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RESUMO 

O objetivo central deste trabalho é aplicar os métodos literários da análise de narrativas e da 

história da leitura à narrativa bíblica de Gênesis 38. A narrativa de Judá e Tamar foi escolhida 

por ser desprezada por muitos como relato secundário que contém fatos escandalosos. Assim, 

iniciamos com uma tradução literária do texto, refinada a partir da comparação de textos dispo-

níveis em português ao leitor brasileiro. A seguir, especificamos as noções da enciclopédia cul-

tural que estão pressupostas na narrativa de Gênesis 38. Na extensiva análise literária realizada, 

examinamos os elementos narrativos usuais: enredo, cenário, personagens e ponto de vista; 

finalizamos determinando a função da narrativa em seu contexto. Enfim, o exame da história 

de leitura desta narrativa se concentrou em dois pontos: o próprio cânon bíblico e a produção 

literária brasileira recente – em especial, três romances e diversas bíblias de estudo. Como a 

aplicação destes métodos ainda é um campo inovador no Brasil, avaliamos ao final a eficácia 

destas ferramentas para o intérprete bíblico. Concluímos que são instrumentos úteis para a boa 

compreensão do texto bíblico. 

 

Palavras-chave: interpretação bíblica, análise literária, história da leitura, Judá e Tamar. 
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ABSTRACT 

The main goal of this work is to apply the literary methods of narrative analysis and history of 

reading to the biblical narrative of Genesis 38. The narrative of Judah and Tamar was chosen 

because it is discarded by many as a secondary account with scandalous events. So, we began 

with a literary translation of the text, refined by the comparison of portuguese texts available to 

the brazilian reader. Then, we detailed the notions of the cultural encyclopedia that are implied 

in the narrative of Genesis 38. In the extensive literary analysis performed, we examined the 

usual narrative elements – plot, setting, characters and viewpoint – and finished by establishing 

the role of the narrative in its context. At last, the investigation of the history of reading this 

narrative focused in two moments: the biblical canon and the recent brazilian literary production 

– specifically, three novels and several study bibles. Since the application of these methods is 

still an innovative field in Brazil, we evaluated, as a last step, the efficacy of these tools to the 

biblical interpreter. We concluded that they are useful instruments for a better understanding of 

the biblical text. 

 

Keywords: biblical interpretation, literary analysis, history of reading, Judah and Tamar. 
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INTRODUÇÃO 

As narrativas do Antigo Testamento são obras literárias que visam ensinar e entreter 

sua audiência por meio do sábio e eficaz uso de jogos de palavras e pensamentos, e por meio 

da cuidadosa justaposição de tensão e resolução de situações, gerando pesar, ansiedade, alívio 

e alegria na medida em que o leitor se envolve com a transformação vivida pelos personagens 

da história. Certamente hoje não há mais dúvida entre os estudiosos sobre a pertinência da aná-

lise literária para a correta interpretação dos textos bíblicos. Entretanto, até metade do século 

passado, a análise literária era uma ferramenta raramente usada pelos exegetas bíblicos. A po-

pularização desta abordagem no estudo de narrativas bíblicas por meio de alguns autores espe-

cíficos tem gerado novas interpretações e revisão de conceitos em diversos textos.  

Nosso encontro com esta nova perspectiva ocorreu em um curso sobre Antigo Testa-

mento no Calvin Theological Seminary, em 2006. O estudo intensivo da história de José em 

Gênesis, com a leitura paralela de autores como Robert Alter (1981) e Meir Sternberg (1985), 

demonstrou vividamente a importância da leitura detalhada (close reading) das narrativas e a 

necessidade de compreender as técnicas utilizadas pelos autores hebreus do texto bíblico. Os 

estudos adicionais realizados no Programa de Doutorado em Letras da Universidade Presbite-

riana Mackenzie ampliaram nosso interesse em investigar estas narrativas, pois as aulas e as 

atividades desenvolvidas envolveram diversas formas de análise textual e nos estimularam a 

buscar domínio nesta área. 

Dentre as diversas narrativas interessantes apresentadas no multivariado mundo do 

texto bíblico, é incômoda a história de Judá e Tamar relatada em Gênesis 38. Desviando-se do 

fluxo narrativo do capítulo 37, que apresenta a história de José e seu problemático relaciona-

mento com seus irmãos, o capítulo 38 se concentra em Judá e na família que formou ao se 

distanciar dos irmãos. O subsequente capítulo 39 retorna às aventuras de José, agora no Egito. 

O capítulo 38 de Gênesis é bastante peculiar, e se justifica como foco principal desta pesquisa, 

como veremos a seguir. 

0.1 JUSTIFICATIVA 

Qual a importância de se analisar literariamente a história de Judá e Tamar em Gênesis 

38 e em seu contexto maior?  

Inicialmente, é importante estudarmos este texto porque, à primeira vista, a pequena 
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narrativa do capítulo 38 parece deslocada em seu contexto, pela ausência dos indicadores de 

sentido e de continuidade usuais na narrativa ocidental moderna. A grande maioria dos comen-

taristas1 informa a seus leitores que esta narrativa quebra o fluxo daquilo que eles denominam 

de “história de José”, que se apresenta nos capítulos 37 a 50 de Gênesis. Sem saber explicar os 

motivos desta interrupção, julgam eles que se trata de uma interpolação posterior e intrusiva 

por parte do compilador final do livro, que não achou lugar mais apropriado para inserir esta 

narrativa. Contudo, a partir da análise literária de Gênesis 38 e de suas correlações intertextuais, 

procuraremos sondar a unidade e a coesão da macronarrativa de Gênesis 37–50, verificando se 

há indícios de um propósito unificador para o sequenciamento destas narrativas. Compete ao 

estudioso investigar o texto e os efeitos de sentido que ele produz no leitor, com vistas a deter-

minar, se possível, a função da narrativa em seu contexto.  

Em segundo lugar, outro argumento apresentado para a irrelevância desta narrativa em 

sua posição atual é o fato de que seus personagens não reaparecem na história de José, nem têm 

papel importante nas narrativas patriarcais, exceto no caso de Judá. Pelas demais narrativas 

dentro do universo bíblico, sabemos que a família de Judá exerce papel fundamental na História 

Primária2 de Israel – que se inicia nas narrativas patriarcais e se estende até o cativeiro da nação 

de Judá – e na história da humanidade, dentro da cosmovisão cristã. Assim, sugerimos que o 

posicionamento atual desta história é intencional e influencia o desenvolvimento do enredo do 

livro, especialmente quanto ao personagem Judá. 

Adicionalmente, os elementos desta narrativa deixam muitos leitores desconfortáveis, 

pois seu enredo descreve um tipo de engano sexual – alguns inferem que foi uma sedução – 

perpetrado por uma nora contra seu sogro, com aparente aprovação do procedimento no final. 

Por isso, para alguns, Gênesis 38 é “como um elemento estranho, jogado repentina e arbitrari-

amente para dentro de uma crônica, à qual serve apenas para perturbar. Certamente poucas 

pessoas escolheriam este capítulo como base para ensino ou pregação.” (BOWIE, 1952, p. 757, 

tradução nossa). De fato, para o comentarista Herbert Leupold, o capítulo 38 de Gênesis é “in-

teiramente desqualificado para o uso homilético” (1942, v. 2, p. 990, tradução nossa). O mesmo 

pensa o teólogo Walter Brueggemann: “É difícil saber em que contexto ela pode valer para uma 

                                                 
1 Há uma tradição de livros dentro do cristianismo que busca explicar o significado do texto bíblico. De certo 

modo, é uma tradição similar à dos críticos literários, pois visa explicitar as pressuposições ideológicas do texto. 

Sendo um texto normativo para a fé e a vida cristã, os comentaristas elucidam o texto visando, em geral, salientar 

suas implicações morais e práticas para o leitor atual.  

2 O termo “História Primária” foi criado por David Freedman em 1976 para se referir à sequência narrativa com-

preendida pelos livros de Gênesis até 2Reis, os quais mantêm uma continuidade de eventos desde a criação do 

universo até o exílio da Babilônia (FREEDMAN, 1993, p. 5).  
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exposição teológica” (1982, p. 307, tradução nossa). O reformador Martinho Lutero vai ainda 

mais longe, ao comentar sobre esta narrativa: 

Visto que este capítulo trata apenas do relato da produção de filhos por Judá e 

de sua separação de seus irmãos, e, além disso, do relato do incesto mais in-

fame com sua nora Tamar, surge novamente uma questão familiar: Por que 

Deus e o Espírito Santo desejam ter essas questões vergonhosas e abomináveis 

escritas e preservadas e lidas na igreja?   (apud LEVENSON, 1998, p. 171, 

tradução nossa)  

Por conseguinte, o texto é rejeitado por seu estranho posicionamento dentro da história 

de José, por seus personagens (aparentemente) irrelevantes e por seu conteúdo temático de na-

tureza sexual e enganosa. 

Diante desta agressividade e desprezo pelo capítulo, as novas ferramentas hermenêu-

ticas do final do século 20 propiciaram uma reinterpretação deste texto malvisto, gerando 

grande número de ensaios e pesquisas sobre ele. J. D. Heck afirma que “mais artigos foram 

escritos na última década sobre Tamar e seu contato com Judá (Gn 38) do que sobre os doze 

filhos de Jacó combinados” (2003, p. 827, tradução nossa). Segundo Richard Clifford (2004, p. 

519, tradução nossa), “O capítulo [38] é um campo fértil para promissoras novas abordagens 

nos estudos bíblicos: feminista, literária e estruturalista”. Como exemplos da abordagem femi-

nista, podemos citar os ensaios de Phyllis Bird, “The harlot as heroine: narrative art and social 

presupposition in three Old Testament texts” (1989), e de Melissa Jackson, “Lot’s daughters 

and Tamar as tricksters and the patriarchal narratives as feminist theology” (2002). Como ins-

tâncias da abordagem literária, há o ensaio de Edward Curtis, “Genesis 38: its context(s) and 

function” (1991) e a tese de Anthony Lambe, “Genesis 38: literary design and context” (1994), 

entre tantas outras obras que serão analisadas no decorrer dessa pesquisa. Finalmente, exempli-

ficam a abordagem estruturalista os ensaios de Diane Sharon, “Some results of a structure se-

miotic analysis of the story of Judah and Tamar” (2005), e de John Emerton, “An examination 

of a recent structuralist interpretation of Genesis XXXVIII” (1976). Certamente, há diversas 

outras abordagens disponíveis para uma leitura deste texto. Todavia, nossa pesquisa se concen-

trará nas contribuições da análise literária e da história da leitura, entendendo que estas ferra-

mentas permitirão investigar melhor o significado do texto, suas conexões com o contexto ime-

diato e remoto e, ainda, sua importância e função básica. Em suma, por meio delas tentaremos 

resgatar Gênesis 38 de sua posição desqualificada e intrusa. 

