ambos no norte 

da Palestina273). Segundo indica F. Hvidberg, a divindade Anat era cultuada em 

uma variedade de “ritos matutinos”, um dos lugares sagrados para estes cultos 

                                            
265 James B. PRICHARD. The Ancient Near East,  Vol.  I ,  p.122. Conto de Aqhat 6, l inhas 21-
23:  “ I  vow horns from mountain goats” .  
266 John SNAITH. Song of Songs,  p.35-36. 
267 João FERREIRA DE ALMEIDA. Bíbl ia Sagrada.  Apresenta o termo no singular.   
268 BIBLIA DE JERUSALÉM. Também traduz no singular genér ico,  usando para o pr imeiro 
termo a palavra “gamo”.  
269 Carol  MEYERS. Imaginário de gênero no Cântico dos Cânticos,  p.231. 
270 Pablo ANDIÑACH. Cântico dos Cânticos,  p.69. 
271 Rainer ALBERTZ. Historia de la Rel ig ión de Israel,  Vol.  1,  p.190-191. 
272 John SNAITH. Song of Songs,  p.35. 
273 Ib id. ,  p.42-43. 



 154

era ah smk ou Lacus Semachanitis, como também é chamado no Talmude (um 

dos lagos do norte da Palestina). Esta é uma região cheia de fontes de água, 

com abundância de animais, peixes e pássaros274. Enfim, trata-se de um lugar 

ideal para a prática de ritos matutinos em nome de Anat, que fortalece seu 

amado, Baal. Nestes rituais também era comum a prática de sacrifícios de 

animais com chifres, especialmente cordeiros275. 

         W. R. Smith entende que as pessoas “primitivas” t inham uma capacidade 

maior de interpretar coisas remotas (como divindades celestiais), através de 

imagens das coisas ou seres próximos, como pessoas e animais276.  Esta 

capacidade de unir o transcendental e o cotidiano nas culturas antigas, tem 

suscitado uma longa discussão dentro da antropologia. Inicialmente a chamada 

“mentalidade mágica” foi desvalorizada, sendo entendida como uma forma 

menos evoluída de pensamento. Recentemente tem-se dado mais relevância a 

esta capacidade “primitiva” de ver em elementos próximos, especialmente da 

natureza, expressões da personalidade das forças divinas277.  

         A ausência de imagens de animais com chifres na coletânea do Líbano 

mostra é outra possível diferença entre ela e a coletânea de Sharon. Ao que 

parece, na exaltação da divindade “irmã, noiva”, este imaginário não teve a 

mesma importância do que no amor l igado à produção nas vinhas, ou mesmo no 

imaginário urbano, que incorporou à sua poesia algumas imagens da natureza, 

como será mostrado a seguir.  

 

 

 

5.4.4.1.3 Animais selvagens com chifres nos wasfs 
 
         Nos wasfs (4,5 e 7,4), a comparação é feita através do uso da partícula 

adverbial ki, isto é, “como”. Esta comparação é usada, neste caso, para mostrar 

                                            
274 Flemming Fr i is HVIDBERG. Weeping and laughter in the Old Testament,  p.62,81. A 
ci tação do lago encontra-se no texto ugarí t ico I  AB, Col.  I I I ,  12-25.  
275 Ib id. ,  p.36. Este autor indica que com r i tos matutinos e sacr i f íc ios para Baal (daí a 
possível menção ao cordeiro) ,  o povo dava-lhe força, ajudando-o a ressuscitar.   
276 W. ROBERTSON SMITH. The Rel ig ion of the Semites,  p.135. 
277 Elaine G. NEUENFELDT. Prát icas e experiências rel ig iosas de mulheres,  p.194,216. Para 
ela,  part indo da pesquisa de Mircea El iade (Imagens e símbolos)  e de G. Frantz-Szabo 
(Hitt i te witchcraft ,  magic and medicine, p. 2018),  magia,  rel igião e medicina são 
“inter faces de uma mesma exper iência”.   
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um quadro, onde aparecem “duas crias gêmeas de gazela pastando entre 

narcisos” (4,5 e 7,4). 

         A imagem de crias “gêmeas” aparece l igada ao Líbano já em algumas 

versões antigas do épico Guilgamesh: “Vem, Guilgamesh, sê o meu amante! 

(...) Por entre a fragrância de cedro entrarás na nossa casa (...) As cabras terão 

triplos, e as ovelhas gêmeos”278. 

         Nos poemas wasfs, a comparação dos seios da mulher a “fi lhotes” 

(`eáfáriym) sugere o ambiente primaveril. Os seios são um símbolo da 

ferti l idade, como mostram diversos bustos de divindades femininas. Estas 

imagens mostram a parte superior do corpo feminino com grandes seios, 

segurados na frente do corpo pelos braços cruzados ou sendo oferecidos  para 

mamar279. Esta l igação entre seios e ferti l idade também tem diversas 

referências dentro do Antigo Testamento (cf. Is 28,9; Jl 2,16; Sl 22,10(9); Jó 

3,12; Ez 16,7; 23,21; Os 2,4(3); 4,8(3,7) e 8,8.10)280.  

        A palavra “gêmeas” no feminino plural, (traduzida por “em pares”), 

aparece antes, no wasf (4,2), aplicada aos dentes, e parece ser uma forma 

comum, quase artesanal, de se falar da simetria do corpo281.      

5.4.4.1.4 Pelo poder das gazelas e corças do campo.  
 
         A menção das gazelas e corças nos poemas das fi lhas de Jerusalém, 

precedidas pelo termo “pelas” (be...), deve ser entendida como “em nome 

de...”. Para R. Murphy, esta parte da conjura, seguindo a Septuaginta, deveria 

ser l ida “pelos poderes e forças do campo”282. 

         A menção das gazelas e corças na conjura das fi lhas de Jerusalém 

aparece em 2,7 e 3,5 remetendo diretamente ao contexto sulista e vinculando 

este poder ao invocado no contexto dos cultos da ferti l idade.  

         Como foi indicado anteriormente, houve em Jerusalém uma prática 

simultânea do culto a Javé e de outras divindades. Para C. Downing, “a 

tradição bíblica em si mesma mostra que, para grande parte do povo, na maior 

                                            
278 John GRAY. Próximo Oriente,  p.  44. 
279 James B. PRITCHAD. The Ancient Near East,  Vol.  I  f igura 128 (d iversos objetos cúl t icos 
com imagens femininas nuas entre 2000 e 600 a.C.) .  Idem, Vol.  2,  f igura 33. Esta úl t ima 
f igura é apresentada apenas como “uma mãe amamentando seu f i lho sob uma palma”,  mas 
pode ser entendida dentro do imaginár io da divindade que amamenta. Figuras em anexo I I .6.  
280 Marvin POPE. Song of Songs,  p.470. 
281Marvin POPE. Song of Songs. ,  p.  469. 
282 Roland E. MURPHY. The Song of Songs,  p.133. Conforme o or iginal:  “by the powers and 
forces of the f ie ld” .   
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parte do tempo, a adoração de deusas e a adoração a Javé não pareciam 

contraditórias”283. Por que as “fi lhas de Jerusalém” invocariam esses poderes? 

         Um texto cuneiforme do terceiro milênio, contendo uma conjura de amor, 

vinculado por J. M. Sasson ao Cântico dos Cânticos, termina com a expressão: 

“Eu te conjuro, por Inanna e Ishara”. Para M. Pope, “a conjura final em nome 

das divindades Inanna e Ishara, padroeiras da atividade sexual, pode bem ser a 

referência eufemística e Sasson a sugeriu para 5,8”284. Outros textos de 

encantamento apresentam invocações a uma dupla de divindades. Em um ritual 

do cortejo à imagem do Deus Anu de Uruk, também são citadas juntas duas 

divindades masculinas: “Possam ambos os Deuses, Sin e Shamash, te abençoar, 

quando apareceres”285. Gordis sugeriu que a expressão “pelas gazelas e pelas 

corças do campo” (bitzevá’ôt ‘ô be’aeylôt hasádéh) poderia ser uma 

“relutância deliberada de usar o nome divino (...) be’lohei sheb’aót ou be’el 

shaddai (...), escolhendo animais que simbolizam o amor como substituição”286. 

         Na mitologia poética de Ugarite aparece com freqüência a evocação de 

divindades com nomes duplos287. Como exemplos, podem ser citados Kothar 

wa-Hasis, Qdsh w-’Amrr, Nkl w-’Ib, Gpn w-Ugr e outros. Também a deusa 

suméria Ningal (l i teralmente ‘grande dama’) teve, originalmente, o nome de 

Nikkal w-Ib, que posteriormente se fundiu em um único nome. Esse fenômeno 

de fusão de duas divindades ou de fusão de hipóstases ou ainda de dupla fusão 

de hipóstases podia, assim, ser originada, também pela incorporação ao nome 

divino de uma das suas habil idades. 

         Existe ainda a possibil idade de que as gazelas e corças representem 

divindades auxil iares do amor. No mito do palácio de Baal, registrado em 

                                            
283 Chsr ist ine DOWNING. The Godess,  p.14. 
284 Marvin POPE. Song of Songs,  p.  84-85. Conforme o or iginal:  “I  adjure you, by Inanna 
and Ishara ( . . . )  The f inal  adjurat ion in the name of the goddess Inanna and Ishara,  
patronesses of sexual act iv i ty,  may wel l  be euphemist ic and Sasson suggested reference to 
5:8” .   
285 James B. PRITCHARD. The Ancient Near East,  p.  342. Conforme o or iginal:  “May both 
gods Sin and Shamash bless you when you appear!” .  
286 Apud. Roland E. MURPHY. Op. Cit . ,  p.133. Conforme o or iginal:  “a del iberate 
reluctance to use the div ine name (. . . )  be’ lohei sebha’ot or be’el  shaddai (. . . )  choosing 
animals,  which symbol ize love, for the subst i tut ions” .  
287 Wil l iam W. HALLO (ed.) .  The context of Scripture,  Vol.  2,  p.140-143, apresenta,  um 
texto chamado The Deir ‘  Al la Plaster Inscript ions,  que, conforme testes de laboratór io,  
pode ser datado no século 9o a.C.,  e que apresenta a associação de duas divindades em um 
nome composto Shagar-and-Ishtar.  Esta associação está vinculada, conforme indica o 
comentár io anter ior  aos textos,  a prat icantes da magia e oráculos,  onde, também, são 
envolvidos animais domésticos e selvagens. 



 157

Ugarite, se mencionam “deuses-cordeiros” (i lm.krm) e “deusas-cordeiras” 

( i lht.hprt)288 

         A conjura com os poderes invocados através dela pode também ser 

entendida dentro do universo da magia antiga e seus encantamentos. O trabalho 

de W. van Binsbergen e F. Wiggerman, intitulado “Magic in history, a 

theoretical perspective, and its application to ancient Mesopotamia”, apresenta 

a distinção entre o imaginário que chamam de “teísta” (theistic imagery) e o 

imaginário mágico (magic imagery), que depois identifica como “holístico”. 

Seguindo este entendimento, o imaginário teísta mostra-se sempre mais 

l imitado e tende a ser controlado pela oficialidade, mas o imaginário mágico 

ou holístico circula com mais l iberdade, tanto nos círculos religiosos mais 

restritos quanto fora deles. O ambiente doméstico é um lugar especialmente 

propício para o imaginário mágico e sua prática. Neste ambiente 

predominantemente feminino, se processa a produção de materiais como grãos, 

óleo, lã, etc. Também, no ambiente doméstico, visto no estudo de W. van 

Binsbergen e F. Wiggerman, “como modo de produção e reprodução (...) é em 

si mesmo altamente flexível, assim como altamente resistente à efetiva 

hegemonia do centro polít ico e econômico”289.  

         Mesmo que o imaginário mágico-holístico possa, em muitos casos, 

reproduzir a imaginário religioso dominante pode também se lhe opor, ou agir 

de forma independente com seus próprios instrumentos e desejos relacionando-

se com a natureza através dos seus próprios corpos290. O imaginário presente na 

conjura, como “corças e gazelas”, pode ser entendido como uma fórmula 

própria usada pelas fi lhas de Jerusalém, através de “métodos baseados em 

‘simpatias’ verbais ou materiais”, que agem de forma independente ou como 

usurpação do poder divino “oficial” próprio do sistema teísta291.  

         Um texto talmúdico aramaico comentado por S. Shaked mostra como as 

mulheres israelitas usavam a conjura (adjuration) contra a aplicação masculina 

da lei mosaica. Contra o divórcio, praticado pelo rabino, as mulheres 

invocavam “o costume das fi lhas de Israel” ou das “mulheres de Israel”. Desta 

                                            
288 G. DEL OLMO. Mitos y leyendas de Canaan,  p.  206.  
289 Wim VAN BINSGERGEN e Frans WIGGERMAN. Magic in h istory,  p.16-18. Conforme o 
or iginal:  “as a mode of product ion and reproduct ion, the domestic domain in h ighly 
resi l ient in i tsel f ,  as wel l  is h ighly resistant to effect ive hegemony from pol i t ical  and 
economic centre” .  Poder ia se traduzido “al tamente resi l iente,  no entanto,  sendo a 
“resi l iência uma propr iedade elást ica,  optou-se por traduzir  “al tamente f lexível” .  
290 Ib id. ,  p.18. 
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forma, as “fi lhas” e “mulheres” l ibertavam a mulher divorciada para casar com 

outro homem292. Se esta prática existiu no judaísmo tardio, é possível que a 

conjura tivesse um caráter anti-hegemônico semelhante, ao representado pelo 

poder das “gazelas e corças do campo”. 

         A conjura das fi lhas de Jerusalém, entendida dentro do contexto da 

invocação de poderes mágicos como o das gazelas e corças, pode indicar que 

esta tradição tenha suas origens em grupos religiosos de mulheres e suas 

práticas mágicas, atuando tanto no templo quanto na vida doméstica293.   

5.4.4.1.5 Pombas no imaginário da fertil idade 
 
         No Cântico dos Cânticos há dois refrães que usam a imagem de pombas:  

a. “Teus olhos como pombas” (`êynaiyke yôniym) como repetição em 1,15 e 

4,1 e “seus olhos como pombas” (`êynáyw keyôniym) em 5,12. 

b. “Minha pomba” (yônátiy) em 2,14; 5,2 e 6,9. 

         A imagem da pomba aparece em todas as tradições identificadas no 

Cântico dos Cânticos. Nos poemas camponeses, aparece exclusivamente na 

Coletânea de Sharon (1,15 e 2,14). Aparece em dois wasfs, sendo que um 

descreve um corpo feminino (4,1) e outro, um corpo masculino (5,12). A 

imagem também é mencionada em um poema das fi lhas de Jerusalém que 

denuncia o sofrimento da amada na cidade (5,2) e no poema canônico chamado 

“poema do harém”, em 6,9. Cabe, então, explorar até que ponto é possível 

diferenciar o tratamento que as diferentes tradições dão a esta imagem comum. 

         Nos cultos da ferti l idade, Anat era conhecida como “deusa voadora”294, 

vinculando o imaginário da divindade feminina à pássaros, como as pombas. As 

pombas, segundo M. Pope, são um símbolo e atributo das divindades do amor. 

Na Babilônia, a entrada do templo de Nirmah possui um modelo de pomba em 

terracota, e no templo egípcio de Betshean também foram encontradas imagens 

                                                                                                                                           
291 Ib id. ,  p.  28. 
292 Shaul SHAKED. The Poet ic of Spel ls,  p.177-179. 
293  Elaine G. NEUENFELDT. Prát icas e experiências rel ig iosas de mulheres,  p.174s, trata 
com grande detalhamento exegét ico a exper iência feminina relatada em Ez 13,17-23. Na 
conclusão da sua tese (p.278-279),  onde também reflete sobre o cul to à Rainha dos Céus 
relatado em Jr 7 e 44, a autora,  af i rma que “os movimentos de mulheres transgr idem aqueles 
espaços que lhes eram permit idos e até esperados. Ao transgredir  os espaços, ressignif icam 
e renomeiam as prát icas”.    
294 G. DEL OLMO LETE. Interpretación de la mito logia cananea,  p.  92. 
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de pombas295. Por outro lado, conforme já foi comentado, o revoar das pombas 

é sinal da chegada da primavera na Palestina296.  

5.4.4.1.6 As pombas na Coletânea de Sharon 

         Ct 1,15 usa a expressão “teus olhos como pombas” e descreve os amantes 

em uma “cama verdejante”, tendo os ciprestes como telhado (1,17). Isso indica 

um ambiente rural com relva. 

         Em outro poema camponês (2,14), a pomba é visualizada “nos 

esconderijos da rocha” (behagwéy hazêla’). No mesmo poema é mencionado o 

canto das pombas rolas como sinal da primavera (2,12). J. Snaith entende que 

este poema reflete uma festa da colheita na Palestina297. Este entendimento é 

reforçado pela semelhança entre o termo hebraico usado para “o canto” 

(hazámiyr) das pombas rolas e a palavra hebraica usada para “o corte” (zmr) 

associado à colheita (cf. Is 18,5)298.  

5.4.4.1.7 As pombas e a Deusa nos poemas wasf 
 
         O véu que cobre os olhos (cf. 4,1) reforça a idéia de se tratar da 

descrição de uma divindade feminina da ferti l idade. Este é o único poema, em 

toda a coletânea, onde os olhos femininos, como pombas, são associados ao uso 

do véu, que também era colocado sobre as imagens das divindades femininas299.  

         No outro poema wasf, no qual se compara o olhar humano com pombas 

(5,10-15), o corpo descrito é masculino. Neste caso o véu não é mencionado e, 

no seu lugar, é colocada a imagem de um lago ou leito de águas e o leite 

(5,12). A expressão “sentadas sobre o lago”, yeshvôt `al-milé‘t, tem, segundo 

M. Pope, um significado incerto, pois é usada em outros textos do Antigo 

Testamento para se referir à colocação de jóias e pedras preciosas (cf. Êx 

25,7;28,17;35,9.27;39,13 e 1 Cr 29,2)300. Esta observação de M. Pope reforça o 

caráter artesanal do imaginário usado nos poemas wasfs. 

                                            
295 Marvin POPE. Song of Songs,  p.  399. 
296 John SNAITH. Song of Songs,  p.37-38.  
297 Idem Ibid.  
298 Roland MURPHY. The Song of Songs,  p.139. 
299 Marvin POPE. Op. Cit . ,  p.  470. 
300 Marvin POPE. Song of Songs,  p.  538. 
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5.4.4.1.8 A pomba nos poemas das filhas de Jerusalé m e no 

poema canônico do harém (6,8-12) 

 
         No segundo poema das fi lhas de Jerusalém, onde a amada relata a busca 

do amado na cidade, descreve-o falando para ela do outro lado da porta e 

dizendo: “abre para mim, minha irmã, minha amada, minha pomba perfeita” 

(5,2b). O mesmo epíteto reaparece no poema do harém (6,9). Além destes dois 

poemas, só em 2,14 (poema camponês de Sharon) se usa o epíteto “minha 

pomba” para se referir à amada como um todo.  

         Um canto dirigido à Deusa Ishtar pelo seu amante Izdubar, traduzido 

para o inglês em 1884 por L. Hamilton, também mostra o uso erótico-amoroso 

da imagem da pomba: 

Ao redor, permanece esta fresca pinha encantadora, 
Laços amorosos, ramos de especiarias, aqui a pomba (...) 
E vibra o ar com bem-vindas notas de amor, 
(...) com os sons de tordos, pombas rolas e galos301. 

 
         A tradução em inglês vitoriano buscou dar ao texto original a sonoridade 

poética da sua época e, portanto, não pode ser tomada ao pé da letra. Mas, 

mesmo assim, mostra em que sentido era usada a imagem das pombas na antiga 

Mesopotâmia.  

        Também na poesia de amor egípcia é possível reconhecer a presença da 

pomba: 

A voz da pomba fala. 
Ela diz: 
A aurora chegou, qual é o meu caminho? 
Não, pássaro, tu me perturbas!302. 

 
         O uso da imagem da pomba, tanto na cultura assíria quanto no Egito, é 

também atestado pelo profeta Oséias: “Virão como pássaro (tzifôr) do Egito e 

como pomba (yônáh) da terra de Assur” (Os 11,1a). 

         No entanto, nos textos do Antigo Oriente não se encontra a imagem da 

pomba usada como metáfora para o corpo da mulher. Isso leva a acreditar que 

este uso particular da imagem da pomba na poesia amorosa foi desenvolvido na 

                                            
301 Leônidas Le Cenci HAMILTON. Ishtar and Izdubar,  p.21. Conforme o or iginal:  “Around, 
abode, th is col l  enchant ing cone. Bend amorous, spicy branches, here the dove (. . . )  And 
thr i l l  the air  with welcome notes of love (. . . )  with songs of thrushes, turt le-doves and jays” .  
302 Alviero NICCACCI.  A casa da sabedoria,  p.213 (cf.  Fox n.14).  
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Palestina. Tanto para as fi lhas de Jerusalém, quanto para a tradição canônica, a 

imagem da pomba funcionou como um elogio amoroso para a beleza feminina.  

         Uma das explicações para o desenvolvimento da imagem da pomba em 

Jerusalém pode estar no adjetivo que a acompanha: “perfeita” (tamát). O 

adjetivo “perfeito/a” ou “sem defeito” foi usado em Judá para se referir aos 

animais aceitos para o sacrifício no Templo (Lv 1,3; 3,1.6; 4,21.23 entre outros 

e em Ez 43,22-23.25; 45,18.23). No entanto, nos textos do Antigo Testamento, 

este adjetivo nunca é aplicado às pombas rolas, mas aos quadrúpedes. Quando 

o profeta Ezequiel e o l ivro de Lamentações se referem à beleza “perfeita” 

usam o adjetivo keliylah e não tamát, como em Ct 5,2 e 6,9. 

         O adjetivo “pomba perfeita” parece nascer da junção entre a l inguagem 

de amor e a l inguagem sacrifical em Jerusalém. As fi lhas de Jerusalém, 

acostumadas a conviver com o templo, teriam se apropriado da l inguagem 

sacrificial para se referir à beleza feminina? Seriam as fi lhas de Jerusalém as 

responsáveis por isso? A expressão “minha pomba, minha perfeita” que usada 

no poema do harém (6,9) seria uma tentativa de harmonização feita pelos 

redatores canônicos? Os redatores canônicos também participavam do ambiente 

sacrificial em Jerusalém, portanto não teria havido maiores inconvenientes em 

eles incorporarem essa expressão na sua poesia.   

5.4.4.1.9 Covil de leoas e montanhas de panteras 
 
         O poema que menciona as leoas e panteras (4,8) abre uma série de 

outros poemas, que possuem como denominador comum o título “irmã, noiva” 

e a menção ao Líbano (4,9 e 5,1). As montanhas do Líbano são mencionadas em 

diversos poemas do Antigo Oriente.  

         Na versão assíria do épico de Guilgamesh, é apresentada a seguinte 

imagem: “Levou afl ição sobre Humbaba, quem habitava na floresta de Cedros, 

matou os leões na passagem da montanha”303. 

         S. Croatto comenta que, nesta parte do poema épico de Guilgamesh, ele e 

seu amigo Enkidu sobem a montanha para abater Humbaba que era o “rey 

                                            
303 Isaac MENDELSOHN. Relig ions of the Ancient Near East,  p.94-95 (The Assir ian Version 
of Gui lgamesh, tablet 10, 40-50: “[Bring aff l ic t ion on Hum] baba who dwel led in the Cedar 
Forest,  slay the l ions in the mountain [ passes] ” .  
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poderoso de la selva de los cedros”. Nesta campanha morre Enkidu e 

Guilgamesh o chora como uma leoa que perdeu seus filhotes304.  

         Nos poemas ugarít icos sobre Baal e Anat, a deusa virgem é associada a 

leões e ambas as divindades são vinculadas ao Líbano: O avanço da Virgem 

Anat (...) dobradas estão as juntas dos seus leões”305. 

        A iconografia mostra que estes felinos acompanhavam a representação das 

divindades femininas na Mesopotâmia, no Egito e na Palestina, desde os 

tempos antigos. J. Gray mostra uma escultura da 19a dinastia egípcia (de 

Ramsés I, em 1306, até Sethnacht, em 1184306), onde a divindade feminina 

aparece nua de pé sobre um leão, no centro, segurando lírios em ambas as 

mãos, entre a divindade masculina da ferti l idade chamada Min e a do reino do 

dos mortos, chamada Reshep. J. Gray esclarece que “a Deusa monta um leão, o 

animal de culto de Ishtar na Mesopotâmia, e está representada com as próprias 

armas, na parte inferior da inscrição, com o nome de Anat” 307. 

        Na Palestina um altar de incenso móvel encontrado em Tanaque, datado 

no século 10o a.C., apresenta uma divindade feminina nua, com um leão de 

cada lado, além de mais dois leões e duas gazelas ao lado de uma árvore 

sagrada308.  

         No poema de Ct 4,8 chama-se a atenção para o uso do plural feminino 

“leoas”, menos comum na poesia da ferti l idade do Antigo Oriente. Um texto 

citado por F. Hvidberg, retirado da mitologia ugarít ica, mostra uma cena onde 

Gpn-w-Ugr (campo e vinha) vai para o monte Safon se encontrar com Mot 

(divindade da morte), usurpador do palácio de Baal (divindade da chuva e do 

trovão). Ao chegar, Mot grita: “Veja! É assim que a ovelha excita o apetite da 

leoa (...) Veja! É o horror dos horrores”309. A “leoa”, tão temida, é Anat, 

campeã da divindade do campo-e-a-vinha contra a divindade da seca e da 

morte. 

                                            
304 Sever ino CROATTO. Atrajasis,  Gui lgames, Enuma El is,  p.17. 
305Isaac MENDELSOHN. Op. Cit . ,  p.  232 a 244. “The advance of the Maiden Anath (. . . )  Bent 
are the jo ins of her l ions”  ( I I  AB i i ,  10-20) Também em V D, 30 “Anath’s feet do stumble.  
Behind are the jo ints of her l ions. . .” .   
306 Herbert  DONNER. História de Israel,  Vol.  2,  p.528. 
307 John GRAY. Próximo Oriente,  p.70. Figura em anexo I I .8.  
308 Ziony ZEVIT. The rel ig ions of Ancient Israel,  p.318-319 ( f iguras 4.8,  4.9) .  Figuras em 
anexo I I .9.  
309 Flemming F. HVIDBERG. Weeping and Laughter,  p.22-23. O texto em inglês é o 
seguinte: “Lo! I t  so that a sheep exci tes the appet i te of a l ioness (. . . )  Lo!  I t  is the horror of 
horrors” .  
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         M. Pope vê em 4,8 uma teofania que acontece nas montanhas do norte da 

Palestina. Amaná (2 Rs 5,12) é uma montanha no Anti-Líbano, hoje conhecida 

como Jebel Zebedani, que aparece em escritos acádicos com o nome de 

Umaemum, Ammana ou Ammun. Senir (Dt 3,9) é o nome amonita para o Monte 

Hermon que os sidônios chamavam Sirion (1 Cr 5,23), localizado ao norte de 

Damasco.  

         Portanto, a imagem de “leoas” que aparece em Ct 4,8 pode ter origem 

religiosa nas tradições cananéias do norte da Palestina, comuns também à Síria 

e à Fenícia.  

5.4.4.1.10 Raposas e vinhas 
 
         Ct 2,15-17 começa alertando para a ação das raposas nas vinhas durante 

a época da floração.  O esti lo deste poema é marcadamente popular, usando o 

paralelismo repetit ivo que caracteriza a poesia cantada310. J. Snaith indica que 

as raposas eram uma praga que estragava as vinhas (cf. Ez 13,4) e, também, 

destaca a proximidade entre o esti lo poético deste poema e outros textos do 

norte de Israel, como o Sl 29,1-2.3-5 e textos ugarít icos311. 

5.4.4.1.11 O corvo no poema wasf masculino 
 
         No poema wasf em Ct 5,10-15, a negritude e bri lho das penas do corvo 

servem de termo comparativo para se falar dos cabelos do amado. As demais 

imagens que acompanham este poema wasf mostram um ambiente artesanal 

levando alguns comentaristas a acreditar que se trata mais da descrição de uma 

estátua do que de um corpo vivo312.  

         O conjunto de imagens que aparece em 5,11: a aparência negra bri lhante 

das penas do corvo, o ouro refinado (páz), o termo taletaliym - um hapax 

geralmente traduzido por “cacho de tâmaras”, que, no entanto, pode ser 

entendido como um adjetivo: “luxuriante”313 - pode estar indicando um 

ambiente luxuoso, cortesão ou palaciano. 

        No canto de amor do rei Izdubar para a deusa Ishtar, a imagem do corvo 

acompanha a “divindade pássaro” chamada Zu, que representa o som da 

                                            
310 Roland MURPHY. The Song of Songs,  p.139. 
311 John SNAITH. Song of Songs,  p.41. 
312 Marvin POPE. Song of Songs,  p.534. John SNAITH. Song of Songs,  p.79-80. 
313 Marvin POPE. Song of Songs,  p.  534. 
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tormenta. São “sete espíritos malignos em forma de homens com os rostos de 

corvos”314. No wasf, parece se tratar apenas de uma analogia que visa exaltar a 

cor e o bri lho. Na poesia das fi lhas de Jerusalém acontece algo semelhante, 

onde se usa a cor negra do couro de cabra, com que eram construídas as tendas 

de Quedar, para se referir à cor da pele da mulher formosa (1,5). 

5.4.4.1.12 Um caso particular: a égua do carro do F araó 
 
         A referência à égua do carro do Faraó aparece no “semi-wasf”  de 1,9-11 

e reforça a idéia do vínculo entre alguns poemas do Cântico dos Cânticos e o 

Egito.  A menção do carro relaciona o imaginário em questão com a atividade 

mil itar, no qual eram usados carros de guerra. Mas, como observa R. Murphy, 

nesses casos os carros eram puxados por garanhões e não por éguas315.  

         Há evidências pictóricas que mostram que os cavalos que puxavam o 

carro do Faraó eram enfeitados ricamente, especialmente na sua cabeça e 

pescoço316. Assim, neste poema se combinariam as influências da Síria (de onde 

vêm o gênero wasf) e do Egito (de onde é tomada a imagem da égua do carro 

do Faraó).  

5.4.4.2 Imagens da flora no Cântico dos Cânticos 
 
        A distribuição das imagens da flora, nas diferentes tradições identificadas 

no Cântico dos Cânticos, pode ser apreciada no seguinte esquema: 
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314 Leônidas Le Cenci HAMILTON. Ishtar and Izdubar,  p.30. 
315 Roland MURPHY. The Song of Songs,  p.131. 
316 Israel FINKIELSTEIN e Nei l  Asher SILBERMAN. The Bible unearthed,  p.18,61 f igura 7.  
A f igura apresentada mostra o Faraó Sethos I  (1300 aprox.)  no Templo de Amon, em Karnak 
dir igindo um carro cujo cavalo/égua está r icamente enfei tado/a.  No mesmo templo,  é 
apresentada a campanha do Faraó Shoshenk I ,  da 22a d inast ia.  Também James B. 
PRITCHAD (The Ancient Near East,  f igura 41) mostra um mural do faraó Tut-ankh-Amon 
encontrada no túmulo de Tebas, onde ele se encontra em uma caçada de gazelas,  
destacando-se os r icos enfei tes da dupla de cavalos que puxam sua biga. Figura em anexo 
I I .7.  
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hebraico. Camponeses Wasfs Filhas de 

Jerusalém 

Cedros ‘aráziym 1,17; 5,15 8,9  

Ciprestes berôtiym 1,17;4,13;7,12    

Narcisos   shôshaniym 2,1.16 4,5;5,13;7,3 6,2.3  

Lírio hávatzêlêt 2,1    

Nardos néredeym 4,13.14   1,12; 

Macieiras/Maçãs tapûah 2.3.6;7,9  8,5  

Romãs/Romeiras rimôniym 4,13;7,13 4,3;6,7 8,2 6,11 

Tamareira támár 7,8.9* 5,11   

Mirra mir 4,14;5,1 5,13 5,5 1,13; 3,6 

Mandrágoras duda’iym 7,14    

Hena  kofêr    1,14 

Espinheiros hôh iym 2,2    

Figueira/figo te‘énah 2,13;    

Olíbano levônáh 4,14;   3,6; 

Cana qanêh 4,14    

Cinamomo  qinamôn 4,14    

Açafrão karekom 4,14    

Aloés  ‘ahálôt 4,14    

Nozes ‘egoz    6,11 

Palmeira  náhal    6,11 

 

         Este tabelamento permite observar como se distribui o imaginário 

vegetal (salvo o das vinhas e do vinho, que foi comentado à parte) na coletânea 

do Cântico dos Cânticos. As imagens vegetais têm maior incidência nas 

tradições camponesas e vão diminuindo, progressivamente, nas tradições 

urbanas (wasf, f i lhas de Jerusalém e canônica).  

         No entanto, é necessário distinguir quando a imagem se refere 

diretamente à planta ou quando é usada apenas como metáfora, para se referir à 

amada ou ao amado. No seu uso descrit ivo, as imagens da flora fazem parte do 

ambiente da poesia, um ambiente ideal para o amor. No seu uso metafórico, 

essas imagens servem como ilustrações para as características da pessoa 

amada.  
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         Os poemas camponeses de Sharon mencionam as plantas e frutos como 

parte do ambiente. É o caso de 1,17, onde se descreve uma casa verde de 

cedros e ciprestes vivos, descritos ali como o teto de uma cama verdejante. O 

mesmo acontece em 2,13, onde a figueira e seus figos pequenos fazem parte do 

ambiente primaveril. Nenhuma outra tradição usa as imagens de plantas desta 

forma.  

         Na coletânea do Líbano, se usam abundantemente imagens de plantas e 

frutos, mas sempre metaforicamente para falar dos atributos da pessoa amada. 

Um dos mais claros exemplos é o poema “O jardim e a fonte”, em 4,13-14. 

Neste poema se mencionam: o pomar de romãs (e seus frutos), ciprestes, 

nardos (duas vezes), açafrão, cana, cinamomo, olíbano, mirra e aloés. No 

entanto, o jardim não é o ambiente do amor, mas é a própria amada (irmã-

noiva) chamada, na abertura do poema, de “jardim fechado”. 

         Os poemas wasf são, além dos poemas camponeses, os que mais usam as 

imagens de plantas e frutos, aproximando esta tradição das tradições 

camponesas. Mesmo assim, é possível estabelecer diferenças entre a forma 

como estas imagens são trabalhadas nos poemas wasf e nos poemas 

camponeses. Há só 8 ocorrências deste tipo de imaginário nos wasf, contra  24 

nos poemas camponeses. Dentro destas, 8 destacam os narcisos ou lótus (3 

vezes). As flores de lótus são características da iconografia egípcia, mas 

também aparecem na Palestina, Fenícia e Síria, desde tempos antigos. Nos 

poemas das fi lhas de Jerusalém a única imagem que se repete é a dos narcisos 

ou lótus (6,2-3). As evidências arqueológicas mostram que a iconografia 

urbana de Israel, mesmo na arquitetura, usou formas semelhantes ao lótus, o 

que pode explicar porque esta é a única imagem que se repete mais nos poemas 

artesanais wasf do que em qualquer outra tradição. 

         Nos poemas canônicos, além da imagem das vinhas já comentada, 

aparecem imagens exclusivas que diferenciam seu imaginário de todos os 

outros poemas da coletânea. Estas imagens são hena, nozes e palmeira, que 

merecerão uma análise particular.   

         Segundo indica F. Hvidberg, a conexão entre divindades e cedros do 

Líbano pode remontar a 3000 a.C., quando um grupo de cananeus, depois 

chamados “fenícios”, migrou desde o sul da Palestina para o norte, chegando a 

Tiro, Sidon, Biblos e logo depois ao Líbano, onde se encontraram com o culto 

à divindade Hadad (Deus da chuva e do trovão). Passaram então a chamar 
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Hadad pelo nome de Baal ou Baal Safon. Esta religiosidade l igada ao Líbano e 

Anti-Líbano continuou viva, em estreita conexão com o desenvolvimento da 

religiosidade israelita, passando a ser um importante centro de culto no 

norte317.  No entanto, a imagem divina de cedros, não é comum nos rituais e 

poesias de amor do Egito. A imagem do Líbano e seus cedros só aparece com 

certa freqüência em textos que relatam as incursões dos faraós nos territórios 

“asiáticos”318.  

         A exaltação dos cedros, como símbolos das divindades da ferti l idade e do 

amor, está muito mais vinculada às tradições do corredor siro-palestinense e às 

culturas acádica e mesopotâmica do que às tradições egípcias. Mas, a imagem 

dos cedros é pouco comum nos poemas do Cântico dos Cânticos, aparecendo 

apenas três vezes (1,17; 5,15 e 8,9). 

         Há imagens que, mesmo tratadas diferentemente, se constituem em 

denominadores comuns para toda a coletânea: cedros, romãs, narcisos, 

macieiras e mirra. As tamareiras são comuns às tradições camponesas e wasf.  

         Estas observações permitem levantar algumas hipóteses sobre o processo 

tradit ivo da coletânea: 

a. Que uma tradição se apropria de parte do imaginário de outra, 

acrescentando elementos próprios. 

b. Que há um imaginário comum, que não é exclusivo de nenhum grupo 

tradit ivo.  

c. Que o Cântico dos Cânticos foi sofrendo, no decorrer do seu processo de 

elaboração escrita, um afastamento das suas raízes rurais e seu conteúdo 

foi sendo apropriado por grupos urbanos.  

         As respostas às hipóteses l istadas acima serão buscadas, analisando 

simultaneamente, o tratamento que é dado às imagens comuns nos diferentes 

tipos de poemas.  

5.4.4.2.1 Cedros e ciprestes 
 
         Os cedros, especialmente os cedros do Líbano, aparecem profusamente 

na poesia do Antigo Oriente. Na poesia ugarít ica, os cedros aparecem como 

                                            
317 Flemming F. HVIDBERG. Weeping and Laughter,  p.  46,58-78. 
318 James B. PRITCHARD. Ancient near eastern texts,  p.  25 (Valley of the Cedars) ;  p.252 
(his majesty – l i fe,  prosperi ty,  health!  – bui l t  their barques upon the r iver of new cedar 
from the terraces, of choice wood of Negau) ,  p.  254 (. . .Lebanon. Cutt ing down cedar for the 
great barque upon the r iver) ,  etc.  
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ambiente da casa de divindades319. No épico de Guilgamesh, a Deusa o convida 

para o amor, dizendo: “Vem, Gilgamexe (sic!), sê meu amante! (...) Por entre a 

fragrância de cedro entrarás na nossa casa”320. Os hit i tas evocavam as 

divindades das montanhas para diversas questões da vida, entre elas a 

ferti l idade. Nesta evocação de encantamento aparece o poder divino do cedros. 

Através da terra dá teu amor e lealdade, o amor dos deuses, a bondade 
dos deuses, altos espíritos divinos (e) altos espíritos humanos, heroísmo, 
seus braços vitoriosos, ferti l idade e prosperidade no país, ferti l idade 
para (o rei) e lealdade (e) obediência dos seus condutores de carros de 
guerra, e dos seus soldados!(...) Assim, como o brilho foi dado a esta lã, 
da mesma forma faz com o bri lho seja dado às pessoas dos deuses-
Cedros! (...) Deixa que o suavizante efeito do cedro, a música das l iras 
(e) as palavras do adivinhador sejam uma forma de induzir os deuses 
para que eles atendam a este chamado!321. 
 

         No Antigo Testamento, os cedros são freqüentemente relacionados com o 

Líbano. A expressão “Cedros do Líbano” aparece três vezes em Jz 9,15 (no fim 

da parábola antimonárquica); no Salmo 29,5 (que é tido como um salmo 

nortista) e em Isaías (2,13), quando o profeta fala da “Casa de Jacó”, isto é, do 

pecado do Reino do Norte. Quando os cedros são vinculados a Judá, eles são 

importados (5,20).  

         Os cedros e ciprestes aparecem em três poemas camponeses, dois na 

coletânea de Sharon (1,15-17 e 7,11-14), e um na coletânea do Líbano (4,12-

15). No primeiro poema da coletânea de Sharon, cedros e ciprestes são 

mencionados juntos, na estrutura da casa natural que abriga as pessoas que se 

amam (1,17)322, não tendo neste caso, nenhuma vinculação com o Líbano. No 

poema de 7,11-14, são mencionados apenas ciprestes, sem vínculo geográfico 

algum, como parte do ambiente ideal, onde as pessoas que se amam pernoitarão 

                                            
319  David Michael COOGAN. Stories from ancient Canaan,  p.  103. O autor c i ta a mito logia 
siro-fenícia,  onde a divindade é descr i ta em uma casa de cedros do Líbano: “They bui l t  h is 
house, they erected his palace; they went to the Lebanon for wood, to Sir ion for the f inest 
cedar” .  
320  John GRAY. Próximo Oriente,  198. 
321  James B. PRITCHARD. Ancient Near Eastern Texts,  p.353. Conforme o or iginal:  
“ throughout the land give ye love and loyalty,  the gods’ love, the gods’ k indness, h igh spir i ts 
in god (and) h igh spir i ts in man, valor,  i ts v ictorious arms, fert i l i ty  (and) prosperi ty in the 
country,  fert i l i ty  of  man, catt le,  sheep, grain (and) wine!  Grant ye to h im (the king) the 
loyalty (and) obedience of h is charroteers (and) foot sold iers!  (. . . )  Just as br ightness has 
been  imparted to th is wool,  even so let  br ightness be imparted to the persons of the Cedar-
gods! (. . . )  Let the soothing effect of  the cedar,  the music of the lyres (and) the words of the 
div iner be such an inducement to the gods that they wi l l  get them cal led here!” .  
322 Roland MURPHY, The Song of Songs,  p.135-136, entende que o plural  “nossas casas” 
(bátêynú)  é uma general ização, que sugere um t ipo de imaginár io rúst ico usado ao longo do 
Cântico dos Cânticos.   
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(7,13). No poema da coletânea do Líbano, a metáfora usada são os ciprestes, 

não os cedros, (4,12-13), mas como em quase todos os poemas desta coletânea, 

a imagem é vinculada ao Líbano(4,15).  

         Nos poemas wasf o termo “cedros” aparece uma vez em 5,15, vinculado 

diretamente ao Líbano, como termo comparativo dos atributos da imagem 

masculina descrita no poema: “a estatura dele é como o Líbano, vigoroso como 

os cedros” (mare’êhú kalebánôn báhur há’eráziym).  

         Nos poemas das fi lhas de Jerusalém, a imagem metafórica que envolve o 

“cedro”, em 8,9, não se refere nem a um jardim, nem ao Líbano, mas à tranca 

da porta de uma cidade fortif icada. Neste caso, a afirmativa é colocada na boca 

dos “irmãos” opressores (cf. 1,6).  