Finalmente, a investigação desta narrativa específica poderá ilustrar e incentivar o uso 

da análise literária e da história da leitura na interpretação de textos bíblicos. Este é um campo 
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muito vasto que ainda se encontra nos estágios iniciais em nosso país. 

0.2 PROBLEMATIZAÇÃO 

Um dos problemas principais vinculados a Gênesis 38, como mencionamos anterior-

mente, se refere ao seu posicionamento e conexão com seu contexto imediato.  

Por um lado, para muitos comentaristas, a omissão deste capítulo parece gerar melhor 

continuidade entre o final do capítulo 37 e o começo do capítulo 39 de Gênesis. Estes comen-

taristas, em geral adeptos do método histórico-crítico,3 defendem que o capítulo 38 é uma in-

terpolação tardia que interrompe o fluxo das narrativas ao seu redor, que formam a “história de 

José” (capítulo 37 e capítulos 39 a 50).4 Por exemplo, Gerhard Von Rad afirma que “qualquer 

leitor atento pode perceber que a história de Judá e Tamar não tem conexão alguma com a 

história bem organizada de José, no início da qual está inserida agora” (1961, p. 351, tradução 

nossa). E. Speiser assevera igualmente: “A narrativa é uma unidade completamente indepen-

dente. Não tem conexão com o drama de José, ao qual interrompe na conclusão do Ato I” (1964, 

p. 299, tradução nossa). Além disso, a narrativa de Gênesis 38 é entendida como sendo etioló-

gica, ou seja, descritiva da formação histórica da tribo de Judá – a qual, segundo eles, realmente 

se misturou com os cananitas por um tempo –, enquanto a “história de José” é considerada 

como uma novela fictícia. Outros estudiosos que concordam com estes citados são Walter Bru-

eggemann (1982), George Coats (1983), Richard Clifford (1990), J. Soggin (1993), Claus Wes-

termann (2002, 2013) e Douglas Redford (2008).  

Alguns estudiosos que trabalham especificamente com a narrativa de José chegam a 

omitir completamente o capítulo 38 de sua análise, como é o caso de Eric Lowenthal (1973), 

Robert Longacre (2003) e Claus Westermann (1996). Outros comentaristas até aceitam a inter-

polação da história de Judá e Tamar neste ponto como um mal necessário, visto que não há 

outro momento mais propício na narrativa maior para que a história seja inserida. Certamente 

é um texto de posicionamento difícil, que “tem gerado bem mais frustração do que entusiasmo 

                                                 
3 O método histórico-crítico, também conhecido como crítica histórica, foi o método dominante de estudo da Bíblia 

do século 19 até metade do século 20. John Barton define quatro características como centrais a esta abordagem 

ao texto: questões genéticas (datação, autoria, etapas de redação do texto); sentido original (foco no sentido do 

texto para a audiência original e não para o leitor atual; estudos filológicos e linguísticos de palavras e gêneros 

textuais); reconstrução histórica (investigação do ambiente social e histórico citado no texto para verificar sua 

realidade histórica); objetividade científica (pressuposição modernista de que era possível ao estudioso separar-se 

de seus preconceitos e crenças no exame do texto). Ele apresenta também uma definição revisionista do método, 

questionando o exagero de certas afirmações atuais sobre ele (BARTON, 1998). 

4 A tese de M. Cowan (1990, p. 6-10) resume os argumentos da crítica das fontes quanto à composição e à unidade 

do capítulo 38 de Gênesis. Não entraremos neste debate aqui. 
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entre seus intérpretes” (MATHEWSON, 1989, p. 373, tradução nossa).  

Por outro lado, no entanto, diversos estudiosos defendem a importância do capítulo e 

sua conexão com seu contexto imediato. Em geral, estes adotam métodos literários de análise 

do texto bíblico. Por exemplo, Umberto Cassuto defende em 1929 “a opinião de que nossa 

seção não pode ser separada do texto precedente” (1973, p. 30, tradução nossa) e que “nossa 

seção, desde o início, era parte integral da história da vida de José” (p. 31, tradução nossa). 

Igualmente assevera Anthony Lambe: “o episódio de Gênesis 38 está intimamente relacionado 

com a história de José” (1999, p. 68, tradução nossa). Outros estudiosos que concordam com 

este posicionamento são Robert Alter (2007), Aaron Wildavsky (1994), Richard Clifford 

(2004), Gary Schnittjer (2006) e Steven Carpenter (2010). Estes estudiosos argumentam que há 

diversas conexões literárias entre a história de Judá e Tamar e seu contexto imediato e remoto. 

Contudo, em geral se limitam a identificar estas conexões com os capítulos imediatamente pró-

ximos a Gênesis 38. 

Vemos que o primeiro grupo de estudiosos defende que o capítulo ocorre de modo 

acidental, enquanto o segundo grupo enfatiza as estratégias comunicativas presentes no texto. 

Estas são as duas grandes tendências metodológicas na interpretação desta narrativa. Do ponto 

de vista da nova hermenêutica de Paul Ricoeur, o primeiro grupo se preocupa com o “mundo 

por trás do texto”, investigando a formação das narrativas e seu contexto histórico; são os crí-

ticos históricos. Já o segundo grupo se preocupa com o “mundo do texto”, focando na forma 

final do texto e estudando suas características literárias; são os críticos literários.  

A hipótese de trabalho desta tese se alinha com os críticos literários, afirmando que a 

análise literária de narrativas é um método essencial para se compreender bem Gênesis 38 e 

perceber sua conexão com as narrativas ao seu redor. Para esta investigação, será preciso ana-

lisar o texto da narrativa em sua língua original e estabelecer uma tradução literária inicial. A 

seguir, por meio das técnicas de análise literária, propomos investigar os elementos da narrativa, 

salientando os efeitos de sentido usados pelo narrador para persuadir o leitor. Depois, trabalha-

remos detalhadamente as diversas relações do capítulo 38 com os textos bíblicos anteriores e 

posteriores que dialogam com esta história.5 Num primeiro momento, veremos sua correlação 

com: a) os capítulos anterior e posterior (37 e 39); b) a história de Jacó e seus filhos (37 a 50); 

c) as narrativas patriarcais (12 a 50). Posteriormente, investigaremos a história de sua leitura na 

                                                 
5 Em geral, os estudiosos que abordam o texto literariamente se contentam em traçar suas conexões com os capí-

tulos imediatamente ao seu redor (37 e 39). Como parte da análise da história de leitura da narrativa, propomos 

examinar suas conexões dentro do livro de Gênesis e as conexões com outros livros bíblicos. 
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História Primária do Antigo Testamento (Gênesis a 2Reis) e em todo o cânon bíblico (Gênesis 

a Apocalipse). Finalmente, extrapolando o universo bíblico, pesquisaremos a leitura brasileira 

desta narrativa nos dias atuais. 

0.3 OBJETIVOS  

O objetivo central desta pesquisa é mostrar aos estudiosos brasileiros o potencial da 

abordagem literária de análise de narrativas e da história da leitura para a compreensão dos 

textos narrativos bíblicos. Para isso, aplicaremos essa abordagem especificamente ao capítulo 

38 de Gênesis, que apresenta a história de Judá e Tamar, e salientaremos a contribuição geral 

destes métodos literários à interpretação de textos bíblicos, área ainda incipiente no Brasil. 

Na investigação perpetrada por esta pesquisa, portanto, não abordaremos a questão da 

historicidade dos eventos narrados. Cada narrativa bíblica se apresenta como o relato de um 

evento histórico, mas estas reivindicações históricas não serão examinadas aqui, pois não são 

elementos de fundamentação para a análise literária apresentada. Obviamente, não é possível 

dissociar a história de seu contexto histórico e social, que será investigado para esclarecer o 

sentido das questões implícitas no texto. Da mesma forma, não investigaremos a questão da 

composição do texto atual, assumindo-o em seus formatos disponíveis para leitura hoje. Assu-

miremos como fonte principal o texto provido pela Biblia Hebraica Stuttgartensia (2006), in-

cluído no Anexo A, o qual será traduzido no primeiro capítulo da pesquisa mediante compara-

ção com versões já existentes no mercado editorial brasileiro. 

Como objetivos específicos, buscaremos demonstrar para Gênesis 38 que:  

a) O texto apresenta uma narrativa vívida e rica, apesar de sua curta extensão. 

b) A análise literária permite investigar com profundidade as nuances da narrativa e é 

fundamental como ferramenta de interpretação para o estudioso bíblico. 

c) O capítulo 38 de Gênesis tem uma função narrativa dentro do seu contexto imediato 

e está posicionado corretamente no livro. 

d) A narrativa em análise estabelece diversas correlações no arco mais amplo da nar-

rativa bíblica. 

e) O texto tem uma variada e abundante história de leitura. 

f) A interpretação oferecida pelos comentaristas atuais apresenta limitações diante da 

riqueza do texto e, às vezes, distorções ideológicas. 
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g) O material de apoio disponível aos leitores brasileiros muitas vezes omite os resul-

tados da análise literária do texto em estudo. 

Determinados os objetivos da pesquisa, que material será usado na investigação? É o 

que apresentamos a seguir. 

0.4 CORPUS DA PESQUISA 

Para esta pesquisa, será usada como corpus inicial de trabalho a própria narrativa de 

Judá e Tamar em Gênesis 38. Prepararemos uma tradução literária inicial que permitirá a sub-

sequente análise dos elementos da narrativa. 

Em meio à investigação, o corpus se ampliará para abranger o contexto imediato (ca-

pítulos 37 e 39), a macronarrativa em que se insere a narrativa (Gn 37 a 50) e, enfim, as narra-

tivas patriarcais (Gn 12 a 50). Finalmente, a pesquisa incluirá a correlação do texto investigado 

com a História Primária (Gênesis a 2Reis) e com todo o cânon bíblico (Gênesis a Apocalipse).  

Na análise da história da leitura desta narrativa, o corpus de pesquisa se ampliará no-

vamente, incluindo três romances e diversas bíblias de estudo disponíveis em português ao lei-

tor brasileiro na atualidade. 

0.5 REFERENCIAL TEÓRICO 

Esta pesquisa se fundamenta nas abordagens literárias da crítica narrativa e da história 

da leitura, com o aporte teórico adicional de outros autores e métodos. Para entender a aplicação 

destes métodos ao texto bíblico, é necessário descrever brevemente a compreensão da Bíblia 

como literatura e indicar os principais estudiosos da área. Finalizaremos com uma sucinta des-

crição dos métodos. 

0.5.1 A abordagem literária ao texto bíblico 

Uma obra literária não é um conjunto de proposições abstratas e didáticas, mas sim 

um conjunto de histórias sobre a vida humana e suas peculiaridades: “Quando lemos um texto 

literário, não sentimos primariamente como se tivéssemos recebido novas informações, mas 

sim que passamos por uma experiência” (RYKEN; LONGMAN III, 1993, p. 17, tradução 

nossa).6 Além disso, o conjunto de diversas narrativas leva o leitor a se perceber como parte de 

                                                 
6 Para a exposição inicial desta abordagem literária ao texto bíblico, privilegiamos as referências a estudiosos da 

área exegética bíblica que procuram aplicar a teoria literária à análise dos textos bíblicos. 
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uma grande narrativa que inclui toda a humanidade (WALSH, 2010, p. xi). 

Aqui apreendemos implicitamente duas funções da literatura. Em primeiro lugar, a 

literatura é mimesis, ou seja, a obra literária monta uma representação da vida real, construindo 

um mundo que tem suas próprias regras e coerência interna. Como explicam Júlio Zabatiero e 

João Leonel (2011, p. 21): 

Nenhum texto “é” o fato que narra ou a situação da qual testemunha. Ele é 

uma “representação” do evento através de um meio de comunicação que pos-

sui leis próprias. Em outras palavras, o processo de acesso a uma realidade do 

passado através da literatura é mediado por alguém que escreve sobre tal situ-

ação, expressando seu modo de vê-la ou determinado ângulo de entendimento. 

Em segundo lugar, a literatura é também poiesis, ou seja, visa uma transformação da 

realidade. Assim, a obra literária “é uma reconstrução do mundo a partir da percepção do artista, 

de modo a transmitir aos leitores uma visão particular da realidade” (ZABATIERO; LEONEL, 

2011, p. 111). No encontro com o texto literário, o leitor entra em uma relação dialética com 

ele, “sofrendo sua influência e, ao mesmo tempo, contribuindo com sua percepção particular de 

leitor sobre o conteúdo” (ZABATIERO; LEONEL, 2011, p. 22). Com isso concorda Meir Ster-

nberg, que define a narrativa como 

uma estrutura funcional, um instrumento para um alvo comunicativo, uma 

transação entre o narrador e a audiência, na qual ele deseja produzir um deter-

minado efeito por meio de determinadas estratégias. Como todo discurso so-

cial, a narrativa bíblica se orienta a um destinatário e se regula por um propó-

sito ou conjunto de propósitos que envolvem o destinatário. (1985, p. 1, tra-

dução nossa). 

Para compreendermos o ato transformador da leitura, precisamos reconstruir as ope-

rações pelas quais a obra provoca efeitos no leitor. Paul Ricoeur (1994) sugere três operações 

fundamentais: a mimesis I (prefiguração), II (configuração) e III (refiguração), que determinam 

as seguintes relações respectivas entre ficção e realidade: a) o “mundo por trás do texto” indica 

a pré-compreensão do mundo e do agir humano que é comum ao autor e leitor; b) o “mundo do 

texto” se refere à própria obra, ou seja, ao mundo da narrativa que monta um enredo com sua 

própria realidade; c) o “mundo na frente do texto” é o mundo do leitor, no qual este se apropria 

do mundo da obra e o importa e adapta para o seu. Assim, por meio do processo da leitura, o 

leitor reconstrói seu mundo no encontro com o mundo do texto. Murray Krieger sugere as me-

táforas respectivas de janela, quadro e espelho para este encontro do texto com a realidade: 

Os aspectos literários guiam o leitor pelo texto como se estivesse visualizando 

um quadro ou retrato do mundo narrativo apresentado na história. A natureza 
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histórica da Bíblia leva a tratar a narrativa como uma janela para o evento por 

trás do texto. Por fim, considerando-se que a Bíblia é supremamente pertinente 

para os dias de hoje, o texto é um espelho no qual o significado está “preso”, 

de forma que os leitores veem a si mesmos como parte da comunidade de 

cristãos para a qual o texto foi destinado. (1964, p. 3-70; apud OSBORNE, 

2009, p. 258) 

Assim, a literatura é um processo de comunicação entre o autor e o leitor. Ela transmite 

seu sentido por vias indiretas que exigem interpretação, ao propor um mundo ideológico alter-

nativo que visa transformar a realidade atual.  

Todas estas ideias voltaram a ganhar peso na interpretação da Bíblia a partir das déca-

das de 1970 e 1980, quando ocorreu uma mudança de paradigmas na interpretação das narrati-

vas bíblicas.7 O discurso de abertura de James Muilenburg (1969) no encontro anual da Society 

of Bíblical Literature em dezembro de 1968, sobre a importância da crítica retórica, é reputado 

como um marco divisor na história da hermenêutica bíblica (LONGMAN III, 1987, p. 16), 

embora sua pesquisa sobre as características literárias do texto bíblico já fosse antiga (MUI-

LENBURG, 1953). Kenneth Mathews resume assim: 

Na última metade do século 20, o ceticismo quanto ao sucesso das leituras 

históricas abriu espaço para a leitura da Bíblia visando estudos literários. O 

Departamento de Letras da universidade passou a ver a Bíblia como terreno 

virgem para a aplicação da teoria da crítica literária, dando origem ao movi-

mento “Bíblia como literatura”. (MATHEWS, 1999, p. 206, tradução nossa) 

De fato, os estudiosos da área reconhecem outro marco inicial mais remoto: 

o início da utilização da teoria literária para a análise da Bíblia [...], para en-

tender sua mensagem através da atenção cuidadosa aos elementos literários 

nela presentes, deveu-se à influência do livro Mimesis: a representação da 

realidade na literatura ocidental, do crítico literário Erich Auerbach. (FER-

REIRA, 2006, p. 6) 

O livro de Erich Auerbach (1971)8 estabelece em seu primeiro capítulo vigorosas com-

parações entre a Odisseia de Homero e a narrativa bíblica do sacrifício de Isaque em Gênesis 

22, enfatizando que o laconismo da narrativa bíblica leva o leitor a uma interpretação contínua 

e ao preenchimento de sentido no texto, o que fortalece o diálogo entre texto e leitor.  

                                                 
7 Hans Frei (1974, p. 51-65) descreve o processo de alijamento destas ideias na interpretação bíblica a partir do 

Iluminismo, favorecendo a busca pelo autor real do texto, seu processo de composição e sua historicidade. 

8 A obra Mimesis: Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur foi publicada em alemão em 1946 e 

traduzida para o inglês em 1953. Foi traduzida para o português como Mimesis: a representação da realidade na 

literatura ocidental, publicada pela editora Perspectiva em 1971. 
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Diversos outros críticos e teóricos literários de renome seguiram seu exemplo e come-

çaram a analisar os textos bíblicos. Podemos citar aqui, cronologicamente, as obras de Robert 

Alter (1981),9 Northrop Frye (1982),10 John B. Gabel e Charles B. Wheeler (2003),11 Alter e 

Frank Kermode (1987).12 Todas estas já foram traduzidas para o português. É interessante que 

estas obras (exceto por Gabel-Wheeler) foram publicadas no Brasil por editoras desvinculadas 

do mercado editorial do meio católico ou evangélico.  

Outro grupo de escritores se compõe de biblistas e teólogos que se aproximam da teoria 

literária para sua interpretação dos textos bíblicos.13 Aqui podemos listar, cronologicamente, as 

obras iniciais do norte-americano Kenneth R. R. Gros Louis et al. (1974),14 do holandês Jan P. 

Fokkelman (1975),15 do israelense Shimon Bar-Efrat (2004),16 da judia norte-americana Adele 

Berlin (2005)17 e do israelense Meir Sternberg (1985).18 Depois disso, começam a proliferar, 

em geral de autores norte-americanos, tanto obras mais específicas, como a de Mark A. Powell 

(1990b),19 quanto obras de cunho mais popular, tais como as de Leland Ryken (1984; 1992),20 

                                                 
9 A obra The art of biblical narrative foi publicada em português como A arte da narrativa bíblica, em 2007, pela 

editora Companhia das Letras. 

10 The great code: the Bible and literature. Obra publicada em português como O código dos códigos: a Bíblia e 

a literatura, em 2004, pela editora Boitempo. 

11 A obra The Bible as literature: an introduction foi publicada em 1986. Foi traduzida para o português como A 

Bíblia como literatura, lançada em 2003 (2ª edição) pela editora Loyola. A obra já está na 5ª edição em inglês, 

com o acréscimo de mais dois autores. 

12 A obra The literary guide to the Bible foi publicada em 1987. Em português saiu como Guia literário da Bíblia, 

em 1997, pela editora da UNESP. 

13 Conforme similar análise em João Ferreira (2008, p. 5-6). 

14 Literary interpretations of biblical narratives. Sem tradução para o português ainda. Um segundo volume foi 

lançado em 1982. 

15 Narrative art in Genesis: specimens of structural and stylistic analysis. Sem tradução para o português ainda. 

16 A obra original, Narrative art in the Bible, foi publicada em 1979 em hebraico, com edição posterior em 1989 

em inglês. Sem tradução para o português ainda. 

17 Poetics and interpretation of biblical narrative. Obra publicada originalmente em 1983. Sem tradução para o 

português ainda. 

18 The poetics of biblical narrative: ideological literature and the drama of reading. Sem tradução para o português 

ainda. 

19 What is narrative criticism?. Sem tradução para o português ainda. 

20 How to read the Bible as literature ...and get more out of it (1984) e Words of delight: a literary introduction to 

the Bible (1992). Ambas sem tradução para o português ainda. 
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Tremper Longman III (1987),21 e Ryken e Longman III (1993),22 entre outros.23 Infelizmente 

nenhum destes autores foi traduzido para o português até agora. Notável exceção é a obra do 

suíço Daniel Marguerat e do francês Yvan Bourquin (2009),24 publicada em português pela 

editora Loyola. Finalmente, começam a surgir obras de estudiosos brasileiros da área, como 

Leia a Bíblia como literatura, de Cássio Murilo Dias da Silva (2007), e Bíblia, literatura e 

linguagem, de Júlio Zabatiero e João Leonel (2011).25  

Anderson Lima (2015), em sua tese de doutorado, faz uma análise bem extensiva da 

abordagem literária à Bíblia no mercado editorial brasileiro. No terceiro capítulo de sua obra, 

Lima indica autores que destacaram aspectos literários da Bíblia, restringindo-se ao final do 

século 19 e ao século 20. De fato, como se afirmou anteriormente, o movimento atual é um 

retorno à leitura mais antiga, embora aperfeiçoado por novas discussões e técnicas. Neste sen-

tido, “as considerações feitas pelos críticos da Bíblia até meados do século XX não se encaixam 

no tipo de abordagem literária que estamos buscando, mesmo quando suas análises se apresen-

tam como literárias ou gramaticais”. (LIMA, 2015, p. 49). Ou seja, embora similar, a aborda-

gem atual é diferente em sua aplicação à análise de narrativas bíblicas. 