         Nos poemas canônicos os cedros não são explicitamente mencionados. A 

única referência é indireta, em 3,9, e não se trata nem de uma metáfora nem do 

ambiente do amor, mas do material com que foi feito o palanquim de Salomão. 

Mesmo que os cedros do Líbano tenham sido vistos, desde tempos antigos, 

como materiais nobres para a construção (cf. 1 Rs 5,6; 7,2; 10,7), a expressão 

“árvores do Líbano” (̀tze lebanon) só acontece em 2 Cr 2,7; Esd 3,7 e no 

Salmo 104,6, onde se alude ao caráter divino dos cedros (árvores) do Líbano, 

vinculando-os a Javé: “Se satisfazem as árvores de Javé, cedros do Líbano, 

aquelas que foram plantadas”.        

5.4.4.2.2 Narcisos e lírios 
 
         No Egito os narcisos acompanham as representações de divindades 

femininas e a poesia de amor. Em Betshean, base mil itar egípcia no centro da 

Palestina, uma massebah (monolito) do século 13º a.C. mostra uma Deusa 

segurando um lírio como se fosse um cetro; a forma da flor também é 

apresentada como coroa323.  

         A relação entre divindades femininas e narcisos parece ser mais forte no 

Egito do que na Mesopotâmia. Este elemento simbólico aponta novamente para 

a grande influência egípcia sobre a Palestina (incluindo a Fenícia e a Síria).  

         Alguns poemas de amor egípcios, apresentados por A. Niccacci, mostram 

que há uma grande correspondência entre ambos os imaginários, especialmente 

no que se refere ao simbolismo vegetal:  

                                            
323 James PRITCHARD. The Ancient Near East,  Vol I ,  f igura 131. Figura em anexo I I .10.  
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É-la como Sirus que surge 
no início de um ano feliz, 
fulgurante e sublime, 
de pele alva, 
graciosa, quando dirige o olhar (...) 
seus dedos são como flores de lótus...(Fox n.31, B-D)324. 

 
         Os indícios do antigo templo e base mil itar egípcia na Palestina, 

chamada Betshean, mostram que o intercâmbio cultural com o Egito aconteceu 

desde tempos antigos325.  Chama atenção como, em alguns poemas do Cântico 

dos Cânticos, há uma profunda integração entre os imaginários egípcio, fenício 

e siríaco.  

         A coletânea de Sharon abre, integrando lírios e narcisos: “Eu sou Lírio 

de Sharon, narciso dos vales profundos” (Ct 2,1). O termo “lírio” aparece 

somente aqui, em toda a coletânea. A associação da imagem do lírio 

(hávatzêlêt) com a do narciso parece querer vincular o simbolismo do narciso, 

mais comum, à imagem local e si lvestre do lírio.  

         Outro poema da mesma coletânea, também apresenta a imagem do 

narciso: “meu amado é para mim como aquele que apascenta entre os narcisos” 

(Ct 2,16). Este refrão já foi comentado em conexão com 6,3, quando foi 

analisado o imaginário pastori l .  

         Em 4,5 se comparam os seios da amada a crias de gazela “pastando entre 

narcisos”; em 5,13, os lábios do amado são comparados com narcisos e, em 

7,3, o abdômen da dançarina é comparado a “um monte de trigo cercado de 

narcisos”. Enfim, os narcisos são uma referência direta ao erotismo. 

5.4.4.2.3 Macieiras e maçãs    
 
         Na poesia ugarít ica, as maçãs são apresentadas como uma das frutas 

preferidas pelas divindades: [“Se encuentran] en las eras los dioses, en [ los 

plantíos divinales], que han venido sin duda a comer [fruta] y redondas 

manzanas”326.  

          Há semelhanças entre a evocação à macieira nos poemas das fi lhas de 

Jerusalém e como esta imagem é usada em um texto sumério antigo, onde o 

protagonista faz um jardim para o qual convida sua amada, a Deusa Inanna, 

dizendo: “Minha irmã, eu gostaria de partir contigo para minha macieira. Possa 

                                            
324 Alviero NICCACCI.  A casa da sabedoria,  p.  214-218. 
325 Roland DE VAUX. Ancient Israel,  Vol.  I I ,  p.286. 
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(...) a macieira estar na minha mão”327. Em outro hino Innana declara seu amor 

por Tammuz chamando-o de “minha macieira que agüenta seu fruto até sua 

coroa”328. Aqui, como no poema camponês de Sharon, a macieira representa um 

elemento masculino (cf. Ct 2,3). 

         No Egito, a menção a maçãs ou macieiras, em poemas dedicados a 

divindades ou em poemas de amor, não é tão comum. Um texto egípcio 

demótico cujas versões mais antigas data do século 3o a.C., menciona as maçãs 

fazendo parte dos rituais funerários, nos quais são invocadas diversas 

divindades329. 

          J. Snaith indica que o cult ivo da maçã, em Israel, é relativamente 

recente e que a palavra hebraica tapúah  pode não estar designando “macieira”, 

mas uma outra árvore frutífera silvestre (cf. Jl 1,12)330. Para R. Murphy, a 

precisa natureza do termo hebraico tapúah  (traduzido como “macieira”) 

permanece indefinida. Sua raiz etimológica nph  significa “respiração” ou 

“flutuar sobre”, o que explica ouso comparativo em relação ao perfume em 

7,9331.  

          O imaginário das macieiras e maçãs pode também ser estendido dentro 

do universo maior das árvores frutíferas. O calendário de Guezer mostra como 

a produção agrícola se distribuía durante o ano: 

Dois meses são para recolher o produto, 
Dois meses para semear; 
Dois meses para a semeadura tardia; 
Um mês para cortar o l inho; 
Um mês para cortar os grãos; 
Um mês para cortar e medir; 
Dois meses são para colheita das vinhas; 
Um mês para a colheita das frutas de verão332. 
 

         O calendário mostra que as colheitas das vinhas e das árvores frutíferas, 

como figueiras e macieiras, eram muito próximas. Possivelmente o vinho novo 

                                                                                                                                           
326 G. DEL OLMO LETE. Mitos y leyendas de Canaan,  p.  418. 
327 Samuel Noah KRAMER. "Inanna and Šugl i :  a Sumerian fert i l i ty song" .  Conforme o 
or iginal:  “My sister,  I  would go with you to my apple tree. May (. . . )  the apple tree be in my 
hand” . (  ht tp: / /etcsl .or inst.ox.ac.uk/cgi-b in/etcsl .cgi , 08.2006). 
328 Elaine G. NEUENFELDT. Prát icas e experiências rel ig iosas de mulheres,  p.137. 
329 F.  L.  GRIFFITH e Herbert  THOMPSON. The demotic magical papyrus of London and 
Leiden,  p.  i i i  (preface) .  
330 John SNAITH. Song of Songs,  p.  28. 
331 Roland MURPHY. The Song of Songs,  p.  132. 
332 Volkmar FRITZ. The ci ty in Ancient Israel,  p.178. Two months are for br inging in 
produce; two months are for sowing; two months are for late sowing; one month is for 
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estava ficando pronto quando eram colhidas as frutas. Enquanto se colhiam as 

uvas já se deveria sentir o perfume da floração das árvores frutíferas, como 

refletem os poemas da coletânea de Sharon. 

         Os poemas que mostram um ambiente rural e camponês mencionam por 

primeira vez a macieira situada em destaque entre a árvores da floresta (2,3), e 

uma segunda vez, no plural, fazendo alusão ao seu perfume (7,9). Nos poemas 

das fi lhas de Jerusalém, a macieira é mencionada diretamente, não como 

comparativo, referindo-se ao fruto da macieira como tapúah iym. Observe-se 

que o mesmo termo, em 7,9, pelo contexto da frase, significa “macieiras” e não 

“maçãs”.  

         Nos poemas camponeses de Sharon a menção à “macieira” parece indicar 

uma intimidade maior com a árvore e seus frutos (2,3 e 7,9). Em 8,5, o termo 

hebraico para “macieira” aparece no singular para designar o lugar onde “a 

mãe teve o trabalho de parto”. Neste caso a macieira é, diferentemente do que 

nos poemas camponeses, l igada a uma atividade tipicamente feminina.  

         Em 2,5, a imagem das maçãs aparece junto com “bolos de passas” 

( ‘eshiyshôt) e “doença de amor”. Segundo J. Snaith, estes “bolos” eram usados 

no culto moabita333 e são mencionados em Is 16,7, onde são chamados de 

“bolos de passas de Quir-Hareshet” ( la’eshiyshey qir-herêshêt).  

         Outro t ipo de bolo era dedicado à divindade intitulada “Rainha dos 

Céus”, como é descrito em Jr 7,18 e 44,19. A palavra usada para “bolos” nos 

textos de Jeremias é kúaniym que, segundo S. Ackerman remete para um tipo 

de bolos comuns nos cultos mesopotâmicos e egípcios, dedicados às divindades 

Ishtar e Astarte334. Contudo, os textos de Jeremias mostram que as mulheres 

exiladas de Jerusalém (fi lhas de Jerusalém) continuaram com a mesma prática 

de fazer os bolos para Rainha dos Céus no exíl io no Egito. 

         A doença de amor (Ct 2,5 e 5,8), independente dos bolos, também é uma 

imagem que aparece nas poesias de amor egípcias, onde se podem ter inspirado 

estas fi lhas de Jerusalém: 

(Ele) Eu me estenderei dentro (de casa) 
e fingirei que estou doente (...) 
Ela fará os doutores sentir vergonha, 
pois ela conhece a minha doença (...) 

                                                                                                                                           
cutt ing f lax;  one month is for cutt ing and measuring;  two months are for the wine harvest;  
one month is for the harvest of the fru i ts of Summer.  
333 John SNAITH. Song of Songs,  p.  31. 
334 Susan ACKERMAN. The worship of the Queen of Heaven,  p.109-113. 
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durante sete dias não vi minha irmã e, por isso, fiquei doente (...)335. 
 

         Segundo comenta A. Niccacci, nos poemas de amor egípcios, assim como 

acontece nos poemas do Cântico dos Cânticos, a ausência de um dos amantes 

provocava a doença do/a outro/a. 

5.4.4.2.4 Romãs e romeiras 
 
         As romãs e romeiras aparecem em todas as tradições identificadas 

dentro do Cântico dos Cânticos. Nos poemas camponeses elas aparecem duas 

vezes, uma na coletânea de Sharon e outra na coletânea do Líbano: 

Madrugaremos para ir para as vinhas, 

vejamos se floresceu a videira,  

se abriu o rebento e se floresceram as romãs. 

Lá darei, meu amor para ti (7,13). 

Teus rebentos são pomar de romãs, 

com frutos deliciosos (4,13a). 

         Nos poemas wasf, a imagem das romãs é usada como metáfora para a 

fronte da mulher vista detrás do véu (4,3 e 6,7). O véu aparece também junto 

com o olhar, no uso da imagem da pomba em 4,1. 

         Nos poemas das fi lhas de Jerusalém, só aparece uma vez em 8,2, 

vinculando a imagem à casa da mãe:  

Te guiarei, te levarei, 

para a casa da minha mãe, aquela que me ensinou, 

te darei de beber vinho com ervas, 

do sumo das romãs. 

         Nos poemas canônicos, a imagem das romãs aparece no jardim (da 

amada) para onde o amado se dirige, em 6,11: 

Para o jardim de nozes desci, 

para ver botões de palmeira, 

para ver se brotou a videira, 

se f loriram as romeiras. 

        As romãs são também uma imagem comum na poesia de amor egípcia:  

O meu corpo está satisfeito,  

o meu coração na alegria 

                                            
335 Alviero NICCACCI.  A casa da sabedoria,  p.198 (cf.  Fox 6 e 37).  
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quando caminhamos juntos. 

Suco de romã é ouvir tua voz (...)336. 

       A semelhança no uso desta imagem no Cântico dos Cânticos e na poesia 

egípcia é evidente. No entanto, também na poesia mesopotâmica é usada a 

imagem das romãs. Em um antigo poema de amor sumério aparece, como em Ct 

4,14 e 6,11, a imagem das romãs dentro de um pomar ou jardim: “Minha irmã, 

eu iria com você para meu jardim. Minha irmã, eu iria com você para minha 

romeira (...)”337. 

         Também na l i teratura ugarít ica as romãs acompanham o amor entre as 

divindades: “Se inclinó, besó sus lábios, y sus labios eran dulces, dulces como 

lo son las granadas338. 

         As romãs, nos jardins ou nos pomares, são parte do imaginário de amor 

comum a todo o Antigo Oriente. Neste caso, o tratamento dado a esta imagem 

apresenta poucas diferenças entre as tradições. As pequenas variações são: 

a. Nos poemas camponeses as romãs aparecem no ambiente natural, junto 

com outras plantas cult ivadas, como videiras, destacando-se seu sabor e 

odor. 

b. Nos poemas wasfs se destaca a cor avermelhada da romã aberta (“metade 

de romã”) e não seu sabor.  

c. No poema das fi lhas de Jerusalém as romãs, como outras imagens 

prazerosas, estão vinculadas à casa da mãe e a elaboração do sumo 

(líquido) que é bebido junto ao vinho misturado com ervas (podendo 

indicar algum tipo de l ibação ou oferenda). 

d. No poema canônico do harém, a romã está em um jardim florido. 

5.4.4.2.5 A mirra  

         A mirra, como antes as romãs, faz parte do imaginário em de quase todos 

os rituais de divindades no Antigo Oriente. No Cântico dos Cânticos, todas as 

tradições identificadas usam a mirra dentro do seu imaginário. Nos poemas 

camponeses aparece duas vezes, só na coletânea do Líbano: 

                                            
336 Alviero NICCACCI.  A casa da sabedoria,  p.214 (cf.  Fox 18).  Também em Fox 12, B-C: 
“( Ela)  Se olho os doces, (eles são amargos) como o sal.  O suco de romã, que era doce em 
minha boca, é como o fel  dos pássaros ( . . . ) ” .  
337 Samuel Noah KRAMER. Inanna and Šulgi :  a Sumerian fert i l i ty song,  C 2.4.2.26. 
Conforme o or iginal:  “My sister,  I  would go with you to my garden (. . . )My sister,  I  would 
go with you to my pomegranate t ree” .   
338 G. DEL OLMO LETE. Mitos y leyendas de Canaan,  p.  446. 
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Colhi minha mirra e também meu bálsamo (5,1). 

Nardo e açafrão, cana e cinamomo, 

com todas as árvores de olíbano, 

 mirra e aloés,  

com todos os melhores bálsamos (4,14). 

         No poema wasf, assim como no poema das fi lhas de Jerusalém, a mirra é 

um bálsamo ligado ao sentimento erótico-amoroso: 

As suas bochechas como canteiro de bálsamo, (...) 

desti lando mirra que derrama (5,13; wasf). 

Levantei eu para abrir para meu amado 

e as minhas mãos escorriam mirra 

e nos meus dedos a mirra estava passando, 

sobre as superfícies do ferrolho (5,5). 

         Nos poemas canônicos, a mirra aparece como um pó que pode ser 

guardado entre os seios da mulher (1,13) ou usado para incensar uma procissão 

(3,6). 

        A mirra no Antigo Oriente teve diversos usos, todos l igados ao seu 

perfume. No ambiente amoroso, como mostra a maior parte dos poemas do 

Cântico dos Cânticos, a mirra era usada em forma líquida como bálsamo.  

         Um poema de amor egípcio descreve bem esta função da mirra, dentro do 

imaginário erótico: 

Meu irmão, meu amado, 
Meu coração procura teu amor, 
Tudo o que tu tens trazido para a existência. 
Eu te digo: “Vê o que eu estou fazendo!”. 
Eu estou vindo para colocar minha armadilha com minha (própria) mão; 
Na minha mão estão minha isca e meu ardil. 
Todos os pássaros de Punt, eles posam no Egito, 
Ungidos com mirra, 
O primeiro chega e tira minha solidão, 
Sua flagrância é trazida de Punt, 
E suas patas estão cheias de resina, 
Meu desejo pr t i  é que possamos fugir juntos, 
Quando estou sozinha contigo, 
É que eu posso deixar-te ouvir o choro, 
Daquele ungido com mirra339. 

                                            
339 James B. PRITCHARD. Ancient Near Eastern Texts,  p.467-468. Conforme o or iginal:  “My 
brother,  my beloved, my heart  pursues the love of thee, a l l  that thou hast brought into 
being. I  say to thee: ‘See what I  am doing! ’ I  have come from sett ing may trap with may 
(own) hand; In my hand are my bait  and my snare.  All  the birds of Punt,  they al ight in 
Egypt,  anointed with myrrh.  The f i rst  one comes and takes my worm. I ts fragrance is 
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         Neste caso, a mirra está l igada ao cheiro, como bálsamo, e a uma região 

chamada Punt. Esta região fronteiriça entre Sudão, Eritréia que vai até o sul da 

Arábia onde os egípcios buscavam mirra e outras especiarias muito 

valorizadas340.  

         A mirra não faz parte do imaginário mesopotâmico da ferti l idade ou do 

amor. Em Ugarite, segundo indica Ben White, “Mirra” é o nome dado a uma 

divindade apresentada como irmã gêmea da Deusa Anat341.  

         No Antigo Testamento o termo “mirra” (mir, hamir, môriy) não é muito 

comum. O uso feito no poema canônico das bodas de Salomão tem forte 

paralelo com o Sl 45, que também é um hino de bodas342. No entanto, em Sl 

45,9, onde a mirra é citada junto com aloés como em Ct 4,14, ela é  

usada como perfume para as vestes e não como bálsamo para o corpo.  A 

menção à mirra na coletânea do Líbano, especialmente no poema “O Jardim e a 

Fonte” (4,12-14), que também usa o termo pardes para jardim (um claro 

aramaísmo tardio), pode estar sinalizando algum acréscimo redacional 

posterior que também teria acontecido em 5,1, onde a mirra pode ter sido 

acrescentada (“colhi [minha mirra e também]  meu bálsamo”). A isso se voltará 

no comentário final da coletânea.  

         A mirra como bálsamo aprece também em Ester 2,12 como parte dos 

preparativos das moças no harém do rei persa: 

Ao fim de doze meses, chegava o momento de um jovem se aproximar do 
rei. O período dos preparativos se desenrolava assim: durante seis meses, 
ela se untava com óleo de mirra, depois, durante seis meses, com 
bálsamos e cremes femininos343. 

 
         Mesmo que esta referência seja localizada na pérsia, o uso da mirra não 

era comum naquela região. Pode que o l ivro de Éster esteja também 

expressando uma prática tardia na Palestina ou uma prática comum no Egito. 

                                                                                                                                           
brought from Punt,  and i ts ta lons are fu l l  of  resin.  My wish for thee is that we loose them 
together,  when I  am alone with thee, that I  might let  thee hear cry,  Of the one anointed with 
myrrh” .  
340 Barry J.  KEMP. Old Kingdom, Middle Kingdom and Second Intermediate period,  p.136. 
341 Ben WHITE. Anat (www.pantheon.org/art ic les/a/anat.html) .  In Ugari t ic texts she is the 
daughter of El  sister and consort  of  Baal.  She may be Rachmay, one of the two nursemaids 
of the Gracious Gods mentioned in the eponymous r i tual  text.  She is a lso the twin sister of 
Myrrh. 
342 John SNAITH. Song of Songs,  p.49. 
343 TEB. 
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         Podem ser levantadas as hipóteses de que a imagem da mirra tenha 

ingressado no Cântico dos Cânticos em um destes três momentos: 

a. Quando foram sistematizados os poemas camponeses pela tradição wasf 

que, como mostra o poema da égua do Faraó (1,9-11), teve influência 

egípcia. 

b. Quando as fi lhas de Jerusalém realizaram uma nova sistematização 

incluindo a mirra em 5,5 e também o termo pardes, “jardim”, em 4,13. 

c. Quando foi feita a redação final pela tradição canônica que também usa a 

imagem da mirra em dois poemas (1,13 e 3,6).  

         Das três possibil idades a menos provável parece ser a terceira, pois, nos 

poemas canônicos, a mirra é mencionada de uma forma um tanto diferente do 

que nas outras tradições. No entanto, se for analisada a inclusão da mirra junto 

com o termo pardes a responsabil idade da introdução do termo no Cântico dos 

Cânticos parece recair sobre a tradição das fi lhas de Jerusalém, tradição 

posterior aos wasfs. 

5.4.4.2.6 A tamareira  
 
      As tamareiras aparecem em apenas um poema da tradição camponesa de 

Sharon e um poema wasf (cuja tradução é incerta). Em 7,8-9ab a metáfora se 

apresenta assim: 

Esta é tua estatura, 

semelhante à tamareira 

e teus seios a cachos (‘ashekoleôt) 

Eu disse: “Subirei na tamareira 

pegarei nas suas tâmaras”, 

e que sejam teus seios 

como cachos ( ‘ashekoleôt). 

         No poema wasf em 5,10-15 (“Meu amado é bri lhante e vermelho”) a 

palavra hebraica taletaliym pode ser traduzida como “cachos de tamareira” 

(5,11). No entanto à referência à planta é incerta. Para M. Pope este termo 

pode ser também ser traduzido como “luxuriante”. Para R. Murphy, pode 
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sugerir tanto ramos, quanto cachos. J. Snaith defende a tradução como “cachos 

de tamareira” por ter paralelos no acádico e na poesia árabe moderna344. 

         A riqueza de detalhes oferecidos pelo poema de Sharon do capítulo 7, 

sobre a forma de colheita das tâmaras, faz pensar que as tamareiras façam parte 

das espécies silvestres, possivelmente em um oásis ou perto de fontes de água 

na Palestina, onde também estaria a “macieira” (cf. 2,3 e 7,9c). A menção no 

wasf do capítulo 5 é muito mais pobre e centrada apenas em questões plásticas, 

como o formato dos cachos (do fruto e do cabelo) e a cor negra das tâmaras, 

assim como antes foi feito com as penas do corvo.  

         Para este imaginário camponês a forma como se sobe na tamareira e a 

sensação de pegar nas tâmaras são boas metáforas para i lustrar o prazer do ato 

sexual relacionado, especialmente, aos seios da amada.  

         Segundo explica W. Von Soden, a tamareira e a palmeira t iveram grande 

importância na Babilônia como espécie cult ivada. Este tipo de árvore precisa 

de grandes quantidades de água e foi muito pouco cult ivada na assíria e no 

corredor siro-palestinense. Um dos lugares mais antigos vinculados às palmas 

foi Jericó “cidade das palmeiras” (cf. Dt 34,3; Jz 1,16; 3,13 e 2 Cr 28,15)345. 

Contudo, no Antigo Testamento existe uma referência à tamareira que, do 

ponto de vista das tradições camponesas femininas, é muito importante trata-se 

da “Palmeira de Débora”, ou “Tamareira de Débora” (tomêr debôrah) em Jz 

4,5346. W. R. Smith interpreta esta tamareira como uma das que ele chama de 

“árvores oraculares cananéias” (canaanite tree oracle) e afirma que “a crença 

em árvores como lugares de revelação divina deve ter sido muito comum em 

Canaã”347. O papel da árvore sagrada será melhor discutido na tradição das 

fi lhas de Jerusalém mas, o que interessa neste momento é que as tamareiras 

silvestres faziam parte do imaginário de antigas tradições camponesas, neste 

caso perto de Betel.  

         Um canto sumério vincula diretamente a tamareira à própria Deusa 
Inanna: 

 
Santa Inanna(...) 

                                            
344 Marvin POPE. Song of Songs,  p.  534. Roland E. MURPHY.he Song of Songs,  p.166. John 
SNAITH. Song of Songs,  p.  80. 
345 Wolfram VON SODEN. The Ancient Orient,  p.102.  
346 Sugere-se a tradução “Tamareira de Débora” porque o termo hebraico corresponde à 
“tamareira” (tomêr,  de támár) .  
347 W. Robertson SMITH. The rel ig ion of the semites,  p.  196. Conforme o or iginal:  “the 
bel ieve in tress as places of d iv ine revelat ion must have been widespread in Canaan” .  
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Ele que recolhe as tâmaras (...) a tamareira, 
Quem recolhe as tâmaras (...) a tamareira para Inanna348. 

 
        No Egito as tâmaras aparecem em algumas poesias de amor: “o teu amor é 

desejável (...) como óleo com mel (...) É como mandrágora na mão de um 

homem; e como tâmaras que ele mistura com cerveja”349. 

       Pelo visto há grande proximidade entre o canto sumério e a palmeira de 

Débora em Jz 4,5. No entanto, nenhum dos exemplos é tão natural como o 

apresentado pelo poema camponês em 7,9. 

5.4.4.2.7 Olíbano ou levônáh   
 
         O olíbano, conforme explica o Dicionário Bíblico Easton, é um tipo de 

resina de forte perfume, que, como a mirra, é importado da Arábia (cf. Is 60,6 

e Jr 6,20). Foi um dos perfumes usados no santuário (cf. Êx 30,34) e constituía 

um complemento para as ofertas pacíficas (Lv 2,1.16; 6,15 e 24,7)350.  

         No Cântico dos Cânticos o olíbano é mencionado no poema camponês do 

Líbano em 4,12-15 (O jardim e a fonte). Por outro lado este poema acumula um 

conjunto de imagens em 4,14 que merecem uma análise integrada. Também 

aparece no poema canônico das Bodas de Salomão (3,6-11): “incensada de 

mirra e olíbano” (3,6b).  

         No caso do poema das bodas de Salomão menciona-se o uso conjunto da 

mirra e do olíbano para incensar a procissão. Neste cerimonial público a 

função da mirra e do olíbano em pó era produzir odores agradáveis a Deus 

(“como colunas de fumaça”; 3,6a). Não se trata de uma metáfora, mas de uma 

descrição. Alguns comentaristas vêem aqui um paralelo com procissões 

egípcias na Necropólis de Tebas351. De fato algumas procissões funerárias no 

Egito, como a de Ay e sua esposa, apresentam algumas semelhanças: 

Ela que foi grandemente favorecida de Waenre, a dona-de-casa Tiyi. 
Ela a quem a Esposa do Chefe do Rei favoreceu, a dona-de-casa Tiyi. 
Ao líder da tropa e mestre do cavalo, o Pai Deus, Ay. 
Sua “irmã” a dona-de-casa Tiyi. 
Incenso, fragrância e cheiro-doce (...) quando (ele) aparece (...)”352. 

                                            
348 James B. PRITCHARD. The Ancient Near Est,  p.  195. Conforme o or iginal:  “Holy Inanna 
(. . . )  He who gathers the dates (. . . )  the date palm, who gathers the dates,  (. . . )  the date palm 
for Inanna” .  
349 Alviero NICCACCI.  A casa da sabedoria,  p.215-216. 
350 ht tp: / /www.sacred-texts.com/bib/ebd/ebd138.htm (06.2005).  
351 John SNAITH. Song of Songs,  p.49.  
352 Wil l iam J.  MURNANE. Text from the Amarna Period in Egypt,  p.107. Conforme o 
or iginal:  “She who was great ly favored of Waenre, the housewife Tiy i .  She whom the King’s 
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         As procissões hierogâmicas mesopotâmicas também apresentam imagens 

semelhantes. W. Von Soden relata que, durante o mais importante festival da 

Babilônia, a festa do ano novo, a imagem do Deus Marduk era em parte levada  

em uma arca pelo rio e, em parte, ao se aproximar da cidade, era carregada a 

pé. Havia, nessa ocasião, um rito de purificação do templo, no qual o rei t inha 

uma participação importante353.  

         O termo hebraico levônáh é, fora do Cântico dos Cânticos, apenas 

mencionado em Jr 6,20 como um produto importado de Sabá e usado nos rituais 

de Jerusalém. Algo que parece descrever o poema das bodas de Salomão. 

5.4.4.2.8 A flora no poema do jardim e a fonte (4,1 2-15) 

         O poema camponês do Líbano (“O jardim e a fonte”), concentra um 

elevado número de imagens da flora. Algumas destas imagens, que aparecem 

também em outros poemas como romãs, ciprestes, nardos, mirra e olíbano, já 

foram analisadas. No entanto, outras imagens são exclusivas deste poema como 

açafrão, cana, cinamomo e aloés. Esta particularidade, somada às possíveis 

inserções redacionais que foram apontadas anteriormente (“mirra” e pardes), 

tornam este poema um tanto excepcional. Até que ponto estas outras imagens 

podem revelar algo mais sobre os/as responsáveis pela composição, 

transmissão e redação deste poema? 

        A palavra “jardim” aparece principalmente na coletânea do Líbano, além 

de no poema em questão, onde aparece em 4,12 (gan) e 4,15 (ganiym), também 

se repete em 4,16 (duas vezes) e em 5,1. Outro poema camponês que  cita  o 

jardim é 8,13-14 (“Ó tu que habitas nos jardins”; 8,13). Fora da tradição 

camponesa do Líbano a palavra “jardim” só aparece uma vez em 6,2 (fi lhas de 

Jerusalém). 

         Seria a imagem do jardim uma metáfora popular para a região do Líbano 

e Anti-Líbano? Ou seria um sinal de uma apropriação palaciana de uma 

tradição camponesa original? 

         Em textos da Mesopotâmia a imagem dos jardins também aparece l igada 

ao Líbano e Anti-Líbano desde tempos antigos. No mito acádico do mundo 

                                                                                                                                           
Chief Wife favored, the housewife Tiy i . [The troop leader and máster]  of  the horse, the God’s 
Father Ay. His ‘s ister ’ ,  the housewife Tiy i  (. . . )  ‘Incense, fragrant and sweet-semell ing (. . . )  
when [he]  appears (. . . )”.   
353 Wolfram VON SODEN. The Ancient Orient,  p.191. 
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inferior o Líbano, l igado ao festival do Ano Novo, é mencionado como “o 

Jardim de Plenitude, a imagem do Líbano (...) para sempre”354. Portanto, neste 

caso, a imagem dos jardins pode ser em um epíteto comum do Líbano como 

jardim das divindades e não, necessariamente, uma imagem palaciana.  

5.4.4.2.9 Nozes e palmeiras 

         No poema do harém (6,8-12), dentro da tradição canônica, também se 

menciona um jardim, chamado “jardim de nozes”: 

Para o jardim de nozes desci, 

para ver botões de palmeira, (6,11a). 

         Os jardins eram comuns nos palácios reais mesopotâmicos como prova 

viva das conquistas realizadas pelo rei como mostra esta descrição do jardim 

do rei Assurbanipal, da Assíria, na sua nova capital Calah: 

[Eu coletei e plantei no meu jardim] dos países através dos quais marchei 
e das montanhas que atravessei, as árvores (e plantas que crescem de) 
sementes de todo lugar. Eu descobri (tais como): cedros, ciprestes (...) 
árvores de perfumes (...) árvores que produzem mirra (...) juníperas, 
nogueiras, tamareiras, ébanos (...), ol iveiras (...) carvalhos (...) romeiras, 
(...) f igueiras (...) parreiras (...) Nos jardins em [Calah]  eles competiam 
uns com os outros em fragrância; os caminhos n[os jardins eram bem 
cuidados] os canais de irrigação [distribuíam a água permanentemente]; 
suas romãs bri lhavam no jardim do prazer como estrelas no céu, eles 
estão entrelaçados como uvas na vinha (...) no jardim do prazer (...) no 
jardim da felicidade, floridos como cedros355. 

 
         Esta descrição mostra que, junto com a vanglória da conquista, o jardim 

evoca o prazer e a felicidade. Era como ter o poder natural das divindades 

guardado nesse lugar.  

         No Egito, desde tempos antigos, existiam jardins palacianos. No entanto, 

a ênfase dada na sua apresentação não é de exaltação de conquistas. Os jardins 

são, ainda mais, jardins do amor: 

                                            
354 James B. PRITCHARD. Ancient Near Eastern Texts,  p.110 (cf.  A vision of the nether 
world) .  Conforme o or iginal:  “in  the Garden of Plenty,  the image of Lebanon (. . . ) forever” .  
355 James B. PRITCHARD. Ancient Near East,  p.  101-102. Conforme o or iginal:  “[ I  
col lected and planted in my garden]  from the countries through which I  marched and the 
mountains which I  crossed, the trees (and plants raised from) seeds from whorever I  
d iscover (them, such as):  cedars,  cypress, (. . . )  perfume trees (. . . )  myrrh-producing tress,  
(. . . )  junipers,  nut-bearing tress,  date palm, ebony (. . . )  o l ive trees (. . . )  oaks, (. . . )  
pomergranates,  (. . . )  f ig  trees (. . . )  grape vines(. .. )  In the gardens in [Calah]  they vied with 
each other in fragance; the paths i [n the gardens were wel l  kept] ,  the i rr igat ion wiers 
[d istr ibuted the water evenly] ;  i ts pomergranates glow in the pleasure garden l ike the stars 
in the sky,  they are interwoven l ike grapes on the vine;(. . . )  in  the pleasure garden [ . . . ]  in  
the garden of happiness f lourished l ike c[edar trees] ” .  
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Dirigi-me ao “Jardim do amor”, 
Com os braços cheios de ramos de (ramos de) pêssegos, 
Os cabelos ungidos com bálsamo. 
Eu sou (uma nobre senhora), 
Eu sou a Senhora das Duas Terras (= mulher do faraó) 
Quando (estou contigo)356. 

 
         Neste caso, a referência à mulher do faraó coloca o jardim bem próximo 

às mulheres da corte e sua relação com o soberano. Por que jardim de nozes? 

Nesta expressão pode estar a chave do sentido de 6,11a. 

         Dentro do Antigo Testamento a expressão “jardim de nozes” (ginat 

‘êgôz). O termo ginat aparece apenas aqui e no l ivro de Ester (1,5 e 7,7-8). No 

entanto, ‘êgôz é um hapax no Antigo Testamento, de uso freqüente no Talmude. 

J. Snaith vincula esse lugar à época grega indicando que houve um jardim no 

Líbano dedicado à deusa grega Ártemis caracterizado pelas suas nozes357.  

         Na versão grega de Ester o “jardim do palácio”, mencionado em 1,5 e 

7,7-8, (ginat bitan/habitan) é chamado de “pátio da casa do Rei” (aúlê oikou 

toû Basiléôs; Est 1,1.5; 2,19; 3,2.3; 5,9; 6,5.10). Na verdade a versão grega, de 

Est 1,5 entende a imagem como “pátio do jardim do palácio” (bahatzar ginat 

bitan). Enquanto para os redatores hebreus de Éster, durante o período persa, 

havia uma diferença entre “pátio do jardim” e apenas “pátio” ou “átrio”, para 

os gregos era o mesmo lugar. Chama a atenção que, apenas na versão grega de 

Ester se menciona a “Aminadabe” (Est 2,7.15; 9,29), como em Ct 6,12. Enfim, 

esses dados parecem colocar o “jardim de nozes” em um imaginário tardio 

próximo ao judaísmo helenístico. Sobre isso se voltará no excurso sobre 

possíveis contextos históricos para as tradições do Cântico dos Cânticos. 

5.5 Completando o ambiente camponês 

         Há, dentro dos poemas camponeses, duas tradições que podem ser 

diferenciadas até pelo seu ambiente. A coletânea de Sharon (1,15-17; 2,8-17; 

7,8-14; 8,14) apresenta um ambiente mais l igado à produção agrícola e, 

portanto, mais próximo ao cotidiano da vida camponesa. A coletânea do Líbano 

(4,8-5,1; 8,13) é mais ritualizada e l igada ao ambiente natural e divino das 

montanhas do Líbano. 

                                            
356 Alviero NICCACCI.  A casa da sabedoria,  p.219 (cf.  Fox n.8).  
357 John SNAITH. Song of Songs,  p.94-95. 
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         A coletânea de Sharon também usa as imagens da natureza como 

metáforas para o corpo, mas, principalmente, as usa para pintar o ambiente do 

amor. A cama dos amantes é “verdejante”, sua casa é a floresta de cedros e o 

seu telhado são as copas verdes dos ciprestes (1,15-17). Nesta tradição se 

descreve o processo climático com detalhes, como ambiente, não como 

metáfora, onde florescem videiras e figueiras e onde cantam as pombas rolas 

(2,10-13).  

         O uso metafórico das imagens da flora e da fauna também é possível 

sentir a força do cotidiano camponês. A “aparência” da amada é comparada a 

uma pomba, colocada do lado das pombas das quais se escuta a voz no 

ambiente camponês (2,14; cf. 2,12 em relação as pombas rolas). Na 

comparação com a tamareira, o camponês descreve a colheita das tâmaras como 

metáfora para o prazer de se relacionar com sua amada (7,7.8-9a). O mesmo 

acontece quando, do lado de animais silvestres, se mencionam animais 

domésticos (gamos/cordeiros, 2,9), ou quando se traduz o imaginário local do 

“lírio” para o imaginário geral do narciso (2,1).  

         A coincidência entre as imagens apresentadas na coletânea camponesa de 

Sharon e imagens usadas na l inguagem relacionada com as divindades no 

Antigo Oriente, mostram a integração natural que havia, dentro da mentalidade 

mítica camponesa, entre o mundo divino e o humano. Por isso, mesmo que os 

poemas de Sharon refl i tam fortemente o cotidiano, não se pode dizer que sejam 

meramente seculares. O versículo 2,17: “Até que sopre o dia e fujam as 

sombras” pode estar indicando um rito matutino comum no Antigo Oriente. 

         A coletânea do Líbano (4,8-5,1) à qual, graças à análise do imaginário, 

foi possível incorporar a primeira parte do poema final do Cântico dos 

Cânticos (8,13); tem um caráter muito mais religioso. Nestes poemas o Líbano 

é o lugar sagrado por excelência com suas montanhas (4,8e 8,14), cheiros 

(4,11b) e correntes de água (4,15). A visão do Líbano como “jardim” ou 

“jardins” (4,12. 16; 5,1) aproxima muito esta tradição da l inguagem palaciana, 

mas, mesmo assim, consegue manter sua autonomia e seu vinculo exclusivo 

com o ambiente natural.  

         Poderia se acreditar que esta tradição tenha origens em cultos realizados 

no Líbano, ou que se dirigissem às forças divinais vinculadas a esse local. O 

caráter mágico-divino aparece em expressões como “enfeit içaste-me” (4,9) ou 

no convite para a festa no “jardim” (5,1). Já, as imagens relacionadas com 



 184

produtos da fauna e da flora apontam para a prática de l ibações como: “vinho”, 

“óleos”, “leite”, “melado” (4,10-11 e 5,1). 

5.6 O imaginário urbano no Cântico dos Cânticos 
 
          Dentro das tradições identificadas no Cântico dos Cânticos, o 

imaginário urbano não aparece nos chamados “poemas camponeses”. No 

entanto, as outras tradições que incluem imagens urbanas contam também com 

imagens rurais ou da natureza. Assim, junto com a análise do imaginário 

urbano deve-se considerar de que forma a cidade e seus símbolos são 

apresentados simbioticamente com imagens da natureza. 

         Para orientar a busca destas informações parece necessário compreender 

as características gerais da “cidade” na Palestina. Neste sentido poderá também 

se diferenciar a forma como cada tradição se relaciona com a cidade e seus 

elementos constitutivos.  

5.6.1 A cidade na Palestina  

       A cidade no mundo antigo pode ser definida como um conjunto 

habitacional e administrativo que tem como principal característica ser 

murado. A muralha, que caracterizava a cidade, t inha propósitos defensivos 

podendo ser reforçada por uma cidadela, torres e portas de madeira e metal. 

         Há também uma forte l igação entre as cidades e as montanhas. As 

elevações do terreno ofereciam um espaço defensivo ideal. F. Frick indica que 

a relação montanha-cidade pode ser percebida no uso de vocábulos como 

Gibeah (cf. 2 Sm 2,24; 1 Sm 11,4.15.34;13,2-15; 23,19; 26,1.3; Js 24,33; Jz 

7,1) ou ’ar  como ’ar-heres em Jz 1,35 (cf. Js 19,41) como parte do nome da 

cidade358. 

         Para V. Fritz o desenvolvimento histórico da urbanização na Palestina 

deve ser entendido da seguinte forma: 

a. No período do Bronze, muito antes do surgimento do Estado de Israel, 

as cidades-estado cananéias sobreviviam em uma simbiose entre a vida 

urbana e a vida dos povos nômades. 

b. No começo da época do Ferro (1200 aproximadamente) há um forte 

incremento da ocupação das terras com o aparecimento de múltiplos 

                                            
358Frank S. FRICK – The City in Ancient Israel,  p.  39-48.  
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assentamentos de caráter agro-pastori l  que comercializavam entre si e 

com as cidades-estado. 

c.  Também, no começo do período do Ferro, algumas cidades declinam, 

ficando desabitadas por um tempo sendo depois reocupadas durante a 

monarquia (no Ferro II, a partir de 1000 a.C.). Junto com a preocupação 

das cidades alguns dos assentamentos são abandonados, acompanhando, 

assim, a re-urbanização desta época. 

d. A cidade, durante a monarquia israelita, teve a função de representar a 

autoconfiança do Estado, reforçar o imaginário de segurança contra 

inimigos externos através de fortif icações e mostrar eficiência 

administrativa e acomodar o crescimento populacional.  

e. As cidades do centro-norte da Palestina têm um importante incremento 

das suas fortif icações no final do século 10o (quando se constituiu o 

Reino de Israel, independente de Judá). 

f.  Algumas cidades do centro-norte apresentavam dentro dos seus muros 

lugares para o culto público359.  

5.6.1.1 A cidade como centro político-administrativ o e 

religioso 

         No Cântico dos Cânticos se mencionam cidades como Damasco (capital 

da Síria), Tirza (que foi durante um período capital de Israel) e Jerusalém 

(capital de Judá). O imaginário urbano nestes poemas inclui, pelo menos em 

parte, as capitais de alguns reinos. No Antigo Oriente as cidades funcionavam 

como centro polít ico e administrativo. Nas capitais a vida da casa real era o 

centro de toda a vida urbana. Entre as diferentes instâncias que compõem a 

“casa real”, apresentadas por R. De Vaux, as seguintes aparecem no imaginário 

poético do Cântico dos Cânticos: 

a. O harém, 

b. A Grande Dama, 

c. A guarda real, 

d. O Estado real360. 

                                            
359 Volkmar FRITZ. The City in Ancient Israel,  p.  12-14 e 77-81. 
360 Roland DE VAUX. Ancient Israel,  Vol.  I , p.115-126. 
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5.6.1.2 O harém real 
 
         R. De Vaux entende que o "harém" era sinal de poder e bem-estar na 

corte361. As mulheres que faziam parte do chamado "harém", segundo indica 1 

Rs 11,3, dividem-se em duas categorias: "senhoras" ou "damas" (sarôt) e 

"concubinas" (f i lageshiym). Outros denominam as mulheres da casa real 

"mulheres de..." enquanto as concubinas recebem sempre a mesma 

denominação (cf. 2 Sm 5,13;12,8 e 2 Cr 11). O único lugar onde as mulheres 

ou damas da casa real são chamadas “rainhas” é em Ct 6,8. Nos textos 

historiográficos do Antigo Testamento o título "rainha" é dado à Rainha de 

Sabá (que não faz parte de nenhum "harém”; 1 Rs 10,1-19 e paralelos em 

Crônicas). Outros textos mostram que o título de Rainha Mãe (1 Rs 15,13; 

possivelmente 2 Rs 10,13; e paralelos em Crônicas) era extensivo à "primeira 

dama" da corte como em Ne 2,6 e Est 1,9-18 e 2,17.22; 4,4; 5,12; 7,1-3.5-8; 

8,1.7; 9,12.29. 