Dentre as diversas teorias literárias, quais têm contribuído mais especificamente para 

o desenvolvimento da análise das narrativas bíblicas? Sem entrar nos detalhes de cada contri-

buição, Marguerat e Bourquin (2009, p. 21) explicitam a base teórica da “nova crítica literária”: 

Encontram-se aí os nomes de Seymour Chatman (1978) e de Wayne Booth 

(1961), para a retórica da literatura de ficção; Paul Ricoeur (1983–1985) e 

Gérard Genette (1972), para o estudo da narratividade; Boris Uspensky 

(1973), para a poética do texto; Wolfgang Iser (1972), para a noção de leitor. 

Estes teóricos e críticos foram essenciais no desenvolvimento de diversas categorias 

                                                 
21 Literary approaches to biblical interpretation. Sem tradução para o português ainda. 

22 A complete literary guide to the Bible. Sem tradução para o português ainda. 

23 Citamos apenas as obras iniciais e mais relevantes. Uma lista exaustiva de publicações até 1991 pode ser encon-

trada em Mark Minor (1992); nas p. 68-82 ele se concentra na narrativa hebraica. A partir desta época, as obras 

que abordam a Bíblia de forma literária inundaram o mercado.  

24 A obra original, Pour lire les récits bibliques: la Bible se raconte, foi publicada em francês em 1998. Reúne o 

conhecimento de dois especialistas em narratologia bíblica: Marguerat é um exegeta de tradição reformada, pro-

fessor emérito da Universidade de Lausanne (Suíça), e Bourquin é um pastor adventista e professor da Faculdade 

Adventista de Teologia em Collonges-sous-Salève (França). 

25 Obviamente, muitos artigos e ensaios também foram produzidos neste sentido. Entre eles, veja-se os textos 

iniciais de James Barr (1973; 1976) e de David Clines (1980). Como mencionado, Minor (1992) também oferece 

uma listagem exaustiva de artigos, embora desatualizada. 
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que serão usadas na análise narrativa desta pesquisa, como a de autor e leitor implícitos, narra-

tário, ponto de vista, elementos da narrativa, etc. Eles salientam a necessidade de se fazer uma 

leitura detalhada da narrativa, prestando atenção no enredo, no contexto, na caracterização dos 

personagens, e também naquilo que foi omitido intencionalmente, como veremos adiante. 

Em suma, na interpretação bíblica, a segunda metade do século 20 presenciou a de-

crescente ênfase nos métodos diacrônicos de pesquisa histórica, sempre preocupados com o 

mundo por trás do texto, ou seja, interessados em como e quando o texto foi construído.26 A 

pesquisa bíblica se abriu a métodos sincrônicos e literários, que investigam o mundo do texto 

em si, ou seja, enfatizam o texto tal como ele se apresenta ao leitor atual. (RYKEN; LONG-

MAN III, 1993, p. 19). Rompe-se a obsessão com o contexto original do texto, com seu autor 

real e sua audiência original; o interesse agora se volta principalmente para o autor implícito e 

o leitor implícito. O texto fica descontextualizado a princípio, pois ao ser publicado se torna um 

texto vivo, independente do seu autor, como expressa Jan Fokkelman: 

A publicação de um texto implica que seu cordão umbilical foi cortado; de 

agora em diante, está sozinho. Ora, bons textos podem de fato se virar sozi-

nhos, visto que desde o início foram projetados para sobreviver ao seu nasci-

mento e contexto original por longo tempo. O escritor sabe que não poderá 

acompanhar sempre seu texto para prover explicações, esclarecer interpreta-

ções erradas, etc. Ele precisa abandonar seu produto completamente; precisa 

deixar que seu poema ou história se cuidem sozinhos. Assim, ele decide pro-

ver seu texto com dispositivos, sinais e formatos com os quais este possa so-

breviver ao ataque brutal do tempo e guiar as atividades de leitura do ouvinte 

fiel.27 (FOKKELMAN, 1999, p. 22, tradução nossa) 

Obviamente, não se pode menosprezar o conhecimento gerado pelo método histórico-

gramatical, pois a boa interpretação do conteúdo e da forma da narrativa exige no mínimo um 

bom entendimento das estruturas linguísticas e literárias do mundo bíblico. (BERLIN, 2005). 

Mesmo assim, a análise literária atual tende a se concentrar no texto em si; especifica-

mente, em seu conteúdo e forma.28 Ou seja, o modo como a história é narrada se tornou impor-

tante objeto de investigação: sua estrutura, suas convenções e as técnicas de composição ali 

                                                 
26 Cumpre notar que certas escolas da crítica literária contemporânea aplicam categorias históricas e sociais ao 

texto literário, como o new historicism, a decolonization theory, os estudos pós-coloniais, os estudos culturais, etc. 

Agradeço ao prof. Gladir Cabral por essa valiosa contribuição. 

27 Contudo, Meir Sternberg adverte: “A autonomia do texto é um mito há muito explodido: o texto não tem sentido, 

ou pode assumir qualquer sentido, fora daquelas coordenadas de discurso que usualmente embutimos no termo 

‘contexto’. As coordenadas apropriadas são históricas”. (1985, p. 11, tradução nossa). Ele prossegue lembrando 

que a própria determinação do sentido das palavras do texto é uma reconstrução histórica. 

28 Alguns de seus pressupostos: a) a linguagem é mais do que uma “janela” de acesso aos eventos descritos; é um 

“espelho” que faz parte da verdade que revela; b) a forma e o conteúdo do texto são inseparáveis na determinação 
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usadas. É necessária uma leitura detalhada do texto, analisando a função de cada uma de suas 

características estruturais e literárias. É este o objetivo da análise narrativa. 

0.5.2 A análise narrativa 

Nas narrativas, a análise literária faz uma leitura pragmática, ou seja, “considera o 

efeito da narrativa no leitor, leitora, e a maneira como o texto os faz cooperar no deciframento 

do sentido” (MARGUERAT; BOURQUIN, 2009, p. 18).29 Assim, o alvo principal da análise 

literária de narrativas é a identificação dos mecanismos de produção de sentido utilizados na 

narrativa intencionalmente pelo autor para que sua cosmovisão impacte o leitor. Nas narrações 

da Bíblia, “o fim central é claro: os autores bíblicos visam incentivar à mudança radical de vida, 

à ‘conversão’, ao retorno do leitor para Deus” (PARMENTIER, 2009, p. 175).  

Como intérpretes da Bíblia, nosso único interesse é com a intenção “incorpo-

rada” ou “objetificada” [...]. Em minha opinião, esta intenção cumpre um pa-

pel crucial, pois comunicação pressupõe um orador que se vale de certas fer-

ramentas linguísticas e estruturais a fim de produzir certos efeitos no destina-

tário; o discurso, consequentemente, supre uma rede de pistas para a intenção 

do orador. (STERNBERG, 1985, p. 9, tradução nossa) 

Para se identificar esta “rede de pistas”, é necessário se fazer uma “leitura detalhada” 

(close reading). Em um primeiro nível, é preciso analisar as escolhas de palavras e expressões 

do autor,30 as repetições (ênfases), as lacunas e a estrutura do texto. Num segundo momento, é 

preciso investigar os elementos principais da narrativa.  

Sendo assim, compreender os mecanismos utilizados pelo autor para gerar impacto no 

leitor é essencial para a correta interpretação do texto, como bem sugere Robert Alter: 

como modelador de narrativas, ele [o escritor] enreda essas questões comple-

xas [do mundo narrado] elaborando constantes determinações engenhosas, 

consciente ou intuitivamente, em relação a matérias como a disposição da per-

sonagem, a forma do diálogo, a atribuição ou recusa dos motivos, o uso de 

temas e palavras-chave temáticas, a modificação sutil da repetição de expres-

sões quase literais. Para o leitor apreender esses elementos de arte literária não 

se trata meramente de um exercício de “apreciação”, mas de uma disciplina 

de entendimento: o veículo literário é, a tal ponto, o meio necessário pelo qual 

                                                 
de seu sentido; c) o texto é considerado como uma obra acabada, e não como um agregado de fontes variadas 

(MINOR, 1992, p. xx). 

29 Marguerat e Bourquin (2009, p. 15-16) explicam que a análise literária de narrativas se situa no eixo jakobsoni-

ano da comunicação, não no da representação. 

30 Richard Pratt Jr (2004, p. 144-152) sugere que analisemos o significado das expressões comparando-as com as 

opções disponíveis em sua língua e contexto: “Observar as opções que os escritores tinham diante deles nos ajuda 

a entender o significado das palavras que escolheram” (p. 147). Prevalece aqui a máxima de que “escolha implica 

significado”. 
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os escritores hebreus conceberam seus significados, que podemos abarcar os 

sentidos, na melhor das hipóteses, imperfeitamente, se ignoramos suas sutis 

articulações como literatura. (ALTER, 1997, p. 34) 

Sternberg defende que a Bíblia tem uma “composição à prova de tolos”; ou seja, em-

bora seja difícil de interpretar corretamente, é praticamente impossível interpretá-la de forma 

totalmente errada (1985, p. 50-51). Para ele, há um contrato implícito entre narrador e narratário 

na leitura, reconhecendo a onisciência e a confiabilidade do narrador. É confiável porque o 

leitor adere ao sistema de valores do narrador. Desta maneira, o leitor real e atual é direcionado 

a ler a narrativa a partir da perspectiva do leitor implícito, que sofre a influência destes efeitos 

de sentido produzidos pelo autor implícito.31 Por meio deste processo, o leitor atual se vincula 

aos sentimentos e respostas insinuados pelo próprio texto, e não aos diferentes significados que 

poderia “ler” no texto. Ou seja, Sternberg sugere que os mecanismos de produção de sentido 

tornam o texto bíblico mais difícil de ser lido da forma errada. Embora sua opinião mereça 

atenção detalhada, é preciso acrescentarmos diversas considerações. Primeiramente, se esse 

contrato funciona no texto bíblico, ele deveria se aplicar a outros textos literários também. Em 

segundo lugar, a história de leitura dos textos bíblicos não ratifica sua conclusão de uma inter-

pretação “à prova de tolos”; muitas tolices já foram deduzidas do texto bíblico por leitores de 

todas as épocas. Em terceiro lugar, há bastante diferença entre a leitura do texto bíblico por 

cristãos, judeus e não religiosos. Isso leva à consideração de que os valores da comunidade em 

que o leitor está inserido (religiosa ou não) têm uma forte influência na interpretação do texto 

que o leitor faz. Daí a importância de se consultar interpretações de diferentes tradições; fare-

mos isso já no momento de produzir nossa tradução do texto. Finalmente, o leitor religioso 

reverencia o texto como revelação divina, unindo a voz do narrador anônimo com a própria voz 

de Deus; é essa provavelmente a maior fonte do contrato de confiabilidade entre narrador e 

leitores religiosos neste caso. Em suma, é importante estudar estes mecanismos de produção de 

sentido embutidos na narrativa, mas não podemos lhes conferir completa responsabilidade pela 

interpretação alcançada pelo leitor, pois há diversos outros fatores envolvidos. 