5.6.1.3 A Rainha Mãe 
 
         O título de "rainha" em Israel era pouco usado e destinado, quando 

usado, a duas figuras em particular: a que se chama de "primeira dama" e a 

"rainha mãe". O destaque dado a "primeira esposa real" tem referências tanto 

no Egito quanto na Mesopotâmia. Nos textos de Amarna se fala da corte hit i ta 

indicando a presença de uma "rainha consorte" e o conjunto de "esposas" 

chamadas de "mulheres l ivres", seguidas por outro grupo de mulheres 

"concubinas" ou "escravas". Na Assíria a hierarquia feminina da corte era 

encabeçada pela "Senhora do Palácio" seguida por princesas de países vassalos. 

Somente no Egito o Faraó tinha apenas uma "Grande Esposa Real"362.     

         A documentação disponível sobre as monarquias do “crescente férti l” 

indica que havia um grande intercâmbio de mulheres entre as cortes. Este 

intercâmbio, especialmente quando se tratava de mulheres nobres, fazia parte 

de um complexo sistema de relações comerciais e diplomáticas entre os estados 

monárquicos363. O “casamento” entre um rei e uma princesa de outro povo 

                                            
361 Roland DE VAUX - Ancient Israel,  Vol.  I  p.115. 
362 Idem Ibid. 
363 Roland DE VAUX. Ancient Israel,  Vol.  I ,  p.116. De Vaux ci ta os textos de Amarna em 
que f igura o recebimento de 317 jovens virgens junto com a pr incesa de Mitani por ocasião 
do seu casamento com o Faraó Amenonfis I I I .  Amenonfis I I I  também recebeu do rei  de 
Gezer quarenta "belas mulheres"  por quarenta moedas de prata cada uma. Em outra l ista 
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significava um acordo entre as casas reais de ambos os países com 

conseqüências polít icas e econômicas364. 

        Segundo indica R. De Vaux, o termo gebiyráh é aplicado tanto à primeira 

dama quanto à mãe do rei (1 Rs 15,13; 2 Cr 15.16) conferindo-lhes uma 

dignidade especial. O poder da rainha-mãe não se l imitava à influência sobre 

seu o fi lho, como mostra a relação entre Betseba e Salomão, mas possuía um 

poder tal que, em alguns momentos, podia entrar em confl i to com o poder do 

rei (cf. 1 Rs 15,13). O cargo de rainha-mãe foi uma instituição polít ica oficial 

da corte e do Reino. As mães aparecem nomeadas junto ao rei nos registros 

historiográficos sendo que, no caso de Asa, o lugar foi ocupado pela sua avó 

(cf. 1 Rs 15,13)365.  

         Segundo R. De Vaux não há evidências diretas desta instituição no Reino 

do Norte, onde o nome da mãe nunca figura ao lado do nome do rei como em 

Judá, o que, segundo este autor, pode ter acontecido pela falta de estabil idade 

dinástica. A única que poderia ser enquadrada dentro desta instituição 

monárquica seria Jezabel (2 Rs 10,13), no entanto, o uso do título gebiyráh 

para Jezabel pode ser um acréscimo dos redatores sulistas.366.  

         O cargo de Rainha-mãe seguiu existindo até o fim da monarquia em Judá. 

Entre os cativos da corte levados para Babilônia se menciona a presença da 

rainha-mãe (2 Rs 24,15 e Jr 29,2). A figura simbólica da rainha-mãe continuou 

a ser usada nos tempos pós-exíl icos. No l ivro de Daniel usa-se o termo 

maleketa para denominar uma rainha-mãe (Dn 5,10). No entanto, a rainha-mãe 

mencionada no poema das bodas e coroação de Salomão (Ct 3,11) não é 

identificada com o termo (gebiyráh), mas como “sua mãe” (’ imô) da mesma 

forma que são apresentadas, de forma genérica, as mães dos reis na Obra 

Historiográfica Deuteronomística e Cronística (1 Rs 11,27; 14,21; entre 

outros). 

 

 

 

 

                                                                                                                                           
f igura o recebimento de quarenta jovens moças de presente do rei  de Mitani,  vinte e uma do 
rei  de Jerusalém e tr inta do príncipe da Sír ia. 
364 Victor  H. MATTHEWS e Don C. BENJAMIN. Social  World of Ancient Israel,  p.31. 
365 Roland DE VAUX. Ancient Israel, Vol.  I ,  p.117-118. 
366 Ib id. , p.118. 
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5.6.1.4 Guarda Real 
 
         A guarda real é mencionada de duas diferentes formas no Cântico dos 

Cânticos: como escolta do rei nas suas bodas (Ct 3,7-8) e como metáfora para o 

corpo e seus enfeites (4,4). 

         Segundo indica R. De Vaux, esta guarda pessoal do rei era geralmente 

formada por mercenários (cf. 2 Sm 20,7; 2 Sm 15,18 e 1 Rs 1,38-44). Outra 

forma de designar a guarda real foi rátziym ou “corredores” que marchavam na 

frente dos carros de guerra (cf. 1 Sm 22,17; 2 Sm 15,1 e 1 Rs 1,5). Estes 

guardas também tinham a função de vigiar as entradas do palácio real 

carregado escudos de bronze (1 Rs 14,27-28 e 2 Dr 12,10-11) 367. 

         No Cântico dos Cânticos o termo usado tanto em 3,7 quanto em 4,4 para 

os guardas é gibôryim, isto é, “valentes” ou “bravos”. Em 2 Sm 23,8 usa-se 

esta terminologia para falar do exército de Davi como “os valentes de Davi: ha 

gibôriym ‘esher ledavid. 

5.6.1.5 O Estado e a cidade 
 
         O importante para a pesquisa contextual e tradit iva dos poemas do 

Cântico dos Cânticos é marcar algumas características que a cidade e o estado 

assumiram durante o seu desenvolvimento em Israel e Judá. 

          O estado e a cidade praticamente se confundem desde os seus 

primórdios. A cidade é sempre produto e lugar de origem dos estados 

monárquicos da antiguidade. Conforme indica F. Frick, citando F. de 

Coulanges, a cidade, na antiguidade é primeiramente uma comunidade 

religiosa. A relação entre cidade, estado e religião, porém, não deve ser 

abordada de forma acrít ica, mas entendida à luz dos relacionamentos sociais e 

interinstitucionais368. 

         Se a cidade está diretamente l igada ao desenvolvimento do estado 

monárquico sendo também um centro religioso, significa que a religião 

praticada no centro urbano tende a representar também o estado e vice-versa.  

As cidades podem ter várias funções dentro dos sistemas monárquicos 

                                            
367 Roland DE VAUX. Ancient Israel,  Vol.  I ,  p.123. 
368 Frank S. FRICK. The City in Ancient Israel,  p.  4-5.  Fr ick c i ta N. D. Fustel  de Coulanges 
em “The Ancient City:  A Study of Rel ig ion, Laws and Inst i tut ions of Greece and Rome. New 
York: Di l l ingham, 1982, que indica que na Grécia e em Roma a cidade não era tanto um 
centro rel igioso quanto em outros lugares. 
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nacionais ou imperiais como bases administrativas ou centro de poder polít ico. 

As cidades reúnem basicamente as seguintes características369: 

a. Ter arte produzida por especialistas (artesãos). 

b. Presença da escrita e anotação numérica. 

c. Ciência de predição como aritmética e geometria. 

d. Pagamento de taxas e tributos, especialmente por camponeses para uma 

administração central religiosa e/ou secular. 

e. Ser uma sociedade residencial. 

f.  Ter monumentos públicos. 

g. Ter comércio exterior. 

h. Ser uma sociedade de classes. 

         Algumas destas características aparecem dentro do imaginário poético do 

Cântico dos Cânticos e podem ser considerados indicativos da origem urbana 

de parte da coletânea. 

5.6.2 O imaginário urbano nos poemas wasfs 
 
         Os poemas que compõem o gênero wasf caracterizam-se pelo uso 

freqüente de imagens do meio urbano para exaltar aspectos do corpo humano: 

a. “Como torre de Davi é teu pescoço, construída em camadas de pedras, 

um esquadrão é a defesa; pendurados sobre ela (estão) todos os escudos 

dos guerreiros” (Ct 4,4). 

b. “As suas mãos são cil indros de ouro, incrustados de ‘pedras de Tarsis’. O 

seu abdome é lamina de marfim, que foi coberta de safiras. As suas 

coxas são pilares fundados sobre bases de ouro puro” (Ct 5,14-15a). 

c. “Bela és tu minha amada como Tirza, graciosa como Jerusalém, pavorosa 

como quem carrega estandartes” (Ct 6,4). 

d. “As curvas dos teus quadris são como enfeites obra de mãos de artesão” 

(Ct 7,2b). 

e. “Teu pescoço é como torre de marfim, teus olhos são como as piscinas de 

Hesbon, sobre o portão da ‘fi lha de multidões’ (Bat-rabim).Teu nariz é 

como torre do Líbano, vigiando diante de Damasco.Tua cabeça sobre ti é 

como o Carmelo, e o cabelo da tua cabeça como púrpura,  rei preso com 

tiras de couro” (Ct 7,5-6).  

                                            
369 Frank S. FRICK. The City in Ancient Israel. ,  p.9. 
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         No meio das referências urbanas encontram-se imagens rurais como 

rebanhos (4,1b; 6,5b-6), romãs (4,3b;6,7), tamareiras (5,11), narcisos (4,5; 

5,13;7,3) e animais silvestres como gazelas e pombas (4,1a; 4,5a; 5,12 e 7,4). 

Por isso esta tradição convida a discutir possíveis relações entre cidade e 

campo.   

         O estudo do imaginário urbano nos poemas wasf pode ser organizado de 

tal forma que se busque, em primeiro lugar, o sentido das cidades nomeadas, 

em segundo lugar os sinais de um possível ambiente artesanal e, em terceiro 

lugar, o papel da l inguagem militar no imaginário dos wasf. 

5.6.2.1 As cidades nomeadas nos wasfs 
 
         A cidades nomeadas nos wasfs aparecem em dois poemas: “Bela és tu 

como Tirza” (6,4-7) e “A dança da Sulamita” (7,1-7). 

         O primeiro poema que menciona Tirza em pé de igualdade com 

Jerusalém. No segundo poema são mencionadas várias cidades Heshbon, Bat-

rabim (que pode ser um epíteto para a cidade anterior) e Damasco (capital da 

Síria).  

5.6.2.2 A cidade de Tirza e sua relação com Jerusal ém 
 
         A menção a Tirza em Ct 6,4 é interpretada, por J. Snaith e outros autores 

como um jogo de palavras constituído pela semelhança entre o termo t iretzah 

(“Tirza”) e o usado para beleza feminina rtzh370. No entanto, esta hipótese 

apresenta alguns problemas. 

         A mesma expressão consonantal no Antigo Testamento, isto é, trtzh se 

repete nove vezes, das quais três denominam diretamente a cidade (Nm 36,11; 

Js 12:24; 1 Rs 16,17). Em outras quatro vezes (Lv 26,34; Dt 33,11; 1 Cr 29,17 

e Sl 51,18) trata-se da expressão t iretzêh que pode ser traduzida como “pagar, 

saldar, expiar (culpa); obter a restituição (dos sábados cumpridos)”371. É usada, 

duas vezes, entre os dez mandamentos com o sentido de “matar”. (Êx 20,13 e 

Dt 5,7), com uma composição consonantal e vocálica exatamente igual. 

Portanto, nunca aparece com o sentido “beleza”. O termo usado para “beleza” 

no Cântico dos Cânticos, especialmente nos poemas wasf, é yáfáh que será 

comentado a seguir. 

                                            
370 John SNAITH. Song of Songs,  p.9.  
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         Parece que o sentido mais óbvio e claro para Tirza é o da menção direta 

a cidade que, no wasf do capítulo 6, é colocada lado a lado com Jerusalém. 

Tirza é vinculada metaforicamente à beleza da amada: “Bela (yáfáh) és tu 

minha amada, como Tirza” (6,4a). Por outro lado, Jerusalém recebe o adjetivo 

“graciosa” (náváh). Nos poemas wasf “bela” (yáfáh) e “graciosa” (náváh) só 

aparecem nos poemas do capítulo 4 e do capítulo 6. No wasf do capítulo 4, 

onde a cidade de Tirza não é mencionada, a relação entre os dois termos se 

apresenta assim: 

Eis que tu és bela minha amada. 

Eis que tu és bela” (4,1a). 

Como fio escarlate são teus lábios 

e tua boca é graciosa” (4,3a). 

         O adjetivo “bela” tem uma importância maior do que “graciosa” pois se 

refere a toda a amada enquanto o segundo é usado apenas para falar da boca. 

Transladando isso para a relação entre Tirza e Jerusalém pode se entender que 

elas, mesmo apresentadas lado a lado, não são vistas igualmente. Tirza é que é 

bela enquanto Jerusalém é apenas graciosa! 

         Olhando, ainda, para o desfecho de 6,4 a diferenciação entre Tirza e 

Jerusalém pode ser vista com mais clareza. Quem é “pavorosa” (6,4c), Tirza ou 

Jerusalém? Se “bela”, é a característica principal da amada nos poemas wasf, 

então é a cidade de Tirza que é a “pavorosa”.  

         Portanto, se Tirza não é apenas mencionada como um jogo de palavras, 

mas como a cidade “bela” e se, no imaginário de quem a cita, é “pavorosa”; de 

que ponto de vista poderia estar sendo mencionada? Parece difíci l  que se trate 

de um ponto de vista sulista, onde Jerusalém teria destaque sobre qualquer 

outra cidade. Parece, sim, se tratar de um imaginário específico do norte no 

tempo em que Tirza foi capital, ou pelo menos uma cidade importante.  

         Tirza vista do ângulo nortista, começa a desenhar um quadro contextual 

para a tradição wasf. Sobre esta possibil idade contextual, tratar-se-á com mais 

detalhe no excurso. 

 

 

                                                                                                                                           
371 Nelson KIRST, et al .  Dicionário Hebraico-Português,  p.233. 
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5.6.2.3  Cidades e locais geográficos mencionadas n o wasf 

da Sulamita 

         No poema da dança da Sulamita (7,1-7) dois versículos reúnem nomes de 

cidades e duas regiões da Palestina: 

Teu pescoço como torre de marfim. 

Teus olhos como piscinas de Heshbon, 

sobre o portão da “fi lha das multidões”. 

Teu nariz como torre do Líbano, 

vigiando diante de Damasco (7,5). 

         A primeira cidade mencionada é Heshbon (hêshebôn). Em Js 21,38-39 

esta cidade é mencionada, junto com outras, como cidade refúgio para 

homicidas na tribo de Gade (cf, Js 13,25-26). Entre elas também se encontra 

Mahanaim (mahanaiym), que pode ter sido usada como referência para a dança 

da Sulamita mencionada em 7,1b. Antes disso a cidade de Heshbon era um 

reino amorreu (cf. Nm 21,26-30.34; Dt 2,24.26.30; 3,6 e Js 9,10; 12,5; 13,10).  

No entanto, na época posterior a queda da Samaria (722 a.C.) a localidade ou 

cidade de Heshbon passou a fazer parte de Moab e assim foi sempre citada nos 

textos sulistas (cf. Is 15,4; Jr 48,2.34.45).  

         No poema da dança da Sulamita a imagem da cidade de Heshbon está 

l igada a“piscinas” (berékôt). R. Murphy entende que  a expressão “piscinas de 

Heshbon” lembra 5,12, outro poema wasf, onde as pombas são associadas a 

água372:  

Seus olhos como pombas, 
sobre o leito das águas (‘efiyqey 
máiym) sentadas sobre o lago (5,12). 

Teus olhos como piscinas de Hesbon 

(7,5b) 

 

          A expressão Bat-rabim deve ser interpretada, segundo opina J. Snaith, 

como um epíteto para a cidade de Heshbon ou para sua porta principal373. A 

palavra “piscinas” (berékôt) existe também no ugarít ico brqy no sentido de 

bebedouro para o gado (“la alberca – brky - que buscan los toros selvajes”)374.  

No Antigo Testamento, com este sentido, a palavra berékôt só aparece em Ecl 

2,6, sem a identificação com nenhuma cidade, o que poderia indicar um 

trabalho redacional tardio, do pós-exíl io grego.  

                                            
372 Roland E. MURPHY. The Song of Songs,  p.182. 
373 John SNAITH. Song of Songs,  p.  102-103. 
374 G. DEL OLMO LETE. Mitos y leyendas de Canaan,  p.  214 e 530. 
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         Em princípio, a menção a Heshbon reforça a geografia do imaginário que 

se situa no norte da Palestina, incluindo, neste caso, a transjordânia, próximo 

ao rio Arnon, ou até o próprio Moabe.  

         Damasco, a segunda cidade citada no wasf da Sulamita, é a conhecida 

capital da Síria. Ela é nomeada como uma localidade distante que é vigiada a 

partir da chamada “torre do Líbano”. Sobre esta torre comenta R. Murphy, que 

pode se tratar de um epíteto para o monte Hermon (cf. 4.8)375. Seja como for a 

torre no Líbano é sempre um lugar fortemente identificado com as divindades 

da ferti l idade.  

         Por que Damasco? O uso da imagem do vigia pode indicar um período de 

confl i to entre Israel e Damasco (cf. 1 Rs 20). Neste sentido a menção ao monte 

Carmelo (7,6a) também resulta um forte vínculo com as tradições nortistas de 

Elias (1 Rs 18) e aproximam o poema da tradição camponesa de Sharon (Ct 

2,1).   

         As imagens das cidades neste wasf parecem ter como sentido principal 

aproximar a experiência urbana do Líbano, Anti-Líbano e suas proximidades. O 

local onde possivelmente se encontraram a tradição camponesa do Líbano e a 

tradição wasf.  

5.6.2.4 O ambiente artesanal wasf 
 
         A atividade artesanal foi bem desenvolvida em Israel. As pessoas que 

desenvolviam este tipo de atividade eram chamadas hoshéb (Êx 26,1.31 entre 

outros); hárásh (Is 41,7; 44,12-13; Os 8,6; entre outros) e outros, mais 

especializados, tzoréf , isto é, “ourives” (Is 40,19; 41,7; Jr 6,29 e 51,17; entre 

outros). Conforme explica R. de Vaux a atividade artesanal teve grande 

incremento junto com o desenvolvimento da vida urbana em Israel e, 

gradualmente, os artesãos foram se organizando em grupos376. No entanto, o 

termo que aparece em Ct 7,2 (‘ámán) é um hapax legomenon. Segundo indica J. 

Snaith, o termo usado para “artesão” neste poema tem origem suméria 

(ummam) e acádica (unamu)377.  

         Nos poemas sumérios, babilônicos e acádicos a imagem do “artesão” 

aparece com freqüência. S. Hooke mostra que uma parte dos rituais da 

                                            
375 Roland E. MURPHY. Op. Cit ,  p.183. 
376 Roland de VAUX. Ancient Israel,  Vol.  I ,  p.76-77. 
377 John SNAITH. Song of Songs,  p.100. 
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ferti l idade sumérios e babilônicos incluíam a chamada bit-mummu que era a 

“casa do artesão” (the craftsman’s house), onde aconteciam os rituais 

conhecidos como mis-pi ou “lavagem da boca” e pit-pi ou “abertura da boca”. 

Nos cultos egípcios rituais muito semelhantes, também chamados de “abertura 

da boca”, serviam para dar vida às estátuas que representavam os mortos378. Na 

mitologia ugarít ica a divindade Hayyanu é a que convidada para o banquete 

divino recebendo o epíteto de “artesano ambidiestro” 379.  

         Não há dúvida, portanto, de que grupos de artesãos participavam dos 

ritos da ferti l idade nas cortes do Antigo Oriente. Na festa babilônica do Ano 

Novo, no amanhecer do primeiro dia, era entregue ao artesão oficial pedras 

preciosas e ouro, do tesouro de Marduk, para confeccionar uma imagem da 

divindade que deveria estar pronta no sexto dia380. 

         O artesão mencionado no poema da dança da Sulamita (7,2b) é 

metaforicamente relacionado com “enfeites” (helá‘iym) que servem de imagem 

para i lustrar as curvas dos quadris da dançarina. No l ivro do profeta Jeremias 

(10,9) a produção de enfeites por diversos tipos de artesãos também é 

vinculado aos cultos da ferti l idade: “Seus ídolos não passam de prata laminada, 

importada de Tarsis, ouro de ufaz (záháb  me’ûfáz), trabalhado pelo artista 

(hárash) e pel [a mão do] ourives (viydey tzôréf), revestido de púrpura 

( ‘aregámán) violeta e vermelha. São apenas obras de artistas (hekámiyn)” 381. 

         Jeremias 10,9, que fala do vínculo entre os artesãos e os cultos da 

ferti l idade, tem uma linguagem próxima à tradição wasf. As pedras de Tarsis 

são mencionadas em 5,14, o ouro é mencionado em 1,11 (nos enfeites que 

“faremos para ti”).  

        No poema da égua do faraó as bochechas são vistas “entre pingentes”, o 

pescoço “entre colares” (1,10). O “fio escarlate” (shániy), mencionado em 4,3, 

é  também vinculado, em Êx 26,1, ao “trabalho do artesão” (hosheb). 

Especialmente i lustrativa é a menção ao marfim (shén), em 5,14 e 7,5, já que 

este material foi uma marca reconhecida dos palácios da Samaria (6,4; cf. 1 Rs 

17,1; 1 Rs 22,1-6). Enfim, o imaginário artesanal nos wasfs pode ser entendido 

como fonte principal desta tradição. 

                                            
378 S.  HOOKE. Babylonian and Assyrian Rel ig ion,  p.  48. 
379 G. DEL OLMO LETE. Mitos y leyendas de Canaan,  p.374-375 e 5541. 
380 S.  HOOKE. Op. Cit . ,  p.  102. 



 195

         As safiras ou “lápis lazúli” (Ct 5,14) são muito mencionadas nos textos 

palacianos da ferti l idade no Antigo Oriente. No Egito esta pedra é 

especialmente reverenciada. Na descrição do corpo do Deus Re, no mito da 

criação do ser humano, se afirma: “seus ossos eram de prata, sua carne de ouro, 

e seu cabelo de genuíno lápis lazúli"382. Outro texto que apresenta o drama de 

Osíris em Abidos, onde o lápis lazúli aparece formando o enfeite da divindade: 

“Eu adornei o peito do Senhor de Abydos com lápis lazúli e turquesa, ouro 

fino, e todas as mais custosas pedras que existem para adornar o corpo de um 

deus”383. 

         Em Ugarite também se encontram descrições semelhantes, como a de Lu-

dingir-ra estudada por M. Civil e os textos sumério-acádicos estudados 

Cooper, cujas conclusões foram registradas e discutidas por M. Pope. Cooper 

observou que os metais e pedras preciosas faziam parte dos ornamentos da 

Deusa Ishtar: 

Minha mãe é bri lhante nos céus, 
Uma corça nas montanhas, 
Uma estrela da manha aparecendo ao meio dia, 
Preciosa cornalina, um topázio de Marhasi (...) 
Um bracelete de estanho (...) 
Uma peça bri lhante de outro e prata (...) 
Uma estatueta de alabastro colocada em um pedestal de lápis-lazúli, 
Um bastão vivo de marfim; cujos braços foram recheados de encanto384. 

 
         A discussão provocada pela observação de Cooper foi se estas imagens 

faziam parte da descrição de uma estátua ou estatueta de uma divindade ou se 

eram simples metáforas líricas. Outros, como o próprio M. Pope entenderam 

que, se fosse um texto técnico de um artesão deveria ser muito mais rico em 

detalhes385. No entanto, sob o ponto de vista tradit ivo, todas estas 

possibil idades podem ser complementares. A l inguagem artesanal proveniente 

da produção de estátuas e ornamentos para o embelezamento de corpos 

                                                                                                                                           
381 TEB. Foram acrescentadas algumas palavras do texto hebraico e uma correção em relação 
ao our ives,  já que, no texto or iginal,  se diz “e das mãos do.. . ” ,  o que resulta importante na 
comparação com Ct 7,2.  
382 James B. PRITCHARD. Ancient Near Eastern Texts,  p.11. Conforme o or iginal:  “his 
bones were of si lver,  h is f lesh of gold,  and his hair of  genuine lapiz lazul i” .  
383 Ib id. ,  p.330. Conforme o or iginal:  “I  decked the breast of the Lord of Abydos with lapiz 
lazul i  and turquoise, f ine gold,  and al l  cost ly stones which are the ornaments of a god’s 
body” .  
384 Marvin POPE. Song of Songs,  p.71. Conforme o or iginal:  “My mother is br i l l iant in the 
havens, a doe in the mountains,  a morning star abroad at noon, precious carnel ian,  a topaz 
from Marhasi (. . . )  a bracelet of  t in (. . . )  a shin ing piece of gold and si lver (. . . )  An alabaster 
statuette set on a lapis pedestal ,  a l iv ing rod of ivory,  whose l imbs are f i l led with charm” .  
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humanos ou animais, ornamentos arquitetônicos e até aparelhagem militar, 

pode ser também usada para elogiar a beleza do corpo humano ou a majestade 

de corpos divinos. Assim resulta difíci l  saber, como no caso dos wasf do 

Cântico dos Cânticos, até que ponto se refere a divindades ou a pessoas 

mortais.   

5.6.2.5  A linguagem militar nos wasfs 

         Os poemas wasf são os que mais usam imagens próprias das atividades 

mil itares. As imagens encontradas nestes poemas são: 

a. Os carros de guerra, no singular rêkêb (1,9). 

b. Torre (migedol), em 4,3 e 7,5, ou torres (migedelôt) com em 5,13. 

c. Estandartes (nidegálôt) como em 6,4. 

d. Esquadrão (‘êlêf), defesa (hamáén), escudos (shileteiym) e guerreiros 

(gibôriym), todas em 4,4. 

         Na introdução à cidade na Palestina, quando foi feita referência à guarda 

real, deixou-se claro que a l inguagem militar faz parte do cotidiano de 

qualquer cidade da Antiguidade.  

         O uso de imagens de guerra em cantos de ferti l idade é muito comum no 

mito de Baal-Anat-Mot. Nos poemas apresentados por Del Olmo Lete as 

imagens mil itares aparecem em diversas partes. No mito do palácio de Ba’lu, 

pode se ler:  

Y entonces ‘Anatu se peleó en el valle, 
se batió entre (las dos ciudades (...)  
las rodil las hunidó en la sangre de los guerreros,  
los miembros, en el mondongo de los combatientes (...)  
Dispuso las sil las como (si fuesen) guerreros,  
Preparo mesas como soldados, 
taburetes como adalides386. 

 
         Também, na chamada epopéia de Aqhat (ou Aqhatu), há uma resposta que 

desenha muito bem o caráter mil i tar de Anat: 

[Y respondió] la Virgen ‘Anatu (...) 
Empuñaba las armas como [un esforzado con] sus manos, 
como un cantor el arpa con sus dedos387. 

 

                                                                                                                                           
385 Ib id. ,  p.72. 
386 G. DEL OLMO LETE. Mitos y leyendas de Canaan,  p.181 (KTU 1.3 I I ,  6-7,14-15,21-22).  
387 Ib id. ,  p.181 (KTU 1.19 I ,  5-7).  
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         Nos mitos Mesopotâmicos também se encontram descrições de batalhas 

com o uso de epítetos e imagens mil itares, como a oração suméria à Deusa 

Inanna: ‘Eu posso louvar a dama da batalha (...) virgem Inanna” 388.  

          Na poesia egípcia a l inguagem militar corresponde à assimilação das 

divindades fenícias e siro-palestinenses, especialmente durante a 19a dinastia 

(1306 –1184 a.C.389). Nesta época o culto mil i tar a Anat teve grande 

desenvolvimento. Na estela de Sheik Saad, Ramsés II aparece levando uma 

oferenda a uma divindade semítica. O mesmo faraó dá a uma de suas fi lhas o 

nome de Bint Anat (“fi lha de Anat”). Ramsés II também se fez representar á 

destra desta divindade, colocando o dizer “sou tua mãe” e construiu-lhe um 

templo em Pi-Ramsés390. Um pouco depois, o faraó Sethos I, dedicou a Anat um 

dos batalhões dos carros de guerra chamando-o de “Anat está alegre”391. O que 

também pode i lustrar a menção da “égua do carro do faraó” em Ct 1,9. 

         O uso da l inguagem militar nos wasf pode-se dizer que é tímida. Ela não 

se concentra nos atos vitoriosos como acontece na poesia ugarít ica, 

mesopotâmica ou egípcia, mas nas formas e cores. O que chama a atenção na 

égua do carro do faraó são os enfeites (1,9); a forma cumprida da torre evoca o 

cumprimento do pescoço e as fi leiras de pedras são colares, assim como os 

escudos dos guerreiros (4,4 cf. 7,5); possivelmente os estandartes coloridos 

evocam a presença graciosa e poderosa do vestido da mulher ou Deusa (6,4); e 

a torre do Líbano evoca o nariz da amada, quem sabe por ser alt iva (7,5).  

Estas particularidades parecem reforçar a idéia de que a poesia wasf no Cântico 

dos Cânticos expressa uma linguagem própria de “casas de artesãos”. Não 

parece ser um texto diretamente vinculado diretamente a grupos mil itares, com 

a intenção de exaltar o poderio mil i tar.  

5.6.2.6 Amor e beleza no imaginário wasf 
         

         Em resumo pode se dizer que a tradição wasf contém um visão artística e  

plástica do amor erótico. Cada poema wasf é uma pintura ou escultura, é assim 

que esta tradição convida a ser contemplada e admirada. No entanto, esta 

                                            
388 ht tp: / /etcsl .or inst.ox.ac.uk/cgi-b in/etcsl .cgi .  27.06.2005. Oração de Inanna e Ebih 
( t .1.3.2; 23-24,)  conforme o or iginal:  I  shal l  praise the lady of batt le (. . . )  maiden Inanna 
(. . . ) .  
389 Hebert  DONNER. História de Israel,  p.  528.  
390 Maximi l iano GARCIA CORDERO. La Bíbl ia y el  legado Del Ant iguo Oriente,  p.411. 
391 John BRIGHT. A History of Israel,  p.193. 
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poesia também transmite cheiros e movimento, chegando próximo à 

experiência contemporânea do teatro ou do cinema.  

         As imagens do campo, domésticas ou silvestres, não estão ali para 

descrever qualquer t ipo de trabalho, não são um relato do labor de grupos de 

camponeses, mas oferecem as cores de fundo, os cheiros e até a tri lha sonora.  

        Como foi visto na análise do imaginário viti-vinícola, as vinhas e 

videiras não aparecem nos poemas wasf. Quando aparece o vinho a imagem é 

mediada por um artefato artesanal a “taça” (‘agan) em 7,3. Em sentido 

contrário, o véu, veste artesanal que cobria as imagens das divindades, é 

acompanhado pelas “pombas” (4,1) e “romãs” (4,3; 6,7).  

          Outras imagens da natureza nos wasf, como se mostrou antes, servem 

para reforçar o colorido, como as penas do corvo (5,11) ou o avermelhado das 

romãs, neste caso de forma implícita, em 4,3; 6,7. Outras imagens silvestres 

enfatizam a forma, como os cachos de tamareira para o cabelo do amado (5,11). 

         Assim, as imagens da natureza que se encontram nos poemas wasf são 

apenas auxil iares para o imaginário artesanal uti l izado para exaltar a beleza 

dos corpos.  

5.6.3 O ambiente urbano nos poemas das filhas de 
Jerusalém 

 
         Nos poemas das fi lhas de Jerusalém a cidade e as imagens provenientes 

da vida urbana não são usadas como metáfora para descrever o corpo masculino 

ou feminino. Nos poemas das fi lhas de Jerusalém se relatam, de forma não 

metafórica, experiências urbanas. De fato é a única tradição que usa o termo 

“cidade” (̀ iyr ) em 3,2.3 e 5,7. Também são mencionados detalhes 

característicos da cidade como ruas (shewáqiym), praças (rehobôt), “muralhas” 

(hahomôt) e guardas (shomériy). Todas estas imagens encontram-se 

concentradas em dois poemas: 3,1-5 e 5,2-9. 

         Nos outros poemas das fi lhas de Jerusalém onde não se menciona 

explicitamente a cidade, a presença urbana é lembrada pelo refrão que inclui o 

nome “Jerusalém”. Do ponto de vista arqueológico sabe-se que poucas cidades 

tinham tamanho suficiente para ter praças392. Ariel e Chana Bloch entendem 

                                            
392 Frank S. FRICK. The City in Ancient Israel,  p.84-85. Segundo este autor só as cidades 
maiores t inham uma praça chamada rehôb perto da porta (cf.  2 Cr 32,6).  Por outro lado não 
existe em hebraico um termo própr io para “rua”,  que, quando usado no plural ,  tende a 
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que a cidade descrita aqui só pode ser Jerusalém. É a única cidade com 

tamanho suficiente para ter ruas e praças e, do ponto de vista l i terário, é a 

cidade por excelência (cf. Mq 6,9; Nm 15,32; Pr 25,16)393. 

5.6.3.1 A cidade como lugar de sofrimento  
 
         Paradoxalmente, Jerusalém não é celebrada, não é chamada de “graciosa” 

nem é exaltada sua pompa e luxo. As referências a Salomão (o rei mais 

tradicionalmente l igado a Jerusalém), em duas das três vezes que acontecem, 

são negativas vinculadas a denúncias (cf. Ct 8,11-12).  

         O imaginário destes poemas, a cidade, suas habitações, ruas, praças, 

guardas, muralhas e até sua simbologia como centro de poder (Salomão), 

compõe um quadro de frustração e sofrimento.  

            Descrições semelhantes à feita pelas filhas de Jerusalém aparecem em 

outros textos jerusalemitas do Antigo Testamento. Em Jr 5,1 onde 

possivelmente se descreve uma Jerusalém pré-exíl ica com ruas e praças, se lê? 

Dai voltas às ruas (“behutzôt”)  de Jerusalém, e vede agora, e informai-
vos, e buscai pelas tuas praças (“rehaboteka”), para ver se achais 
alguém ou se há um homem que pratique a justiça ou busque a 
verdade; e eu lhe perdoarei394. 

 
         Em Zacarias 8,4 se descreve a Jerusalém pós-exíl ica: “Ainda nas praças 

de Jerusalém (berehabôt iyerúshálám) habitarão velhos e velhas, levando cada 

um na mão o seu bordão, por causa da sua muita idade”395.  

         Mas, diferentemente do que nos textos citados acima, a cidade não é o 

lugar da utopia para as fi lhas de Jerusalém. A cidade não aparece como 

metáfora para a amada como acontece nos poemas de Lamentações (2,12-13a):  

Para suas mães (‘ imotám) eles diziam, onde estão o trigo e o vinho? 
Estando eles a enfraquecer, como feridos mortalmente, nas praças 
(rehobôt) A cidade (̀ iyr ) a derramar sua vida (nafeshám) sobre o peito 
das suas mães (‘ imotám). Qual seria o testemunho? Com que te 
compararia, ó fi lha de Jerusalém (habat yerûshálam)?396. 

 
         Este exemplo tomado de Lamentações, no entanto, mostra que há muitas 

coincidências de l inguagem entre esta poesia e os poemas das fi lhas de 

                                                                                                                                           
designar os espaços ocasionais entre as casas, que eram, em geral ,  para funções mercant is 
(cf.1 Rs 20,34).  
393 Ar ie l  e Chana BLOCH. The Song of Songs,  p.  158. 
394João FERREIRA de ALMEIDA. Bíbl ia Sagrada (Revista e Corr igida),  com inclusões 
própr ias transl i teradas. 
395 Ib id,  com inclusões própr ias transl i teradas. 
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Jerusalém como: cidade, praças, vida (nefesh), mãe (aparecendo no plural duas 

vezes) e, principalmente, o uso no singular de “fi lha de Jerusalém”. Em Lm 

3,51 também se usa a expressão “fi lhas da minha cidade” (benôt ` iyriy ). Esta 

possível l igação tradit iva entre Lamentações e Cântico dos Cânticos, em 

especial com a tradição das Filhas de Jerusalém, será analisada mais adiante 

como indicativo de um possível contexto histórico. O que se quer mostrar 

agora é que os poemas das fi lhas de Jerusalém expressam uma realidade 

cultural que foi sendo desenvolvida nessa cidade. No entanto, isso é feito de 

uma forma particular. A tradição das fi lhas de Jerusalém não aponta para 

dentro da cidade, implorando a compaixão de Deus sobre ela, não pede a 

redenção de Jerusalém, nem vê a possibil idade de que a realização do amor se 

dé dentro das suas muralhas.  

         No Antigo Oriente algumas cidades eram vistas como centros do amor e 

morada de divindades. Mas, no caso da tradição das fi lhas de Jerusalém, a 

cidade não faz parte da celebração da beleza, como nos wasf. O jardim é a 

amada e, este jardim, não fica na cidade (6,2). Os lugares do amor são a casa 

da mãe, que fica “do lado de fora” (vahutz), e debaixo da macieira (8,5b). 

         O sofrimento enfrentado pela “bela” na cidade é personificado, 

especialmente no segundo poema da cidade, em 5,7, pelos “que guardam as 

muralhas” (shomériy hahomôt). No l ivro de Neemias o termo shomeriym é 

usado em para designar os levitas que tinham função de ser guardas das portas 

do Templo de Jerusalém (Ne 11,19). Estariam as fi lhas de Jerusalém se 

referindo a repressão sofrida pelas mulheres, chamadas “estrangeiras”, durante 

a reforma pró-persa de Esdras e Neemias? Esta é uma possibil idade a ser 

analisada no excurso sobre possíveis contextos históricos para as tradições do 

Cântico dos Cânticos. 

           Em Ne 5,5b há indicativos de abusos sexuais contra as moças pobres 

usando o termo hebraico koveshiym, que em Est 7,8 é usado como 

“violentar/forçar” sexualmente397. A violência sexual contra a mulher que busca 

seu amado pode estar presente na denúncia de Ct 5,7a: “Encontraram-me os 

guardas, bateram-me, feriram-me, t iraram o manto de sobre mim”. A venda 

das mulheres com finalidade sexual também parece ser denunciada na conjura: 

“não agiteis, não acordeis o amor até que deseje” (Ct 2,7;3,5;8,4) e 

                                                                                                                                           
396 Tradução própr ia.  
397 Rudi TÜNNERMANN – A reconstrução de Jerusalém,  p.116 (nota de rodapé 107).   
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especialmente no poema contra os irmãos, em 8,8-10. Esta advertência pode ser 

um convite à resistência contra a violência sexual ou a venda de jovens 

mulheres para saldar dívidas familiares.  

5.6.3.2 Consolidando o imaginário das filhas de Jer usalém 
         

         Como foi visto durante a análise do imaginário, a tradição das fi lhas de 

Jerusalém tem com fonte experiências de pessoas que, não se identificando 

com as elites da cidade (rei, corte, mil i tares, sacerdotes, etc), têm uma ligação 

com ela usando-a como indicativo da sua identidade. No entanto, as imagens 

rurais apresentadas por esta tradição podem indicar a vida nos campos anexos à 

grande cidade. Neste imaginário da periferia da cidade encontram-se os 

pastores, suas tendas ou moradias, rebanhos acampados próximos à cidade (cf. 

1,7-8), as adegas ou depósitos de vinho (2,4) e as vinhas (1,6 e 8,12), 

possivelmente de propriedades próximas à cidade (8,5b).  

         Pode-se, então, entender de que as fi lhas de Jerusalém representam um 

grupo de mulheres dos campos próximos à cidade ou que, mesmo morando 

eventualmente intramuros tinham ligação com estes campos. Para reforçar esta 

idéia encontra-se no Antigo Testamento a expressão: “fi lhas de (nome da 

cidade)”, usada para descrever os vilarejos próximos a uma metrópole398. De 

certa forma ao se autodenominar “fi lhas de Jerusalém” elas estariam se 

identificando, ao mesmo tempo, com a cidade e com a população que a 

circundava, em especial, as mulheres.  

         Por outro lado, a presença da árvore sagrada, isto é, a macieira, pode 

indicar que nestes lugares, fora dos muros da cidade, eram celebrados rituais 

mágicos com as suas respectivas conjuras. A tradição de árvores sagradas, 

l igadas a rituais de ferti l idade e sexualidade, nos quais havia uma forte 

participação feminina, está bem documentada nos textos proféticos tanto do 

norte (cf. Os 4,13) quanto do sul (Jr 2,20; 3,6.13; Ez 6,13; Is 57,5). A “casa da 

mãe” pode estar, desta forma, indicando um lugar sagrado para estas mulheres 

mais do que uma categoria l igada apenas ao um grupo familiar.   

                                            
398 Frank S. FRICK. The City in Ancient Israel,  p.57-58. Este pesquisador indica que, às 
vezes, o termo benoteka é usado para denominar de “f i lhas” as vi las próximas a uma grande 
cidade. Em 2 Sm 20,19 a cidade é chamada “mãe em Israel” .  Falar de cidades e vi larejos em 
termos de mães e f i lhas tem, segundo este autor,  impl icações no status da mulher na 
sociedade hebraica,  assim como a mãe cuidava dos f ilhos a grande cidade devia cuidar dos 
seus vi larejos.   
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5.6.4 O imaginário salomônico na tradição canônica 
 

         A cidade nestes poemas é apenas mencionada nominalmente em 3,10-

11, onde há mulheres que são chamadas de “fi lhas de Jerusalém” e de “fi lhas 

de Sião”. No entanto diversas imagens desta tradição apontam para a vida na 

corte: “o rei na sua mesa” (1,12); “os guerreiros de Israel (...) empunham suas 

espadas treinados para a batalha” (3,7b-8); a coroação do rei pela rainha mãe 

(3,11); as “rainhas e (...) concubinas” (6,8), sendo que “pavorosa como 

estandartes” (6,10) e “fi lhas de Jerusalém” (3,10) podem ter sido uma 

apropriação feita a partir de elementos de tradições anteriores.  

         O relacionamento entre as “fi lhas de Jerusalém” e “fi lhas de Sião”, fora 

deste poema, só aparece, no Antigo Testamento, em uma profecia do l ivro de 

Zacarias: 

Estremece de alegria, fi lha de Sião! 
Prorrompe em aclamações, fi lha de Jerusalém! 
Eis que o teu rei vem ao teu encontro; 
Ele é justo e vitorioso, 
Humilde, montado em um jumento, 
sobre um jumentinho novo (Zc 9,9)399. 

 
         O texto mostra que figuras femininas, com os epítetos “fi lha de Sião” e 

“fi lha de Jerusalém”, l igadas à figura messiânica de um rei vitorioso, faziam 

parte do imaginário jerusalemita pós-exíl ico, época em que, como será 

analisado no excurso sobre possíveis contextos históricos, pode também ser 

localizada a origem da tradição canônica.  

         A celebração das bodas e/ou coroação de um rei também é descrita em 

outros textos do Antigo Oriente.  Na cerimônia acádica de coroação do rei 

Izdubar encontram-se alguns dos elementos presentes no poema das bodas de 

Salomão: 

Uma multidão de donzelas l ideram uma gloriosa vanguarda, 
Com rosas trazidas na corrida dos belos mensageiros, 
Com música de trombetas de prata canta a tropa, 
E docemente canta o canto da coroação (...).  
Eles passam, l iderados por donzelas coroadas com flores, 
As que perfumam o caminho com fragrância – para as torres 
E as muralhas e pilares de cada porta de bri lhante ferrolho, 
As grinaldas. Ouvem o canto feliz das donzelas!   
Então canta o coral e todos seus convidados sobem! 
As irmãs, mães, cantam para aquele que nós amamos! 

                                            
399 TEB. 
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Sua glória quem pode cantar, quem pode trazer para nós alegria? 
À esperança e felicidade todos nossos corações estão dedicados. 
Ele vem, nossa esperança e força em toda guerra: 
Nos coroamos ele como nosso rei, nosso Izdubar! 400. 

 
         Esta descrição poética de uma coroação mostra que as antigas tradições 

já incluíam muitas das características presentes em Ct 3,6-11.No entanto, no 

canto acádico, mesmo com presença de fi lhas e mães, a rainha mãe não tem a 

relevância que lhe é atribuída em 3,11. O júbilo das donzelas e a sua 

declaração de amor pelo rei também faziam parte da coroação mesopotâmica.  

Na Mesopotâmia parece ter havido uma relação implícita entre coroação e 

casamento hierogâmico. A cerimônia de coroação celebrava a união entre o 

monarca e as divindades que lhe outorgavam o poder.  

         Segundo indica H. Frankfort, no Egito, como na Mesopotâmia, os 

símbolos reais, como insígnias, cetro e coroa, eram diretamente relacionados 

com divindades femininas chamadas “Dama da Coroa” e “Dama do Cetro”. 

Também chama a atenção que na poesia egípcia, como no poema das bodas de 

Salomão, a ênfase seja dada aos tronos destas divindades, isto é, os lugares 

onde os símbolos eram carregados em procissão 401.  

         Nos textos egípcios de Amarna há duas descrições de coroação realizadas 

na presença das divindades. A primeira começa dizendo: “Vida longa ao Horus, 

grandioso Touro, ‘cujos conselhos são penetrantes’; duas damas, ‘para as quais 

divinos sinais são grandes em Karnak” 402. Outro texto é dedicado ao Deus 

Amon e “sua nobre fi lha Grande-da-Magia”403. Essa Deusa “a grande mágica” 

(the great magician), conforme a denomina H. Frankfort renasce na coroação 

                                            
400 Leônidas Le Cenci HAMILTON. Ishtar and Izdubar (p.17, Column IV),  www.sacred-
texts.com/ane/ iai / ia i05.htm (07.2005).  A crowd of maidens led a glor ious van; With roses 
laden the fa ir  heralds ran,With si lver- throated music chant the throng,And sweetly sang the 
coronat ion song ( . . . )They pass, led by the maidens crowned with f lowers,Who strew the path 
with fragrance;-- to the towers,And wal ls and pi l lars of each door br ight c l ing,The 
garlands. Hear the maidens joyful  sing!  (. . . )Then chant the chorus, a l l  ye hosts above! The 
daughters,  mothers,  sing for h im we love!  His g lory who can sing, who brings us joy?For 
hope and gladness al l  our hearts employ.He comes, our hope and strength in every war:We 
crown him as our k ing, our Izdubar!.  
401 Henr i  FRANKFORT. Kingship and the Gods,  p.245. Conforme o or iginal:  “Lady of the 
Crown”  e “ Lady of the Scepter” .   
402 Wil l iam J.  MURNANE. Text from the Amarna Period in Egypt,  p.230. Conforme o 
or iginal:  “Long l ive the Horus, Mighty Bul l , ’Whose Counsels are Penetrat ing’ ;  Two Ladies,  
‘For Whom Godly Signs are Great in Karnak” .  
403 Wil l iam J.  MURNANE. Text from the Amarna Period in Egypt,  p.232. Conforme or iginal:  
“ Then Amun addressed himself  to h is son, and he proceeded to the king’s house, having 
placed him in front of h im, to the great shrine of h is noble daughter,  Great-of-Magic” .  
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egípcia. Ela, conforme este autor, “é simplesmente a personificação do poder 

da realeza (...) e, portanto, é imanente na coroa”404.  

         No Egito os ritos de casamento hierogâmico e de coroação faziam parte 

do imaginário l igado às divindades de Osíris e Seth, Ísis e Horus. Mas Isis se 

destacou mais na devoção marital e no amor materno cujos ritos foram 

praticados até os tempos do Império Romano405.  

         As cerimônias de coroação em Israel também se relacionavam com a 

divindade nacional através da unção sacerdotal e dos símbolos da soberania 

(cf. 1 Rs 11,12). Nestas cerimônias reais o Sumo Sacerdote, em nome do Deus 

de Israel, declarava a realeza de um novo monarca, colocando-lhe, então, uma 

coroa (nezêr). Mas, nesta descrição, a rainha mãe não tem nenhuma 

participação, nem se menciona nenhuma outra presença feminina como as 

fi lhas de Jerusalém ou as fi lhas de Sião. 

         A terminologia usada para a coroação em Ct 3,11 (“da coroa [va`etaráh]  

com que o coroa [shê`iteráh]  a sua mãe [‘mô]”) não é a mesma que nos textos 

historiográficos. Um termo semelhante ` iterát é usado em alguns textos para se 

referir à coroa tomada de um rei estrangeiro (2 Sm  12,26-31; cf. 1 Cr 20,2); 

ou de forma negativa, porém metafórica, como em Is 28,1.3 (“a orgulhosa 

coroa dos bêbados de Efraim”406), ou ainda, com tom messiânico, em 62,3 

(“serás uma coroa de esplendor na mão do SENHOR”407). 

                  C. F. Keil e F. Delitzsch entendem o poema das bodas de Salomão 

como: “uma graciosa procissão encabeçada por uma marcha indo para 

Jerusalém que atrai a atenção dos habitantes da cidade”408. Mas os mesmos 

autores reconhecem que o único paralelo bíblico para este t ipo de procissão 

matrimonial se encontra em 1 Mc 9,37b-39409: 

(...) os fi lhos de Jambri celebravam um faustuoso casamento: com grande 
pompa eles conduziam de Nabata a noiva. Ela era fi lha de um importante 
personagem de Canaã (...) Erguendo os olhos, viram o noivo, seus 
amigos e seus irmãos que vinham em sua direção com tamborins, 
músicos, e um rico equipamento bélico, no meio de um ruidoso cortejo e 
de todas as bagagens410 . 

 
                                            
404 Henr i  FRANKFORT. Op. Cit . ,  p.107. Conforme or iginal:  “ is simply the personif icat ion of 
the power of royalty (. . . )  and hence is immanent in the crown” .   
405 Henr i  FRANKFORT. Kingship and the Gods,  p.44. 
406 TEB. 
407  Ib id. ,  p.  501. 
408 C. F.  KEIL e F.  DELITZSCH – Commentary on the Old Testament,  p.62. 
409 Ib id. ,  p.62-63. 
410 TEB. 
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         Com no poema das bodas de Salomão, a noiva vai sendo carregada em 

procissão e o noivo escoltado por um contingente armado. Isso pode indicar 

que este t ipo de cerimônia era comum até os tempos do domínio grego sobre a 

Palestina.  

         A menção ao “terror da noite” (pahad baléylôt) também aparece no 

Salmo 91,5 (“Não temerás nem o terror da noite, nem a flecha que voa em 

pleno dia”), mas, no que se refere ao ritual nupcial, este imaginário demoníaco 

é mencionado no l ivro grego de Tobias (6,14b-15a): 

Azarias, meu irmão, ouvi dizer que ela já foi dada sete vezes em 
casamento e todos os seus maridos morreram no quarto de núpcias; na 
mesma noite em que se aproximavam dele morriam. Ouvi alguns dizerem 
que era um demônio que os matava, por isso tenho medo411. 

 
         Se forem consideradas estas informações comparativas junto com as 

“colunas de fumaça” pode se entender que o poema se inspirou em uma 

conjunção de elementos sacerdotais, de rituais das grandes cerimônias de 

casamento e coroação hierogâmica (sejam oficiais ou apenas festivas como nas 

festas do Ano Novo no Egito) e de práticas matrimoniais do pós-exíl io 

helenista com a descrita no primeiro l ivro dos Macabeus. 

         O ambiente monárquico fictício está presente em outros textos 

veterotestamentários da época grega. A novela de Judite é ambientada no reino 

de Nabucodonosor, rei da Babilônia (Jdt 1,1) assim como Daniel (Dn 1,1). A 

novela de Tobias é ambientada no reinado do rei assírio Salmanasar (Tb 1,2). 

Portanto, este imaginário teve grande força até os tempos do judaísmo 

helenístico.  

        O imaginário egípcio, que especialmente no que se refere à participação 

da rainha mãe, pode estar por trás de parte do poema das bodas de Salomão, 

faz parte do contexto no qual se desenvolveu boa parte do judaísmo na 

diáspora. Em Tb 8,1-3 o demônio que matava os homens na noite de núpcias é 

perseguido pelo anjo Rafael até o Egito. 

         Há, portanto, indicativos que reforçam a idéia de se tratar de um 

imaginário tardio, alusivo à corte salomônica em Jerusalém e seu harém (6,8-

12), escolhido por esta tradição para ressignificar o amor erótico apresentado 

pelos poemas que, até esse momento, faziam parte desta coletânea, intitulada, 

pela tradição canônica, “Cântico dos Cânticos de Salomão”.  

                                            
411 TEB. 
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EXCURSO: Possíveis Contextos Históricos para as 
tradições do Cântico dos Cânticos 
 
         A pesquisa terminológica e esti l ística, assim os imaginários 
apresentados pelas diferentes tradições podem indicar possíveis contextos 
históricos para cada uma delas acrescentando, à seqüência redacional a 
seqüência histórica. Desta forma podem ser elencados os fatores históricos que 
teriam levado à sistematização desta poesia na Bíblia Hebraica e à participação 
de cada tradição, com suas características particulares, no processo de 
composição do Cântico dos Cânticos.  
         Os contextos históricos, mesmo que sempre possam oferecer informações 
importantes para a interpretação destes poemas de amor erótico, não são 
essenciais para sua interpretação. Como se verá a seguir, em algumas tradições, 
os contextos históricos poderiam se dispensados porque os poemas não 
refletem apenas um momento da história, mas uma vivencialidade que pode ter 
perpassado vários contextos históricos. Por outro lado, por não ser uma poesia 
histórica, o Cântico dos Cânticos, como um todo e em cada tradição em 
particular, não tem o objetivo de descrever uma época, mas de cantar o amor. 
Esta mesma característica torna a busca contextual um tanto difíci l  e, em 
alguns casos, bastante hipotética. Razão pela qual é apresentada em excurso. 
Por outro lado, apresentar esta parte dos resultados da pesquisa permitirá que 
os/as leitores/as possam avaliar por si mesmos/as até que ponto estas conexões 
contextuais podem auxil iar no entendimento do sentido e do desenvolvimento 
do processo de composição do Cântico dos Cânticos. 
          Para organizar os dados e as hipóteses contextuais se seguirá a 
seqüência diacrônica redacional à qual se chegou a partir dos estudos 
anteriores412. Nesta seqüência aparecem em primeiro lugar os poemas 
camponeses (coletânea de Sharon e coletânea do Líbano), depois os poemas 
wasf, os poemas das fi lhas de Jerusalém e, por últ imo, os poemas canônicos.  
         Os dados mostram a possibil idade de que partes da coletânea possam ser 
pré-exíl icas, como foi mencionado em relação aos poemas camponeses e wasfs 
(anteriores a 598/97 a.C.; quando é levada para Babilônia a primeira leva de 
exilados de Judá413). Outras tradições podem ser localizadas no pós-exíl io, isto 
é, após 538 a.C. (data da vitória do Imperador Persa Ciro, que determina o 
retorno dos exilados da Babilônia414). A apresentação dos dados e hipóteses 
será feita primeiramente em relação as possíveis tradições pré-exíl icas e, 
depois, aquelas que podem ser localizadas no pós-exíl io.  

                                            
412  A seqüência diacrônica é descr i ta no i tem 4.7.2 e desenhada no esquema al i  apresentado. 
413 Hebert  DONNER. História de Israel,  p.  433.  
414 Georg FHORER. História da rel ig ião em Israel,  p.  411-412. 
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I. Origens pré-exílicas do Cântico dos Cânticos  
 
         Os poemas camponeses (Coletânea de Sharon e Coletânea do Líbano) 
apresentam maior dificuldade de enquadramento cronológico. A vida 
camponesa e seu imaginário da ferti l idade perpassa toda a história da 
antiguidade desde seus tempos mais remotos.   
        Como foi visto, tanto na análise l i terária quanto no estudo do imaginário, 
há indicativos, pela sua conexão e proximidade, de que a tradição wasf tenha 
sido responsável pela redação das tradições camponesas. A coletânea do Líbano 
parece ainda mais próxima podendo ser resultado de um culto estatal realizado 
naquela região. Sendo assim, para determinar o contexto dos poemas 
camponeses um bom ponto de partida é determinar sua l igação com a tradição 
wasf. 
         Os poemas wasf podem ser considerados, pelas características da sua 
poesia já levantadas por este estudo, como uma tradição artesanal de Israel do 
norte nos tempos pré-exíl icos. O epicentro desta tradição parece estar em 
Tirza, capital do Reino do Norte (Ct 6,4) entre 928 e 876 a.C. Tendo esta 
cidade como principal referência, a tradição wasf difici lmente tenha se 
originado antes deste período e pode ter continuado, pelo menos, até a 
destruição da cidade pelos assírios em 722 a.C. Possivelmente a tradição wasf 
foi a primeira sistematização dos poemas camponeses, sendo redigida quando 
Tirza tornou-se capital de Israel (norte) sob o reinado de Jeroboão I (931-927 
a.C.), e especialmente sob seu fi lho Nadabe (928-906 a.C.)415.  
         Tell el-Fara (norte) foi identificada como sendo a cidade de Tirza por W. 
F. Albright416 e escavada primeiramente por R. De Vaux entre 1946 e 1960. Esta 
cidade existiu, como centro populacional, desde o Bronze Antigo (3100-2200 
a.C.), já como cidade real cananéia, até o Bronze Médio (2500 a.C.), quando 
foi abandonada seguindo o declínio da urbanização que atingiu toda a Palestina 
nessa época417. A urbanização foi retomada no Bronze Médio (a partir de 1700 
a.C.)418 seguindo ininterruptamente até 722 a.C., quando foi destruída pelos 
assírios. 
         Na época em que se tornou capital do Reino de Israel a cidade passou de 
uma pacata vila interiorana a uma cidade aristocrática419. Os wasf também 
refletem este luxo das elites mencionando objetos de ouro (5,11.14.15) e  
marfim (cf. Am 6,4a; 1 Rs 22,39; Ct 5,14; 7,15)420.  A elevação da cidade ao 
status de capital do reino que pode ter sido a motivação para composição dos 
poemas wasfs e a compilação dos poemas camponeses.  
         Tirza, desde seus primórdios cananeus, esteve l igada a cultos da 
ferti l idade. No Bronze Antigo já há evidências da existência de um templo 

                                            
415 Dale W. MANOR. Tirzah (p lace),  Anchor Bib le,  Vol.  6,  p. 573 (cf.  1 Rs 14,1-18).  
416 W.F. ALBRIGHT. The Archaeology of Palest ine,  p.  129; e também R. De VAUX (El-Far ’a  
Tel l ,  North,  p.395).  No entanto esta ident i f icação é colocada em dúvida por V. Fr i tz (The 
City in Ancient Israel,  p.96-97) mas, este autor não apresenta al ternat ivas sobre outra 
possível ident i f icação do sít io nem aceita o fato de ter  enr iquecido durante a época em que 
ter ia sido a capital  israel i ta.  V.  Fr i tz é uma voz isolada contra a ident i f icação de Tel l  El-
Far ’a norte com a cidade bíbl ica de Tirza.   
417 R. De VAUX .  El-Far ’a Tel l ,  North,  p.398 e Michael AVI-YONAH. Encyclopedia of 
Archaeological  Escavat ions in the Holy Land,  p.648.  
418 Ib id. ,  p.400. 
419 R. De VAUX .  Ancient Israel,  Vol.  I ,  p.72. 
420 Hebert  DONNER. História de Israel,  p.309. Donner indica que o marf im fo i  uma 
característ ica marcante da dinast ia de Omri-Acabe: “de fato foram encontrados em Samaria 
cem vár ios est i los egipcizantes”.   
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nesta cidade421. No Bronze Médio, quando foi retomada sua urbanização, as 
escavações descobriram a existência de um templo subterrâneo, seguramente 
l igado ao culto de Anat que descia ao Xeol para resgatar seu noivo e irmão, 
Baal, ri tuais que aconteciam entre a época da floração e a colheita da uva422.  
Após 1500, no Bronze Recente, Tirza não apresenta muitas pistas 
arqueológicas, mas há uma estrutura que pode ser identificada com um templo. 
Dentro desse local foi encontrada a imagem de uma divindade feminina 
possivelmente de origem egípcia423. Ingressando na época israelita, pré-estatal, 
a cidade apresenta um lugar de culto que os/as arqueólogos/as denominam de 
“templo da porta”. Neste local havia uma massebah, ou estela de pedra, onde 
se efetuavam libações424. Essa instalação continuou a existir até a destruição da 
cidade no século 8o a.C. Também a evidências de cultos próximos a Tirza, 
como o do chamado “Sítio do Touro” (Bull Site) entre Dotan e Tirza. Nesse 
local de culto havia um círculo de 20 pedras largas que, no centro, 
comportariam uma árvore sagrada e, no leste um massebah, onde também havia 
uma imagem de bronze de um touro ou bezerro decorado, originalmente, com 
pedras preciosas. Por não haver traços de assentamento ao redor do santuário 
acredita-se que fosse um lugar de peregrinações425.  
         Portanto, Tirza sempre foi ponto de referência religioso tanto para 
cananeus quanto para israelitas. Seguramente este foi um dos fatores, senão o 
fator principal, para ser escolhida capital. Segundo J. Hayes e M.J. Mil ler, a 
capital de um reino, assim como acontece em Israel, t inha uma “natureza 
cúlt ico-polít ica” (cult-polit ical nature)426. Pode, então, ter havido a 
necessidade de integrar as tradições camponesas com o novo status real da 
cidade. Também isso pode explicar o cuidado com que as tradições camponesas 
foram compiladas já que, boa parte da população de Tirza, deveria continuar 
fortemente vinculada à produção agrícola e pastori l.  
         Em algum momento do desenvolvimento de Tirza como capital, ela se 
tornou base mil itar (“pavorosa como estandartes”, 6,4b). Ali se encontrava o 
chefe dos carros de guerra de Israel, chamado Zimri, que tentou usurpar o 
trono em 884 a.C. Mesmo depois de ter deixado de ser capital, no sexto ano do 
reinado de Omri (Amri), em 878 a.C., Tirza continuou a ser uma base mil itar. 
O líder mil i tar Manaem, que governou entre 747 e 738, levantou-se desde Tirza 
contra Salum, usurpador do trono de Zacarias, últ imo governante da dinastia de 

                                            
421 R. De VAUX. El-Far ’a Tel l ,  North,  p.398. 
422 Ib id. ,  p.400. Anton JIRKU, The world of the Bible,  p.44, indica que há evidências em 
vár ios sí t ios arqueológicos da existência de cultos subterrâneos de sangue para a Deusa 
Anat.  Estes r i tuais coincid iam com o Ano Novo Sír io e depois também com a festa judaica 
dos Tarbenáculos.   
423 Dale W. MANOR. Tirzah (p lace),  Anchor Bib le,  Vol.  6,  p. 576. Georg FOHRER (História 
da Rel ig ião em Israel,  p.45) e Walter  A. MAEIR I I I ,  Anat/Deity;  In Anchor Bib le,  Vol.  1,  
p.226, coincidem em apontar que as característ icas da imagem encontrada vinculam-na com 
o culto egípcio,  e este úl t imo, a vincula especif icamente ao culto à Deusa Anat.  Veja a 
imagem em R. De VAUX. El-Far ’a Tel l ,  North,  p.402. 
424 Dale W. MANOR. Op. Cit . , p. 576. Michael AVI-YONAH. Encyclopedia of 
Archaeological  Escavat ions in the Holy Land,  p.220, f ig.69. Karel  van der TOORN. Family 
Rel ig ion in Babylonia,  Syria and Israel,  p.243, af i rma que a cont inuidade cúlt ica cananeu-
israel i ta se deu nas montanhas centrais da Palest ina,  observada em Tirza e Siquém; sendo 
que, em Tirza,  a cont inuidade acontece na porta da cidade. A função cultual  se dá através de 
um altar  para l ibações e quatro pi lares erguidos ao longo de uma estrei ta passagem que leva 
para a porta inter ior  da cidade. 
425 Karel  van der TOORN. Op. Cit .  p.244-245. 
426 John HAYES e Maxwel l  J .  MILLER. Israel i te and Judean History,  p.387. 
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Jeú (2 Rs 15,13-22)427. O caráter mil i tar da cidade de Tirza pode também 
explicar o poema da égua dos carros do faraó (Ct 1,9-11) e toda a l inguagem 
militar presente no gênero l i terário wasf.  
         Uma das mais fortes campanhas mil itares egípcias, após a constituição 
da monarquia em Israel, aconteceu com o Faraó Shoshenk I (chamado Sisaque 
no texto bíblico, 1 Rs 14,25). Conforme os registros egípcios, a campanha de 
Shoshenk I (945-924 a.C.428) foi principalmente contra o recém formado Reino 
de Israel. A submissão de Israel ao Faraó Shoshenk I teria nesse poema sua 
imagem evocativa correspondente à época de Jeroboão I ou seus sucessores, 
que transformaram Tirza em capital. 
         As referências geográficas presentes nos wasf também os aproximam das 
tradições camponesas, especialmente da Coletânea do Líbano (cf. Ct 4,8 e 4,6; 
5,15; 7,5). Nas proximidades Gileade e Mahanaim se realizavam rituais da 
ferti l idade como os registrados em Jz 11,30-40 e Jz 21,19-21. Gileade ganhou 
importância no século 9o a.C. (quando Tirza era capital de Israel). Neste 
período a região foi ocupada por Israel (Am 1,3). Pode que a menção de 
Gileade nos wasf (Ct 4,1c; 6,5c) tenha, indiretamente, a função polít ica de 
reforçar o vínculo entre o reino de Israel, sua capital Tirza, e este território429. 
Assim, Gileade, que é mencionado indiretamente na coletânea de Sharon 
(2,17), passa a ser definit ivamente identificado no wasf do capítulo 4 (4,1b).  
         Também há referências que aparecem diretamente nos poemas 
camponeses, como a menção a Teman, como vento sul, no últ imo poema da 
coletânea de Sharon (Ct 4,16a). Segundo indica K. van der Toorn, o salmo de 
Habacuque, que contém a expressão “Eloah vem de Teman” (Hb 3,3), assim 
como a inscrição encontrada em Kuntilet ‘Ajrud (“Yahweh de Teman”), 
vinculariam esta referência a uma espiritualidade do norte que indicava que 
Javé tinha chegado do sul430.   
         Por outro lado, os wasfs, apresentam referências geográficas próprias 
que os relacionam com o “monte Carmelo” (Ct 7,6a), com a Síria (“vigiando 
diante de Damasco”; 7,5); com a Fenícia (“pedra de Tarsis”; 5,14), com 
Jerusalém (6,4) e com o Egito (1,9). Esta combinação de referências também 
pode se encaixar no desenvolvimento histórico do reino de Israel. 
            O monte Carmelo, além de ser um importante local de culto a Baal431, 
foi uma importante referência religiosa e polít ica para os monarcas do norte (1 
Rs 18).  
         O relacionamento tanto com a Síria, quanto com o Egito, teve momentos 
pacíficos e confl i t ivos.Nos primeiros anos do reinado de Jeroboão I seu reino 
foi invadido pelo faraó Shoshenk I. Segundo entende H. Donner, a ameaça 
egípcia impossibil i tou que este rei fixasse uma capital definit iva devendo fugir 
de Siquém para Penuel, na Transjordânia, escolhendo finalmente Tirza432. Isso 
explicaria por que a memória dos carros de guerra do faraó estava tão viva 
nesta época (cf. Ct 1,9).  
         A relação amigável com os Sírios (Arameus) parece ter acontecido desde 
os primórdios do reino de Israel. Há informações de um acordo de paz, que 
incluiu relações comerciais, culturais e religiosas, entre o rei Baasa (906-883 
a.C.) e o rei da Síria, relação que só teria sido desfeita pelo tributo oferecido 

                                            
427 Herbert  DONNER. História de Israel,  p.  349. 
428 Herbert  DONNER. História de Israel,  p.528. 
429 Karel  van der TOORN. Family rel ig ion in Babylonia,  Syria and Israel,  p.262-263. 
430 Ib id. ,  p.285,325-326. 
431 Roland de VAUX. Ancient Israel,  Vol.  I I ,  p.308,438. 
432 Herbert  DONNER. Op. Cit . ,  p.281. 
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pelo rei Asa de Judá (1 Rs 15,16-19). A relação com a Síria após o reinado de 
Baasa carrega algumas contradições históricas. Para H. Donner, os relatos das 
guerras do rei Acabe contra a Síria (1 Rs 19-20) devem ser uma transposição 
histórica feita pelos historiógrafos deuteronomistas. O que consta como mais 
fidedigno é a aliança antiassíria l iderada por Adad (de Damasco) com 
participação do rei Acabe (de Israel)433. Para K. van der Toorn, com Omri e 
Acabe os arameus passaram a influenciar o reino434. Esta relação parece 
explicar, melhor do que em outras épocas da história de Israel, a presença do 
gênero l i terário wasf, como reflexo de um possível relacionamento cultural 
com a Síria. 
         Desta forma o contexto Israelita do norte, no pré-exíl io, durante os anos 
da existência de Tirza como capital (878-722 a.C.) se apresenta, à luz destas 
conexões, como o contexto histórico ideal para o surgimento da poesia wasf 
reunindo também as tradições camponesas de Sharon e do Líbano. 

II. As tradições do Cântico dos Cânticos no pós-exí lio 
jerusalemita 
 
         A protagonista dos poemas das fi lhas de Jerusalém trabalhava nas vinhas 
(Ct 1,6b), t inha contatos com pastores de ovelhas (1,7) e participava do 
ambiente citadino (3,1-2 e 5,2a.3-6).  
        Uma primeira pista para encontrar o possível contexto histórico desta 
tradição vem da palavra usada para “ruas” (shewáqiym). Este termo não é de 
uso comum no Antigo Testamento. Em geral o termo usado para “ruas” é 
“ hutzôt” (2 Sm 22,43; Jó 5,10; Is 51,20; Lm 2,19.21 e Zc 9,3;10,5). A palavra 
shewáqiym pertence a um grupo restrito de textos, entre os quais Pr 7,8a 
(“Atravessando na rua – bashúq – pela esquina...”) e Ecl 12,4-5 (“os portões na 
rua - “bashuq” – fechar-se-ão [ ...]  e voltam na rua as carpideiras”; todos eles 
apontando para o pós-exíl io persa e grego. 
         Provérbios 1-9, segundo indica o estudo de H. C. Washington, mostra, 
assim como os textos de Esd 9-10 e Ne 10,31, que, no pós-exíl io persa, 
especialmente na metade do século 5o, houve a rejeição oficial das chamadas 
“mulheres estrangeiras ou estranhas” (cf. Pr 2,16-19; 5,1-23; 6,24-35; 7,5-27 e 
9,13-18). Para os compositores destes ditos, estas mulheres eram um antit ipo 
da sabedoria435. Assim se estabelece o confl i to entre a nova ordem sacerdotal 
pró-persa e os grupos de mulheres excluídas. O uso desta terminologia para a 
cidade indica se tratar de um período após a sua reconstrução sob Neemias que 
continua em textos posteriores como Eclesiastes.  O termo usado nos poemas 
das fi lhas de Jerusalém para “praças” é mais comum no Antigo Testamento, 
mas também aparece em textos de forte caráter exíl ico e pós-exíl ico como Lm 
2,11-12 e Zc 8,4.  
         A topografia acidentada de Jerusalém, com os vales de Kedron e de 
Hinom que rodeiam a cidade, fez com que não existissem muitos lugares aptos 
para construir praças. Só na época de Herodes Agripa estes vales foram 
                                            
433 Herbert  DONNER. História de Israel,  p.304-305. A inscr ição que indica a al iança entre 
Sír ia e Israel encontra-se no chamado Monól i to,  coluna I I ,  l inhas 79-102. O autor entende 
que os relatos de 1 Rs 19-20 devem corresponder ao reinado de Jeú, quando sim houve uma 
relação claramente confl i t iva com a Sír ia.  
434 Karel  van der TOORN. Family rel ig ion in Babylonia,  Syria and Israel,  p.328-329 e 340-
341. 
435 Harold C. WASHINGTON. The Strange Woman, In  Syria-Palest ine and the Mission of 
Ezra and Nehemiah,  p.217. 
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completamente alcançados pela cidade. As evidências arqueológicas mostram 
que a Jerusalém da época de Davi era muito pequena para corresponder a esta 
descrição e a cidade de Salomão se desenvolveu, mais do que ao redor de 
praças, ao redor do Templo436. 
         Jerusalém como cidade pós-exíl ica foi equipada com ruas e praças. A 
reconstrução das muralhas por Neemias foi um evento significativo para a 
população jerusalemita da época. As muralhas reintegravam a Jerusalém o 
status de cidade, dava-lhe novas possibil idades comerciais e a tornavam uma 
base mil itar. Para Robert B. e Mary P. Coote:  
 

Neemias usou o censo para reassentar uma décima parte de cada vila em 
Jerusalém, criando uma nova população urbana fortificada sob seu 
controle para cuidar das vilas controladas por ele (...) a muralhas 
reconstruídas da cidade eram abertas somente ao meio dia para 
mercadores não-judeus e no Sabbath era proibido comerciar a qualquer 
pessoa437. 

 
         A justif icativa imperial para fortif icar Jerusalém teria sido a contenção 
da revolta egípcia entre 460-440 a.C. A mesma política beneficiou a 
restauração do templo de Elefantina na i lha de Yeb no Nilo438. Assim, a 
motivação para reconstruir a cidadela do Templo foi mais mil i tar do que 
religiosa como evidencia o uso da expressão “habiyráh ‘éshêr-labaiyt” (Ne 
2,8) que em aramaico corresponde a “fortif icar”439. 
         Junto com as muralhas e portões foi também constituída uma guarda da 
cidade cujo comando ficou sob a responsabil idade do irmão de Neemias, 
Hananias (Ne 7,1)440. Esta guarda da cidade foi chamada “sho’erim” (“guardas 
da porta”). No entanto, a guarda mencionada em Ct 3,3 e 5,7 é “shomeriym” 
(3,3a; cf. 5,7a). No l ivro de Neemias o termo “shomeriym” é usado para 
designar os levitas que tinham função de ser guardas das portas do Templo de 
Jerusalém (Ne 11,19). Em todo caso, o termo “shomeriym” ou “shomér” se 
refere a guardas empossados pelas novas autoridades de Jerusalém no período 
das reformas de Esdras e Neemias.  
         Quando os poemas das “fi lhas de Jerusalém” denunciam os guardas da 
cidade podem estar se referindo tanto aos guardas do templo quanto aos 
guardas das portas da cidade. Todos eles representavam as autoridades oficiais 
no contexto da reconstrução das muralhas de Jerusalém. Observe-se que os 
guardas que “fazem a ronda na cidade” (Ct 3,3a e 5,7a) são também vinculados 
às muralhas; outro grande símbolo da nova ordem pró-persa (cf. 2,8.13; 4,7 e 
12,31.37).     
         Mas, que mulheres seriam estas que vêem a cidade tão negativamente? 
Seriam apenas as mulheres dos povos vizinhos, casadas com homens naturais 
de Judá? Seriam mulheres judaítas discriminadas pela nova ordem sacerdotal 

                                            
436 Kathleen KENYON. Royal Cit ies of the Old Testament,  p.  30. 
437 Robert  B.  e Mary P. COOTE. Power,  pol i t ics,  and the making of the Bibl ie,  p.78-79. 
Nehemiah used the census to resett le one tenth of every vi l lage into Jerusalém, creat ing a 
new urban fortress populat ion under h is contro l  and keeping the vi l lages hostage to h im 
(. . . )  the rebui l t  c i ty wal ls were opened only at midday to admit non-Judean traders and the 
Sabbath ban on trade was enforced on everyone. 
438 Keneth G. HOGLUND. Achaemenid  Imperia l  Administrat ion in Syria-Palestine,  p.92 e 
211-212.  
439 Ib id. ,  p.  209-210. 
440 Ib id. ,  p.  215. 
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pró-persa? A referências bíblicas indicam que as primeiras vít imas da 
segregação promovida na reforma pró-persa foram mulheres naturais de outros 
povos: cananéias, hetéias, ferezéias, jebuséias, amonitas, moabitas, egípcias e 
amorréias (cf. Esd 9,1 e Ne 13,23).  
         No entanto, especialmente com Esdras, parece que todas as mulheres que 
não faziam parte da “golah”, isto é, das famílias exiladas e repatriadas da 
Babilônia, eram consideradas “estrangeiras”441. Em Esd 10,11 a segregação se 
dirige a dois grupos: “os povos da terra” e “as mulheres estrangeiras”. T. 
Ezkenazi e E. Judd entendem que as mulheres banidas podiam também ter sido 
judaítas ou israelitas que não pertenciam às famílias da “golah” e que diferiam 
do grupo dos descendentes dos exilados por diversas razões, inclusive por 
práticas religiosas (cf. Jr 52,16)442. Neste caso as mulheres banidas, quando 
naturais de Judá, podiam ser classificadas dentro dos “povos da terra”. Deve-se 
considerar que, de toda a população de Jerusalém na metade do século 5o, 
apenas dez por cento eram da “golah”, o que pode dar uma noção da dimensão 
da repressão perpetrada contra as mulheres e suas famílias nesta época443.  
         O trabalho forçado nas vinhas (Ct 1,7 e 8,11-12) também pode ser 
compreendido neste mesmo contexto. Segundo indica a pesquisa de R. 
Tünnermann, na época de Neemias “o império ainda podia recrutar pessoas 
para trabalhos na agricultura ou nas construções”, assim os detentores das 
terra, isto é as famílias da golah, possivelmente chamados de “fi lhos da minha 
mãe” em Ct 1,7, “ganhavam uma renda pela administração e repassavam ao rei 
o valor pelo arrendamento”. A moeda oficial para o pagamento deste 
“arrendamento” era uma moeda de ouro, chamada “dárico” sob Dario I sendo 
que as moedas locais eram de prata. Os valores dos arrendamentos passaram a 
serem calculados em moedas de prata444. Este contexto explica melhor do que 
nenhum outro o sentido da denúncia de Ct 8,11: “Havia uma vinha de Salomão, 
em Baal-Amon, deu a vinha para os cuidadores, cada um trazia pelo seu fruto 
mil pratas”. 
         A denúncia de uma possível “venda” da irmã moça por parte do seus 
irmãos pode refletir à situação vivida pelas famílias empobrecidas no pós-
exíl io persa. Para R. Tünnermann, algumas famílias se viram obrigadas a 
vender fi lhos e fi lhas como escravos. Em Ne 5,5b, segundo interpreta este 
autor, se “indica que muito provavelmente as moças eram abusadas 
sexualmente445.  
         Desta forma os poemas de amor erótico do reino de Israel (camponeses e 
wasfs) teriam levado aproximadamente de 200 anos para ser ressignificados, 
por primeira vez, por uma tradição sulista. Os poemas, durante esse tempo, 
podem ter sido preservados em festas populares promovidas pelos refugiados 
do norte, junto aos seus novos vizinhos judaítas, nas proximidades de 

                                            
441 Daniel  L.  SMITH-CHRISTOPHER.The mixed marr iage in Ezra 9-10 and Nehemiah 13,  p.  
257. 
442 Tâmara C. EZKENAZI e Eleanore P. JUDD. Marriage to a Stranger in Ezra 9-10,  p.  269 
– 270. Sandro GALLAZZI (Teocracia sadocita,  p.79) fala de que “o confl i to é de judaítas 
contra judaítas”,  isto é,  entre i rmãos/ãs. 
443 Idem.,  p.  275-276. 
444 Rudi TÜNNERMANN. A reconstrução de Jerusalém e a reorganização de Judá,  p.15-
16,111-112. O autor anal isa a queixa formulada a Neemias em Ne 5,1 onde “o povo e suas 
mulheres” acusam “seus irmãos judeus” de ser seus opressores. Neste sent ido autor enfat iza 
que “a menção às mulheres não deve ser considerada uma simples casual idade ( . . . )  o papel 
de l iderança desenvolvido pelas mulheres ( . . . )  As mulheres haviam f icado sozinhas sem seus 
f i lhos ( . . . )  vendo a sobrevivência das suas f i lhas ameaçada”.  
445 Ib id. , Judá,  p.  112 e 116. 
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Jerusalém. O poema da “casa do vinho” (Ct 2,4-7) pode ser um indicativo do 
contexto festivo onde foram conservadas as tradições originárias do norte. 
Segundo indica a pesquisa de K. van der Toorn, as evidências arqueológicas 
mostram que a maior parte dos israelitas, após a destruição de Samaria em 722, 
se refugiaram em Jerusalém e suas vizinhanças (cf. Is 7,3; 10,20-21; 11,13). 
Também os textos parecem indicar que os efraimitas não abandonaram sua 
identidade, mantendo suas próprias práticas religiosas e culturais. O mais 
importante exemplo desta continuidade religiosa e cultural do norte no 
ambiente judaíta é representada pela presença dos Recabitas446. 
         Os poemas de amor erótico do norte foram, então, usados na animação de 
banquetes. Mesmo depois da sua redação final, já consagrada pela vinculação 
dos poemas à figura de Salomão, esta coletânea continuou a animar este t ipo de 
festas447. A repressão promovida pela reforma de Esdras e Neemias 
transformou, então, através da tradição das fi lhas de Jerusalém, os cânticos 
festivos em cânticos de resistência.  
          
                 Chega-se, assim, à redação final que, neste estudo, denomina-se 
tradição canônica. A primeira pista sobre um possível contexto histórico para 
esta tradição encontra-se no uso do termo ’apireyôn traduzido como 
“palanquim” em Ct 3,9. Segundo R. Murphy este termo tem paralelos tanto no 
grego foreîon quanto no persa upariyona448. J. Snaith apresenta uma melhor 
argumentação contextual ao indicar que o termo foreîon é freqüentemente 
encontrado na l i teratura grega a partir do século 4o a.C. Desta forma, o poema 
das bodas de Salomão só pode ter sido escrito depois do começo do domínio 
grego na Palestina.     
        Há também paralelos entre a l inguagem dos poemas canônicos e textos 
bíblicos tardios, sendo que alguns deles aparecem exclusivamente na versão 
grega do Antigo Testamento como Zacarias 9,9; Tb 6,14 e Est 2,12.  
         O termo usado para “mercador” (rokél) é um hapax que a Septuaginta 
traduz como murepsou, isto é, “perfumista” assim como em Eclo 49,1 (“A 
lembrança de Josias é uma mistura de incenso preparada pelos cuidados de um 
perfumista” 449).  
         O t i tulus (Ct 1,1) que atribui o Cântico dos Cânticos a Salomão tem 
paralelo com o refrão característico de Eclesiastes, havél havalim (Ecl 1,2.14; 
2,1.11.15.19.21.23.26; entre outras). Este tipo de expressão também aparece 
em outros textos tardios como Dn 2,37 e Esd 7,12 (“rei dos reis”). Outra 
relação entre o poema das bodas de Salomão e Eclesiastes é apontada por A. e 
Ch. Bloch para os quais a expressão “feito para si”, em 3,9, tem paralelo com 
Ecl 2,5-6: “fiz para mim jardins e pomares” e “fiz para mim reservatórios de 
água”450.  
         Mas, além da mera semelhança de expressões idiomáticas a l i teratura 
pós-exíl ica apresenta a tendência generalizada de atribuir todos os cânticos do 
Antigo Testamento ao rei Salomão. Essa tendência, que pode ter começado com 

                                            
446 Karel  van der TOORN. Family rel ig ion in Babylonia,  Syria and Israel,  p.343-345. a 
autora toma a expressão hebraica sheár yáshûb,  isto é,  “resto” ou “remanescente” como 
referência aos refugiados do norte.  
447 Este assunto fo i  c i tado na nota de rodapé no2. Para Akiba, “aquele que vibra sua voz no 
canto do Cântico dos Cânticos nas casas de banquete e trata-o como um t ipo de canção 
(zemir)  no tem parte no mundo que há de vir ”  (Tosefta,  Sanedr in XII  10).  
448 Roland MURPHY. The Song of Songs,  p.149. 
449 Ib id. ,  p.1323. 
450 Ar ie l  e Chana BLOCH – The Song of Songs,  p.164. 
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o Cântico dos Cânticos, é evidente no Targum pelo qual Salomão teria falado 
com Deus através de dez cânticos sendo, dentre eles, o nono, o Cântico dos 
Cânticos451. 
          Estas referências podem colocar a redação canônica no fim do domínio 
persa e começo do domínio grego. Esta tradição teria atribuído a autoria a 
Salomão como acontece com Eclesiastes. Como se verá no comentário final, a 
idéia de “mulher” que transmitem os poemas canônicos é a visão de mulher 
“ideal” dos textos sapienciais deste período. 