Assim, com o aporte teórico de Sternberg (1985), Alter (1981) e Berlin (2005), entre 

outros, identificaremos diversos mecanismos importantes usados nas narrativas bíblicas, os 

quais serão detalhados à medida que examinarmos o texto em estudo. Estas técnicas literárias 

incluem repetições (de palavras, expressões, temas e cenas inteiras), lacunas (indeterminação 

                                                 
31 No que se refere às narrativas bíblicas, em geral não se faz diferença entre o narrador e o autor implícito, ou 

entre o narratário e o leitor implícito. Aqui faremos referência a eles como iguais.  
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de sentido), estruturação quiástica, ordem das palavras, diálogos, comentários do narrador, iro-

nia e contrastes.  

Além disso, a análise literária estuda os elementos principais da narrativa: enredo, per-

sonagens, cenário (ou enquadramento) e ponto de vista. O enredo, os personagens e as trans-

formações de espaço e tempo (cenário) fazem parte da análise da história contada; já a coloca-

ção em narrativa é investigada pela análise da estratégia narrativa (estrutura e técnicas), do 

ponto de vista e comentários, em suma, dos efeitos intencionados sobre o leitor. 

O enredo de uma narrativa apresenta um personagem (ou mais) que inicia uma jornada 

de transformação para alcançar a resolução de uma situação problemática. Em outras palavras, 

o elemento estruturador do enredo é um conflito a ser resolvido, o qual se torna um obstáculo 

aparentemente intransponível no meio da narrativa, mas que é resolvido até o final dela. Por 

meio de diversos incidentes causais ou temporais com personagens que se envolvem em diá-

logo, tomam decisões, enfrentam conflitos e consequências, o enredo se desenvolve até o clí-

max da história, construindo uma tensão emocional crescente que leva o leitor a imaginar como 

cada evento se encaixa no todo. Assim, os personagens são os agentes das ações da narrativa. 

Já o cenário (ou enquadramento) revela a época e o lugar histórico e geográfico onde ocorre a 

história. Sua função principal é a de construir uma atmosfera ou clima para a narrativa, trans-

mitindo realidade à história. O ponto de vista, ou foco narrativo da história, é a perspectiva sob 

a qual a história é narrada, ou seja, é a sua voz narrativa. Há um viés ideológico, uma intenção 

que permeia e determina como os eventos são narrados. Todos estes elementos serão posterior-

mente explicados em detalhes e aplicados à narrativa de Judá e Tamar. 

Em suma, em nossa análise literária investigaremos os mecanismos de produção de 

sentido e os elementos narrativos presentes na história de Gênesis 38.  

0.5.3 A história da leitura 

Como vimos anteriormente, após sua elaboração pelo autor, o texto ganha vida própria. 

Ao lê-lo, o leitor faz associações com sua própria experiência de vida e com sua experiência de 

leitura. É uma leitura comparativa que faz “emergir [...] a memória de leituras anteriores e de 

dados culturais. [...] O livro lido ganha seu sentido daquilo que foi lido antes dele, segundo um 

movimento redutor ao conhecido, à anterioridade”. (GOULEMOT, 2011, p. 113-114).  

Convém registrarmos a concordância de alguns críticos literários nacionais quanto a 

este tópico: 
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A leitura deve ser concebida como momento final proposto pelo texto literá-

rio. Mais do que isso, ela será determinada por leituras prévias, por memórias 

trazidas pelo leitor, e por contextos sociais, culturais, religiosos etc. que mo-

tivam diferenças de leitores e de leituras. (LEONEL, 2012, p. 106) 

 

[...] também a leitura, principalmente a literária, parece constituir um tecido 

ao mesmo tempo individual e coletivo. Cada leitor, na individualidade de sua 

vida, vai entrelaçando o significado pessoal de suas leituras com os vários 

significados que, ao longo da história de um texto, este foi acumulando. Cada 

leitor tem a história de suas leituras, cada texto, a história das suas. Leitor 

maduro é aquele que, em contato com o texto novo, faz convergir para o sig-

nificado deste o significado de todos os textos que leu. E, conhecedor das in-

terpretações que um texto já recebeu, é livre para aceitá-las ou recusá-las, e 

capaz de sobrepor a elas a interpretação que nasce de seu diálogo com o texto. 

Em resumo, o significado de um novo texto afasta, afeta e redimensiona o 

significado de todos os outros. (LAJOLO, 2002, p. 106-107) 

 

Nenhum leitor absorve passivamente um texto; nem este subsiste sem a inva-

são daquele, que lhe confere vida, ao completá-lo com a força de sua imagi-

nação e poder de sua experiência. Como essas propriedades são, por sua vez, 

mutáveis, as leituras variam, e as reações perante as obras sempre se alteram. 

(ZILBERMAN, 2001, p. 51) 

Portanto, a leitura é uma prática cultural, ou seja, varia de acordo com a cultura em 

que o leitor está inserido e da qual faz parte. Diferentes situações culturais produzem diferentes 

leituras. (BOURDIEU; CHARTIER, 2011). Desta forma, o texto é entendido e aplicado de 

diferentes maneiras ao longo da história: sua recepção difere de acordo com o leitor e sua 

época.32 Certamente, seria proveitoso ter acesso às reações destas comunidades leitoras por 

meio de seus comentários específicos. Nem sempre isso é possível, todavia. Em muitos casos, 

a percepção da leitura posterior do texto se dá mediante simples citações, alusões e representa-

ções da narrativa, de seus personagens ou de algum de seus eventos.  

É essa a específica “história de leitura” que sugerimos estudar:33 um levantamento de 

como a narrativa de Gênesis 38 foi lida, recebida e entendida por diversos leitores. Seria ótimo 

se pudéssemos estender esta análise para todas as leituras feitas ao longo da história da civili-

                                                 
32 Uma outra maneira de abordar esta relação entre os textos se dá pelo dialogismo de Mikhail Bakhtin. Contudo, 

a correlação bakhtiniana é analisada pelo viés do confronto ideológico entre os textos. A intertextualidade de Julia 

Kristeva e posteriores estudiosos leva adiante as ideias de Bakhtin, centrando na repetição e transformação de um 

texto em outros. Desloca-se para o leitor a determinação do intertexto. Para uma análise destas abordagens literá-

rias, consulte Zabatiero (2011, p. 172-173), Brait (2005), Barros e Fiorin (2003), Van Wolde (1997), Aichele e 

Phillips (1995). 

33 A expressão “história da leitura” é ampla e se aplica também à história das práticas de leitura (CHARTIER, 

2011; CHARTIER; CAVALLO, 2002) e à história das comunidades leitoras em seus contextos específicos (LE-

ONEL, 2010). 
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zação ocidental. Entretanto, as limitações de tempo e espaço nos forçam a definirmos um re-

corte mais preciso: abordaremos a história de leitura dentro do próprio cânon bíblico e na rea-

lidade brasileira atual. 

Uma vez determinado o referencial teórico da pesquisa, resta-nos explicitar a metodo-

logia a ser usada. 

0.6 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Esta pesquisa se desenvolverá em diferentes fases. Depois desta introdução, o texto de 

Gênesis 38 será analisado nas versões principais disponíveis em português ao público brasileiro 

no capítulo um, propiciando embasamento para a posterior análise literária. Neste capítulo apre-

sentaremos uma tradução inicial da narrativa de Judá e Tamar. 

O segundo capítulo se concentrará na análise literária do capítulo 38 de Gênesis. In-

vestigaremos os mecanismos de produção de sentido e os elementos da narrativa, com base no 

referencial teórico esboçado na seção anterior. Outros autores serão consultados quanto a temá-

ticas específicas, buscando compor um caminho de interpretação literária da narrativa bíblica 

em questão. Os processos de análise literária que empregaremos serão sumariamente expostos 

in loco antes de sua aplicação imediata ao texto.  

O capítulo seguinte investigará a história da leitura de Gênesis 38, procurando identi-

ficar primeiramente as relações desta narrativa com seu contexto imediato e remoto dentro do 

cânon bíblico. Ou seja, explicitaremos como a narrativa é percebida e retomada em outros tex-

tos e situações, tal como delineado anteriormente. Na segunda parte deste capítulo, examinare-

mos a interpretação e a retomada de Gênesis 38 em obras disponíveis em português hoje.  

No final, após revisão do conteúdo pesquisado e das descobertas alcançadas, serão 

propostas extrapolações acerca do uso e do impacto possível da análise literária e da história da 

leitura na exegese bíblica atual. 

Passemos, pois, à pesquisa propriamente dita. 
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1 TRADUÇÃO LITERÁRIA 

Antes de iniciarmos a análise literária da narrativa em estudo, precisamos apreciá-la 

do modo mais próximo possível de como os leitores originais a entenderam. Obviamente, nunca 

nos será possível reproduzir essa leitura, pois a nossa realidade (o “mundo na frente do texto”, 

usando a terminologia de Ricoeur) é bem diferente do “mundo por trás do texto”. Para compre-

endermos a narrativa, precisamos analisar o “mundo do texto”, o qual descreve eventos assu-

mindo que o leitor possui certo capital cultural. Contudo, o leitor moderno já não tem o mesmo 

capital cultural do leitor original, por isso certas expressões e referências precisam ser explici-

tadas na tradução e/ou em notas explicativas. Esta é a tarefa impossível do tradutor: a de repre-

sentar hoje o que o texto significou no passado, sem diminui-lo ou ampliá-lo. O Talmude Ba-

bilônico34 traz uma antiga advertência em b. Kiddushin 49ab: “aquele que traduz literalmente é 

um mentiroso, e aquele que embeleza é um blasfemador” (apud CHERRY, 2007, p. 2, tradução 

nossa). 