III. Estabelecendo uma seqüência cronológica para a s 
tradições do Cântico dos Cânticos 
 
         Com estes dados pode ser desenhado um quadro cronológico do processo 
de formação do Cântico dos Cânticos, passando por três momentos: 

a. As fontes orais camponesas antigas (Coletânea de Sharon e Coletânea do 
Líbano) foram compiladas e sistematizadas pela tradição wasf, no Reino 
do Norte entre os séculos 9o e 8o a.C., com a cidade de Tirza como 
epicentro tradit ivo. 

b. A tradição das Filhas de Jerusalém foi composta na metade do século 5o, 
recolhendo os poemas originais do Cântico dos Cânticos, de origem 
nortista, a partir do seu uso popular, transformando-os em um canto de 
resistência durante a reforma de Esdras e Neemias, especialmente contra 
o trabalho forçado nas vinhas (1,7), o arrendamento de terras (8,11-12), 
a comercialização de mulheres ou sua concessão como penhor de dívidas 
(8,8-10) e a proibição de casamentos mistos. 

c. A tradição canônica, pela semelhança do t i tulus e outros termos com 
Eclesiastes, a atribuição de cânticos a Salomão, e o vínculo entre a visão 
de mulher presente na sabedoria tardia e nos poemas canônicos, pode 
pertencer ao fim do período persa e começo do período grego, entre os 
séculos 4o e 3o a.C.  

                                            
451 Marvin POPE. Song of Songs,  p.296. 
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6. O AMOR PLURAL NO CÂNTICO DOS CÂNTICOS 

 
         A coletânea do Cântico dos Cânticos não trata de outra coisa que 

não seja o amor, mais precisamente o amor erótico. Este “amor erótico” 

pode ser entendido através de diferentes percepções, conforme se reflete 

em cada tradição e na forma como as tradições ressignficaram umas as 

outras. Na antiguidade, o amor podia ser declarado com uma intensidade 

e l inguagem muito semelhante à usada para falar de uma divindade 

(erotismo místico), para exaltar um rei (erotismo polít ico), ou para se 

dirigir a um/a amante (erotismo sexual).  

         O conjunto de poemas do Cântico dos Cânticos, assim como toda a 

poesia de amor do Antigo Oriente, tem como marca sua profunda 

corporeidade. O amor é sempre sentido, vivenciado nos corpos, no nível 

sensorial. Por isso, a expressão do amor, tanto no seu vocabulário quanto 

no seu imaginário, reflete uma vida integral. Esse entendimento, que não 

é exclusivo da antiguidade, é bem resumido por A. Terrin ao afirmar que: 

“tratar de amor significa confrontar-se com a vida toda”452. G. Durand, 

quando trata da imaginação simbólica, lembra que S. Freud alertou para 

o fato de que “a causa geral da vida psíquica é (...) a tendência sexual ou 

l ibido”. Por outro lado, o mesmo autor acusa S. Freud de aplicar uma 

visão l imitada a “causalidade psíquica” admitindo que nem toda 

causalidade, especialmente no campo da l inguagem e do imaginário, tem 

de ser forçosamente orgânica453.  

         O erotismo do Cântico dos Cânticos é evidente mesmo tendo 

enfrentado, no decorrer da história de interpretação, tentativas de 

descorporalizá-lo. J. W. Correia da Silva apresenta uma bem elaborada 
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análise das tendências fi losóficas que tentaram enquadrar o conteúdo 

poético do Cântico dos Cânticos dentro de princípios preconcebidos. 

Segundo este autor, através do paradigma corporal maniqueísta, se 

manifestou “certo desprezo pelo corpo, implicando na hosti l idade contra 

o sexo e a mulher”; o paradigma órfico-platônico caracterizaria “o corpo 

como sendo sepulcro, prisão e peso para a alma imortal”; o paradigma 

aristotélico-tomista diria que “a alma é forma do corpo”, enquanto que o 

paradigma cartesiano propõe “um dualismo radical entre corpo e 

alma”454.  

         O estudo das tradições, através dos seus vocabulários, imaginários 

e a suas relações com o pensamento do Antigo Oriente, têm permitido 

uma abordagem que não precisou recorrer a qualquer referência a priori 

que não sejam aquelas oferecidas pelo texto e suas conexões teológicas e 

culturais. Mesmo sendo uma interpretação que, como afirma C. Geertz, é 

“uma adivinhação dos significados, uma avaliação das conjecturas e um 

traçar de conclusões explanatórias a partir das melhores conjeturas”455. 

         Neste caso, as “conjeturas” provêm de três fontes: o vocabulário 

característico de cada tradição, o imaginário específico de cada tradição 

e a expressão de um imaginário comum a todas as tradições. No entanto, 

além de uma diferenciação de l inguagens e imaginários, pode ser  

visualizado o processo de formação da coletânea como um todo. Assim, 

será necessário considerar também como cada tradição, na sua 

especificidade, foi incorporada no imaginário de redatores/as e/ou 

editores/as posteriores.       

6.1 O amor nas festas camponesas 
 
         O vocabulário camponês enfatiza o ambiente natural e, 

especialmente, a produção vit i-vinícola e pastori l , remetendo para as 

festas da ferti l idade nas comunidades rurais, lugar onde estas tradições 

foram geradas e mantidas.  

         O vínculo entre amor erótico e festividades camponesas é bem 

descrito por K. van der Toorn:  

                                                                                                                                
453 Gi lbert  DURAND. Imaginação simból ica,  p.39-40. 
454 José Wilson CORREIA DA SILVA. A beleza do corpo,  p.11-12. 
455 Cl i fford GEERTZ. A interpretação das culturas,  p.  30-31. 
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Alguns pesquisadores são da opinião de que (...) os contatos 
sexuais durante a festa em Israel eram considerados normais entre 
grande parte da população. Esta parece ser também uma afirmação 
exagerada. Ali certamente acontecia que a mulher que deixava seu 
coração se inclinar por um homem em particular usava as 
festividades e se oferecia para ele. Depois do intercurso o 
candidato era mais o menos obrigado a casar com ela. Isso 
aconteceu com Judá depois de aceitar o convite de Tamar (Gn 38) 
(...) Rute que se colocou aos pés de Boaz, depois dele ‘ter comido 
e bebido e estar de bom espírito’ (Rt 3,7). Eram os tempos da 
colheita e a moabita estava feliz em fazer uso da alegria da 
festividade456. 

 
         A festa de casamento não parece ter sido, pelo menos nas tradições 

camponesas, o lugar preferencial para a celebração da sexualidade. Era 

nas festas camponesas onde se aprendia o sentido da sexualidade tanto 

no que se refere à sua relação com a natureza (ferti l idade e produção) 

quanto nas relações interpessoais entre mulheres e homens solteiras/os. 

Assim pode se inferir que a poesia erótica das festas camponesas também 

tinha um caráter didático! Neste ambiente, jovens de ambos os sexos 

aprendiam sobre o relacionamento amoroso e sexual.   

     Por outro lado, não é possível conceber que se tratasse de poesia 

meramente “secular”. Mesmo que a poesia camponesa do Cântico dos 

Cânticos tenha preservado mais seu caráter didático do que mitológico, 

as divindades da ferti l idade e seus relacionamentos, como o de Baal com 

Anat, estão implícitos tanto no amor humano quanto no ciclo da natureza 

que o acompanha.  

6.1.1 Fugindo para viver o amor  
 
         Os poemas camponeses de Sharon relacionam a fuga com a festa. 

Essa relação pode parecer uma tanto inusitada já que a fuga no nosso 

imaginário contemporâneo pressupõe se afastar de uma experiência 

indesejada. Para estas poetisas e cantoras camponesas e seus 

                                            
456 Karel  VAN DER TOORN. From her cradle to her grave,  p.58. Conforme or iginal:  
“ Some researches are on the opin ion that such sexual contacts during a feast in 
Israel were considered normal among large sect ions of the populat ion.  This seems 
too exagerated statement.  I t  d id indeed happen that woman who had their heart  set 
on a part icular man made use the fest iv i t ies and offered them-selves to h im. After 
intercourse the candidate was more or less obl igated to marry he. This happened to 
Judah upon accept ing Tamar ’s invi tat ion (Gn 38) (. .. )  Ruth who l ies down at Booz’s 
feet,  af ter he ‘had eaten and drunk and was in good spir i t ’s (Ruth 3.7) I t  was harvest 
t imes and the Moabite was happy to make use of the fest ive revelry” .  
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companheiros de canto e de vida, a fuga era um ato de l iberdade 

essencial para a festa do amor erótico. Faz lembrar Gn 2,24, onde o 

homem deixa a casa do pai e da mãe para se unir à  mulher. Nos cantos 

camponeses de Sharon isso acontece na festa! O homem não deixa a casa 

paterna e materna sozinho; nestes poemas são as mulheres que mostram a 

ele como fugir. Uma fuga bem sucedida é aquela que garante o sucesso, 

isto é, a harmonização entre seu desejo e o desejo da mulher. Para P. 

Trible, que compara a teologia do Cântico dos Cânticos com a dos relatos 

da criação em Gênesis, as poesias de amor desta coletânea preservaram o 

erotismo no processo de se tornar uma só carne, erotismo que só é 

possível pela mutualidade do amor e que se desintegraria pela dominação 

masculina sobre a mulher457. 

         Assim, o convite à fuga é um convite à festa! Na verdade, a fuga 

implica alcançar a l iberdade, integrando também o desejo à natureza e 

permitindo a união entre os amantes na plenitude do amor erótico. O 

ritual proposto pela alternância e reciprocidade dos cantos femininos e 

masculinos da coletânea de Sharon tem como objetivo alcançar essa 

harmonia458.  

        A festa, que coincidia com a safra de alguns frutos (cf. 2,13 e 7,8), 

era uma grande oportunidade de l iberdade e de encontro com a pessoa 

desejada e com todo ambiente natural. As moças que cantavam e 

dançavam nestas ocasiões (cf. Jz 21,19-23) possivelmente eram treinadas 

por mulheres mais experientes de suas próprias famílias ou aprendiam ao 

acompanhar os cantos de festas anteriores. Os moços também deveriam 

ser preparados para ouvir e responder à altura ao convite das moças. 

Assim, o andamento dos cantos não era necessariamente um diálogo 

direto, mas um jogo de elogios e convites, entre grupos de jovens de 

ambos os sexos. 

                                            
457 Phyl l is TRIBLE. God and the rhetoric of sexual i ty,  p.  128. 
458 Karel  VAN DER TOORN. From her cradle to her grave,  p.55. Esta autora resume 
o sent ido da l iberdade da festa camponesa afi rmando que a vida das mulheres, 
especialmente no que se refere ao contato com homens de outras famíl ias,  era 
bastante enclausurada. Por isso as mulheres nos pr imeiros tempos da sua matur idade 
sexual viam nas festas “alguma l iberdade de movimento” (some freedom of 
movement) ,  em espaços públ icos escapando da supervisão do ambiente doméstico.  
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         O jogo pode ser visualizado através de um esquema que mostra a 

seqüência de cantos que formam a coletânea de Sharon (1,2-4.15-17; 2,8-

17; 7,8-14 e 8,14): 

         1, 2-4: Abertura e convite feminino para a fuga (feminino)459. 

         1,15-17: Primeira troca de elogios (masculino, feminino). 

         2,1-3: Apresentação feminina (2,1), segunda troca de elogios. 

                   (masculino, feminino) e corolário feminino (2,3). 

         2,8-9: Evocação da voz do amado e elogio (feminino). 

         2,10-14: Evocação da declaração do amado (feminino). 

         2,15-17: Convite geral (2,15) e convite particular ao amado  

                       para o ritual matutino (2,16-17). 

          7,8 -10: Anuncio do desejo masculino. 

          7.11-14: Convite feminino para viver o amor entre as   

                        vinhas. 

          8,14: Convite feminino à fuga. 

         Nesta reconstrução do jogo de cantos masculinos e femininos, o 

vínculo entre o começo e o fim está marcado pelo convite à fuga: 

Arrasta-me contigo, corramos! (1,4a) 

Foge meu amado! (8,14a). 

         O convite para a fuga é reforçado quando a amada cita ou evoca o 

discurso do amado dizendo: “Levanta-te, minha amada, minha bela e vai-

te!” (2,10a.13b).  

         Enfim, todo o jogo é cuidadosamente construído pela alternância 

entre feminino e masculino, mesmo que a parte feminina tenha a primeira 

palavra (1,2), a últ ima palavra (8,14) e a palavra central (2,8-17). Estas 

mulheres querem incluir os homens, os desafiam a participar do seu 

amor, a sentir seus gostos e cheiros e a contemplar os convites amorosos 

da natureza.  

         Após o primeiro convite feminino para a fuga amorosa (1,4), se dá 

a primeira troca de elogios (1,15-17). Aqui a iniciativa é masculina. Ele 

declara a beleza da amada (1,15), sendo que, imediatamente depois, o 

discurso é retomado pela amada. Mas, enquanto o elogio masculino se 

l imita a descrever a beleza feminina, o elogio feminino vai além 

                                            
459 Como já fo i  indicado há suspeitas que a menção ao rei  neste poema sejam um 
acréscimo de alguma outra tradição.  
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terminando com um convite para vivenciar o amor na natureza (“nossa 

cama verdejante”). Nunca o discurso masculino usa a primeira pessoa do 

plural! O “nós” é um privi légio feminino, é o seu domínio. Nestes 

poemas a união e a construção do coletivo dependem da iniciativa 

feminina.   

         O mesmo jogo se apresenta após a apresentação do “lírio de 

Sharon”, na segunda troca de elogios. De novo se inicia com o elogio 

masculino: “Como narciso entre os espinheiros, assim é minha amada 

entre as fi lhas” (2,2). 

         A voz feminina, segundo o mesmo jogo de troca, repete o elogio 

com pequenas variações: “Como macieira entre as árvores do mato, 

assim é meu amado entre os fi lhos” (2.3a). Mas, a voz feminina vai além 

com mais um apelo erótico: “na sua sombra desejei descansar e o seu 

fruto é saboroso para meu paladar” (2,3b).  

         A parte central é absolutamente feminina, mas, nem por isso deixa 

de manter a dinâmica da alternância entre o feminino e o masculino. No 

poema localizado em 2,10-14, a mulher apresenta as palavras do seu 

amado. Por que faria isso? A quem estaria se dirigindo?  

         A pesar dos elogios partirem sempre da parte masculina o convite 

erótico parte sempre do lado feminino. Por isso, é possível acreditar que 

os destinatários dos poemas compreendidos em 2,8-17 sejam homens. 

Estes poemas têm a função didática de ensinar aos homens “a voz” que 

as mulheres gostariam de ouvir (cf. 2,8). Todos os poemas deste conjunto 

central usam a primeira pessoa do plural que caracteriza o canto 

feminino (“nosso muro”, 2,8b; “nossa terra”, 2,12; “nossas vinhas em 

flor”, 2,15).    

         Portanto a evocação da declaração do amado não é mera 

reprodução de um discurso passado, é um ensinamento feminino que 

educa os homens sobre a forma ideal como o/os “amado/s” deveriam se 

dirigir a sua/s amada/s. Se eles convidassem dessa forma suas amadas, 

certamente teriam sua anuência e reciprocidade. A introdução (2,8-9) 

mostra que a/as mulher/es deseja/m essa “voz” que as ame e compreenda 

o amor em harmonia com o conjunto da beleza natural. A suavidade do 

amor natural exigida pelas mulheres se espelha no paralelo entre a voz 

do amado (2,8) e o canto/voz das pombas rolas como metáfora da voz da 
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amada (2,12b. 14b). Dentro desta proposta, o amado é ensinado a 

perceber a harmonia entre o amor e os botões florindo (2,12a), a doçura 

dos figos e o perfume de vinhas em flor (2,13).  

          Enfim, o amor começa ali, nos cantos da festa e nos convites à 

fuga, quando as amadas e seus amados desejam ouvir mutuamente suas 

vozes e se encantam mutuamente com seus cantos. Não deixa de ser um 

jogo de sedução no sentido mais belo é completo da palavra. Não são as 

mulheres que “seduzem” e os homens que “são seduzidos”, mas, as 

mulheres indicam como jogar o jogo da sedução que integra ambos os 

sexos e seus desejos no ambiente natural/produtivo através de imagens e 

metáforas, cheiros e sons, indicando o tempo propício do amor: 

Os botões são vistos na terra, 

o tempo do canto se aproxima 

e a voz da rola, 

ouve-se na nossa terra (2,12). 

         A tradição de Sharon tem no seu centro o rito matutino (2,17). 

Como foi indicado antes, estes ritos eram comuns entre a população 

cananéia e israelita. A festa, ou convite para festa feito através do 

intercâmbio de cantos, devia se estender durante toda a noite. A 

expressão “até que sopre o dia” pode indicar “durante toda a noite, até o 

amanhecer”. O encerramento, em 2,17, retoma o tema de 2,8 falando de 

montes/montanhas e comparando o amado a gazelas e fi lhotes de 

gamos/carneiros. Por isso, pode-se dizer que 2,8-17, tem uma estrutura 

própria bem definida:  

                                     2,8-9. 

                                   2,10-14.  

                                    2,15-17. 

         A evocação da declaração do amado é o centro do centro, 

reforçando o sentido didático como razão principal da preservação deste 

conjunto de poemas. Mulheres e homens aprenderam, nestes cantos, 

durante gerações, como se amar, como levar adiante o jogo da sedução, 

no campo da vida e da produção camponesas (principalmente das 

vinhas). Neste jogo, as mulheres têm a primeira e últ ima palavra e os 

homens são chamados, senão desafiados, a harmonizar seus desejos com 

os desejos femininos e com os sinais da natureza. 
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         A últ ima seqüência de cantos da coletânea de Sharon (7,8-14) 

inicia-se, em 1,15-17 e 2,2-3, com voz masculina correspondendo-lhe 

uma voz feminina. No entanto, a ousadia masculina aqui é maior; 

finalmente o amado anuncia seu desejo amoroso, levando os cantos da 

festa ao seu clímax: 

Eu disse: “Subirei na tamareira 

pegarei nas suas tâmaras” 

e que sejam teus seios 

como cachos 

e o cheiro do teu nariz, 

como o das maçãs (7,9). 

         A ousadia do amado em 7,9 pode ser explicada, dentro da lógica do 

ritual da fuga e do erotismo camponês, como conseqüência da declaração 

dos poemas centrais (2,8-17), que animaram o/s amante/s masculino/s a 

entrar no jogo da sedução.  

         Mas este poema termina com uma surpreendente aparição da amada 

dirigindo-se ao seu amado em 7,10b: “Indo para o meu amado 

verdadeiramente, escoando dos lábios adormecidos”. 

       Enquanto em 7,9 o pronome pessoal da segunda pessoa é sempre 

feminino (“teus seios”, “teu nariz”), no versículo 10a se dá uma 

mudança. A segunda pessoa singular na expressão “tua boca”, é ainda 

feminina, mas o verbo, “ir” (h lk), aparece com sufixo da segunda pessoa 

singular masculina. Se apenas se tratasse de uma mudança de conjugação 

verbal, poderia ser considerada como uma pequena variação poética ou, 

então, um tratamento feminino de formas masculinas ou vice-versa, o 

que não é incomum na poesia hebraica. Mas, o uso do adjetivo masculino 

“meu amado” mostra uma mudança intencional em relação ao gênero da 

voz que emite o final do poema. Como se poderia explicar isso?  

       De acordo com a dinâmica do jogo de sedução proposta nestes 

poemas, teríamos aqui uma expressão feminina com a função de mostrar 

a concordância com o desejo do amado. Seria uma forma de animar o 

amado na sua proposta. Assim, ela responde imediatamente declarando 

que o vinho da boca da amada dirige-se à boca dele de forma suave, 

delicada, como quando os lábios estão adormecidos. Os “lábios 

adormecidos” podem ligar-se também aos cantos que se desenvolviam 
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durante toda a noite: “até que sopre o dia, e fujam as sombras” (2,17a). 

Assim, a declaração do desejo do amado poderia ser entendida como um 

“sonho” de amor que é respondido pela amada.   

        Imediatamente depois acontece um convite feminino explícito: “Eu 

sou para meu amado e sobre mim está o seu desejo” (7,11) Esta fórmula 

também remete para aquela usada no ritual matutino de 2,16a (“meu 

amado é para mim e eu para ele”). A expressão “meu amado” retoma o 

final de 7,10. “Meu amado”, como epíteto masculino, mesmo sendo 

comum em toda a coletânea, repete-se cinco vezes no conjunto central 

dos poemas de Sharon (2,8.9.10.16.17)460 e outras quatro vezes no últ imo 

conjunto de poemas (7,10.11.12.14).  

        A amada usa, nos poemas de Sharon do capítulo sete, a primeira 

pessoa do plural que caracteriza as vozes femininas (“sairemos”, 

“passaremos”, “madrugaremos”, “vejamos”, “vejamos”, “nossas portas”). 

As mulheres são portadoras da “magia” da troca de elogios e de 

declarações de desejos de amor. Essa magia é capaz de criar, através do 

jogo da sedução, uma realidade plural que inclui o “nós” a partir do “eu” 

(2,1) e do “tu”. Mas, o “nós” também inclui o “campo” (7,12), seus 

ciprestes, (como em 1,17); suas vinhas (como em 2,15) e seus perfumes. 

O ritual matutino pode ser abertura de uma festa maior, onde as únicas 

protagonistas são as pessoas que se amam e seu lugar vivencial é o 

ambiente natural, sua produção e sua riqueza.  

         A fuga encerra o Cântico dos Cânticos (8,14). A primeira parte do 

últ imo poema (8,13) não parece corresponder à coletânea de Sharon já 

que a palavra “jardim” não aparece em nenhum dos seus poemas, 

aparecendo apenas na coletânea do Líbano. No entanto, o convite 

feminino para a fuga, em 8,14, combina perfeitamente com o jogo de 

sedução e a vivência do amor na natureza, proposto nos poemas de 

Sharon:  

Foge meu amado 

e assemelha-te à gazela 

                                            
460 As expressões dôdiy (meu amado) e ledôdiy (para meu amado) aparecem em 13 
poemas da coletânea: 1,12-14 (v.13,14);  1,15-17 (v.16);  2,1-3 (v.3) ;  2,8-9 (v.8,9);  
2,10-14 (v.10);  2,15-17 (v.10.16.17);  4,16-5,1 (4,16);  5,2-9 (v.2,4,5,6,8);  5,10-15 
(v.10);  5,16-6,3 (5,16 e 6,3);  7,9-10 (v.10);  7,11-14 (v.11,12,14);  8,13-14 (v.14).  
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ou a cria de carneiros, 

sobre as montanhas de bálsamos. 

         No encerramento, a voz feminina, com a última palavra, retoma, 

não só a fuga proposta na abertura, mas também a imagem do amado 

como gazela, cria de carneiros, que salta entre os montes (cf. 2,8-9.17). 

Enquanto na abertura o apelo é plural (“arrasta-me contigo, corramos!”), 

aqui é singular: “foge”. Este final parece mostrar que a/s amada/s já se 

encontram no campo, no lugar da festa; elas tomaram a dianteira e 

esperam seus amados lá. Elas fugiam primeiro, encorajando seu/s 

amado/s a fazer/em o mesmo. A fuga do/s amado/s é a fase culminante do 

aprendizado do relacionamento com ela/s, que incluiu saber elogiar a 

beleza feminina, responder aos seus convites de amor e compreender os 

sinais da natureza. Assim, preparados/as para a fuga estão também 

preparados/as para o amor. 

6.1.2 O amor, o jardim e a fonte 

         A coletânea do Líbano compreende um conjunto de poemas que 

estão agrupados entre 4,8 e 5,1, mais o final em 8,13. Estes poemas 

também podem ser chamados de “poemas da irmã noiva” por causa do 

epíteto que, junto com a menção freqüente do Líbano, os caracteriza.  

         A coletânea do Líbano tem uma apresentação estrutural bastante 

clara que pode ser visualizada através das suas relações internas de 

sentido461: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                
Destes, 8 pertencem à coletânea de Sharon (os indicados em negr i to) .  Isso pode 
indicar que o adjet ivo fazia parte dos poemas camponeses or iginais.  
461 Para possib i l i tar  a correspondência de signif icados dentro do esquema estrutural  
fo i  separada a voz feminina da voz mascul ina no úl timo poema, d i ferentemente do 
apresentado no esquema inic ial  do capítulo 4º  deste estudo. 

4,8: Convite à “irmã-noiva” (masculino). 
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         O final desta coletânea deixa claro que se trata de uma festa onde 

há abundante comida e bebida: “Comei, amigos, bebei e embriagai-vos, 

amados!” (5,1b). O banquete no jardim tem como personagem central a 

irmã-noiva que, no canto de louvor, o amado identifica com o jardim 

(“jardim fechado é minha irmã, noiva”, 4,12a). Ela, por sua vez, 

confirma a identificação no seu convite: “que venha meu amado para seu 

jardim e que coma os seus deliciosos frutos” (4,16b). 

         Neste primeiro poema da coletânea a amada é chamada apenas 

“noiva” e convidada para ir ao topo das montanhas do Líbano e Anti-

Líbano (Amanáh ou Jebel Zebedani e Senir ou Hermon também 

conhecido como Sirion). Estes locais foram tradicionalmente 

compreendidos, como foi mostrado na análise do imaginário, com 

moradias das divindades e lugar de encontro entre divindades e entre 

divindades e seres humanos462.     

         Os banquetes no Líbano estão bem documentados na mitologia 

ugarít ica. Entre eles há um que apresenta algumas semelhanças 

importantes com a coletânea do Líbano, ou da Irmã-noiva: é o mito dos 

rapauma ou “Deuses formosos”. Os rapauma, conforme G. del Olmo 

Lete, participavam “en el banquete de los dioses” sendo estes “héroes 

legendarios de un grupo étnico, luego divinizados”. Eles funcionavam 

como intermediários para conseguir bênçãos sobre os mortais. Um 

exemplo deste tipo de bênção é aquela obtida através do amor da Deusa 

Anat: 

Y le bendijo:  

                                            
462 Roland de VAUX. Ancient Israel,  Vol.  I I ,  p.280. There were holy mountains in the 
land of Canaan. Lebanon and Syrion (another name Hermon, Dt 3:9).  

4,9-11: Anúncio masculino do “feit iço” da irmã-noiva. 

4,12-15: Louvor masculino à irmã-noiva como jardim e 

fonte. 

4,16: Anúncio feminino e convite para o jardim. 

5,1: Convite do amado para a festa, extensivo aos seus 
companheiros! (cf. 8,13). 
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“Mira, a tu hijo, a tu descendencia verás, 
a los hijos de tus hijos después de ti. 
Mira, ‘Anatu, te tomará de la mano, 
joven, besará tus lábios (...) 
Los Rapauma comieron y bebieron 
en la sala del festín de las primícias 
vertidas del corazón del Líbano. 
Mira, al séptimo dia, 
vino Ba’lu, el Victorioso, 
a la ciudad de sus compañeros ancestrales”463. 

 
         Se o Líbano era, já na antiga mitologia ugarít ica, um lugar para 

buscar a bênção da Deusa, irmã e noiva de Baal, qual seria o sentido do 

convite para “ver” a partir do topo das montanhas do Líbano no poema 

4,8?  

Comigo do Líbano, noiva, 

comigo do Líbano, entrarás, 

verás do topo do Amanah, 

do topo do Seir e Hermon, 

das covas das leoas, 

das montanhas das panteras. 

         O uso exclusivo do epíteto “noiva” (4,8.11) e não “minha noiva” 

parece expressar um tom solene e impessoal próprio de um humano se 

dirigindo a uma divindade e não tanto de uma declaração do status de 

uma mulher prometida em matrimônio464. As deusas-noivas são 

conhecidas na mitologia ugarít ica e são também, como em 4,8, 

relacionadas com o topo dos montes. Nestes lugares, como se pode 

constatar no seguinte exemplo, o servo que servia no banquete de Baal 

cantava:  

El servidor de Ba’lu, el Victorioso, (...)  
Alzándose entonó y cantó 
com címbalos en las manos el aedo; 
cantó el mancebo de suave voz 
ante Ba’lu a sus hijas,  
miraba a Pidrayu, hi ja de la luz, 
también a Tallayu, hi ja del orvallo; 
(...) las Novias gloriosas465. 

 

                                            
463 G. DEL OLMO LETE. Mitos y leyendas de Canaan,  p.406,422, 424. 
464 Ib id. ,  p.564. Para este autor termo ugarí t ico klt  que tem o paralelo hebraico kalah 
e acádico kalatu é um epíteto de deusas. 
465 G. DEL OLMO LETE. Mitos y leyendas de Canaan,  p.180. 
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        O poema que abre a coletânea do Líbano em 4,8 é ambíguo. Não 

está claro se trata de um humano (como nos mitos dos rapauma, ou no 

canto do servo de Baal) ou do próprio Baal, invocando a presença da sua 

irmã-noiva.  

         O poema seguinte (4,9-11) aponta para um poder sedutor. A 

expressão que abre o poema é “enfeit içaste-me o coração” ou “roubaste-

me o coração”. Esta expressão hebraica (l ibavetiniy) tem como raiz 

( leváv), órgão diretamente l igado ao sentimento, mas que também 

significa “sensatez”.  

Enfeit içaste-me o coração, minha irmã noiva. 

Enfeit içaste-me o coração com um olhar (4,9a). 

         O poder do olhar da irmã-noiva tira o autocontrole do interlocutor. 

As mulheres e suas divindades são acusadas, pelos historiógrafos 

deuteronomistas (1 Rs 11,4), de terem o poder de “perverter o coração” 

de Salomão (hitû ‘êt-leváv). No entanto, a conotação dada em 4,9 não 

tem caráter negativo, mas pelo contrário é uma possessão prazerosa. 

Aquele que no primeiro momento invoca a presença da Deusa torna-se 

sua posse apenas pelo poder do seu olhar e pelo brilho do seu colar.  

         O possuído, enfeit içado, sente profundo prazer no amor 

divino/humano feminino que tomou conta dele. Se as duas primeiras 

l inhas de 4,9 repetem “enfeit içaste-me”, as duas primeiras l inhas de 

4,10, repetem “como são belos teus amores”. Os cheiros dos perfumes e 

bálsamos dominam a cena de prazer (4,10b; 11b).Os elementos usados 

para a l ibação (mel e leite) saem dos lábios da mulher/Deusa.  

         Em 4,9, assim como em 4,10.12 e 5,1, o título “noiva” ganha um 

caráter pessoal com o acréscimo de “minha irmã”. No mito de Aqhat a 

expressão “minha irmã” é usada por um humano para atrair para si o 

favor/amor da Deusa466. Enfim, parece que este conjunto de poemas 

masculinos dirigidos à mulher-Deusa tem a função de mostrar a 

disposição do amante-adorador de ser possuído, envolvido, enfeit içado 

pelo amor dela. 

         O amor nos poemas do Líbano se expressa como poder da 

divindade feminina. Quem deseja o amor para si em forma de prazer, 

                                            
466 Marvin POPE. Song of Songs,  p.478. 
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para seu povo ou reino em forma de bênção ou para a natureza em forma 

de ferti l idade (especialmente chuva), deve dispor-se a ser possuído. O 

amor é um poder feminino ao qual o homem só tem acesso se demonstrar 

ser sensível às suas manifestações, especialmente aos perfumes! (4,11).  

         No poema central da coletânea (4,12-15), o apelo à ferti l idade, 

como expressão essencial do amor na natureza, se manifesta pela 

conjunção dos elementos “jardim” (gan), “vertente” (gal) e “fonte” 

(mae`áyn). O jardim é a máxima expressão da ferti l idade, pois todo 

jardim, especialmente no deserto, precisa de uma vertente/fonte de água 

pura para desenvolver sua exuberância (cf. Gn 2,4b-6).  

       Também o paralelismo literário e sonoro das primeiras duas l inhas 

enfatiza, além dos termos mencionados acima, o caráter “fechado” 

(na`ûl) e “lacrado” (hátûm) do jardim. Seria esta um metáfora para 

virgindade? A Deusa Anat é claramente reconhecida como virgem na 

mitologia ugarít ica467. O adorador da mulher/Deusa estaria, assim, 

exaltando a virgindade divina, fonte do seu poder, até o momento 

inacessível para ele. Tudo o que é belo, gostoso e cheiroso cresce nesse 

jardim fechado, que se nutre na vertente/fonte também fechada/lacrada 

(cf. 4,13-14). No versículo 13 se inclui o termo “pardes” que, como já 

foi apontado anteriormente, pode ser uma inserção, ou glosa, para 

explicar “jardim fechado” nos termos da época persa. 

        O louvor à mulher-Deusa é uma prova de sensibil idade por parte do 

seu amante/adorador. Algo que nos tempos atuais pode, em parte, parecer 

estranho. Até hoje, na relação de amor, se usa a expressão “eu te adoro”. 

Adoração divina e amor humano andam de mãos dadas desde a 

antiguidade. No final deste canto o louvor amplia ainda mais seu 

alcance:  

Fonte dos jardins, poço de água da vida, 

correntes do Líbano (4,15) 

         A ênfase recai novamente sobre a água, elemento vital no ambiente 

palestinense e valorizado de uma forma ou outra em todo o Antigo 

Oriente. A abrangência do epíteto “poço da água da vida” lembra e 

reforça a idéia de que o louvor e dirigido a uma divindade. A vida é uma 

                                            
467 G. DEL OLMO LETE. Mitos y leyendas de Canaan,  p.531. Segundo este autor,  o 
termo ugarí t ico btl t  é um tí tulo de ‘Anatu.  
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realidade que na mitologia cananéia está também ligada à feminil idade. 

Eva recebe o título exclusivo de “mãe de todos os seres vivos” (Gn 

3,20)468. Pode uma virgem gerar vida? Na mitologia ugarít ica há um texto 

específico sobre isto que G. del Olmo Lete intitula: “Mitema de ‘La 

Virgen Madre’ ‘Anatu”. Neste texto a Virgem Anat é louvada como 

geradora da vida: 

Se lavó la Virgen ‘Anatu. 
se bañó repetidamente (...) 
en tu casa y alrededor tuyo reine la vida/bonanza! 
La recompensa de tu labor será buena/te dará la vida469. 

 
         Mais clara é ainda a promessa feita pela Deusa Anat ao seu 

adorador/amante, e herói, Aqhat: 

Respondió la Virgen ‘Anatu:  
(...) “Pide vida (....) 
 pide vida y te la daré, 
inmortalidad y te la otorgaré470. 

 
         As “correntes do Líbano”, mencionadas no fim do versículo 

evocam a imagem das águas descendo a montanha, claro sinal de vida 

para os agricultores do norte da Palestina. Tanto as águas das chuvas 

quanto do degelo desciam pelas ladeiras e riachos do Líbano e Anti-

Líbano.  

         Finalmente a voz feminina da mulher/Deusa se faz ouvir em 4,16, 

respondendo ao louvor: 

Move-te Safon (vento norte) e vem Temã (vento sul), 

sopra no meu jardim para que fluam seus bálsamos. 

Que venha meu amado para seu jardim 

e que coma os seus deliciosos frutos. 

         O poder da mulher/Deusa se evidencia pela ordem dada aos ventos. 

O nome do vento norte (Safon) apela para um lugar conhecido na 

mitologia ugarít ica. O monte Safon é o lugar do palácio de Baal, de onde 

vêm as chuvas471. 

                                            
468 André LaCOCQUE. The feminine unconvent ional,  p.19. Segundo este autor o nome 
“Eva” (hawwah)  descreve que ela é um ser vivo que dá vida: “Ela é cr iadora com 
todo seu ser.  Onde quer que ela vá é portadora da vida” (She is creator with the 
whole of her being. Wherever she goes, she is nest for l ive) . 
469 G. DEL OLMO LETE. Mitos y leyendas de Canaan,  p.492-493. 
470 Ib id. ,  p.377. 
471 Flemming Fr i is HVIDBERG. Weeping and Laughter in the O.T.,  p.  30. Esta l igação 
já fo i  apresentada na anál ise do imaginár io (5.4.1.1).  
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         O jardim, corpo/santuário da irmã/noiva está aberto para o 

amado/adorador. Não é uma abertura passiva, mas os ventos dão ao 

jardim o poder de exalar seus perfumes e envolver seu visitante. A irmã-

noiva se entrega suti lmente para seu amado no jardim, ou, por ser ela 

mesma o jardim, ela se entrega ao seu amado. A sutileza da entrega está 

na passagem da segunda para a terceira l inha do poema. Na segunda 

l inha ela fala “meu jardim” e na terceira “seu jardim”; dessa forma está 

dizendo suavemente, como o vento soprando no jardim, “meu jardim é 

seu jardim”. Ela é ativa, dá ordens aos ventos, autoriza o visitante a 

entrar e alimentar-se dos seus frutos. Pode se dizer que ela não é 

conquistada, mas é levada, seduzida, motivada, sem perder seu poder e 

autoridade, a comparti lhar as delícias do seu jardim.  

         Finalmente, em 5,1, o amante/adorador celebra sua bênção de 

amor! A celebração não vem antes do prazer erótico, como em uma 

cerimônia de casamento, mas vem depois como quem agradece por ter 

sido abençoado, agradece à irmã-noiva que o abençoou com seu amor: 

Entrei no meu jardim, minha irmã, noiva. 

Colhi minha mirra e também meu bálsamo. 

Comi meus favos com mel. 

Bebi meu vinho e meu leite (5,1a). 

         Agora o amante/adorador está em condições de parti lhar as 

bênçãos recebidas comendo e bebendo, até a embriaguez. Ele traz do 

jardim a alegria da festa! Por isso, não reluta em chamar seus convidados 

de “amados”: 

Comei, amigos, 

bebei e embriagai-vos, amados!(5,1b). 

         Assim fecha-se o círculo da bênção do amor no jardim e na fonte 

da irmã-noiva. O homem, que começou convidando a mulher-Deusa para 

subir no Líbano terminou totalmente envolvido, possuído e abençoado 

pelo seu amor a ponto de poder parti lhar deste amor/bênção com seus 

companheiros. O convite aos companheiros, considerado neste contexto, 

pode implicitamente conter o desafio para que eles façam o mesmo, isto 

é, se disponham a serem envolvidos pelo amor da irmã-noiva.  
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         No final da coletânea o convite pode ter sido repetido para compor 

o fecho do Cântico dos Cânticos, junto ao final da coletânea de Sharon, 

no poema de 8,13-14: 

Ó, tu que habitas nos jardins.  

Companheiros, fiquem atentos para tua voz. 

Ouve-me!(8,13)472. 

         Bem que este versículo poderia ter sido colocado logo após 5,1b 

completando o convite/desafio aos companheiros. O amante/adorador 

torna-se intermediário entre o amor da mulher/Deusa e seus 

companheiros. Em termos cristãos poder-se-ia dizer que é um intercessor 

do amor erótico. De um lado invoca a mulher/Deusa que está nos jardins, 

ou, quem sabe, esteja evocando o próprio amor. Depois alerta os seus 

companheiros para que ouçam o chamado dela para amar. Finalmente, 

volta a se dirigir à fonte do amor pedindo para ser ouvido. É uma bela 

forma de terminar a coletânea, pois ela termina desafiadora, apaixonada. 

Quem entra no jardim e bebe da fonte do amor, não fica saciado para 

sempre, sempre quer mais, para si e para seus amados. 

6.1.3 A relação entre a coletânea de Sharon e a 

coletânea do Líbano (irmã-noiva) 

        As coletâneas camponesas dentro do Cântico dos Cânticos (Sharon 

e Líbano ou Irmã-noiva) não têm ligações claras entre si, isto é, 

possivelmente foram reunidas por um grupo redator, tendo, 

originalmente, processos de formação independentes. A motivação de 

quem as reuniu pode ter sido apenas compilar os cantos de amor que 

                                            
472 8,13, pode ser traduzido de diversas formas. Há traduções mais próximas ao 
or iginal hebraico como a da BÍBLIA SAGRADA da Editora Vozes: “Tu que habitas 
nos jardins,  com companheiros a escutar a tua voz, deixa-me ouvi- la!”  (p.809).  Ou 
ainda a da TEB: “Tu que estás sentada no meio dos jardins,  camaradas estão atentos 
à tua voz; faze-me ouvir”  (p.849).  Já Pablo ANDIÑACH, Cântico dos Cânticos,  
p.127, apresenta uma tradução mais l ivre: “Companheiros que moram nos jardins,  
escutando tua voz! Deixa-me ouvi- la!” .  A BÍBLIA DE JERUSALÉM é a que mais se 
aproxima à compreensão do texto que esta sendo aqui proposta,  ela vincula,  “tua 
voz” ao f inal ,  f icando “meus amigos te ouvem atentos,  faz-me ouvir  a tua voz”.  
Sendo que, sem harmonizar,  f icar ia apenas “companheiros” ou “amigos” na segunda 
l inha. Todas as traduções, sendo que, em menor grau na Bíbl ia de Jerusalém, tentam 
harmonizar o jogo poét ico dominado pela pessoa feminina, “tu que moras” e “tua 
voz”,  “ouve-me”.  O problema são os companheiros desafiados a escutar,  cuja 
presença é mais faci lmente compreensível se entendida no sent ido l i túrgico ou como 
r i tual  dos adoradores da mulher-Deusa, mas de di f íci l  entendimento em um sent ido 
mais int imista.  
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incluíam o ambiente natural produtivo (no caso de Sharon) e sagrado (no 

caso do Líbano). Na coletânea de Sharon o ambiente produtivo é muito 

mais forte e claro. Pelo seu caráter didático, estes poemas deviam contar 

com grande popularidade entre as pessoas que os cantavam e seu 

auditório. Moças e moços de Sharon e redondezas deviam esperar o ano 

inteiro e decorar estes cantos para fazer bonito durante a festa!  

         A coletânea do Líbano é muito mais ritual. As imagens do jardim e 

da fonte traçam um paralelo com os palácios, mesmo que não mencionem 

nenhum elemento próprio deste ambiente, permanecendo sempre no 

ambiente natural. Enquanto a coletânea de Sharon é construída de dentro 

para fora, a partir da experiência produtiva dos seus participantes, a 

coletânea do Líbano é construída de fora para dentro, a partir do desejo 

de quem se encontra fora do jardim. 

6.2 Amor e beleza nos poemas wasf 

         Os poemas wasf visam exaltar o amor através da descrição da 

beleza corporal, escultural, e artesanal. Mas, o que interessa neste 

momento é aprofundar o sentido do amor que eles expressam. Pode-se 

dizer que um/a escultor/a ou um/a artista tem uma consciência mais 

detalhada da beleza corporal do que outras pessoas (cf. 7,2)473.  

         Nos poemas wasf essa consciência de corpo é resumida por    

qualif icativos globais que abrem e fecham cada poema: 

Eis que tu (és) bela, minha amada.  

Eis que tu (és) bela (4,1a).  

Toda tu (és) bela, minha amada,  

e defeito não há em ti (4,7). 

Meu amado (é) bri lhante e vermelho, 

destacado dentre a multidão (5,10). 

A sua estatura (é) como o Líbano, 

vigoroso como os cedros (5,15b). 

Volta, volta, ó sulamita.  

                                            
473 Richard N. SOULEN. Os Wasfs do Cântico dos Cânticos,  p.246. Este autor c i ta,  
entre outras,  a interpretação de Gerleman para quem o imaginár io dos wasf 
independentemente dele ser “metafór ico ou não ( . . . ) deve sua existência à arte”.  
Ainda acrescenta Soulen que “os poemas não mais têm como tema a amada do autor 

Wasf 4,1-7 

Wasf 5,10-15 
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Volta, volta para que te vejamos. 

O que olhais na sulamita? 

Como (é) a dança Mahanaim?(7,1). 

Quão bela és tu e quão graciosa. 

Amor nas delícias (7,7). 

        O wasf do capítulo 6 (6,4-7) apresenta a expressão inicial de 

totalidade da beleza, mas carece de expressão final: 

Bela (és) tu minha amada, como Tirza, 

graciosa como Jerusalém, 

pavorosa com quem carrega estandartes (6,4). 

         No wasf de 1,9-11, a expressão inicial de totalidade poderia ser:  

Com égua dos carros do Faraó, 

eu te comparo, minha amada (1,9). 

         No entanto, parece estar faltando a expressão final. Ou seria ela a 

promessa de colocar pingentes? De fato este meio wasf descreve apenas o 

rosto e o pescoço. Os pingentes seriam um adereço para o conjunto já 

descrito? 

Pingentes de ouro faremos para ti, 

com apliques de prata (1,11). 

         Nas expressões que abrem e/ou fecham os poemas wasf destaca-se 

a palavra “bela”, que se apresenta três vezes no poema do capítulo 4, 

uma vez no do capítulo 6 e uma vez no do capítulo 7. No wasf da égua do 

faraó (1,9-11), sem usar o adjetivo “belo” na abertura, usa a expressão 

“bela/s” para referir-se às bochechas e ao pescoço, no versículo 10.  

         A imagem da égua para a totalidade do corpo em 1,9 pode, como 

entende P. Andiñach, ser uma alusão ao poder de atração que as fêmeas 

eqüinas exerciam sobre os garanhões dos carros de guerra474. Mas, por 

que levar a descrição apenas até o pescoço? É que na cabeça e pescoço 

dos cavalos que puxavam os carros do faraó se concentravam os mais 

bonitos enfeites. Algo que os artesãos valorizavam tanto quanto a força 

                                                                                                                                
ou mesmo como ele se sente em relação a ela; ao invés disso se referem à forma de 
arte est i l izada do Egito!” .   
474 Pablo ANDIÑACH. O Cântico dos Cânticos,  p.59. Este autor relata que uma 
ant iga crônica egípcia narra a ansiedade dos cavalos dos carros de guerra por uma 
égua durante uma campanha mil i tar  e que “esta força erót ica não é alheia à 
sensib i l idade de nosso poeta”.  

Wasf 7,1-7 
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erótica que a égua poderia ter como imagem, na antiguidade. Quem sabe 

este poema conjugue o sentido de ambas as imagens! 

         Em todos os resumos dos wasf se destaca o amor através do epíteto 

“minha/meu amada/amado” (1,9; 4,1.7; 5,10a; 6,4a).  Quem elaborou os 

poemas wasf t inha uma verdadeira admiração pela beleza da sua/seu 

amada/amado. Mas, não se l imitava a admirar a beleza também a 

exaltava. No wasf do capítulo 4, se exalta a perfeição da beleza dizendo 

“defeito não há em ti”. No wasf do capítulo 5, a exaltação é dada pelo 

seu destaque do amado na multidão e por sua estatura e vigor, 

comparando-o com os cedros do Líbano. No wasf do capítulo 6, exalta-se 

a beleza como equilíbrio entre graça e poder, como a marcha de um 

exército numeroso com seus estandartes. É um equilíbrio diferente ao da 

dança da Sulamita, onde a beleza se mistura a graça e habil idade na 

dança. Mesmo que pareça estranho o destaque da beleza da amada no 

poema da tradição wasf do capítulo 1, se dá indicando que se trata de 

uma égua do carro do faraó, uma perfeita combinação entre a beleza 

natural do animal e ricos e portentosos adornos.  

6.2.1 A visão de “corpo” nos poemas wasf 
 
         Pode-se dizer que os poemas wasf querem mostrar a beleza dos 

corpos humanos como espelho da beleza da arte humana. Eles querem 

ver, na beleza dos corpos, valores estéticos presentes em toda obra 

divino-humana como: perfeição, graça, vigor, poder, etc. A imagem 

descrita é amada, admirada e exaltada. Cada wasf expressa os valores 

estéticos de forma particular como os enfeites de um colar formando um 

conjunto de harmoniosa e variada beleza.  

          Como bons artesãos ou artesãs, os/as autores/as destes poemas 

mostram que a simetria das formas é um critério essencial de beleza: 

dentes em pares sem faltar nenhum (4,2; 6,6); os seios “como duas crias 

gêmeas de gazela” (4,5;7,4), etc. 

         Mas a descrição oferecida pelos wasf é parcial. Em alguns casos a 

descrição é mínima e só em uma das 5 oportunidades se descreve a 

pessoa dos pés à cabeça. No seguinte esquema é possível ver como isso 

acontece: 
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         wasf 

Partes  
do corpo      

 

 1,9-11 

 

4,1-7 

 

5,10-15 

 

6,4-7 

 

7,1-7 

Olhos/cabelo ----------- v.1 v.11-12 v.5 v.5b-6 

Dentes/bochechas v.10a v.2 v.13a v.6 --------- 

Lábios/fronte ----------- v.3 v.13b v.7 --------- 

Pescoço v.10b v.4 ---------- ---------- v.5a 

Seios ----------- v.5 --------- ---------- v.4 

Abdome/ventre ----------- ---------- v.14 ---------- v.3 

Coxas ----------- ---------- v.15a --------- v.2b 

Pés ----------- ---------- ----------- ---------- v. 2a 

 

         A descrição mais fragmentária é a do wasf do capítulo 6, que chega 

apenas até a fronte sem sequer incluir o pescoço e os seios. O wasf do 

capítulo 1 chega até o pescoço. O capítulo 4 apresenta um wasf que se 

contenta em chegar até os seios. Será que a parte superior do corpo era 

tão importante a ponto de justif icar resumos como: “toda tu és bela” 

(4,7) ou “pavorosa como quem carrega estandartes” (6,4)? 

         Para compreender a importância da parte superior do corpo nas 

imagens do Antigo Oriente é necessário começar pelo valor dado aos 

olhos das divindades femininas. Como foi comentado nos poemas 

camponeses da coletânea do Líbano (4,9a); os olhos das Deusas eram 

considerados fonte de grande poder. Em 6,5 é dito explicitamente que os 

olhos “perturbam”; em 4,1b, eles aparecem por trás de um véu. Os olhos 

são o centro do rosto e o epicentro da beleza. Nos wasfs dos capítulos 4 e 

6 o véu funciona como a expressão que agrupa o todo do rosto e tem 

como primeira expressão os olhos: 

A. Olhos 
B. Véu (não aparece no capítulo 6) 
C. Cabelo = rebanho + dentes = rebanho 
D. Lábios + boca + fronte 
B. Véu 

         O conjunto do rosto é entendido como uma expressão completa da 

beleza e identidade da pessoa ou divindade. Algo assim como a foto de 
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um documento de identidade. Mas o véu parece indicar que se trate da 

identidade de uma Deusa475. 

         No wasf do capítulo 5 os olhos também ocupam o centro da 

primeira parte da descrição. A cabeça de ouro (5,11a) é o elemento 

agrupador do conjunto onde os olhos têm destaque, sendo esta a única 

vez que uma estrofe inteira é dedicada apenas a uma parte do corpo 

(5,12). No últ imo wasf, os olhos são colocados no centro da penúltima 

estrofe, entre o pescoço e o nariz (7,5) também são agrupados, pela 

menção geral, à cabeça (7,6b). Esta ordem, que não corresponde ao 

desenho natural do rosto, parece ter como único objetivo colocar os 

olhos no centro.  

         Parece que os wasfs querem nos lembrar da importância do olhar 

de amor. Para estes artífices e poetas, o olhar carregava um poder 

especial de atração mesmo quando oculto por trás de um véu.  

         O pescoço é apresentado como um mostruário ou como uma vitrine 

por onde desfi lavam as jóias (1,10b), que, por sua vez, são sinais da 

nobreza da sua portadora. As jóias carregadas no pescoço são símbolos 

de poder e, por isso, são comparadas com escudos de guerreiros (4,4) ou 

com o marfim (7,5a), que defendiam ou decoravam os palácios reais. O 

pescoço carregado de jóias é um símbolo exclusivamente feminino, de 

modo que, na descrição do corpo masculino, no capítulo 5, esta parte do 

corpo não aparece.  

        Os seios completam as partes do corpo descritas no wasf do 

capítulo 4. Além de sublinhar a simetria, as “crias gêmeas de gazela” 

aludem à ferti l idade. Os seios aparecem, nas mitologias ugarít ica e 

egípcia l igados à amamentação; no entanto, aqui são pura beleza! 

Parecem seios de uma virgem, não de uma mãe.  

        Só no wasf da dança no capítulo 7, onde o corpo é descrito em 

sentido contrário – dos pés à cabeça - e no wasf masculino, do capítulo 

5, é que a descrição vai além do peito. 

                                            
475 Karel  van der TOORN. Family Rel ig ion in Babylonia,  Syria and Israel,  p.220.  
Sobre as estatuetas da parte super ior  da imagem das divindades femininas já fo i  
t ratado na nota de rodapé 111. Pode se acrescentar que este era um véu mais ou 
menos transparente também chamado begel que impedia o contato visual imediato 
com os olhos da imagem. Também James B. PRITCHARD. The Ancient Near East,  
Vol.  1,  f igura 11, mostra um pingente onde o rosto é diretamente l igado à 
sexual idade feminina. Figura em anexo I I .12. 
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          No wasf da dança, toda a ênfase está no movimento da Sulamita, 

que inclui a descrição de partes do corpo que não aparecem nos outros 

poemas. Em primeiro lugar, aparecem os pés com suas sandálias. Os pés 

são o ponto de partida de todo o movimento da dança (7,2a). O umbigo, 

outro elemento exclusivo deste wasf, comparado com a forma de uma 

“taça arredondada”, é o centro do movimento do ventre, descrito 

plasticamente através do movimento dos trigais acariciados pelo vento 

(7,3). O nariz, como “torre do Líbano”, interpretada por alguns como 

uma descrição hilária senão patética, parece indicar a cabeça erguida em 

majestoso equilíbrio durante a dança, como quem caminha com o “nariz 

empinado”. Enfim, deve ter sido um grande desafio poético descrever 

com uma linguagem artesanal, adaptada a figuras imóveis, um corpo em 

movimento.  

         O wasf masculino (5,10-15) é o único poema deste gênero em que 

figuram as mãos (5,14). A descrição das mãos como cil indros de ouro 

seria um símbolo fálico ou de masculinidade?476 O abdome duro como 

lâmina também parece ser sinal de viri l idade (5,14b). Chama a atenção a 

posição anatômica das mãos, que estariam naturalmente abaixo do 

abdome, mas aqui aparecem acima, como se estivessem semilevantadas. 

Esta posição das mãos é comum em imagens de divindades que carregam 

cetros.  

         Os wasf estão l igados por uma linguagem comum, uma visão 

comum do corpo, expressa pela opulência das jóias e adereços. Não pode 

ser uma descrição popular, mas oriunda de círculos vinculados à vida das 

elites. Olhando para estes poemas isoladamente resulta difíci l  explicar se 

a sua seqüência tem alguma lógica particular. Por que o wasf masculino é 

colocado antes do wasf da dança e depois dos primeiros dois wasfs 

femininos? Para tentar responder a estas questões e descobrir o sentido 

do amor que esta tradição tenta expressar é necessário compreender 

como estes artífices-poetas entenderam o conjunto dos poemas 

camponeses e como os enfeitaram. 

                                            
476 Nelson KIRST, et al .  Dicionário hebraico-português,  p.85. Aqui se indica que a 
palavra hebraica yád s igni f ica: mão, antebraço, pênis (cf.  Is 57,8.10). 
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6.2.2 Os wasf e o amor camponês 

         Há muitas semelhanças de uso de imagens e de locais geográficos 

tanto nos poemas wasf quanto nos poemas camponeses. Entre os poemas 

da Coletânea do Líbano e os poemas wasf as conexões são ainda mais 

profundas, o que faz pensar que os responsáveis pela sua preservação e 

sistematização sejam as mesmas pessoas. O Líbano é mencionado 

também nos wasf com grande destaque (5,15b, 7,5b).  

         Por outro lado, o rito matutino, que ocupa o lugar central na 

coletânea de Sharon (2,17), é parcialmente reproduzido em 4,17, e a 

abertura do wasf do capítulo 4 é uma cópia l i teral de 1,15. Os artesãos e 

artesãs que elaboraram os wasf, parecem ter usado os poemas 

camponeses como matéria prima, a partir destes poemas é que  

construíram seu poemas como enfeites. Esta possibilidade parece mais 

plausível ao se olhar o esquema final onde poemas camponeses e wasfs 

aparecem intercaladamente 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

          

 

          

      

 

     

         O esquema mostra que tradição wasf colocou no centro o poema do 

capítulo 5. O final do wasf (4,6) é o mesmo que o final do centro da 

coletânea de Sharon que lhe precede!(2,17). No entanto, é o wasf do 
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capítulo 4 que, ao mesmo tempo, introduz a coletânea do Líbano. Assim 

é possível traçar uma continuidade temática entre 4,7 (final do wasf) e 

4,8 (abertura da Coletânea do Líbano): 

Irei para a montanha de mirra 

e para a colina do Líbano. 

Toda tu és bela, minha amada, 

e defeito não há em ti (4,6b-7). 

Comigo do Líbano, noiva, 

comigo do Líbano, entrarás, 

verás do topo do Amanah, 

do topo do Seir e Hermon, 

das covas das leoas, 

das montanhas das panteras (4,8). 

         O jogo temático se dá entre ações representadas pelos verbos hlk 

(“ir”) e bw‘ (“entrar”). A conjugação destes verbos também indica 

continuidade de ação, estando ambos no imperfeito Qal. Por outro lado, 

o lugar para onde se dirige o protagonista no final do wasf é o mesmo 

lugar para onde é convidada a destinatária do primeiro poema da irmã-

noiva (Líbano).  

         O wasf (5,10-15) está colocado no centro, depois da manifestação 

feminina, que na coletânea do Líbano, convida para entrar no jardim 

(4,16) e o convite masculino feito aos companheiros (5,1). Estaria a 

tradição wasf privi legiando a imagem masculina? Mesmo assim, o poema 

do capítulo 5 representa a continuidade da voz feminina em 4,16:  

Que venha meu amado para seu jardim 

e que coma os seus deliciosos frutos (4,16b). 

Meu amado é bri lhante e vermelho, 

destacado dentre a multidão (5,10) 

         Os artífices dos wasf viram a oportunidade de apresentar quem era 

este que tinha convidado a irmã-noiva para entrar no Líbano, que tinha 

entrado no jardim e convidado seus companheiros. No final, uma nova 

menção do Líbano reforça a l igação inicial com os poemas camponeses 

(5,15b). O destaque à imagem masculina pode ter sido influenciada pelas 

tradições de reis e herói comum no Antigo Oriente, como Aqhat e 

Guilgamesh, e também no Antigo Testamento como Sansão. Sendo que 

Final do 
wasf 

Primeiro poema 
do Líbano 

Autorização feminina 
(Líbano) 

Abertura do wasf do 
capítulo 5 



 240 

este últ imo também se vê envolvido pelo amor de belas mulheres (cf. Jz 

14,1s e 16,4s).  

         Dois outros wasf se sucedem: O primeiro é o do capítulo 6 que é 

uma versão do wasf do capítulo 4; depois deste vem o wasf da dança da 

Sulamita (7,1-7). Ambos os poemas têm caráter festivo. Eles apontam 

para a mulher que participa da festa, para a qual, em 5,1b, o amado 

convidou seus companheiros.  

         O lugar da festa, na releitura feita pelos wasfs, parece ser uma 

grande cidade, possivelmente Tirza (cf. 6,4a). Quando a amada chega a 

esta cidade, a comparação é imediata, mulher e cidade combinam na sua 

beleza e lembram outra grande e bela cidade: Jerusalém (cf. 6,4b). É uma 

identificação rápida fruto da impressão que causa, aos olhares atentos 

dos artesãos a presença de uma bela mulher enfeitada para a festa. 

         A seguir, no wasf do capítulo 7, a cena reúne o amado, seus 

convidados (representados com o uso da primeira pessoa do plural –

“vejamos” - e a segunda do plural –“olhais”) e a mulher (chamada aqui, 

em duas ocasiões, de Sulamita) que se torna, a partir desse momento, o 

centro das suas atenções devido à beleza da sua dança: 

Volta, volta, ó Sulamita. 

Volta, volta para que te vejamos. 

O que olhais na Sulamita? 

Como é a dança Mahanaim?(7,1) 

         Seria esta a festa da mulher-Deusa? A dança apresentada pelos 

artífices dos wasfs parece também possuir o poder de enfeit içar 

mencionado em 4,9 (na coletânea do Líbano). Esta moça sulamita, fi lha 

de nobre (7,2a), mostra o poder da divindade que mora dentro do corpo 

feminino em toda sua magnitude! É como o se movimento dos ventos do 

jardim (4,16a), que toma conta deste corpo, envolvendo também todos os 

seus espectadores e animadores.  

         Com a imagem da dança da Sulamita ainda viva, o final camponês, 

onde se combinam novamente as coletâneas do Líbano e de Sharon, 

ganha mais força. Os companheiros estão ainda mais motivados a ouvir a 

voz e o amado. O amado, por sua vez, está ainda mais motivado para 

empreender a fuga (cf. 8,13-14). 
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         Enfim, os poemas wasf carregam o amor da beleza da 

contemplação. O amor não só é gostoso, cheiroso, vívido, envolvente, 

como mostram os poemas camponeses, mas é também esteticamente belo. 

O amor se manifesta, nos poemas wasfs, como um novo olhar sobre a 

pessoa amada, um olhar que revela o poder divino que atrai, o poder do 

olhar que perturba, esse olhar que faz com que o corpo da outra pessoa 

se carregue de uma beleza ímpar, de uma força erótica única. De fato, 

estes artífices e poetas conseguiram magistralmente enfeitar os poemas 

camponeses ao mesmo tempo em que preservaram a sua beleza e 

significado original.  

6.3 O amor e nefesh: encontros e desencontros  

         Os poemas das fi lhas de Jerusalém têm várias marcas 

características que foram sendo destacadas no decorrer deste estudo. 

Mas, algumas delas devem ser aprofundadas no intuito de descobrir a 

marca particular com a qual esta tradição contribuiu para a formação do 

Cântico dos Cânticos. 

         O diálogo quase que exclusivamente feminino marca o caráter 

diferenciado dos poemas das fi lhas de Jerusalém em relação às outras 

tradições do Cântico dos Cânticos. Mas, que círculo social seria este, 

onde as mulheres cantavam umas para outras sem a presença masculina? 

O que fez com que um grupo de mulheres se aproprie dos poemas 

camponeses e wasf e os complete incluindo seus próprios cantos?  

         Além do diálogo feminino, outra particularidade da poesia das 

fi lhas de Jerusalém é uso do termo hebraico nefesh, que pode ter diversos 

significados, tais como: respiração, ser, pessoa, personalidade, 

individualidade, vida, alma, desejo, estado de ânimo, sentimento, 

vontade e até cadáver477. Para determinar o sentido que este termo 

assume nos poemas das fi lhas de Jerusalém é necessário estudar como a 

nefesh é entendida nesta poesia feminina. Nos poemas das fi lhas de 

Jerusalém a nefesh tem estreita relação com o amor, sendo que o amado é 

chamado de “aquele amor da minha nefesh”  (1,7a,3,1a.2b.3b.4b). 

                                            
477 Nelson KIRST, et al .  Dicionário Hebraico-Português,  p.159.  
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         A primeira ocorrência mostra que nefesh não significa apenas 

“ser”478. Por que a mulher não chama seu amado “meu amor” ou “meu 

amado”? A expressão “aquele amor da minha nefesh”, no relato da busca 

da cidade do capítulo 3, é simplesmente substituída por “meu amado” em 

5,2.3.4.5.6.8. Seriam essas duas expressões sinônimos? No entanto, em 

5,6b, o uso de nefesh acontece novamente. Neste verso a mulher declara 

que o amado “minha nefesh saiu (yátze’áh) quando falou”.  

        Portanto, mesmo que a nefesh faça parte do ser, esteja 

inseparavelmente integrada ao “eu”, pode também ser considerada de 

forma autônoma. A expressão “minha vida saiu” tem a mesma conotação 

do que “morrer”, isto é, a voz do amado causou-lhe uma experiência 

semelhante à morte479. Por isso, este termo foi compreendido e traduzido 

neste trabalho como “minha vida”480. Como se diz na l inguagem popular, 

é “o amor da minha vida” e não o “amor do meu ser”. Por outro lado, a 

vida (nefesh) desta mulher fica perdida sem seu amor. 

        Os poemas das fi lhas de Jerusalém querem mostrar que uma vida 

sem amor não é vida. Como alguém poderia viver sem seu amor? O 

vínculo entre a vida da mulher e seu amor a leva a uma apaixonada 

busca. Essa busca é descrita pelo jogo poético entre os verbos: buscar e 

encontrar: “procurei e não o encontrei” (3,1b.2c; 5,6b). Procurar e 

encontrar seu amor é reencontrar a sua própria vida que se perdeu ao ser 

impedida de unir-se ao seu amado.  

         Seu amor não é qualquer homem, mas um especial, aquele que 

encontrou lugar em sua vida. Seu amor não pode ser suprido pelos 

                                            
478 M. DEKERS. A estrutura do Cântico dos Cânticos,  p.193. Esta autora defende a 
tradução de nefesh como “meu ser” .  Ela concorda que o uso de nefesh no Cântico dos 
Cânticos “denote o ser essencial  da mulher que fala,  sua vi ta l idade, seu pr incípio de 
vida”,  mas tem dif iculdades em acreditar  que a tradução “alma” expresse isso.  
479 Roland E. MURPHY. Song of Songs,  p.165. Segundo este autor,  a expressão 
“minha nefesh saiu” é usada l i teralmente para morte física em Gn 35,18. 
480 José Wilson CORREIA DA SILVA. A beleza do corpo,  p.12. O autor d iz que 
nefesh,  que aparece 755 vezes no AT signif ica,  no contexto do Cântico dos Cânticos,  
“o corpo do homem e da mulher ou ainda o parentesco; signi f ica o homem e a mulher 
em sua efemeridade; o termo também caracter iza a vida humana como fraca e 
caduca; signi f ica o corpo humano como um todo”.  M. DEKERS, A estrutura do 
Cântico dos Cânticos,  p.210, também ci ta os diversos signif icados do termo nefesh 
no Ant igo Testamento,  entre eles: alma, ser vivo,  vida, individuo, pessoa, desejo,  
apet i te,  emoção e paixão (Jô 14,22; 1 Rs 17,21-22; Gn 2,7.19; Dt 12,23-24; Ex 
21,23; Sl 124,7; Pr 27,7; 18,25; Ez 24,21).  
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homens dispostos a pagar por ela, comprando-a ou comprando seu amor. 

As fi lhas de Jerusalém desqualif icam a compra do amor481: 

Se desse alguém 

toda a riqueza da sua casa pelo amor, 

certamente o desprezariam (8,7b). 

         Também recusa os governantes, personificados em Salomão, que 

pretendem se apropriar da sua vinha, isto é, da sua vida/corpo482: 

A minha vinha, que é minha, 

as mil para ti, Salomão, 

e duzentas para o posseiros por seus frutos (8,12). 

         As fi lhas de Jerusalém são envolvidas desde o começo nessa busca 

de amor. Elas não são meras espectadoras. Elas são “conjuradas”, isto é, 

na l inguagem mítico-mágica, são “convocadas” para facil i tar o encontro. 

Elas não são figuras secundárias ou intrometidas, mas aliadas da mulher 

que busca o amor da sua vida483. É para elas que a mulher que busca se 

apresenta: 

Negra sou eu e formosa, 

fi lhas de Jerusalém (1,5a). 

         Para elas esta mulher conta seus sofrimentos e suas esperanças: 

Olhem-me, que eu sou negra, 

queimou-me o sol, 

os fi lhos da minha mãe, zangaram-se comigo, 

puseram-me a cuidar das vinhas, 

a minha vinha, que é minha, não cuidei (1,6). 

Encontraram-me os guardas, 

os que fazem a ronda na cidade, 

                                            
481 Mi l ton SCHWANTES. Debaixo da macieira,  p.46. Afirma este autor que “Cantares 
designa estas ‘negociações’ com mulher como coisa desprezível! ( . . . )  Versos de 
muita paixão ( . . . )  e de muita luta.  Luta frontal  contra o sistema de escravidão 
matr imonial” .  
482 Ib id. ,  p.48. Segundo interpreta este autor “a vinha que me pertence” ou “minha 
vinha” pode ser entendida como “minha sexual idade” e os “Salomões” e “ i rmãos”,  
“bons sócios é o que são. Vendem irmãs, compram mulheres, formam haréns”.  
483 Pablo ANDIÑACH. Cântico dos Cânticos,  p.57,68. Quando comenta Ct 2,7,  o 
autor af i rma: “é d i f íc i l  determinar o papel das f i lhas de Jerusalém, mas nós estamos 
incl inados a considerá-las como contrár ias ao amor do casal e ao projeto de vida 
implíc i to nele”.  Mar ia Helena da S. MUTZENBERG, Refazer o mundo como um 
jardim,  p.18, concorda com a visão desenvolvida neste estudo, vendo as f i lhas de 
Jerusalém como “grupo sol idár io,  de apoio,  mesmo que algumas vezes se mostre 
indeciso em ajudar (grupo de mulheres da cidade)”.  
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bateram-me, feriram-me, 

t iraram o meu manto de sobre mim, 

os que guardam as muralhas (5,7). 

         Para elas pede ajuda no momento de maior desespero: 

Conjuro-vos, fi lhas de Jerusalém, 

se encontrardes o meu amado, 

que direis para ele? 

Que estou eu adoentada de amor (5,8; cf. 2,5b). 

         A separação sofrida por esta mulher não parece ser por vontade 

dela, nem das fi lhas de Jerusalém, nem do amado. Entre a mulher e seu 

amor/amado estão os irmãos e os governantes denunciados nestes 

poemas. Todos os inimigos desta mulher são homens, que querem traçar 

para ela um destino diferente do que ela quer para si mesma. A estes 

homens ela se contrapõe junto com suas aliadas, fi lhas de Jerusalém: 

Para onde foi meu amado, 

bela entre as mulheres? 

Para onde foi teu amado? 

E procuraremos contigo (6,1). 

        Encontrar-se com seu amado, com o apoio ou cumplicidade das 

fi lhas de Jerusalém, faz parte de um projeto de vida que a leva de volta 

para a “casa da mãe”, outra categoria exclusiva desta tradição. Para o 

amor realizar-se plenamente na sua vida (nefesh) é necessário, além de 

encontrar seu amado, levá-lo para a casa da mãe: 

Te guiarei, te levarei, 

para a casa da minha mãe, aquela que me ensinou, 

te darei de beber vinho com ervas, 

do sumo das romãs (8,2). 

         Mas, esta figura materna seria apenas a progenitora da mulher, 

como ela proclama no poema do capítulo 3? 

Segurei-o e não o soltei, 

até que o levei para a casa da minha mãe 

e para o quarto daquela que me concebeu (3,4b). 

          Em 8,5b, a figura materna também parece ser a progenitora do 

amado. Seriam duas mães, a da macieira e a da casa, ou uma mãe comum 

da mulher e seu amado? 
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Debaixo da macieira te acordei, 

al i tua mãe teve o trabalho do teu parto, 

ali teve o trabalho de parto, te deu a luz. 

         Algumas traduções, tomando como ponto de partida 8,5a (“Quem é 

esta que sobe do deserto”), entendem 8,5b como continuação do discurso 

masculino da primeira metade do versículo. Assim, ele acordaria ela 

debaixo da macieira, também seria ele que se referiria a mãe dela quando 

fala sobre dar a luz com dores de parto484. Haveria, assim, uma única 

mãe, a mãe dela. No entanto, traduções e comentários recentes como a de 

Pablo Andiñach, Milton Schwantes, seguem o texto hebraico onde o 

sufixo da pessoa singular (“tua”) é masculino, isto é, deixando claro que 

se trata da mãe dele e quem está falando é ela485. Haveria, então, duas 

mães nos poemas das fi lhas de Jerusalém?  Mas, se a mãe a que se 

referem estes poemas for uma divindade do amor, ela poderia ser o 

denominador comum entre a mulher e seu amado.  

         O lugar da concepção é o lugar onde a mulher e seu amado se 

realizam sexualmente. Parece-se com o antigo costume relatado em Gn 

24.67, quando o fi lho usa a tenda da sua mãe para se relacionar com sua 

esposa. No entanto, os poemas indicam dois lugares, “a casa da mãe” e a 

“macieira”. Esta única mãe, como criadora, parece ter dado à luz a 

ambos. Como Eva quando recebe o título de “mãe de todos os seres 

vivos” (cf. Gn 3,20), mãe comum de todos, que habita tanto na sua casa 

(templo ou santuário) quanto na árvore sagrada. 

         Dentro das estruturas sociais israelitas co-existiam a casa do pai 

(bet’ab) e a casa da mãe (bet’em). A “casa da mãe” aparece 

explicitamente no Antigo Testamento em três lugares: na saga de Rebeca 

(Gn 24,28), em Rute (1,8) e no Cântico dos Cânticos. A mãe, no Cântico 

dos Cânticos, tem a função de instruir (cf. 8,2), ou seja, a casa da mãe 

apresenta-se como um lugar onde é desenvolvida a sabedoria feminina. 

Em Pr 14,1 se afirma: “mulheres sábias constroem suas casas”486. Isso 

pode indicar que a casa da mãe é o centro de sabedoria comum às fi lhas 

                                            
484  TEB e a BÍBLIA SAGRADA (Ed. Vozes) traduzem 8,5b em diante,  a part i r  de 
8,5a, colocando o discurso em voz mascul ina.  
485  Pablo ANDIÑACH. Cântico dos Cânticos,  p.120. Mi l ton SCHWANTES. Debaixo 
da macieira,  p.  45.  
486 Carol  MEYERS. To her Mother ’s House,  p.46-47. 



 246 

de Jerusalém. O amado, ao se reconhecer como fi lho da mesma mãe, se 

torna apto para amar.  

         Mas este lugar que reúne mãe/concepção/erotismo é, em 8,5, uma 

árvore. Maternidade e sexualidade se encontram debaixo da árvore ou 

das árvores sagradas. Algo semelhante ao que é descrito no ritual 

apresentado por Abraão envolvendo Sara (Gn 18,1-10)487. Debaixo das 

árvores existia a possibil idade do encontro com a divindade. Neste 

poema duas vezes são mencionadas as “dores de parto”. Ali onde o 

amado foi dado à luz será também acordado!  

         A metáfora da macieira parece referir-se a algo mais do que uma 

árvore e mais do que “uma” mãe. Esta árvore é o lugar onde as mulheres 

recebem seu poder materno, esse poder é o mesmo capaz de acordar a 

força da sexualidade e fazer com que o homem acorde para ela.  

         A mãe de quem fala esta mulher representa a origem comum da 

nefesh dela, da nefesh dele e da plenitude de ambas. O poder da mãe, 

assim como o nascimento, é superior e comum, certamente um poder 

divino cult ivado na sabedoria da “casa da mãe” e presente no poder vital 

da árvore sagrada! Na “casa da mãe” e “debaixo” da árvore a nefesh de 

ambos é acordada e vivificada pelo poder vital do amor. A nefesh dela 

estava “adormecida” (yáshen), que também significa “morta” (cf. 

5,2a488), e ele também é “acordado” em 8,5b, trazido para a vida. Essa 

relação expressa a tensão “eros-tánatos”, “amor-morte”, muito forte na 

mitologia do Antigo Oriente, e que tem um magistral resumo no poema 

8,5b-7. 

         Este poema que resume o ensinamento da mãe, mencionado em 8,2; 

contendo uma sabedoria profundamente feminina. O poema desde sua 

introdução em 8,5b (já comentada), e depois, em 8,6, é marcado por 

comparações assinaladas por “como...” (ka ou ki, prefixados a um 

                                            
487 M. HARAN. Temples and temple service in Ancient Israel,  p.53. Este autor indica 
que perto de Hebron havia uma área de culto chamada “ ’e lonê mambre” ,  onde Abraão 
acampou e construiu um altar.  Entende-se que a apresentação do al imento à 
divindade sob a árvore (cf.  Gn 18,6-8) const i tue-se uma oferta e,  portanto,  um r i tual .  
Neste caso envolvendo a fer t i l idade de Sara, tratada nos versículos seguintes (v.  9-
15).  Uma oferta r i tual  de Gedeão, cf.  Jz 6,19, é fei ta debaixo da árvore de Ofra 
(héláh eshêr be’áferáh) .  Neste caso a questão é a guerra contra os inimigos, isto é,  o 
chamado de um herói  (cf.  Jz 6,12b),  sendo que esta oferta é acompanhada de 
l ibações (v.20b) e consumida pelo fogo (v.  21b).  
488 Nelson KIRST, et al .  Dicionário Hebraico-Portugués,  p.96. 
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substantivo) e que uti l izam a palavra “amor” (‘áhváh). Estas 

comparações são o fio condutor dos versículos 6 e 7. 

         As comparações vinculam três elementos: 

a. O “selo” (“como selo sobre teu coração”, “como selo sobre teu 

braço”).  

b. A “morte” ou “Xeol” (“forte como a morte”; “duro como o Xeol”) 

c. O “amor” e “ciúme” (“é o amor”, “é o ciúme”) 

         O “selo” expressa um vínculo de poder! O “selo” era o símbolo de 

uma “casa”, de um cargo, ou de uma família489. No Antigo Oriente á 

evidências do uso de selos votivos com valor religioso, conforme 

mostram alguns textos mesopotâmicos490. Mas qual t ipo de poder estaria 

representado neste selo? A resposta vem no final do versículo 7 quando 

se afirma:  

Se desse um homem (‘ iysh)  

toda a riqueza da sua casa pelo amor, 

certamente desprezariam ele (8,7b). 

         O “selo” é colocado em oposição à “toda a riqueza da sua casa”. 

As fi lhas de Jerusalém propõem a opção entre o amor e a riqueza. O 

amor, como já foi comentado, não pode ser comprado, mas, se amar 

implica perder a riqueza o que vale mais a pena preservar: o amor ou a 

riqueza? Certamente o “amor”, pois ele “é forte como a morte”; o 

sofrimento que ele causa ao ver a pessoa amada com outra pessoa 

(“ciúme”) é duro como um cemitério (Xeol).  

        O centro, onde o argumento principal é apresentado, se encontra 

nos versículos 6b-7a, introduzido pelo sugestivo vocábulo “pois” (kiy). É 

como se esse vocábulo ecoasse em quase todas as l inhas da parte central 

do poema:  

Pois forte como a morte é o amor, 

(pois)duro como o Xeol  é o ciúme, 

(pois) a chama dele, chamas de fogo, 

(a chama dele é) labareda de Javé. 

                                            
489 James B. PRITCHARD. The Ancient Near East,  Vol.  1,  f igura 75. O autor mostra 
selos usados em Israel e Judá, sendo o pr imeiro pertencente a um servo de Jeroboão 
I ,  em Megido, o segundo de Tel l  en-Nashbeh,  de 600 a.C. (entre Betel  e Gibeah)  e 
um terceiro,  do século 6º ,  correspondente a um ajudante do rei  Joaquim. Figura em 
anexo I I .13.  
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(pois) As muitas águas não bastarão, 

(não bastarão) para encobrir o amor, 

e os rios não o inundariam. 

         Será que a riqueza tem tanto poder? O poder do amor é superior ao 

poder das riquezas da “casa masculina” denunciada, como foi comentado 

antes, em 8,7b.  

         O fogo também é um símbolo do poder do amor. O fogo do amor 

não pode ser apagado. Para fogo são usados três termos: rishef (que aqui 

foi traduzido por “chama”), ‘esh (“fogo”) e shalêhêvêt (traduzido como 

“labareda”). A simbologia do fogo reforça a possibil idade de que as 

fi lhas de Jerusalém, na sua “casa da mãe”, tenham sido um grupo de 

culto feminino. Como foi indicado antes, juntar lenha para o fogo e assar 

bolos era uma prática identificada com o culto à Rainha dos Céus (cf. Jr 

7,18 e 44,1s). O termo usado para chama é muito semelhante ao da 

divindade egípcia Reshef, que era Senhor do mundo dos mortos (Xeol). 

C.V. Camp vincula, a partir do estudo de Is 28 e Pr 1-9, que a l inguagem 

das mulheres sábias sobre morte, trevas, e Xeol, pode estar relacionada 

ao culto a uma Deusa491. Também, como aconteceu em Elefantina492, é 

provável que o poder divino feminino do amor, presente no fogo, fosse 

finalmente atribuído ao Deus Israelita YHWH, chamado, neste caso, pela 

sua forma abreviada yh como acontece em diversos salmos (cf. Sl 68,19; 

77,12; 89,9; entre outros)493.    

         Em toda a tradição das fi lhas de Jerusalém está desenhado um 

confl i to entre “o amor” e as forças que se lhe opõem. Os irmãos (1,6; 

8,8), a cidade, seus guardas (3,1-4, 5,2-9) e os governantes (8,11), tudo o 

que se resume nas riquezas das casas masculinas (8,7b). O “selo” é o 

convite a uma opção que o amado deve fazer neste confl i to. Este confl i to 

parece ser o sentido da conjura às fi lhas de Jerusalém, exaltando que o 

                                                                                                                                
490 Wil l iam HALLO (ed.) .  The context of Scripture,  Vol.  2,  p.319. 
491 Claudia V. CAMP. What’s so strange, about the strange woman?,  p.29. 
492 Flemming F. HVIDBERG. Weeping and laughter,  p.  136. Em Elefant ina se usaram 
nomes que vinculavam vár ias divindades a Javé, às vezes usando o acréscimo do 
teofór ico javista: yh.  Segundo Hvidberg este pode ser o caso do nome Anetotyah,  que 
também aparece em 1 Cr 8,24. 
493 Elaine G. NEUNFELDT. Prát icas e experiências rel ig iosas de mulheres,  198. Esta 
autora lembra das mulheres que em Êx 35,20-29 são chamadas “de coração sábio” 
(hakemat- lev) ,  e af i rma que “r i tuais de proteção e cuidado na gravidez e parto” é 
“outro espaço que esta mulheres, envolvidas em profecia e magia,  poder iam ocupar”.  
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próprio amor tem de se manifestar como um poder intrínseco e 

independente: 

Não agiteis e não inquieteis 

o amor até que deseje (2,7b; 3,5b;8,4b).     

         Nenhum outro momento da história de Israel parece explicar 

melhor a situação expressa nesta tradição, que a perseguição sofrida 

pelas mulheres durante a reforma de Esdras e Neemias (na metade do 

século 4o). Esta reforma promoveu o banimento das mulheres de suas 

casas, a escravização e até venda de mulheres que não pertenciam às 

famílias que haviam voltado do exíl io babilônico (golah)494. A leitura 

destes poemas como cantos ao poder do amor, um poder feminino, 

intransigente no seu desejo, perseverante na sua busca e envolvente na 

sua ação, pode ainda estimular aquelas pessoas que resistem às tentativas 

de mercanti l ização e exploração do corpo, do amor e da própria 

sexualidade, e buscam viver esse poder do amor 495.  

6.3.1 As filhas de Jerusalém e as outras tradições do 

Cântico dos Cânticos 

         As fi lhas de Jerusalém cantaram na “casa da mãe” e “debaixo da 

macieira”, os poemas do Cântico dos Cânticos, possivelmente durante 

várias gerações, como forma de celebrar a felicidade do amor, sua 

beleza, e sua integração com a natureza. 

         Uma nova situação de sofrimento e de confli to levou a cantar esses 

cantos de forma diferente, a saber, como forma de resistência, de 

afirmação do poder do amor. Assim as fi lhas de Jerusalém estruturam 

toda a coletânea, passando de cantoras a co-autoras! 

                                            
494 Claudia V. CAMP. What’s so strange, about the strange woman?,  p.24s. Para esta 
autora as mulheres estrangeiras representavam uma ameaça maior por não estarem 
l igadas a “casa do pai” ,  como acontecia com as mulheres israel i tas,  o que faci l i tava, 
inclusive a prat ica de r i tuais rel igiosos própr ios. Mas também existe a possib i l idade 
de que todas as mulheres que não pertencessem à golah fossem incluídas dentro da 
categor ia de “estrangeiras” ou “estranhas”.   
495 Jul io Paulo TAVARES ZABATIERO. A exploração do amor,  p.  15. Segundo este 
autor “ já na época de Cantares,  o amor era submetido à necessidade econômica é 
regulamentação da estrutura de parentesco ( . . . )  Ela se revolta contra a prát ica,  
cul turalmente aceita,  de negação da autonomia amorosa da mulher ( . . . ) ” .  Wendy S. 
ROBINS (Through the eyes of a woman,  p.37) relata que o dom da sexual idade se vê 
ameaçado por:  t r ivia l idade, exploração, vio lação, uso equivocado por outros,  ou por 
si  mesmo/a, d istorções provenientes de padrões sociais e apropr iação por outros. 
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         O esquema a seguir pode mostrar a forma como as fi lhas de 

Jerusalém ressignificaram a coletânea através da inserção dos seus 

diálogos: 

             Abertura da coletânea de Sharon (1,2-4). 

             1a Inserção da mulher negra e formosa (1,5-8). 

             Wasf da égua do Faraó (1,9-11). 

             Primeiro conjunto de poemas de Sharon (1,15-2,3). 

             2a Inserção: a casa do vinho e a doença do amor  

              +  conjura (2,4-7). 

             Segundo conjunto de poemas de Sharon (2,8-17). 

             3a Inserção da primeira busca na cidade + conjura (3,1-5). 

             Wasf central (4,1-7). 

             Coletânea do Líbano (4,8-5,1). 

             4a Inserção da segunda busca na cidade.  

              + conjura (5,2-9). 

             Wasf masculino (5,10-15). 

             5a Inserção: “Este é meu amado” (5,16-6,3). 

             Wasf de Tirza e Jerusalém (6,4-7) 

             Conjunto final da coletânea de Sharon (7,8-14). 

             6a Inserção final  + conjura e denúncias 

              contra os opressores (8,1-4.5b-12). 

             Final camponês/wasf (8,13-14). 

         A primeira e últ ima inserção tratam os mesmos assuntos: Salomão 

(1,5b; 8,11); os irmãos e a mãe (1,6b; 8,1.2.5b.9) e a vinha (1,6a; 8,12). 