Desta forma, este capítulo visa traduzir a narrativa apresentada em Gênesis 38 para o 

linguajar atual, procurando gerar uma narrativa que nos permita perceber os efeitos de sentido 

inseridos no texto pelo narrador. Iniciaremos apresentando o texto bíblico em algumas versões 

básicas disponíveis em português, com uma breve análise de pontos conflitantes nas versões e 

da estrutura geral do texto. Depois, exploraremos a enciclopédia cultural assumida pela narra-

tiva. Finalizaremos com uma transcriação do texto para o Brasil do século 21. 

1.1 O TEXTO DE GÊNESIS 38 

O texto bíblico de Gênesis 38 foi composto originalmente em hebraico, língua semítica 

usada pelo povo de Israel antes da Era Comum (os israelitas), e retomada pelo moderno Estado 

de Israel (os israelenses). O texto em seu idioma de origem já foi traduzido para inúmeras lín-

guas, e está disponível atualmente em diversas versões em português.  

Para permitir uma melhor compreensão dos textos disponíveis ao leitor brasileiro hoje, 

selecionamos três versões judaicas e três cristãs usadas regularmente por comunidades religio-

sas, e duas versões mais literárias, sem associação a grupos religiosos. Após a apresentação 

                                                 
34 O Talmude Babilônico é uma coleção de escritos judaicos que explicam o texto da Bíblia Hebraica. Eles se 

reúnem em dois componentes: a Mishná (cerca de 200 d.C.) e a Guemará (cerca de 500 d.C.). O conjunto total 

reúne 63 tratados, que ocupam mais de 6200 páginas em formato impresso. (FREEDMAN, 1992, v. 6, p. 310-

315). 
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destas oito traduções do texto hebraico, faremos uma comparação inicial entre os textos.  

Em capítulo posterior, faremos a análise das versões disponíveis e de seus comentários 

elucidativos em notas de rodapé. O objetivo aqui ainda não é o de fazer uma história da leitura, 

mas apenas de comparar algumas versões disponíveis para identificarmos possíveis divergên-

cias e determinarmos como melhor produzir uma tradução literária da narrativa. 

1.1.1 Versões judaicas 

Melamed 

Uma das versões judaicas disponíveis em português é a Torá: a Lei de Moisés. A tra-

dução de 1962 foi feita pelo rabino Meir Matzliah Melamed do hebraico para o português. É 

usada pela Congregação Religiosa Israelita Beth-El. Foi publicada pela editora Sêfer em 2001 

em edição ampliada, que acrescenta em notas de rodapé comentários de outros rabinos aos do 

tradutor original.  

Esta tradução foi a que mais interessou a Haroldo de Campos em sua versão poética 

do trecho inicial de Gênesis “pela literalidade fundamental de seu impulso hebraizante, que, 

embora sem reger-se pelos critérios operacionais da ‘função poética’, nos restitui, com mais 

vigor do que as demais, o ‘estranhamento’ linguístico do original” (CAMPOS, 1993, p. 19). 

Transcrevemos abaixo apenas o texto bíblico de Gênesis 38, pois as notas de rodapé 

serão analisadas no capítulo três. O texto não apresenta paragrafação. 

1E foi naquele tempo e desceu (apartou-se) Judá de seus irmãos, e associou-se 

a um homem adulamita, cujo nome era Chirá. 2E viu ali Judá a filha de um 

homem comerciante, o qual se chamava Shúa; e tomou-a e esteve com ela; 3e 

concebeu e deu à luz um filho, e ele chamou seu nome Er. 4E concebeu mais, 

e deu à luz um filho, e ela chamou seu nome Onán. 5E deu à luz mais um filho, 

e ela chamou seu nome Shelá, e estava em Kezib quando deu à luz a este. 6E 

tomou Judá mulher para Er, seu primogênito, e seu nome era Tamar. 7E foi Er, 

primogênito de Judá, mau aos olhos do Eterno, e o matou o Eterno. 8E disse 

Judá a Onán: Vem à mulher de teu irmão, e cumpre a lei do levirato, e da 

sucessão a teu irmão. 9E soube Onán que a semente não seria dele, e quando 

ia à mulher de seu irmão, jogava (seu sêmen) no chão, para não dar sucessão 

a seu irmão. 10E foi mal (sic) aos olhos do Eterno o que fez, e matou também 

a ele. 11E disse Judá a Tamar, sua nora: Fica viúva em casa de teu pai, até que 

cresça Shelá, meu filho; porque disse consigo: Quiçá morra também ele como 

seus irmãos. E foi-se Tamar, e esteve em casa de seu pai. 12E multiplicaram-

se os dias, e morreu a filha de Shúa, mulher de Judá; e consolou-se Judá e 

subiu aos tosquiadores de seu rebanho, ele e Chirá, seu companheiro, o Adu-

lamita, em Timná. 13E foi anunciado a Tamar, dizendo: Eis que teu sogro subiu 

a Timná a tosquiar seu rebanho. 14E tirou os vestidos de sua viuvez de si, e 

cobriu-se com véu, e envolveu-se, e sentou-se na encruzilhada que está sobre 

o caminho de Timná, porque viu que crescera Shelá, e ela não lhe foi dada por 
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mulher. 15E viu-a Judá, e pensou que fosse rameira, pois cobriu suas faces. 16E 

se dirigiu a ela no caminho, e disse: Venha, rogo, estarei contigo – porque não 

sabia que era sua nora – e (Tamar) disse: Que me darás quando vieres a mim? 
17E disse: Mandarei um cabrito do rebanho. E ela disse: Se me deres um pe-

nhor até o mandar. 18E disse: Qual é o penhor que te darei? E disse: Teu anel-

selo, e teu manto, e a tua vara que tens na mão. E deu-lhe, e veio a ela e con-

cebeu dele. 19E (ela) levantou-se e se foi, e tirou seu véu de sobre si, e vestiu 

os vestidos de sua viuvez. 20E mandou Judá o cabrito por mãos de seu compa-

nheiro, o Adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher; e não a encon-

trou. 21E perguntou aos homens de seu lugar, dizendo: Aonde está a consa-

grada (à prostituição) que estava à vista no caminho? E disseram: Não havia 

aqui nenhuma consagrada. 22E voltou a Judá e disse: Não a encontrei, e tam-

bém os homens do lugar disseram que não havia aqui nenhuma consagrada. 
23E disse Judá: Que ela o guarde (o penhor), para que não sejamos menospre-

zados. Eis que enviei este cabrito, e tu não a encontraste. 24E foi ao cabo de 

uns três meses e foi anunciado a Judá, dizendo: Adulterou Tamar, tua nora, e 

também está grávida por adultério. E disse Judá: Tirai-a e que seja queimada. 
25Ela, ao ser tirada, mandou dizer a seu sogro: Do homem a quem pertence 

isto, eu concebi. E disse: Reconhece, rogo, de quem é este anel-selo, este 

manto e esta vara? 26E reconheceu Judá, e disse: Mais justa é ela do que eu, 

porque não a dei a Shelá, meu filho. E não tornou mais a conhecê-la. 27E foi 

na hora de dar à luz, e eis que havia gêmeos em seu ventre. 28E foi ao dar à luz 

que saiu uma mão, e tomou a parteira e amarrou sobre a mão um fio averme-

lhado, dizendo: Este saiu primeiro. 29E foi ao retirar a mão, e eis que saiu seu 

irmão. E disse: Por que fizeste força sobre ti? E chamou seu nome: Pérets. 30E 

depois saiu seu irmão, que tinha sobre sua mão o fio avermelhado, e chamou 

seu nome Zérach.   (TORÁ, 2001, p. 110-113) 

Stern 

Outra versão judaica disponível em português é a Bíblia Judaica Completa. Esta tra-

dução foi produzida em inglês pelo estudioso David H. Stern em 1998. Foi vertida para o por-

tuguês por Rogério Portella e Celso E. Fernandes, sendo publicada em 2010 pela editora Vida. 

É usada em congregações judaico-messiânicas.35 Segue abaixo o texto, com a paragrafação 

usada pela obra:  

 1Nesse tempo, Y’hudah deixou seus irmãos e se estabeleceu perto de 

um homem chamado Hirah, um ‘adulami. 2Ali Y’hudah viu uma das filhas de 

certo kena‘ani chamado Shua, e ele a tomou e dormiu com ela. 3Ela engravi-

dou e deu à luz um filho, a quem ele chamou ‘Er. 4Ela engravidou outra vez e 

deu à luz um filho, e ela lhe deu o nome de Onan. 5Então ela engravidou outra 

vez e teve um filho ao qual chamou Shelah; ele estava em K’ziv quando ela 

deu à luz o menino. 

 6Y’hudah tomou uma mulher para ‘Er, seu primogênito, e seu nome era 

Tamar. 7Contudo, ‘Er, o primogênito de Y’hudah, era mau aos olhos de ADO-

NAI, por isso ADONAI matou-o. 8Y’hudah disse a Onan: “Vá e durma com a 

mulher de seu irmão – cumpra o dever de marido (de seu irmão) para com ela 

e preserve a linhagem de descendência de seu irmão”. 9Entretanto, Onan sabia 

                                                 
35 Os judeus messiânicos são um grupo judaico que reconhece Jesus como o Messias prometido. 
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que o filho não seria considerado seu; por isso, sempre que ele mantinha rela-

ções sexuais com a mulher de seu irmão, ele derramava o sêmen sobre o solo, 

para não dar um descendente a seu irmão. 10O que ele fez foi mau aos olhos 

de ADONAI, por isso ele também o matou. 