Na segunda e quinta inserção (2,4-7 e 5,2-9) se trata do “amado” que é 

identificado no poema que vai de 5,16 a 6,3. A terceira e quarta inserção 

(3,1-5 e 5,2-9) funcionam como colchetes para o centro original da 

estrutura wasf-camponesa, incluindo o wasf da mulher-Deusa e toda a 

coletânea do Líbano. 

         As fi lhas de Jerusalém respeitaram a coletânea que receberam 

(wasf-camponesa) que, seguramente, cantaram durante muitos anos antes 

de ressignificá-la. Elas valorizaram sua abertura, fechamento e centro. 

Elas apenas inseriram seus diálogos poético-dramáticos nos poemas 

A 

B

C

D

E 
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recebidos dando aos cantos um caráter de denúncia e de busca da 

realização dos seus desejos e sonhos496.  

        A primeira inserção onde se dá a apresentação da mulher como 

negra e formosa (1,5-8), lê e complementa, dentro da nova ótica dada 

pelas fi lhas de Jerusalém, tanto o poema de abertura (1,2-4) quanto o 

wasf da égua do faraó. Ao convite á fuga apresentado em 1,4a (“arrasta-

me contigo, corramos!”) vai ser retomado com as perguntas 1,7ab:  

Diz para mim, aquele amor da minha vida, 

Onde apascentas? 

Onde fazes repousar o rebanho ao meio dia?497. 

         As fi lhas de Jerusalém, que antes cantavam a esperança de “fugir” 

com seus amados para viver o amor, passam a serem forçadas a se 

separar do “amor da sua vida”. Não podem ser “arrastadas” por eles, não 

podem sair correndo para se encontrar com eles. Mas se incentivam umas 

as outras para resistir, para seguir as pegadas em busca da realização do 

seu amor (1,7c-8). 

         Ao poema da beleza da égua do faraó respondem com a formosura 

desta mulher negra. Uma mulher cuja beleza seguramente se poderia 

comparar à beleza das princesas do Egito, também negras e formosas. 

Porém, como antes a fuga era prejudicada pela separação involuntária da 

mulher que ama e o amor da sua vida, aqui a beleza se vê ofuscada pela 

exploração à qual esta mulher foi submetida pelos “fi lhos da sua mãe”, 

impedindo que cuidasse dela mesma satisfatoriamente (1,6). 

         As fi lhas de Jerusalém colocam seus “poréns” no amor feliz e belo 

descrito nos poemas camponeses e nos poemas wasfs. É o que foi 

sinalizado no esquema como conjunto “A”. Este conjunto é marcado por 

opressão, separação e busca.  

         A segunda inserção (2,4-7) dialoga com os poemas anteriores e 

posteriores visando concluir uma primeira parte da coletânea. Antes, 

depois da troca de elogios (1,15-17), aparece em destaque a apresentação 

camponesa da mulher como “Lírio de Sharon” (2,1a).  

                                            
496  M. DECKERS. A estrutura do Cântico dos Cânticos,  p.207, fa la que o Cântico 
dos Cânticos apresenta dramatis personae,  entre eles a mulher,  o homem e as f i lhas 
de Jerusalém. 
497 A expressão “o rebanho” se subentende, pois,  não figura no or iginal hebraico.  
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         Neste momento, as fi lhas de Jerusalém descrevem uma relação já 

consumada entre a amada e o amado, que nos poemas originais ainda se 

encontrava nos seus momentos preliminares. As fi lhas de Jerusalém não 

são mais adolescentes ou pessoas muito jovens, que estão aprendendo a 

se relacionar. Elas são mulheres que conhecem os prazeres do amor, que 

conhecem seu poder (2,4), capaz de adoentar aquela pessoa que ama 

(2,5b). Por isso, para resistir, apelam para o alimento divino capaz de 

sustentar quem sofre e permitir o encontro do seu amor (2,5a). Também 

proclamam a fórmula que anuncia o amor: 

O seu braço esquerdo está debaixo da minha cabeça, 

o seu braço direito abraça-me (2,6)498.  

         O conjunto, sinalizado no esquema com a letra “B”, enfatiza o 

encontro entre a mulher e seu amado. Mesmo que, em 2,5b, apareça a 

“doença de amor”, a fórmula do abraço, em 2,6, mostra-se como a cura 

imediata. O poema da “casa do vinho”, onde o encontro erótico é 

completo, encerra a segunda parte do jogo proposto pelas fi lhas de 

Jerusalém499. 

         Nestes dois primeiros conjuntos as fi lhas de Jerusalém começam a 

ressignificar os poemas recebidos imprimindo a sua própria dinâmica e 

dramaticidade. No entanto, isso não torna todo o Cântico dos Cânticos 

uma peça dramática, como uma ópera. O Cântico dos Cânticos não pode 

ser considerado um drama porque os poemas das duas primeiras tradições 

(camponeses e wasfs) não tem nada de dramatismo, gerando, assim, 

profundas contradições para quem pretende fazer uma leitura global da 

coletânea neste sentido. No entanto, não se pode negar que as fi lhas de 

Jerusalém contribuíram com uma forte dose de dramaticidade. 

         O terceiro conjunto é maior e mais complexo. Trata-se do conjunto 

central. Ali as fi lhas de Jerusalém fazem uma ponte, l igando-se à 

tradição de Sharon, em 2,8, e retomando o tema da “voz do meu amado”, 

em 5,2: 

                                            
498 A palavra “braço” não f igura no or iginal,  mas se subentende no verbo “abraçar”.  
499 Elza TAMEZ. Para uma lei tura lúdica do Cântico dos Cânticos,  p.63. A autora,  
que segue a abordagem de R. Barthes, vê um jogo de amor em todos os poemas do 
Cântico dos Cânticos.  O estudo mostra que há um jogo evidente no conjunto,  que 
neste estudo fo i  ident i f icado como camponês 2,8-17, este é um jogo de reciprocidade 
entre o “eu feminino” e seu amado. No entanto,  esta autora não destaca o claro jogo 
semântico proposto por “buscar” e “encontrar”  reconhecido por outros comentar istas.   
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A voz do meu amado, 

é-lo chegando, 

saltando entre os montes, 

pulando entre as colinas (2,8). 

Eu estou adormecida, mas o meu coração está acordado. 

A voz do meu amado que bate (5,2a). 

         Da mesma forma que em 2,10-14, 5,2b cita-se também um discurso 

do amado. No entanto, mesmo que se mantenha a forma do canto 

original, a diferença fundamental se dá pela mudança de cenário e de 

desenlace do canto. Em 2,8 o amado vem “saltando entre os montes” e 

“pulando entre as colinas”, mas no poema que inicia em 5,2a, a mulher e 

o amado estão na cidade! (5,7). Enquanto, em 2,10-14, o amado espera 

“ouvir a voz da sua amada”, no poema que inicia em 5,2, ele t inha 

sumido quando a amada abre a porta. Não ficou para ouvir a voz da sua 

amada. Por quê?  

         As fi lhas de Jerusalém passam de um cenário camponês, onde tudo 

conspira para o amor, para a um cenário citadino, na calada da noite, 

onde tudo impede o encontro. Enquanto o amado dos poemas camponeses 

tem tempo para cantar e esperar para ouvir a voz da sua amada, no poema 

das fi lhas de Jerusalém o amado não consegue esperar nem por poucos 

minutos. Estaria com medo de ser pego pelos “guardas da cidade”? De 

fato, quando ela sai para buscá-lo pela cidade é reprimida com violência: 

“bateram-me, feriram-me, t iraram o meu manto de sobre mim, os que 

guardam as muralhas” (5,7b). 

         O primeiro relato da busca na cidade (3,1-5) prepara o segundo 

que é muito mais dramático. No primeiro relato, a mulher se automotiva 

a buscar; ela não é incentivada pela voz do amado. O primeiro poema 

apresenta a cidade com suas ruas, praças, muralhas e guardas. Essa 

apresentação permite que no poema de 5,2-9 a cidade passe a ser apenas 

mencionada, enfatizando muito mais o desencontro e a violência do que a 

descrição do ambiente citadino. A cidade é o assunto novo e central 

proposto pelas fi lhas de Jerusalém, um assunto que os poemas originais, 

mesmo aqueles mais próximos à corte, como os wasf, ignoraram ou 

trabalharam indiretamente. É possível viver o amor na cidade de 

Jerusalém? Quais são os obstáculos que esta cidade, entendida como “a 
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cidade” por excelência nos tempos pós-exíl icos, oferecia para a 

realização do amor na vida destas mulheres? 

         As fi lhas de Jerusalém, ao inserir os poemas da busca na cidade, 

em 3,1-5 e 5,2-9, querem que as pessoas que ouvem ou lêem os poemas 

do Líbano, localizados no centro (4,1-5,1), o façam pensando no 

sofrimento desta mulher que é forçada a se separar do amor da sua vida. 

         Contudo, a ressignificação feita pelas fi lhas de Jerusalém não evita 

o contraste entre a mulher-Deusa, apresentada na coletânea do Líbano, e 

o triste relato da violência sofrida pela amada em 5,2s. Onde ficou o 

jardim? O jardim está perdido entre as ruas e praças da cidade? E onde 

estão os companheiros convidados para a festa em 5,1? O amado também 

parece estar perdido, escondido em algum lugar escuro na noite da 

cidade. 

         O Cântico dos Cânticos, quando l ido exclusivamente a partir do 

jogo proposto pelas fi lhas de Jerusalém, mostra falta de coerência 

dramática. Mas, a aparente contradição entre a beleza e a grande 

dignidade da mulher-Deusa, exaltada no wasf do capítulo 4 e nos poemas 

do Líbano de um lado e a violência sofrida pela mulher, em 5,7, de outro 

lado, tornam a denúncia mais dramática e revoltante. Assim, em 5,8 se 

encerra a parte central proposta pelas fi lhas de Jerusalém marcada pela 

separação e opressão (sinalizada no esquema apresentado anteriormente 

pela letra “C”). 

         Ct 5,8-9 funciona como costura entre o conjunto central e o novo 

conjunto que abre com o wasf masculino (5,10-15). Enquanto, na 

conjura, a menção à “doença de amor” (5,8b) retoma 2,4, onde este 

assunto foi tratado pela primeira vez, 5,9 traça o vínculo estrutural entre 

os conjuntos “B” e o “D” (apresentados no esquema). Ct 5,9 introduz o 

wasf  masculino com as seguintes perguntas:  

O que é teu amado, mais do que um amado, 

ó bela entre as mulheres? 

O que é teu amado, mais do que um amado, 

que assim nos conjuras? 

         O wasf em 5,10-15 é ressignificado como resposta a essas 

perguntas:  

Meu amado é bri lhante e vermelho, 
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destacado dentre a multidão (5,10). 

         Após o poema wasf há um novo poema de costura colocado pelas 

fi lhas de Jerusalém. Nele se conclui o wasf, e se terminam de responder 

as perguntas formuladas em 5,9: 

Este é meu amado e este é meu amigo, 

Filhas de Jerusalém (5,16). 

         O enquadramento do wasf do amado entre as perguntas das fi lhas 

de Jerusalém, em 5,9, e a identificação do amado, em 5,16, mostra que 

esta tradição entendeu a figura masculina,descrita no wasf, como uma 

ilustração do profundo desejo que a mulher sente pelo amor da sua vida. 

Por isso, em 5,16, se afirma: “todo ele é desejável”.  

         Em 6,1-3 é onde se declara a aliança entre a mulher que busca seu 

amado e as fi lhas de Jerusalém. Então, reaparece o jardim. A cidade, 

obstáculo central para o encontro do amor, começa a desaparecer e o 

jardim a aparecer. Neste momento as fi lhas aventam a possibil idade do 

resgate do amor original, aquele que os poemas camponeses, 

especialmente os do Líbano, descreviam em um jardim (4,16-5,1a e 6,1-

2)500.  

         Ct 6,3 faz uma nova costura com a fórmula camponesa de Sharon, 

em 2,16 (que dentro da ressignificação das fi lhas de Jerusalém ficou no 

conjunto “B”), e em 7,11 (do conjunto “D”): 

Meu amado é para mim e eu para ele, 

aquele que apascenta entre os narcisos (2,16). 

Eu sou para meu amado e meu amado é para mim, 

aquele que apascenta entre narcisos (6,3). 

Eu sou para meu amado 

e sobre mim está o seu desejo (7,11). 

         O conjunto “D” encerra com os poemas camponeses, em 7,14:  

As mandrágoras deram seu perfume 

diante de nossas portas todas as delícias, 

novas, também velhas, 

                                            
500 Mar ia Helena S. MUTZENBERG. Refazer o mundo como um jardim de delíc ias,  
p.22. Esta autora descreve bem a simbologia da cidade e do jardim no seu estudo que 
abrange Ct 5,2 a 6,3.  Para ela “a c idade” é “espaço de tensão da busca ansiosa e,  até 
da host i l idade e da exclusão (cf.  3,1-3; 8,4)”   e “o jardim, f inalmente,  é lugar do 
encontro e do amor (cf.  2,3-5; 2,10-14; 4,6-8.12-16; 6,11: 7,7-14: 8,11-14)”.   

B 

D 
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meu amado, guardarei para ti. 

         No entanto, o amor proclamado pela fi lhas de Jerusalém não será 

dado nas vinhas, mas “na casa da mãe” e “debaixo da macieira”, como já 

foi comentado anteriormente. Apesar destas contradições, que mostram a 

junção de diferentes tradições, as fi lhas de Jerusalém incorporaram o 

desejo camponês de “guardar o amor para o amado”, amor que, no caso 

dela, já t inha se consumado (cf. 2,4). A questão colocada pela tradição 

das fi lhas de Jerusalém é a superação da separação forçada chegando à 

realização plena da nefesh. Encerra, assim, o conjunto sinalizado com a 

letra “D” que é marcado pela fórmula de encontro que as fi lhas de 

Jerusalém tomaram da tradição camponesa de Sharon: “Eu sou para meu 

amado e meu amado é para mim” (2,16 e 6,3). Neste bloco a ênfase é 

novamente o encontro como no conjunto “B”. O conjunto “E” reúne, 

como será visto a seguir, a conclusão e o resumo de toda a tradição das 

fi lhas de Jerusalém. 

6.3.2 O sentido da ressignificação das filhas de 
Jerusalém 

 
         A ressignificação feita pelas fi lhas de Jerusalém estruturou os 

poemas em cinco partes ou conjuntos dentro do jogo ou dinâmica da 

busca-encontro. As primeiras quatro partes intercalam desencontro e 

encontro:  

1a parte: DESENCONTRO-BUSCA-VIOLÊNCIA (1,2-8; Conjunto “A”). 

2a parte: ENCONTRO-PROCLAMAÇÃO DO AMOR (2,4-7; Conjunto 

“B”). 

3a parte: DESENCONTRO-BUSCA-VIOLÊNCIA (2,8-5,7; Conjunto “C”, 

e centro da ressignificação das fi lhas de Jerusalém). 

4a parte: ENCONTRO-PROCLAMAÇÃO DO AMOR (5,8-7,14; Conjunto 

“D”) 

         Finalmente, no conjunto “E”, as fi lhas de Jerusalém colocaram sua 

conclusão. O conjunto de poemas a partir de 8,7 parece bastante 

independente da dinâmica original da coletânea o que faz com que 
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algumas traduções e comentários os apresentem como “apêndices” ou 

“acréscimos”501. 

         Esta últ ima parte resume a dinâmica proposta nas primeiras quatro 

partes da seguinte forma:  

(E.1) ENCONTRO-PROCLAMAÇÃO DO AMOR (8,1-4.5b-7; onde se 

repete a fórmula - “seu braço esquerdo sob minha cabeça e seu braço 

direito abraça-me” - presente em 8,3 e 2,6). 

(E.2) DESENCONTRO-BUSCA-VIOLÊNCIA (8,8-11; onde se retoma a 

denúncia feita em 1,5-8). 

(E.3) ENCONTRO-PROCLAMAÇÃO DO AMOR (8,12-14; onde ela se 

proclama “mensageira da paz”, em 8,12). 

6.4 O amor matrimonial da tradição canônica 

         A tradição canônica parece ter recebido o Cântico dos Cânticos 

quando estes poemas já t inham conseguido grande popularidade em Judá. 

Por isso, esta tradição usa pequenas inserções estratégicas, das quais foi 

possível identificar o t i tulus, partes do poema original de abertura 

(1,3b.4b), possivelmente o poema da mesa do rei (1,12-14), o poema das 

bodas de Salomão 3,6-11, o poema do harém 6,8-12, e o anúncio da 

chegada da “noiva” em 8,5b. 

         Já foi comentado, tanto na análise do vocabulário quanto do 

imaginário, que a intenção desta tradição é dar à coletânea um molde 

aceitável à mentalidade masculina predominante no pós-exíl io 

jerusalemita através da vinculação autoral à Salomão e do 

enquadramento do amor-erótico no vínculo matrimonial 502.  

         Sendo assim, o centro desta tradição é o poema das bodas de 

Salomão (3,6-11), onde se usa, pela única vez em toda a coletânea, o 

termo “bodas” (h i tûnát, em 3,11).Este termo é um hapax que tem como 

paralelo Zc 9,9, onde é usado como metáfora messiânica. 

         A procissão, descrita pelo poema 3,6-11, é uma tentativa de 

institucionalização da relação entre o homem (representado por Salomão) 

                                            
501 Conforme nota de rodapé 127. 
502 Ludovico GARMUS. Simbol ismo matr imonial  nos profetas,  p.62. Segundo este 
exegeta,  “o autor do Cântico dos Cânticos ( . . . )  quando escreveu o mais belo cânt ico 
de amor da Bíbl ia,  t inha certamente diante de si  a ref lexão dos profetas Oséias,  
Isaías,  Jeremias e Ezequiel  sobre o simbol ismo matrimonial”  que, segundo o mesmo 
autor “ter ia permit ido a inserção do Cântico dos Cânticos no cânon”.   
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e a mulher (ausente neste poema e apenas introduzida em 8,5a). No final, 

a coroação e a menção explícita ao “casamento” completam o quadro 

institucional (3,11). O casamento de Salomão é apresentado como 

modelo de todo casamento; muito mais como cerimônia do que como 

sentimento, tanto que a pergunta dedicada à aproximação da procissão 

(3,6a) é a mesma usada para se referir à amada, isto é, à noiva (8,5a).  

         As mulheres tão atuantes na tradição camponesa, exaltadas na 

tradição wasf e autoras da tradição das fi lhas de Jerusalém são, na 

tradição canônica, figuras decorativas (3,10b-11a; 6,8-12). Esta mulher, 

pintada pela tradição canônica, se encaixa perfeitamente no modelo 

apresentado no Eclesiástico 26,13-18: 

O encanto da esposa faz a alegria do marido, 
e seu senso prático lhe assegura o bem-estar. 
A mulher que fala pouco é um dom do Senhor 
e nada é comparável a uma vida educada503. 
é a graça das graças uma mulher pudica 
e nada se pode estimar mais que uma pessoa casta. 
Semelhante ao sol que se eleva nas alturas do céu 
é a beleza de uma mulher perfeita em sua casa bem-arrumada. 
Como uma lâmpada que bri lha no candelabro sagrado, 
tal é o rosto formoso em um corpo bem-plantado. 
Colunas de ouro em uma base de prata, 
tais são as pernas graciosas sobre calcanhares firmes504. 

 
         A mulher é elogiada, mas, ao mesmo tempo, colocada em um molde 

tido como “aceitável”. O que importa é a alegria do marido, como em 

3,11, quando ele, referindo-se a Salomão, celebra o “dia da alegria do 

seu coração”. Há também semelhanças entre a menção das colunas de 

ouro, neste texto de Eclesiástico, e as “colunas de prata” nos poemas das 

bodas de Salomão (3,10a) além da expressão “graça sobre graças” (em 

grego káris epi kárit i ..., em Eclo 26,15), que lembra o t i tulus: “Cântico 

dos Cânticos”. O poder feminino do amor exaltado nos wasf e nos 

poemas do Líbano é visto como temor por estes homens: “pois, assim 

como das vestes sai a traça, da mulher sai a malícia feminina. Melhor a 

maldade do homem que a bondade da mulher, a mulher cobre de 

vergonha e expõe ao insulto” (Eclo 42,13-14). 

                                            
503 Aqui se prefer iu traduzir  d iretamente do grego. 
504 TEB. 



 259 

         A apresentação da amada em 8,5a (“Quem é esta subindo do 

deserto, apoiada sobre o seu amado?”) pode estar expressando também 

um tipo de submissão. A palavra “apoiada” - um hapax - poderia ser 

interpretada como submissa, dependente do amado? Mesmo sendo uma 

cena de amor, o amado tem nesta imagem o lugar principal, assim como 

João se inclinou sobre Jesus na cena da últ ima ceia (cf. Jo 13,25).  

         A passividade da mulher apresentada pela tradição canônica 

também é visível na inserção feita no primeiro poema da coletânea: 

O rei faz-me entrar em seus aposentos. 

Alegremo-nos e exultemos contigo. 

Lembremos dos teus amores mais do que o vinho. 

Verdadeiramente elas te amam (1,4bc). 

         Esta inserção tem vários elementos em comum com o poema das 

bodas de Salomão (paradigma desta tradição). A imagem do rei que “faz 

entrar” (verbo bô’, no perfeito Hifi l) mostra total passividade da mulher 

e o papel central masculino. A alegria é a do noivo, é com ele que elas se 

alegram, como em 3,11 quando se fala da “alegria do seu coração”. A 

conclusão, “verdadeiramente elas te amam” (1,4bc), alude ao papel das 

mulheres nas bodas, o mesmo papel assumido, em 3,10b-11, pelas “fi lhas 

de Jerusalém” e as “fi lhas de Sião”. Ainda caberia uma suspeita em 

relação a 1,3c: “por isso as moças te amam”. Esta inserção poderia ter 

sido colocada com a mesma intenção daquela no final do versículo 4, 

para fechar o sentido do poema.  

         O poema do harém, 6,8-12, também pode ser entendido dentro 

desta mesma visão do amor erótico matrimonial. A amada se encontra 

dentro de um conjunto de mulheres classificadas como “rainhas, e 

donzelas” (6,8). Estas últ imas são as mesmas mencionadas em 1,3c. O 

destaque dado à mulher como preferida da mãe não se refere à sua 

beleza, mas à sua “pureza” (báráh) em 6,9b.10c: 

Uma é ela, minha pomba, minha perfeita, 

a única para sua mãe, 

pura para aquela que lhe deu a luz (6,9ab). 

Pura como o calor ardente (6,10c). 

         O mesmo termo “puro” ou “límpido” é usado para falar do 

mandamento divino no Salmo 19,9: “o mandamento do SENHOR é 
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l ímpido, i lumina os olhos”505. Para a tradição canônica beleza é igual a 

pureza! Assim esta tradição lê os cantos de amor enfatizando a castidade, 

não o desejo. 

         A pergunta que abre 6,10a: “Quem é esta que olha de cima” 

reproduz o tipo de questionamento presente em 3,6 e 8a. Usar a “aurora” 

e o “sol” como imagem para a beleza também remetem a Eclesiástico 

26,16, já citado acima. O termo usado para “lua” é o mesmo usado para a 

cor “branca” e colocado, neste verso, em relação à aurora. Também estas 

são imagens de pureza, comuns em textos tardios como em Eclesiastes 

9,8-9a:  

Sejam sempre brancas (lebaniym) tuas vestes, e não falte perfume 
na tua fronte. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da 
tua vã existência506. 

 
 E ainda a visão de Daniel (7,9): 

Eu via, quando tronos foram instalados e um Ancião se assentou: 
sua veste era branca (hiûár) como a neve, a cabeleira da sua 
cabeça, como lã l impa; seu trono era de chamas de fogo, como 
rodas de fogo ardente507. 
 

         O texto de Daniel, mesmo usando outro termo para a cor branca, 

mostra que o imaginário de pureza, aplicado à mulher “perfeita” do 

harém, em Ct 6,9b.10c, prevalecia na Palestina helenizada.       

6.4.1 A estratégica releitura canônica do amor erót ico 
 
         Para visualizar como a tradição canônica compreendeu e releu a 

coletânea por ela recebida foi feito um esquema que mostra onde foram 

colocadas suas possíveis inserções e, a partir disso, comentar esta 

ressignificação: 

 

 

 

 

 

Titulus (1,1), primeira inserção + 3c,4b 

                                            
505 TEB. 
506 Não esquecendo que, neste mesmo texto considera que é possível encontrar-se um 
homem sábio entre mi l ,  mas entre todas as mulheres nenhuma é sábia (Ecl 7,28).  
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1,2-3ab + 4a: Poema de abertura (Sharon). 

               1,5-11: Primeiro conjunto de poemas recebidos. 

               Inserção do poema da mesa do rei (1,12-14) 

               1,15-2,17: Segundo conjunto de poemas recebidos. 

                 

                 

               3,7 – 6,7: Terceiro conjunto de poemas recebidos. 

 Inserção do poema do harém, segunda pergunta (6,8-12). 

7,1 – 8,4: Quarto conjunto de poemas recebidos. 

Inserção da terceira pergunta (8,5a).       
8,5b-14: Quinto conjunto de poemas recebidos. 

  

         Como pode ser observado neste esquema, o t i tulus e os acréscimos 

ao primeiro poema têm como objetivo ressignificar a abertura original da 

coletânea. Esta ressignificação canônica elogia a coletânea que passa a 

ser chamada: “Cântico dos Cânticos” ou “O mais belo canto”. Um 

reconhecimento que deveria ter, a essa altura, total apoio de grandes 

setores da população. No entanto, ao reconhecimento se lhe acrescenta o 

atrelamento à figura de Salomão. Já no título se retira a possibil idade 

total ou parcial de autoria feminina. 

         O poema de abertura, 1,2s, deve ter soado quase que ofensivo à 

sensibil idade da religião oficial pós-exíl ica. A coletânea recebida por 

este grupo de redatores canônicos, além de começar com uma voz de 

mulher sem nenhuma introdução ou autorização masculina, iniciava 

dizendo, quase que ordenando: “que me beije com os beijos da sua boca” 

(1,2).  

           Como “o mais belo canto de Salomão” poderia iniciar com uma 

mulher que expressa assim o seu desejo? Para evitar esta contradição são 

inseridas as moças acompanhantes, em 1,3b e 1,4c, diluindo a iniciativa 

feminina. Estas moças declaram seu amor ao rei (o sufixo pronominal 

nos dois casos é masculino)! O rei, amado pelo seu harém, introduz 

finalmente a sua nova mulher no seu quarto. Assim, a figura masculina 

assume o controle. 

                                                                                                                                
507 TEB. 

Inserção do poema das bodas/coroação de Salomão, 

primeira pergunta (3,6-11). 
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         Com a ressignificação da abertura, que coloca o rei - e não a 

mulher - como poeta e amante por excelência, a tradição canônica 

entenderá o primeiro poema das fi lhas de Jerusalém (1,5-8) como diálogo 

doméstico entre mulheres. A comparação entre a formosura da mulher 

negra e as cortinas de Salomão, cai muito bem para a ressignificação 

canônica (1,5b). Seria esta mais uma inserção? A possibil idade não pode 

ser completamente descartada. No entanto, a harmoniosa estrutura 

poética de 1,5 e o fato das fi lhas de Jerusalém usarem o nome de 

Salomão como modelo dos governantes da sua época, impedem que se 

possa afirmar isso peremptoriamente.  

       A menção às moças que amam o rei, sendo este claramente 

identificado com Salomão pelo t i tulus, permite restringir todo o diálogo 

das fi lhas de Jerusalém, mencionadas em 3,10c, a uma mera conversa de 

harém (cf. 6,8-12). Ao se colocar todos os diálogos femininos, mesmo 

aqueles que pertenciam à tradição das fi lhas de Jerusalém, assim como as 

conjuras, como em 2,4-7 e 3,1-4, dentro do espaço palaciano, a  

manifestação feminina e  “autorizada” por estar enquadrada dentro de um 

espaço androcêntrico. 

         O meio wasf (1,9-11) também vem a calhar, ele nem precisou ser 

modificado, pois Salomão tinha tido uma esposa egípcia, fi lha de um 

faraó (cf. 1 Rs 11,1). Portanto, este poema se encaixava perfeitamente na 

nova visão.  

         O assunto tratado em 1,4b é retomado após o poema da égua do 

Faraó, no poema 1,12-14. O uso de “enquanto” ou “até” (`ad), em 1,12, 

quer mostrar uma continuidade no assunto introduzido nos acréscimos 

redacionais feitos na abertura. Na abertura o rei “faz entrar nos seus 

aposentos” e aqui “o rei está na sua mesa” (1,12). Ela declara 

metaforicamente, através da “bolsa de mirra” e do “cacho de hena” seu 

amor pelo rei, no ambiente dele, o que implica na sua autorização (1,13-

14)508.  

         Assim o poema da “mesa do rei” continua o processo de 

aproximação da mulher para dentro do ambiente palaciano. O rei, mesmo 

presente nos seus aposentos e na sua mesa, não entra em contato com a 

                                            
508 M. DEKERS. A estrutura do Cântico dos Cânticos,  p.207. A autora vê o poema 
1,12-14 como introdução do Cântico dos Cânticos,  t ido como composição contínua. 
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moça, ele chegará na procissão central, por isso lá a noiva não é 

mencionada. Ela já está no palácio esperando o seu rei e futuro esposo. 

Finalmente, vem o poema do harém onde se apresenta a preparação da 

amada para o encontro com o rei (6,8-12)509. O encontro acontece 

finalmente em 8,5b. Desta forma, a tradição canônica mantém a idéia da 

inconveniência do encontro entre os amantes antes do casamento, mesmo 

que a noiva esteja preparada e desejosa. 

         As primeiras partes da coletânea de Sharon (1,15-2,3 e 2,8-17), 

salvo pela sua abertura em 1,2, parecem não ter apresentado grandes 

dificuldades para os redatores canônicos. A alternância de vozes 

femininas e masculinas foi ressignificada como parte de uma liturgia 

matrimonial. Como já foi comentado, a participação feminina é diluída 

pela inserção dos aposentos e a mesa do rei (1,3b.4c.12-14) 

Imediatamente depois de terminar os poemas centrais da coletânea de 

Sharon (2,8-17) a tradição canônica coloca seu centro, isto é, o poemas 

das bodas de Salomão (3,6-11). 

         O poema das bodas sintetiza tudo o que foi apresentado no t i tulus 

e demais acréscimos canônicos. Em 3,10c também as fi lhas de Jerusalém 

são resignificadas como parte do cortejo, mas, para situá-las melhor, no 

novo sentido canônico, são chamadas de fi lhas de Sião. Como fi lhas de 

Sião elas remetem a uma leitura alegórico-messiânica das bodas (cf. Zc 

9,9).  

         Mas, qual seria o sentido da presença da mãe de Salomão na 

coroação (3,11b)? Poderia ser uma ressignificação do papel que a mãe 

exerceu nos poemas das fi lhas de Jerusalém (cf. 3,4b). Como “rainha 

mãe” ela é a chefe natural do harém composto de “rainhas, concubinas e 

donzelas” (6,8) e pelas próprias “fi lhas de Jerusalém” que, com amor, 

enfeitaram o carro real (3,10). A mãe da amada (e do amado) nos poemas 

das fi lhas de Jerusalém, com sua casa ou árvore sagrada, se transforma 

na rainha-mãe, que cumpre o papel de l iderar as mulheres na exaltação 

do rei no dia das suas bodas/coroação. Assim, outra importante figura 

feminina é diluída dentro da ressignificação canônica. 

                                            
509 No estudo do imaginár io fo i  apontada a l igação da imagem das vinhas de En Gedi 
em 1,14, com a vinha do jardim, mencionada em 6,11. 
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         O poema das bodas de Salomão é, portanto, essencial no trabalho 

de ressignificação que gerou a versão final do Cântico dos Cânticos. A 

partir deste parâmetro os/as leitores/as são levados/as a acreditar que 

toda a coletânea descreve uma festa de casamento real. Também fica 

claro que não se trata de um casamento hierogâmico, pois o rei é o centro 

de todas as atenções.  Nos casamentos hierogâmicos as Deusas é que a 

destinatária do louvor e não o rei como neste poema. No entanto, a mãe 

coroando o rei pode ser uma reminiscência dada função que as 

divindades femininas exerciam no Egito e na Mesopotâmia510.  

         O seguinte bloco de poemas recebidos pela tradição canônica vai 

de 4,1 até 8,4. O primeiro poema é o wasf feminino do capítulo 4, 

seguido dos poemas do Líbano (4,8-5,1). Dado seu caráter 

predominantemente masculino, dentro da ressignificação salomônica, 

estes poemas passam a ser entendidos como uma homenagem de um rei 

para sua amada!  

         O poema que denuncia a violência dos guardas na cidade (5,2-9) é 

o que faz menos sentido dentro da visão canônica do casamento real. Por 

que a noiva teria que sair pelas ruas buscando seu amado, se esse amado 

é o rei Salomão? Até poderia perguntar por ele para os guardas (3,3), 

mas por que eles bateriam nela e a feririam (5,7)? Certamente este poema 

lança um balde de água fria na festa de casamento proposta em 3,6-11. 

Pode ser que tenha sido interpretada, pelos responsáveis pela tradição 

canônica, como uma advertência para as mulheres que deixavam seus 

lares. Sendo assim, na visão canônica, estes poemas reforçariam a idéia 

de que o único ambiente seguro para a mulher seria o doméstico, 

desencorajando qualquer tentativa de autonomia, exatamente no sentido 

oposto do apresentado pela tradição das fi lhas de Jerusalém.  

         O wasf masculino (5,10-15) passa a ser entendido, na tradição 

canônica, como um louvor ao rei, entoado pelas mulheres (moças, fi lhas 

de Jerusalém, fi lhas de Sião, rainhas e concubinas).  

         Já o wasf de Tirza (6,4-7), onde a amada é chamada de “pavorosa 

como estandartes” (6,4b), deve ter causado nestes leitores um certo 

                                            
510 Roland de VAUX. Ancient Israel,  Vol. I ,  p.107, af i rma que, na Mesopotâmia, a 
Deusa Ishtar dava um novo nome ao rei .  
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impacto. Este forte epíteto feminino precisou ser relido. Por isso este 

assunto teve de ser retomado no poema do harém: 

 Pura como o calor ardente, 

 pavorosa como estandartes (6,10b). 

         Colocar “pavorosa como estandartes” em paralelo com “pura como 

o sol” ou “o calor ardente” tenta explicar que o “pavor” é o medo ao 

fogo que purifica e não “pavor” causado por um poder intrinsecamente 

feminino.  

         Ct 6,11 dialoga com os poemas do Líbano, mas também com 6,2, 

onde se menciona o jardim. O jardim, no final do poema do harém, 

ressignifica toda a simbologia dos poemas do Líbano, especialmente 6,2. 

Mas que se diz nesta parte do poema? Até 6,10 tratava-se evidentemente 

da voz masculina, é ele falando da amada. Mas o fato de 6,11 encontrar-

se em primeira pessoa gera uma certa indefinição. Considerando-se que 

seja uma releitura das menções ao jardim - que sempre é a mulher tanto 

nos poemas do Líbano (4,12.15.16:5,1) quanto nos poemas das fi lhas de 

Jerusalém (6,2), seria ainda a voz masculina que diria: 

Para o jardim de nozes desci,  

para ver botões de palmeira, 

para ver se brotou a videira, 

se floriram as romeiras (6,11). 

         O versículo 6,12 mesmo que breve, é importante, porque 

ressignifica o centro temático dos poemas das fi lhas de Jerusalém511. 

Aqui a mulher assume a palavra! Por que colocar esta breve voz feminina 

no final de um poema feito em voz masculina? A tradição canônica 

coloca na boca da mulher uma ressignificação do assunto central da 

tradição das fi lhas de Jerusalém, isto é, o sentido de nefesh: 

Não conheço minha nefesh, ela me colocou 

nos carros de meu povo nobre (6,12). 

         A nefesh da mulher que nos poemas das fi lhas de Jerusalém 

buscava seu amor, agora a leva para dentro dos carros dos nobres ou dos 

carros de Aminadabe.  

                                            
511 M. DEKERS. A estrutura do Cântico dos Cânticos,  p.216. Para ela 6,12 deve ser 
entendido com “signif icado intr ínseco e decisivo”.  
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         A expressão `amiy-nádiyv, isto é, “meu povo-nobre”, pode também 

ser um nome próprio (cf. Êx 6,23; Nm 1,7; 2,3; 7,12.17; 1 Cr 2,10; 6,7; 

15,10; Rt 4,19). As referências bíblicas a Aminadabe (̀ amiynádáv) 

mostram que sua menção acontece em todas as épocas, desde os tempos 

pré-exíl icos até os pós-exíl icos. Em 1 Crônicas 15,10, Aminadab é 

chamado “chefe” ou “príncipe” (hashár). Em 1 Cr 2,10 ele é lembrado 

como pai do chefe dos fi lhos de Judá (neshiy’ beney yehûdáh). Para A. 

LaCoque trata-se do “carro de casa de Abinadabe”, que transportava a 

Arca da Aliança para Sião (cf. 1 Sm 7,1; 2 Sm 6,3s e 1 Cr 13,7). A 

mulher é colocada dentro de um lugar sagrado, como antes aconteceu 

com a Arca. De acordo com este autor, “seria impossível para qualquer 

israelita não perceber a alusão à Arca da Aliança”512.  

         Neste ambiente sagrado o erotismo podia ser santo, aceitável, 

puro, sem ameaçar a visão institucional e androcêntrica canônica. A 

afirmação inicial de 6,12, “não conheço minha nefesh” ou “não conheço 

minha vida” (conforme a tradução adotada neste estudo), pode soar quase 

como uma desculpa da mulher em relação ao sentido da nefesh nos 

poemas das fi lhas de Jerusalém. Assim, a tradição canônica elimina 

qualquer possibil idade da mulher acreditar na capacidade de governar 

sua própria vida (cf. Ecl 7,28)! Ela tem de ser governada, levada, 

carregada (cf. 1,4c e 8,5a). 

         O últ imo bloco ressignificado pela tradição canônica abre com o 

wasf da dança da Sulamita. Pode ser que a menção do carro do povo 

“nobre” em 6,12 buscasse criar uma ponte com o status da Sulamita, 

chamada “fi lha de nobre” (7,2b). A releitura canônica compreende a 

Sulamita como a mesma mulher que foi introduzida no carro dos nobres 

em 6,12. Dentro do sentido canônico, neste wasf a noiva mostra seus 

dons artísticos aos membros da corte!  

         Os poemas camponeses que lhe seguem (7,8-14) como os poemas 

de Sharon citados anteriormente são entendidos como parte da l i turgia 

matrimonial, esvaziados de qualquer iniciativa feminina. Depois destes 

poemas camponeses os redatores canônicos tiveram de ressignificar o 

final da tradição das fi lhas de Jerusalém em 8,1-4 e 5b-12. A sabedoria e 

                                            
512 André LaCOQUE. The Sulamite,  In Thinking Bibl icaly,  p.258-259. 
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o poder femininos, evidenciados nestes versos, devem ter motivado a 

inserção da terceira e últ ima pergunta, em 8,5a: “Quem é esta subindo do 

deserto, apoiada sobre o seu amado?”. Esta pergunta retórica traz à 

lembrança a “noiva submissa” apresentada nas inserções anteriores.  

         A últ ima pergunta busca ressignificar a sabedoria feminina 

expressa em 8,5b-7. O efeito desta inserção foi tal que algumas traduções 

contemporâneas atribuem este poema à voz masculina513. Este erro é 

motivado pela pergunta de 8,5a que é evidentemente masculina. No 

entanto, a resposta “debaixo da macieira te acordarei” usa a segunda 

pessoa singular na sua forma masculina, isto é, trata-se de uma voz 

feminina dirigindo-se a um homem! Este detalhe parece ter passado 

desapercebido pelos redatores canônicos, que deixaram uma clara pista 

da sua inclusão e não conseguiram eliminar a sabedoria originalmente 

feminina das fi lhas de Jerusalém514.  

         A tradição canônica preservou o que alguns comentaristas chamam 

de apêndices (8,8-14). A coletânea na sua forma canônica bem poderia 

ter terminado em 8,7. Mas, possivelmente por causa da sua forte 

aceitação popular, manteve o final das tradições camponesa e wasf (8,13-

14) e das fi lhas de Jerusalém (8,8-12).  

         Não faz sentido, do ponto de vista canônico, a autoproclamação 

feminina: “a que busca a paz” (8,10). Alguns tentaram resolver esta 

contradição traçando uma possível l igação semântica entre “a paz” 

(shálôm) e o nome do rei Salomão (shelomoh). Assim, como antes o 

fizeram com a Sulamita (shûlamiyt), em 7,1515. 

         Ainda faz menos sentido a crít ica a Salomão e a afirmação da 

propriedade da vinha em 8,11-12. Que sentido faria esta afirmação 

quando o suposto “casamento” já teria se consumado em 8,7? Seria esta 

                                            
513 TEB, não faz indicat ivo da pessoa que fala,  mas emenda 8,5ab, levando o/a 
le i tor /a a acreditar  que se trate da mesma voz em ambas as partes do versículo e 
portanto no resto do poema até o versículo 7.  BÍBLIA DE JERUSALÉM, atr ibui  todo 
o versículo 8,5 a “o amado” colocando a voz de “a amada” só a part i r  de 8,6.   
514 Mi l ton SCHWANTES. Debaixo da macieira,  p.45. O autor indica o erro das 
traduções que atr ibuem 8,5b-7 à voz mascul ina: “Que surpresa! Estes versículos 5-7 
são palavras de mulher”.  
515 Pablo ANDIÑACH. O Cântico dos Cânticos,  p.113. Segundo este autor,  a 
ident i f icação do nome “Sulamita” como feminino do nome Salomão, fei ta em alguns 
comentár ios,  “é problemática e não faz just iça a total idade da mensagem do 
Cântico”.  
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uma declaração de “comunhão parcial de bens” na qual a noiva continua 

proprietária da sua vinha?  

         O últ imo poema, o encerramento camponês, ainda faz sentido, pois 

pode ser interpretado como: “a cerimônia terminou, agora os recém-

casados podem ir”. Ele fala primeiro (8,13), mas é ela que tem a últ ima 

palavra, dando uma ordem ao noivo (8,14). Este final não faz sentido se 

pensa em uma mulher submissa que só se manifesta no meio doméstico 

ou dentro de uma liturgia autorizada pelo cerimonial do matrimônio.  

         Portanto, a razão principal que permitiu que estes poemas fizessem 

parte dos textos sagrados deve ter sido sua grande popularidade. Os 

editores e escritores canônicos não tinham a intenção de eliminar algo da 

coletânea celebrada no meio popular, mas de lhe dar um novo sentido. 