 11Então Y’hudah disse a Tamar, sua nora: “Fique viúva na casa de seu 

pai até que meu filho Shelah cresça”; pois ele pensou: “Não quero que ele 

também morra, como seus irmãos”. Por isso, Tamar seguiu adiante e viveu em 

casa com seu pai. 12Certo tempo depois, a filha de Shua, a mulher de Y’hudah, 

morreu. Depois de ter sido consolado, Y’hudah subiu ao encontro de seus tos-

quiadores de ovelhas em Timnah, ele e seu amigo Hirah, o ‘adulami. 13Tamar 

foi avisada: “Seu sogro subiu a Timnah para tosquiar suas ovelhas”. 14Por isso, 

ela tirou as roupas de viúva, cobriu completamente o rosto com um véu e sen-

tou-se à entrada de ‘Einayim, que está no caminho para Timnah. Ela percebeu 

que Shelah havia crescido, mas ela ainda não lhe fora dada como mulher. 
15Quando Y’hudah a viu, pensou que fosse uma prostituta, pois ela estava com 

o rosto coberto. 16Ele se aproximou de onde ela estava sentada e disse, sem 

perceber que ela era sua nora: “Venha, deixe-me dormir com você”. Ela res-

pondeu: “Que receberei para você dormir comigo?”. 17Y’hudah respondeu: 

“Eu mandarei a você uma cria do rebanho de cabras”. Ela disse: “Você me 

dará também alguma garantia até enviar-me o prometido?” 18Ele respondeu: 

“Que darei a você como garantia?”. Ela disse: “Seu sinete com a corda e o 

cajado que você tem em sua mão”. Então ele os entregou e dormiu com ela; e 

ela engravidou dele. 19Ela levantou-se e foi embora, retirou o véu e colocou as 

roupas de viúva.  

 20Y’hudah’ enviou a cria por meio de seu amigo ‘Adulami (sic), para 

receber de volta da mulher o que havia deixado como garantia, mas não con-

seguiu encontrá-la. 21Ele perguntou às pessoas que se encontravam perto de 

onde ela estava: “Onde está a prostituta que estava na estrada para ‘Einayim?”. 

No entanto, eles responderam: “Não há nenhuma prostituta ali”. 22Por isso, ele 

voltou para Y’hudah’ e disse: “Não consegui encontrá-la; além disso, as pes-

soas daquele lugar disseram: ‘Não há nenhuma prostituta aqui’”. 23Y’hudah’ 

disse: “Está bem, que ela fique com meus pertences, para que nós não sejamos 

envergonhados em público. Eu enviei a cria, mas você não conseguiu encon-

trá-la”. 

 24Cerca de três meses depois, Y’hudah’ foi avisado: “Tamar, sua nora, 

agiu como uma prostituta; além disso, ela está grávida como resultado de sua 

prostituição”. Y’hudah’ disse: “Levem-na para fora e queimem-na viva!”. 
25Quando ela foi levada para fora, enviou esta mensagem a seu sogro: “Estou 

grávida do homem a quem pertencem estes objetos. Declare, eu imploro a 

você, de quem eles são – o sinete, as cordas e o cajado”. 26Então Y’hudah’ 

reconheceu que lhe pertenciam. E disse: “Ela é mais justa que eu, pois não 

permiti que ela se tornasse mulher de meu filho Shelah”. E nunca mais dormiu 

com ela outra vez. 

 27Quando ela entrou em trabalho de parto, tornou-se evidente que teria 

gêmeos. 28Enquanto dava à luz, um deles estendeu a mão; e a parteira tirou-

lhe a mão e amarrou um fio escarlate nele, dizendo: “Este chegou primeiro”. 
29A seguir, ele encolheu a mão, e seu irmão chegou; então ela disse: “Como 

você conseguiu sair em primeiro lugar?”. Por isso, ele foi chamado Peretz [o 

que rompe]. 30Então saiu seu irmão, com o fio escarlate na mão, e ele recebeu 

o nome de Zerach [escarlate].    (BÍBLIA JUDAICA COMPLETA, 2010, p. 

114-115) 
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Kaplan 

Ainda outra versão judaica disponível ao leitor brasileiro é a tradução do rabino orto-

doxo norte-americano Aryeh Moshe Eliyahu Kaplan, A Torá Viva, de 1981. Foi vertida para o 

português por Adolpho Wasserman e publicada em 2001 pela editora Maayanot. Ela recebeu 

ampla aceitação por sua tradução dinâmica. Esta obra apresenta três seções contínuas em cada 

folha: o texto hebraico, sua tradução e notas de rodapé explicativas. Segue abaixo o texto sem 

os comentários, que serão analisados posteriormente: 

  1Por volta dessa época, Judá deixou seus irmãos. Ele associou-se com 

um homem de Adulam, de nome Chirá. 2Lá, Judá encontrou a filha de um 

mercador chamado Shua. Ele casou-se com ela e veio para ela. 

  3Ela ficou grávida e teve um filho. Ele o chamou de Er. 4Ela ficou grá-

vida de novo, e teve outro filho. Ela o chamou de Onan. 5Ela deu à luz mais 

uma vez um filho, e ela o chamou Shelá. (Judá) estava em Keziv quando ela 

deu à luz (a essa criança). 

 6Judá tomou mulher para Er, seu primogênito, e seu nome era Tamar. 
7O primogênito de Judá, Er, foi mau aos olhos de D’us, e D’us fez com que 

ele morresse. 8Judá disse para Onan: “Casa com a mulher de teu irmão, e assim 

cumpre o dever de um cunhado para ela. Tu assim terás filhos para manter 

vivo o (nome) de teu irmão.” 9Onan, contudo, percebeu que os filhos não te-

riam seu nome. Portanto, sempre que vinha para a esposa de seu irmão, ele 

deixava (a semente) cair no solo, de modo a não ter filhos em nome de seu 

irmão. 10O que ele fez foi mau aos olhos de D’us, e Ele também o fez morrer. 

 11Judá disse à sua nora Tamar: “Fica como uma viúva na casa de teu pai 

até que meu filho Shelá tenha crescido”. Ele era evasivo com ela porque temia 

que (Shelá), também, morresse como seus irmãos. Tamar foi viver na casa de 

seu pai. 

 12Passou-se longo tempo, e a mulher de Judá, a filha de Shua, morreu. 

Judá buscou consolo, e ele foi supervisionar a tosquia de seu rebanho em 

Timna, juntamente com seu amigo, Chirá, o adulamita. 13Tamar soube que seu 

sogro estava indo para Timna para tosquiar seu rebanho. 14Ela despiu seu traje 

de viúva, e cobriu-se com um véu. Assim dissimulada, ela sentou-se à entrada 

de Poços Gêmeos (Einaim), na estrada para Timna. Ela tinha visto que Shelá 

tinha crescido, e ela não lhe tinha sido dada como esposa. 

 15Judá a viu, e como ela cobriu sua face, ele achou que ela era uma 

prostituta. 16Ele voltou-se para ela na estrada, não percebendo que era sua pró-

pria nora. 

 “Tu aí”, ele disse. “Deixa-me estar contigo.” 

 “O que tu me darás se tu vieres para mim?” 

 17”Eu te enviarei um cabrito do rebanho.” 

 “Mas tu deves me dar algo como garantia até que tu o envies.” 

 18”O que tu desejas como garantia?” 

 “Teu sinete, tua manta, e o bordão em tua mão”, ela respondeu. 

 Ele os deu e veio para ela, engravidando-a. 19Ela ergueu-se e foi em-

bora, tirando seu véu e colocando de novo seu traje de viúva. 

 20Judá enviou o cabrito com seu amigo adulamita com a finalidade de 

retomar a garantia de mulher, mas (seu amigo) não a pôde encontrar. 21(O 

amigo) perguntou às pessoas do local: “Onde está a prostituta religiosa? Ela 

estava perto de Poços Gêmeos (Einaim), ao lado da estrada”. 

 “Não havia nenhuma consagrada aqui”, eles replicaram.  

 22Ele voltou a Judá e disse: “Não pude encontrar (a mulher). Os homens 
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do local disseram que não havia nenhuma (prostituta) consagrada lá”. 

 23”Que ela guarde (a garantia)”, replicou Judá. “Não desejamos nos tor-

nar um motivo de riso. Eu tentei enviar-lhe o cabrito, mas tu não a pudeste 

encontrar.” 

 24Passaram-se três meses, e Judá foi informado: “Sua nora tem se com-

portado licenciosamente. Ela ficou grávida de sua licenciosidade”. 

 “Que ela seja tirada e queimada”, disse Judá. 

 25Quando ela estava sendo tirada, ela enviou (a garantia) a seu sogro 

com a mensagem: “Eu estou grávida do homem que é o dono destes artigos”. 

(Quando Judá chegou até ela), ela disse: “Se for do teu agrado, identifica (estes 

objetos). Quem é o proprietário deste sinete, deste manto, e deste bordão?” 

 26Judá imediatamente os reconheceu. “Ela é mais inocente que eu!”, ele 

disse. “Ela fez isso porque não a dei ao meu filho Shelá.” Ele não teve mais 

intimidade com ela. 

 27Quando chegou o tempo para ela dar à luz, havia gêmeos no seu útero. 
28Ao dar à luz, um deles esticou a mão. A parteira a agarrou e amarrou um fio 

escarlate nela. “Este saiu primeiro”, ela anunciou. 

 29Ele retirou sua mão, e então seu irmão saiu. “Tu te afirmaste com tanto 

esforço (perets)!”, ela disse. (Judá) chamou a criança de Perets. 

 30Seu irmão, com o fio escarlate na mão, então nasceu, e (Judá) o cha-

mou de Zerach.    (A TORÁ VIVA, 2014, p. 187-194) 

1.1.2 Versões cristãs 

Para uma melhor percepção das nuances de tradução, apresentamos abaixo mais algu-

mas versões. Selecionamos versões bastante usadas nos grupos cristãos: duas de tradução mais 

formal (uma protestante e outra católica) e uma de tradução bem dinâmica (protestante). 

Almeida 

A primeira versão cristã apresentada é a segunda edição “revista e atualizada” da tra-

dução do pastor português calvinista João Ferreira Annes d’Almeida, do século 17.36 Esta edi-

ção específica foi publicada inicialmente pela Sociedade Bíblica do Brasil em 1993,37 e é utili-

                                                 
36 Almeida publicou sua tradução do Novo Testamento para o português na Holanda, em 1681. Faleceu antes de 

terminar a tradução do Antigo Testamento, e sua obra foi completada e publicada postumamente em dois volumes, 

em 1748 e 1753. A primeira Bíblia completa com sua tradução foi publicada em 1819. As versões disponíveis de 

Almeida ainda são as mais utilizadas pelos evangélicos brasileiros (mais de 60%). (SCHOLZ, 2016, p. 75; MAL-

ZONI, 2016, p. 21-38). 