Ficaram satisfeitos com as inserções e cumpriram seus objetivos com 

grande eficiência. Depois disso tudo, o povo deve ter continuado a cantar 

estes poemas de amor da mesma forma que fazia antes, apenas lhes foi 

dada uma forma oficial para que pudessem ser incluídos nos textos 

sagrados do judaísmo. 

6.5 Amor plural no Cântico dos Cânticos: uma 

teologia a partir da Vida 

         O Cântico dos Cânticos é uma coletânea com características 

particulares. Não se trata de uma compilação pura e simples. Não é 

apenas uma coleção de cantos de amor erótico. Trata-se de um complexo 

processo celebrativo-reflexivo sobre o amor erótico. Este amor era, na 

mentalidade do Antigo Oriente, humano-divino. Os poemas do Cântico 

dos Cânticos não autorizam a falar de “amor humano” como algo 

absolutamente diferente do “amor divino”. Também o erotismo, vivo e 

presente nestes poemas, não autoriza a falar de um “amor divino” 

desprovido do erotismo dos corpos.  

         Por isso, falham, diante do texto, as interpretações que buscam 

eliminar do Cântico dos Cânticos seu caráter humano, erótico e amoroso. 

Por outro lado, aqueles que postulam que o Cântico dos Cânticos seja a 

celebração de um amor meramente humano esquecem que, nos textos da 

antiguidade e no seu imaginário, tanto divindades quanto pessoas 

humanas participavam do amor erótico.  
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         O Cântico dos Cânticos, no seu processo de formação, de releitura, 

de sistematização e ressignificação passou por diferentes momentos 

gerando diferentes significados. Esta história pode ser resumida da 

seguinte forma: 

a. O amor ecológico ou natural (poemas camponeses). 

b. O amor estético (inserção dos poemas wasf). 

c. O amor vital (poemas e ressignificação das fi lhas de Jerusalém). 

d. O amor oficial ou institucional (poemas e ressignificação 

canônica). 

6.5.1 Sobre a base do amor ecológico ou natural 
 
         O nascedouro do Cântico dos Cânticos está na celebração do amor 

ecológico ou natural presente em todas as manifestações da vida. Este 

amor é visto através do sentimento humano de atração e desejo, que se 

completa com o erotismo natural de cheiros, cores e sabores. A produção 

camponesa é, ao mesmo tempo, um convite ao erotismo e um lugar onde 

ele pode ser vivido plenamente. Por isso pode ser chamado também de 

ecológico, uma vez que, ecologia pode ser entendida como a leitura 

amorosa que o ser humano faz do meio natural no qual se vive516. 

         Os poemas camponeses de Sharon abriram espaço para a 

celebração da beleza do amor erótico, integrada conspiratoriamente no 

seu ambiente natural, enquanto que os poemas do Líbano trouxeram a 

veneração divina do amor erótico, especialmente com o seu 

reconhecimento como poder feminino do qual os homens devem se 

aproximar com reverência e veneração.  

         Estes poemas convidam a contemplar as forças que impulsionam o 

desejo do amor erótico e a reconhecê-las também na natureza. O amor 

tem cheiros e perfumes como as flores, os botões e as frutas que 

convidam a ser cheiradas e saboreadas (Ct 1,3a; 2,3b; 4,10.13.16b; 5,1; 

7,9.14). O amor tem gostos, é excitante como o vinho, doce como o mel e 

suave como o leite (Ct 4,11; 7,10). O gosto do amor se prova 

                                            
516 Phyl l is TRIBLE. God and the rethoric of sexual i ty,  p.155, resume esta integração 
entre sexual idade e meio natural ,  em um jogo entre o jardim da cr iação (the graden 
of creat ion)  e o jardim do erot ismo (the garden of erot ism) .  Valmor da SILVA. Amor 
e natureza no Cântico dos Cânticos,  p.31, af i rma: “Há um cl ima ecológico 
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primeiramente no beijo (1,2). O amor tem formas e movimentos, formas 

graciosas e movimentos convidativos como o das pombas, gazelas e 

veados (1,15-16; 2,8b-9.17b; 7,8). O amor tem sons de vozes que se 

atraem, que ecoam como cantos de pombas rolas (2,8a.14bc; 8,13). E o 

amor tem a l inguagem de corpos que se abraçam e se misturam - como o 

pastor se mistura com os narcisos (2,16; 7,11) - e olhares que enfeit içam 

(4,9). 

         Como será possível celebrar o amor se não for reconhecido na sua 

manifestação mais plenamente natural? Como se poderá dialogar com o 

amor se não for percebido em tudo e não se conhecer sua l inguagem? É 

isso que queriam ensinar os poemas camponeses, é isso que eles 

celebravam, é isso que ainda podem ensinar e celebrar. 

6.5.2 A estética do amor   
 
         Os poemas wasf encontraram espaço para apresentar outras formas 

de beleza e celebração do amor erótico através da exaltação dos corpos 

divino-humanos como espaço de deleite e de especial beleza. Os corpos 

como fonte de inspiração para a arte, e a arte como forma de exaltação 

dos corpos envolvidos pelo desejo.  

         O amor não parece depender, nestes poemas, da beleza padronizada 

dos corpos. Aqui são corpos que não seguem um padrão antropométrico. 

A beleza dos corpos é a beleza do amor que eles são capazes de refletir. 

Deve ser por isso que alguns dos intérpretes contemporâneos do Cântico 

dos Cânticos, que comparti lham da visão do corpo como layout, 

estranham algumas das comparações empregadas nestes poemas. 

Comparar a amada com “a égua dos carros do faraó” (1,9) ou dizer que o 

nariz da dançarina sulamita era “como a torre do Líbano vigiando diante 

de Damasco” (Ct 7,5b) provocou reações porque este layout não 

corresponde, hoje, a corpos atraentes517. Mas a beleza exaltada pelos wasf 

                                                                                                                                
percorrendo o l ivro todo ( . . . )  vemos a cr iação como um todo, part ic ipat iva ( . . . )  este 
amor envolve tudo o que os rodeia: campos, f lores,  frutos,  aves”.  
517 Pablo ANDIÑACH. Cântico dos Cânticos,  p.59, af i rma que: “se esta imagem não 
fo i  bem entendida por nossa sensib i l idade ocidental,  é porque nossa l i teratura 
amorosa em geral  não tem sido erót ica e corporal ,  mas f icou vinculada à exaltação 
da vivência inter ior  do amor.  Explorou mais os sentimentos que os sent idos ( . . . )  esta 
comparação não só está aludindo à beleza da mulher, mas acima de tudo à atração 
sexual que a mulher provoca nele”.  Richard N. SOULEN. Os wasf do Cântico dos 
Cânticos,  p.243-244, c i ta a “hermenêutica de real ismo que distorceu o objeto de 
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vai além do layout, ela mostra a grandiosidade e o poder presentes 

naquela égua que puxava, ou imaginariamente puxaria, graciosa e 

majestosamente, os carros dos faraós. O nariz, como torre que vigia 

mostra a grande dignidade com que aquela mulher conduzia seu corpo na 

dança: belo, gracioso, curvilíneo e pleno de erotismo (cf. Ct 7,2b.3-4).  

         Algumas imagens coincidem como nossa concepção atual. Como 

pescoços compridos como torres (4,4;7,5a), belas dentaduras (4,2) e 

seios soltos e simétricos (4,5;7,4) e coxas torneadas (5,15a). Mas, as 

comparações usadas evocam sempre outro valor, que vai além da forma. 

As torres mostram, de novo, poder e segurança, os dentes mostram 

vivacidade e integridade, os seios vida e fartura, as coxas firmeza, 

harmonia e força, etc. Assim, o amor e o desejo tornam-se, através da 

poesia wasf, um caminho da revelação da beleza dos corpos. Os wasfs 

dizem que através do amor é possível revelar a beleza, e não que um 

padrão de beleza seja condição para o amor. 

6.5.3 O amor vital ou a realização amorosa da nefes h 
 
         As fi lhas de Jerusalém incorporam, com entusiasta naturalidade 

toda esta riqueza poética e a transformam em uma fonte de sabedoria que 

cult ivam como seu projeto de vida na busca da plenitude. Como 

mulheres, que buscam esse amor, que é verdadeiro, profundo e erótico, 

conspiram, através do seu próprio corpo, contra todas as formas de 

opressão e repressão que as afastam da plenitude amorosa. Ao fazê-lo 

convocam também os homens cujo amor as realiza, capazes de 

comparti lhar igualitariamente o verdadeiro prazer. Por outro lado, 

denunciam com firmeza e veemência homens violentos que, 

equivocadamente, querem apropriar-se do amor pelo uso da força, do 

dinheiro ou da coação.   

         Resulta difíci l , para os intérpretes homens, aceitar que o amor 

erótico seja originariamente um patrimônio da sabedoria feminina, 

gerado na “casa da mãe” e não do “pai”. Muitos homens, agora como 

antes, querem sentir-se “donos da vinha”. Mas estas mulheres, nos seus 

                                                                                                                                
comparação (a moça) em proporções grotescas e cômicas: uma garota com um 
pescoço como uma torre ( . . . )  seus dentes como ovelhas arrebanhadas”.  Outras 
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cantos de resistência, lembram que não é assim. A mulher é a única 

proprietária da sua corporalidade e nesta corporalidade os homens devem 

aceitar que está a origem da Vida e do amor. Como um homem que não 

reconhece isso poderia participar da plenitude da nefesh com uma 

mulher? Como diz 8,7b: “certamente se tornaria desprezível”.  

         Hoje se discute, principalmente a partir do impacto causado pelo 

feminismo, uma nova masculinidade. As fi lhas de Jerusalém já 

proclamavam isso. Masculinidade não é só sexualidade. É muito mais! 

Aquele que quer realizar-se com uma mulher deve ouvi-la  e reconhecer 

sua sabedoria. Só assim se torna possível chegar “debaixo da macieira” e 

descobrir o poder do amor. Hoje há muitas sexualidades, mas em todas 

elas está presente, seja como incentivo ou como advertência, o apelo da 

conjura das fi lhas de Jerusalém: “não agiteis e não inquieteis o amor até 

que deseje.”! Ou, dito de outra forma: não forceis o amor, não o 

mercanti l izeis, não o impeçais, mas submetei-vos a ele, deixai que ele 

leve vossas nefesh à sua plenitude. 

 
6.5.4 A santificação androcêntrica do Cântico dos 
Cânticos 
 

         Muitas pessoas se perguntam como estes poemas de amor e 

erotismo foram parar na Bíblia518. O problema teológico causado pelo 

amor erótico celebrado no Cântico dos Cânticos começou antes mesmo 

da sua canonização. Naquela época, quando as manifestações religiosas, 

culturais, sociais e polít icas eram parte de um todo integrado deve ter 

sido difíci l  para os rabinos que decidiam quais seriam os textos sagrados 

do Antigo Testamento decidir o que fazer com este conjunto de poemas 

que eram tão populares e tão ameaçadores ao poder sacerdotal e 

androcêntrico dominante.  

         A saída foi procurar um molde onde o amor erótico natural, 

estético e vital pudesse ser colocado. Este molde foi o salomônico. No 

                                                                                                                                
interpretações ci tadas por este autor entendem que “os poemas são produtos da 
emoção, uma alegre rendição aos sent imentos”.  
518 Car los MESTERS. Sete chaves de le i tura,  p.9,  pergunta: “Por que este l ivro fo i  
colocado na Bíbl ia? Por que Deus o inspirou? Qual a sua mensagem?”.  Mi l ton 
SCHWANTES. Debaixo da macieira,  p.39, af i rma que “ninguém o diz c laramente”;  o 
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entanto, não se pode desconsiderar que tiveram o bom senso de não 

destruir a poesia original. Eles, de certa forma, preservaram as tradições 

populares mesmo naquilo em que eram menos ortodoxas. Outro sinal de 

bom senso foi não modificar o sentido de amor e erotismo que 

caracterizavam esta poesia. Eles não alegorizaram o Cântico dos 

Cânticos nem vincularam seus poemas as metáforas proféticas. 

Admitiram que se tratava de erotismo e buscaram um lugar 

androcentricamente aceitável para este t ipo de experiência.  

         Ainda há quem tente domesticar o Cântico dos Cânticos, engaiolar 

sua natureza, revestir sua estética e controlar sua vitalidade. Deveriam, 

no entanto, como os primeiros canonizadores, respeitar o amor erótico 

como o assunto primordial e central do Cântico dos Cânticos e contribui, 

de alguma forma, para o entendimento de uma teologia da sexualidade 

como dom de Deus. A tradição canônica registra a primeira tentativa de 

enquadramento institucional e matrimonial do amor erótico celebrado no 

Cântico dos Cânticos, como se fora desse marco fosse impossível 

vivenciá-lo de forma saudável. Assim, sempre haverá quem queira, por 

diversos motivos, colocar a sexualidade dentro de um molde controlável 

e aceitável para uma determinada concepção de fé e de poder.  

         O fato de esta últ ima visão ter permitido que o Cântico dos 

Cânticos chegasse à Bíblia não anula todo seu conteúdo, todas suas 

tradições, toda sua diversidade. O Cântico dos Cânticos não apresenta o 

amor e o erotismo de uma única forma, mas em toda a sua diversidade.  

6.6 Teria o Cântico dos Cânticos uma teologia? 
 
         Por não ser uma obra única, de um autor único, com uma visão 

única, o Cântico dos Cânticos não carrega “uma” teologia do amor 

erótico. O campo teológico do Cântico dos Cânticos é a Vida. Na Vida, 

entendida como natureza, corpos, desejos, projetos, prazeres e amores, é 

que se encontram o divino e o humano, o amor e o erotismo, o prazer e a 

plenitude, o desejo e a moral519.  

                                                                                                                                
porque este l ivro “f ica proib ido”,  “esconde-se” e “não cabe bem no t ipo de Igreja 
que temos construído”.  
519 Pablo ANDIÑACH. Cântico dos Cânticos,  p.36. Segundo este autor:  “A 
sexual idade e o erot ismo no Cântico dos Cânticos estão si tuados no espaço mais 
amplo da vida na qual a ternura tem um papel essencial” .   
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         O caráter subversivo deste texto bíblico parece ter escorregado 

entre as fendas da oficialidade religiosa. A temática destes poemas criou 

por si só grandes dificuldades para os intérpretes, que partiam de moldes 

teológicos pré-estabelecidos, de dogmáticas religiosas e de sistemas de 

fé; sem lugar para o amor erótico. Já para os grupos tradit ivos que 

formularam o Cântico dos Cânticos os poemas eram fonte de alegria, 

expressão de beleza, exaltação de desejos e até forma de luta e 

resistência. Mesmo os canonizadores entenderam os poemas do Cântico 

dos Cânticos como uma celebração do amor erótico. 

         Como podem ser as divindades femininas fonte de amor erótico, se 

o Deus de Israel é visto predominantemente como divindade exclusiva e 

masculina?  

         Como pode haver uma sexualidade abençoada por Deus e pela 

natureza sem necessariamente incluir a união matrimonial oficial?  

         Acontece que este tipo de questão, que pode ser levantada hoje, 

nem sequer foi considerada pelas pessoas que criaram a maior parte dos 

poemas do Cântico dos Cânticos. O Cântico dos Cânticos nasceu fora da 

religião oficial. Ele incluiu a fé popular e permaneceu longe do alcance 

da censura religiosa por muito tempo. Essa é a razão da sua 

excecionalidade como texto bíblico! 

         No processo pós-canônico de interpretação continuaram a haver 

esforços de enquadramento deste conjunto de poemas de amor erótico 

dentro de concepções teológicas que viam a sexualidade com receio. E 

isso foi feito, primeiramente, através das leituras alegóricas. Eram, em 

geral, leituras bem intencionadas que apenas buscavam traduzir o intenso 

poder do amor dentro das concepções religiosas da sua época. J.L. 

Rodriguez Gutiérrez, no seu comentário sobre a interpretação que Teresa 

de Ávila fez sobre o Cântico dos Cânticos, afirma:  

“Ela escolheu textos de grande erotismo. Esta é uma prova a mais 
para as antigas relações entre o amor místico e o erotismo. 
Reafirma a constatação de que alguns místicos (entre eles 
Orígenes, Bernardo de Claraval, João da Cruz e a própria Teresa) 
foram grandes leitores, estudiosos e comentadores dos Cânticos. 
Sentiram um imenso fascínio por esse l ivro”520. 

 

                                            
520 Jorge Luis RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ. O amor é uma seta enviada pela vontade,  
p.109. 
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         Teresa e outros místicos não imaginavam outra possibil idade de 

interpretação destes poemas de amor. A própria religião tinha cavado um 

abismo instransponível entre as motivações das autoras e autores dos 

cantos e seus intérpretes. Para Teresa, segundo continua a explicar J. L. 

Rodríguez Gutiérrez: “toda a miséria do presente é suportável pela 

esperança do beijo divino”, ela chega inclusive a falar “da experiência 

do amor de Deus no sentido corporal” mesmo que se falasse da 

“experiência mística do amor de Deus”521.  

         Teresa interpretou o Cântico dos Cânticos com tanta l iberdade que 

recebeu a ordem de queimar seu primeiro l ivro em 1580522. Mas, mesmo 

uma pessoa que interpretou estes poemas, como mulher, à sombra da 

oficialidade religiosa, não conseguiu ver apenas de forma mística o 

poder do amor erótico. Como poderia ela imaginar que misticismo, 

erotismo e sexualidade poderiam, em algum momento, ter feito parte de 

uma mesma realidade vital?  

         A partir do século 20, a sexualidade vem novamente à tona e a que 

a distância que durante tantos anos reflexão teológica vai sendo 

preenchido, ou melhor, recuperado. Mas, junto com a possibil idade de 

que o amor erótico possa ser visto como “dom de Deus” ou como “poder 

divino”, reaparece, dentro dos círculos religiosos, a defesa do 

matrimônio como único marco aceitável para o amor erótico.  

         Assim, o ponto de partida, neste novo momento, superados os 

obstáculos instransponíveis, situa-se no ponto aonde se chegou na 

tradição canônica.  

         Pode ser que o Cântico dos Cânticos tenha muito a dizer para as 

relações matrimoniais por envolver o relacionamento erótico entre 

mulheres e homens. Mas, o amor erótico celebrado no Cântico dos 

Cânticos supera qualquer t ipo de institucionalização da relação entre os 

amantes, seguindo a definição de P. Ricoeur: 

Eros não é institucional. É uma ofensa reduzi-lo a algo compacto, 
ou ao dever conjugal (...) A lei do Eros – que não é mais lei – é a 
reciprocidade da entrega. Desta forma é infra-judicial, para-
judicial, supra-judicial523.  

                                            
521 Ib id. ,  p.114. 
522 Ib id. ,  p.  108. 
523 André LaCOQUE. Thinking Bibl icaly,  p.249. Este autor c i ta P. Ricoeur na 
definição não inst i tucional do “Eros”:  “Eros is not inst i tut ional.  I t  is as offence to 
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         O erotismo celebrado no Cântico dos Cânticos também pode estar 

presente no matrimônio, aliás, deveria ser o ideal. O erotismo não pode 

ser enquadrado em um marco tão l imitado e muito menos depender deste 

tipo de legit imação.  

         Se o Cântico dos Cânticos tem uma teologia do amor erótico, ela 

não pode ser sistematizada em dogmas, princípios ou credos. A teologia 

do amor no Cântico dos Cânticos é profundamente mística, pois convida 

a perceber o desejo em tudo o que vive, sendo o desejo, nesta percepção, 

uma energia vital primordial, criativa, vivificante e integradora. O 

Cântico dos Cânticos convida à contemplação de tudo e de cada pessoa 

como corporalidade que participa desse todo. Se o Cântico dos Cânticos 

carrega um misticismo, que foi percebido por pessoas místicas de todas 

as épocas, esta é uma espiritualidade que busca potencializar e não 

substituir a sexualidade, aumentando o prazer e levando à plenitude do 

desejo físico-espiritual, divino-humano524.  

         Por outro lado, o Cântico dos Cânticos mostra que a l ibido pode 

ser celebrada como expressão da espiritualidade, e a espiritualidade pode 

levar para a mais plena realização do impulso natural da l ibido. Se o 

matrimônio, nas diferentes formas em que é celebrado nas tradições 

religiosas, expressa isso ou não, é algo à parte. 

         O Cântico dos Cânticos leva também a reconhecer a possibil idade 

de que a plenitude do amor erótico se realize em formas não reguladas 

pela religião oficial. O que pode estar por trás da luta, da busca e da 

denúncia das fi lhas de Jerusalém. Por isso o Cântico dos Cânticos 

sempre será problemático e complexo no seu conteúdo teológico e 

vivencial.  

                                                                                                                                
reduce i t  to a compact,  or to conjugal duty (. . . )  Eros’s Law – which is not law any 
more – is the reciproci ty of the gi f t .  I t  is thus infra- jur id ical ,  para- jur id ical ,  supra-
jur id ical ” .  
524 Jul io Paulo TAVARES ZABATIERO. A exploração do amor,  p.  21-22, aponta para 
uma espir i tual idade presente no erot ismo do Cântico dos Cânticos ao dizer que  “a 
poet isa,  inspirada, exalta o caráter d ivino do amor erót ico,  insuperável até mesmo 
pelos deuses mais temidos do Ant igo Oriente” e que  assim evoca “a vir tude, a 
subl imidade e a espir i tual idade do amor entre homem e mulher”.  Acrescenta,  na sua 
conclusão, que “o corpo humano é o agente e fundamento mater ial  da 
espir i tual idade”.  Sendo assim, “a expressão erót ica” pode ser “expressão de intensa 
e madura espir i tual idade”.  
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         Enfim, este conjunto de poemas convida à liberdade e à 

harmonização da realização dos desejos de amor erótico. Entende-se 

l iberdade como celebração e busca da felicidade, como reconhecimento e 

celebração da diversidade. Assim o Cântico dos Cânticos apresenta a 

unidade do amor na diversidade das experiências amorosas humano-

divinas, como riqueza da expressão dos mais belas e profundas 

manifestações da vida natural e como espaço para a realização da nefesh 

humana.  
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ANEXOS 
 

I. Tradução própria do Cântico dos Cânticos 
 
 
 

Titulus 
1.1 Cântico dos Cânticos de Salomão 

Que me beije 
1.2 Que me beije com beijos da sua boca, 
       pois bons são teus amores mais do que o vinho. 
1.3 Para o olfato teus óleos são bons, 
      Óleo  turaq é teu nome, 
       por isso as moças te amam. 
1.4 Arrasta-me contigo, corramos! 
       O rei faz-me entrar em seus aposentos. 

Alegremo-nos e exultemos contigo. 
 Lembremos dos teus amores mais do que o vinho. 
Verdadeiramente elas te amam. 
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Negra e formosa 
1.5 Negra sou eu e formosa, 
      f i lhas de Jerusalém, 
      como as tendas de Quedar, 
      como as cortinas de Salomão. 
1.6 Não me olheis que eu sou negra, 
      queimou-me o sol, 
      os fi lhos da minha mãe, zangaram-se comigo, 
       puseram-me a cuidar das vinhas, 
       a minha vinha, que é minha, não cuidei. 
1.7 Diz para mim, aquele amor da minha vida, 
       Onde apascentas? 
       Onde fazes repousar rebanho ao meio dia? 
        Porque lá estarei sentada, 
        diante dos rebanhos dos teus companheiros. 
1.8 Se não sabes tu, 
      bela entre as mulheres,  
      segue as pegadas do rebanho, 
      apascenta teus fi lhotes, 
      diante das moradias dos pastores. 
 

Como égua dos carros do Faraó 
1.9 Com égua dos carros do Faraó, 
        eu te comparo, minha amada, 
1.10 são belas tuas bochechas entre pingentes, 
        teu pescoço entre colares de conchas. 
1.11 Pingentes de ouro faremos para ti, 
         com apliques de prata. 

Na mesa do rei 
1.12 Enquanto o rei está na sua mesa, 
        meu nardo dá seu perfume. 
1.13 Bolsa de mirra é meu amado para mim, 
        entre os meus seios pernoitará. 
1.14 Cacho de hena é meu amado para mim, 
        das vinhas de En-Guedi. 
 
Eis que tu és bela/o 
1.15 Eis que bela és tu minha amada. 
        Eis que bela és tu. 
        Teus olhos são pombas. 
1.16 Eis que belo és tu meu amado, 
        também gracioso, 
        na nossa cama verdejante. 
1.17 As vigas das nossas casas são cedros, 
        nossos telhados são ciprestes. 
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Lírio de Sharon 
2.1 Eu sou lírio de Sharon, 
       narciso dos vales profundos. 
2.2 Como narciso entre os espinheiros, 
       assim é minha amada entre as fi lhas. 
2.3 Como macieira entre as árvores do mato, 
      assim é meu amado entre os fi lhos. 
      Na sua sombra desejei descansar 
     e o seu fruto é saboroso para meu paladar. 
 

Na casa do vinho 
2.4 Ele me trouxe para a casa do vinho 
      e seu estandarte está sobre mim, amor. 
2.5 Sustentai-me com bolos de passas, 
      refrescai-me com maçãs, 
      pois eu estou adoentada de amor. 
2.6 O seu braço esquerdo está debaixo da minha cabeça, 
      o seu braço direito abraça-me. 
2.7 Conjuro-vos, fi lhas de Jerusalém, 
       pelas gazelas ou pelas corças do campo, 
       não agiteis e não inquieteis, 
       o amor até que deseje. 
 

A voz do meu amado 
2.8 A voz do meu amado, 
      é-lo chegando,  
      saltando entre os montes, 
      pulando entre as colinas. 
2.9 Parecendo-se meu amado aos cervos, 
      ou ao fi lhote de gamos, 
      eis este que está de pé, 
      atrás de nosso muro, 
      olhando fixamente através dos buracos, 
      f i tando através das janelas com grades. 
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Respondeu-me meu amado 
2.10 Respondeu-me meu amado e disse-me: 
        “Levanta-te, minha amada, 
         minha bela, e vai-te! 
2.11 Pois o inverno passou 
        e a chuva passou, foi para ele. 
2.12 Os botões são vistos na terra, 
        o tempo do canto se aproxima 
         e a voz da rola, 
         ouve-se na nossa terra. 
2,13  A figueira amadurece com seus figos pequenos 
         e das videiras os botões nos dão perfume. 
         Levanta-te minha amada, 
         minha bela, e vai-te! 
2.14 Minha pomba nos esconderijos da rocha, 
         no refúgio do penhasco, 
         mostra-me tua aparência, 
         faz-me ouvir a tua voz, 
         pois tua voz é agradável 
         e tua aparência graciosa. 
          

Meu amado é para mim e eu para ele.  
2.15 Pegai para nós raposas, 
         raposas pequenas, 
         que estão destruindo as vinhas 
         e nossas vinhas estão em flor. 
2.16 Meu amado é para mim e eu para ele, 
        aquele que apascenta entre os narcisos. 
2.17 Até que sopre o dia 
        e fujam as sombras. 
        Faz a volta, assemelha-te meu amado, 
        a uma gazela, ou a um fi lhote de carneiro, 
        sobre a montanha dos desfi ladeiros. 
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 Buscando o amado na cidade (I) 

3.1 Sobre a minha cama nas noites eu procurei, 
      aquele amor da minha vida, 
      procurei e não o encontrei. 
3.2 Levantar-me-ei! E darei voltas na cidade, 
      nas ruas e nas praças, 
      procurarei aquele amor da minha vida. 
      Procurei e não o encontrei. 
3.3 Encontraram-me os guardas, 
      os que fazem a ronda na cidade. 
      “Aquele amor da minha vida, vistes?”. 
3.4 Tão logo que passei por eles 
      até que o encontrei, 
      aquele amor da minha vida. 
      Segui-o e não o soltei, 
       até que o levei para a casa da minha mãe 
       e para o quarto daquela que me concebeu. 
3.5 Conjuro-vos, fi lhas de Jerusalém, 
      pelas gazelas ou pelas corças do campo, 
      não agiteis e não inquieteis, 
      o amor até que deseje.  

As bodas de Salomão  
3.6 Quem é esta subindo do deserto, 
      como colunas de fumaça, 
      incensada de mirra e olíbano, 
      de todo pó de mercador? 
3.7 Eis a l i teira dele que é de Salomão, 
      sessenta bravos estão ao redor dela, 
      guerreiros de Israel. 
3.8 Todos eles empunham espada, 
      treinados na batalha, 
      cada homem com sua espada sobre a coxa, 
      por causa do terror da noite. 
3.9 Palanquim fez para ele o rei, 
      Salomão, das árvores do Líbano. 
3.10 As suas colunas ele fez de prata, 
       seu encosto de ouro, 
       o carro dele é púrpura, 
       em seu meio, marchetado do amor 
       das fi lhas de Jerusalém. 
3.11 Saí e vede, fi lhas de Sião, 
        o rei Salomão e a coroa,  
        com que o coroa a mãe dele, 
        e no dia da alegria do seu coração.  
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Minha amada é bela 
4.1 Eis que tu és bela minha amada. 
      Eis que tu és bela. 
      Teus olhos como pombas, 
      por trás do teu véu. 
      Teu cabelo como rebanho de cabritos, 
      que descem da montanha de Gileade.  
4.2 Teus dentes como rebanho tosquiado, 
       que sobem do banho, 
       todos eles sendo em pares, 
       se sem cría não nenhum entre eles. 
4.3 Como fio escarlate são teus lábios 
       e tua boca é graciosa, 
       como metade de romã tua fronte, 
       por trás do teu véu. 
4.4 Como torre de Davi é teu pescoço, 
       construída em camadas de pedras. 
       Um esquadrão é a defesa, pendurada sobre ela, 
        todos os escudos dos guerreiros. 
4.5 Teus seios são como duas crías, 
      gêmeas de gazela, 
       pastando entre narcisos. 
4.6 Até que sopre o dia 
      e fujam as sombras, 
       irei para a montanha de mirra 
       e para a colina do Líbano. 
4.7 Toda tu és bela, minha amada,  
       e defeito não há em ti. 

Noiva do Líbano 
4.8 Comigo do Líbano, noiva, 
      comigo do Líbano, entrarás, 
       verás do topo do Amanah, 
       do topo do Seir e Hermon, 
       das covas das leoas, 
       das montanhas das panteras. 

Enfeit içaste-me 
4.9 Enfeit içaste-me o coração, minha irmã noiva. 
      Enfeit içaste-me o coração, com um olhar, 
      com um adorno no teu colar. 
4.10 Como são belos teus amores, minha irmã, noiva,  
       como são belos teus amores mais do que o vinho 
        e o cheiro dos teus óleos,  
        mais do que todos os bálsamos. 
4.11 Melado derramarão teus lábios, noiva, 
        mel e leite debaixo da tua língua 
        e o cheiro dos teus mantos, 
        como cheiro do Líbano. 
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O Jardim e a fonte 
4.12 Jardim fechado é minha irmã, noiva, 
        vertente fechada, fonte selada. 
4.13 Teus rebentos são pomar de romãs, 
        com frutos deliciosos, 
        ciprestes com nardos, 
4.14 Nardo e açafrão, 
        cana e cinamomo, 
        com todas as árvores de olíbano, 
         mirra e aloés, 
         com todos os melhores bálsamos. 
4.15 Fonte dos jardins, poço de água da vida, 
        correntes do Líbano. 

Ventos no jardim 
4.16 Move-te Safon (vento norte) e vem Temã (vento sul), 
        sopra no meu jardim para que fluam seus bálsamos. 
        Que venha meu amado para seu jardim 
         e que coma os seus deliciosos frutos. 
5.1 Entrei no meu jardim, minha irmã, noiva. 

Colhi minha mirra e também meu bálsamo. 
Comi meus favos com mel. 
Bebi meu vinho e meu leite. 
Comei, amigos, 
bebei e embriagai-vos, amados! 

 

Buscando o amado na cidade (II) 
5.2 Eu estou adormecida, mas o meu coração está acordado. 
      A voz do meu amado que bate: 
      “Abre para mim, minha irmã, minha amada, 
       minha pomba perfeita, 
       que minha cabeça está cheia de orvalho, 
       os meus cachos de cabelo cheios de gotas do orvalho da noite”. 
5.3 Despi a minha túnica, 
       como a vestirei? 
       Lavei meus pés, 
       como os sujarei? 
5.4 Meu amado colocou a sua mão através do buraco 
       e minhas entranhas tremeram por causa dele. 
5.5 Levantei eu para abrir para meu amado 
      e as minhas mãos escorriam mirra 
      e nos meus dedos a mirra está passando, 
      sobre as superfícies do ferrolho. 
5.6 Abri eu para meu amado 
      e meu amado foi embora, se retirou, 
     minha vida saiu quando ele falou. 
      Procurei e não o encontrei, 
      chamei e não me respondeu. 
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Buscando o amado na cidade (II) (continuação) 
5.7 Encontraram-me os guardas, 
      os que fazem a ronda na cidade, 
      bateram-me, feriram-me, 
      t iraram o meu manto de sobre mim, 
       os que guardam as muralhas. 
5.8 Conjuro-vos, fi lhas de Jerusalém, 
       se encontrardes o meu amado, 
       que direis para ele? 
       Que estou eu adoentada de amor.  
5.9 O que é teu amado, mais do que um amado, 
      ó bela entre as mulheres? 
      O que é teu amado, mais do que um amado, 
      que assim nos conjuras? 

Meu amado é bri lhante e vermelho 
5.10 Meu amado é bri lhante e vermelho, 
        destacado dentre a multidão. 
5.11 A sua cabeça é ouro puro, 
        os seus cachos de cabelo 
       são cachos de tamareira, 
       negros como corvo. 
5.12 Seus olhos como pombas, 
        sobre o leito das águas,  
        sentadas sobre o lago. 
5.13 As suas bochechas como canteiro de bálsamo, 
        torres de ervas aromáticas, 
        os seus lábios são narcisos, 
        desti lando mirra que derrama. 
5.14 As suas mãos são cil indros de ouro, 
        incrustados de “pedras de Társis”. 
       O seu abdome é lâmina de marfim, 
       que foi coberta de safiras. 
5.15 As suas coxas são pilares de alabastro, 
        f irmados sobre bases de ouro puro. 
        A sua estatura é como o Líbano, 
        vigoroso como os cedros. 
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Este é meu amado, fi lhas de Jerusalém. 
5.16 O céu da boca dele, doçuras, 
        e todo ele é desejável. 
        Este é meu amado e este é meu amigo, 
        Filhas de Jerusalém. 
6.1 Para onde foi meu amado, 

bela entre as mulheres? 
Para onde foi teu amado? 
E procuraremos contigo. 

6.2 Meu amado desceu para meu jardim, 
para os canteiros de bálsamo, 
para pastorear nos jardins 
e colher narcisos. 

6.3 Eu sou para meu amado e meu amado é para mim, 
aquele que apascenta entre narcisos. 

Bela como Tirza e graciosa como Jerusalém 
6.4  Bela és tu minha amada, como Tirza,  
       graciosa como Jerusalém, 
       pavorosa com quem carrega estandartes. 
6.5 Vira teus olhos para longe de mim, 
       que eles me perturbam, 
       que teu cabelo é como rebanho de cabritos, 
        que descem de Gileade. 
6.6 Teus dentes como rebanho de ovelhas, 
       que sobem do banho, 
       todos elas em pares 
        e sem cria não há nenhuma delas. 
6.7 Como metade de romã é tua fronte, 
       por trás do teu véu. 

Poema do harém  
6.8 Sessenta as que são rainhas, 
      e oitenta são concubinas 
      e donzelas sem conta. 
6.9 Uma é ela, minha pomba, minha perfeita, 
       a única para sua mãe, 
       pura para aquela que lhe deu a luz. 
       A viram as fi lhas e a bendisseram, 
       rainhas e concubinas a glorif icam. 
6.10 Quem é esta que olha de cima, 
        como aurora, 
        bela como a lua, 
        pura como o calor ardente, 
        pavorosa como estandartes. 
6.11 Para o jardim de nozes desci, 
        para ver botões de palmeira, 
        para ver se brotou a videira, 
        se floriram as romeiras. 
6.12 Não sabia que a minha vida ia me colocar, 
        nos carros de meu povo nobre. 
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A dança da sulamita 
7.1 Volta, volta, ó sulamita. 
      Volta, volta para que te vejamos. 
      O que olhais na sulamita? 
       Como é a dança Mahanaim? 
7.2 Quão belos são teus passos nas sandálias, 
      f i lha de nobre, 
       as curvas dos teus quadris são como enfeites, 
       obra de mãos de artesão. 
7.3 Teu umbigo é taça arredondada, 
       onde não acabará o vinho maseg. 
       Teu ventre é monte de trigo, 
        cercado de narcisos.  
7.4 Os teus dois seios são como duas crias, 
      gêmeas de gazela. 
7.5 Teu pescoço como torre de marfim. 
       Teus olhos como piscinas de Hesbon, 
       sobre o portão da “fi lhas das multidões”. 
       Teu nariz como torre do Líbano, 
       vigiando diante de Damasco. 
7.6 Tua cabeça sobre ti como Carmelo, 
      e o cabelo da tua cabeça como púrpura, 
       rei preso com tiras de couro. 
7.7 Quão bela és tu e quão graciosa. 
       Amor nas delícias. 
 

Semelhante à tamareira 
7.8 Esta é tua estatura, 
      semelhante à tamareira 
       e teus seios a cachos. 
7.9 Eu disse: “Subirei na tamareira 
       pegarei nas suas tâmaras”,  
       e que sejam teus seios 
       como cachos 
        e o cheiro do teu nariz, 
        como o das maçãs 
7.10 e o céu da tua boca como vinho bom, 
        indo para o meu amado verdadeiramente, 
        escoando dos lábios adormecidos. 
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Eu sou para meu amado 
7.11 Eu sou para meu amado 
        e sobre mim está o seu desejo. 
7.12 Vai meu amado, 
         sairemos pelo campo, 
        passaremos a noite entre os ciprestes. 
7.13 Madrugaremos para ir para as vinhas, 
        vejamos se floresceu a videira, 
         as abriu o rebento e se floresceram as romãs. 
         Lá darei, 
         meu amor para ti. 
7.14 As mandrágoras deram seu perfume 
        diante de nossas portas todas as delícias, 
        novas, também velhas, 
        meu amado, guardarei para ti. 

Te levarei para a casa da minha mãe  
8.1 Quem te fizera como irmão para mim, 
       mamando dos seios da minha mãe. 
       Te encontrarei no lado de fora, te beijarei. 
       Também ninguém me desprezará. 
8.2 Te guiarei, te levarei, 
       para a casa da minha mãe, aquela que me ensinou, 
        te darei de beber vinho com ervas, 
        do sumo das romãs. 
8.3 Seu braço esquerdo sob minha cabeça 
       e seu braço direito abraça-me. 
8.4 Conjuro-vos, 
       f i lhas de Jerusalém, 
       porque agitarias e porque inquietarias 
       o amor antes que deseje. 

Quem é esta? 
8,5a  Quem é esta subindo do deserto, 
         apoiada sobre o seu amado? 
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Debaixo da Macieira 
8,5b Debaixo da macieira te acordei, 
        al i tua mãe teve o trabalho do teu parto, 
        al i teve o trabalho de parto, te deu a luz. 
8.6 Põe-me como selo sobre o teu coração, 

como selo sobre o teu braço. 
 Pois forte como a morte é o amor, 
duro como o Xeol o ciúme, 
a chama dele, chamas de fogo,  
labareda de Javé. 

8.7 As muitas águas não bastarão 
para encobrir o amor, 
e os rios não o inundariam. 
Se desse o homem 
Toda a riqueza da sua casa pelo amor, 
certamente desprezariam ele. 

Eu sou muralha 
8.8 Temos uma irmã pequena 
       e ela não tem seios. 
       Que faremos da nossa irmã 
        no dia  em se falar dela? 
8.9 Se ela (fosse) muralha construiríamos sobre ela 
      defesas de pedras de prata 
       e se porta ela (fosse) firmaríamos sobre ela 
       tranca de cedro. 
8.10 Eu (sou) muralha e meus seios torres 
        então serei aos seus olhos, 
        como a que busca a paz. 

A minha vinha é minha! 
8.11 Havia uma vinha de Salomão, 
        em Baal-Amon, 
        deu a vinha para os cuidadores, 
         cada um trazia pelo seu fruto mil pratas. 
8.12 A minha vinha, que é minha, 
        as mil para ti, Salomão, 
         e duzentas para os guardadores por seus frutos. 

Ó tu que habitas nos jardins 
8.13 Ó, tu que habitas nos jardins. Companheiros! 
        Fiquem atentos para tua voz. 
        Ouve-me! 
8.14 Foge meu amado 
        e assemelha-te à gazela 
        ou a cria de carneiros, 
        sobre as montanhas (de) bálsamos 
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II. Figuras 
 

 
 
 II.1 Amihai MAZAR. Archaeology and the land of the Bible, p.77-79,figura 3.15  
(nota de rodapé 237). 
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II.2 James B. PRITCHARD. The Ancient Near East, an antrhology of texts and 
pictures, Vol. I, figura 128 (nota de rodapé 110). 
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 II.3 James B. PRITCHARD. The Ancient Near East, an antrhology of texts and 
pictures, Vol. I, figura 135 (nota de rodapé 120). 
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 II.4 Amihai MAZAR. Archaeology and the land of the Bible, p. 258, 268; figuras 
7.13, 7.18 (nota de rodapé 239). 
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II.5 James B. PRITCHAD. The Ancient Near East, an antrhology of texts and 
pictures, Vol. I, figura 128 e Vol. 2, figura 33, mostrando diversos objetos cúlticos 
com imagens femininas nuas entre 2000 e 600 a.C. ( nota de rodapé 279).  
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 II.6 James B. PRITCHAD. The Ancient Near East, an antrhology of texts and 
pictures, Vol. 1, figura 41 (nota de rodapé 315). 
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II.7 John GRAY. Próximo Oriente, p.70 (nota de rodapé 307). 
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II.8 Ziony ZEVIT. The religions of Ancient Israel, p. 319, figura 4.9 (nota de 
rodapé 307). 
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II.9 James PRITCHARD. The Ancient Near East, Vol I, figura 131 (nota de rodapé 
323). 
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II.10 R. De VAUX . El-Far’ª Tell, North, In Encyclopaedita of Arechaeological 
Escavations in Holy Land, p.402 (nota de rodapé 423). 
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II.11 James B. PRITCHARD. The Ancient Near East, Vol. 1, figura 11. Mostra um 
pingente onde o rosto é diretamente ligado à sexualidade feminina (nota de rodapé 
475). 

II.12 James B. PRITCHARD. The Ancient Near East, Vol. 1, figura 75. O autor 
mostra selos usados em Israel e Judá, sendo o primeiro pertencente a um servo de 
Jeroboão I, em Megido, o segundo de Tell en-Nashbeh, de 600 a.C. (entre Betel e 
Gibeah) e um terceiro, do século 6º correspondente a um ajudante do rei Joaquim 
(nota de rodapé 489). 