37 Esta editora publica duas versões da tradução. A primeira, “Revista e Corrigida” (ARC), se baseia em revisão 

de 1898, feita em Lisboa, e assume como base o “texto recebido” (mesma compilação de textos originais usada na 

famosa King James Version, de 1611); o texto sofreu pequenos ajustes em 1995 no Brasil. A segunda versão, 

“Revista e Atualizada” (ARA), foi publicada em 1959, após intenso trabalho de revisão e atualização de termos e 

assume como base o “texto crítico” (nova compilação de textos originais usada nas versões modernas); a segunda 

edição foi publicada em 1993. (SCHOLZ, 2016, p. 76-81). É ainda interessante observar que o grande diferencial 

desta versão é “a sua legibilidade e sonoridade. Ela foi feita para ser lida em voz alta. Entendiam os revisores que 

a Bíblia seria mais ouvida nos púlpitos, nos auditórios, no rádio, do que propriamente lida”. (SCHOLZ, 2016, p. 

79-80). Há outras duas versões atuais dessa tradução de Almeida: a “Corrigida e Fiel” (ACF), publicada pela 

Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil em 1994, com revisões em 2007 e 2011, que se prende mais rigorosamente 

à versão inicial de Almeida em suas opções textuais, e a “Almeida Século 21”, publicada pela editora Vida Nova 
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zada por diversos grupos evangélicos, em especial pelos protestantes históricos. Embora a ver-

são consultada apresente o texto isolando cada versículo com nova linha, há indicação gráfica 

do início de cada parágrafo por meio de negrito na primeira letra da oração. Assim, condensa-

mos o texto em parágrafos: 

 1Aconteceu, por esse tempo, que Judá se apartou de seus irmãos e se 

hospedou na casa de um adulamita, chamado Hira.2Ali viu Judá a filha de um 

cananeu, chamado Sua; ele a tomou por mulher e a possuiu.3E ela concebeu e 

deu à luz um filho, e o pai lhe chamou Er.4Tornou a conceber e deu à luz um 

filho; a este deu a mãe o nome de Onã.5Continuou ainda e deu à luz outro 

filho, cujo nome foi Selá; ela estava em Quezibe quando o teve.6Judá, pois, 

tomou esposa para Er, o seu primogênito; o nome dela era Tamar.7Er, porém, 

o primogênito de Judá, era perverso perante o SENHOR, pelo que o SENHOR o 

fez morrer.8Então, disse Judá a Onã: Possui a mulher de teu irmão, cumpre o 

levirato e suscita descendência a teu irmão.9Sabia, porém, Onã que o filho não 

seria tido por seu; e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão deixava 

o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão.10Isso, porém, 

que fazia, era mau perante o SENHOR, pelo que também a este fez morrer.11En-

tão, disse Judá a Tamar, sua nora: Permanece viúva em casa de teu pai, até 

que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse: Para que não morra tam-

bém este, como seus irmãos. Assim, Tamar se foi, passando a residir em casa 

de seu pai. 

 12No correr do tempo morreu a filha de Sua, mulher de Judá; e, conso-

lado Judá, subiu aos tosquiadores de suas ovelhas, em Timna, ele e seu amigo 

Hira, o adulamita.13E o comunicaram a Tamar: Eis que o teu sogro sobe a 

Timna, para tosquiar as ovelhas.14Então, ela despiu as vestes de sua viuvez, e, 

cobrindo-se com um véu, se disfarçou, e se assentou à entrada de Enaim, no 

caminho de Timna; pois via que Selá já era homem, e ela não lhe fora dada 

por mulher.15Vendo-a Judá, teve-a por meretriz; pois ela havia coberto o 

rosto.16Então, se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: Vem, deixa-me possuir-

te; porque não sabia que era a sua nora. Ela respondeu: Que me darás para 

coabitares comigo?17Ele respondeu: Enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Per-

guntou ela: Dar-me-ás penhor até que o mandes?18Respondeu ele: Que penhor 

te darei? Ela disse: O teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, 

lhos deu e a possuiu; e ela concebeu dele.19Levantou-se ela e se foi; tirou de 

sobre si o véu e tornou às vestes da sua viuvez. 

 20Enviou Judá o cabrito, por mão do adulamita, seu amigo, para reaver 

o penhor da mão da mulher; porém não a encontrou.21Então, perguntou aos 

homens daquele lugar: Onde está a prostituta cultual que se achava junto ao 

caminho de Enaim? Responderam: Aqui não esteve meretriz ne-

nhuma.22Tendo voltado a Judá, disse: Não a encontrei; e também os homens 

do lugar me disseram: Aqui não esteve prostituta cultual nenhuma.23Respon-

deu Judá: Que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio; 

mandei-lhe, com efeito, o cabrito, todavia, não a achaste. 

 24Passados quase três meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, 

pois está grávida. Então, disse Judá: Tirai-a fora para que seja queimada.25Em 

tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: Do homem de quem são estas coisas 

eu concebi. E disse mais: Reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este 

cajado.26Reconheceu-os Judá e disse: Mais justa é ela do que eu, porquanto 

                                                 
em 2008, em parceria com as editoras Hagnos, Atos e Juerp, como uma atualização da “Versão revisada de acordo 

com os melhores textos em hebraico e grego” dos anos 1960. 
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não a dei a Selá, meu filho. E nunca mais a possuiu. 

 27E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ven-

tre.28Ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um 

fio encarnado e disse: Este saiu primeiro.29Mas, recolhendo ele a mão, saiu o 

outro; e ela disse: Como rompeste saída? E lhe chamaram Perez.30Depois, lhe 

saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado; e lhe chamaram Zera.     (BÍ-

BLIA SAGRADA, 2008, p. 44-45) 

Bíblia de Jerusalém 

Outra versão cristã, agora de tradição católica, é a Bíblia de Jerusalém. Esta tradução 

é considerada por muitos estudiosos católicos e evangélicos como uma das melhores versões 

disponíveis, tanto pelas escolhas críticas quanto pelas notas de rodapé. Originou-se de um tra-

balho das monjas dominicanas da École Biblique de Jérusalem publicado em francês em 1973. 

Teve versão inicial em português em 1981 por uma equipe ecumênica liderada pelos biblistas 

Gilberto da Silva Gorgulho, Ivo Storniolo e Ana Flora Anderson. Em particular, o texto de 

Gênesis foi traduzido para o francês pelo erudito Roland de Vaux, e vertido para o português 

pelo teólogo Domingos Zamagna. A editora Paulus publicou “nova edição, revista e ampliada” 

em 2002, baseada na edição francesa de 1998. Segue o texto bíblico desta versão: 

 1Aconteceu que, neste tempo, Judá se separou de seus irmãos e foi viver 

na casa de um homem de Odolam que se chamava Hira. 2Ali Judá viu a filha 

de um cananeu que se chamava Sué; ele a tomou por mulher e se uniu a ela. 
3Esta concebeu e gerou um filho, que chamou Her. 4Outra vez ela concebeu e 

gerou um filho, que chamou Onã. 5Ainda outra vez concebeu e gerou um filho, 

que chamou Sela; ela se achava em Casib quando o teve. 

 6Judá tomou uma mulher para seu primogênito Her; ela se chamava Ta-

mar. 7Mas Her, o primogênito de Judá, desagradou a Iahweh, que o fez morrer. 
8Então Judá disse a Onã: “Vai à mulher de teu irmão, cumpre com ela o teu 

dever de cunhado e suscita uma posteridade a teu irmão”. 9Entretanto Onã 

sabia que a posteridade não seria sua e, cada vez que se unia à mulher de seu 

irmão, derramava por terra para não dar uma posteridade a seu irmão. 10O que 

ele fazia desagradou a Iahweh, que o fez morrer também. 11Então Judá disse à 

sua nora Tamar: “Volta à casa de teu pai, como viúva, e espera que cresça meu 

filho Sela.” Ele dizia consigo: “Não convém que ele morra como seus irmãos.” 

Tamar voltou, pois, à casa de seu pai. 

 12Passaram-se muitos dias e a filha de Sué, a mulher de Judá, morreu. 

Quando Judá ficou consolado, subiu a Tamna, ele e Hira, seu amigo de Odo-

lam, para a tosquia de suas ovelhas. 13Comunicaram a Tamar: “Eis que,” foi-

lhe dito, “teu sogro sobe a Tamna para a tosquia de suas ovelhas.” 14Então ela 

deixou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu e sentou-se na entrada de 

Enaim, que está no caminho de Tamna. Ela via que Sela já era grande e ela 

não lhe fora dada como mulher. 

 15Vendo-a, Judá tomou-a por uma prostituta, pois ela cobrira o rosto. 
16Dirigiu-se a ela no caminho e disse: “Deixa-me ir contigo!” Ele não sabia 

que era sua nora. Mas ela perguntou: “Que me darás para ires comigo?” 17Ele 

respondeu: “Eu te enviarei um cabrito do rebanho.” Mas ela replicou: “Sim, 

se me deres um penhor até que o mandes!” 18Ele perguntou: “Que penhor te 

darei?” E ela respondeu: “O teu selo, com teu cordão e o cajado que seguras.” 



37 

 

 

Ele lhos deu e foi com ela, que dele concebeu. 19Ela se levantou, partiu, retirou 

seu véu e retomou as roupas de viúva. 

 20Judá enviou o cabrito por intermédio de seu amigo de Odolam, para 

recuperar os penhores das mãos da mulher, mas este não a encontrou. 21Ele 

perguntou aos homens do lugar: “Onde está aquela prostituta que fica em 

Enaim, no caminho?” Mas eles responderam: “Jamais houve prostituta aqui!” 
22Ele voltou, pois, junto a Judá e lhe disse: “Eu não a encontrei. Também os 

homens do lugar me disseram que jamais houve prostituta ali.” 23Judá reto-

mou: “Que ela fique com tudo: que não zombe de nós, pois eu enviei o cabrito, 

mas tu não a achaste.” 

 24Cerca de três meses depois, foi dito a Judá: “Tua nora Tamar prosti-

tuiu-se e está grávida por causa de sua má conduta.” Então Judá ordenou: “Ti-

rai-a fora e seja queimada viva!” 25Quando a agarraram, ela mandou dizer a 

seu sogro: “Estou grávida do homem a quem pertence isto. Reconhece a quem 

pertencem este selo, este cordão e este cajado.” 26Judá os reconheceu e disse: 

“Ela é mais justa do que eu, porquanto não lhe dei meu filho Sela.” E não teve 

mais relações com ela. 

 27Quando chegou o tempo do parto, parecia que tivesse gêmeos em seu 

seio. 28Durante o parto, um deles estendeu a mão e a parteira, tomando-a, atou-

lhe um fio escarlate, dizendo: “Foi este que saiu primeiro.” 29Mas aconteceu 

que ele retirou a mão e foi seu irmão quem saiu. Então ela disse: “Que brecha 

te abriste!” E o chamaram de Farés. 30Em seguida saiu seu irmão, que tinha o 

fio escarlate na mão, e o chamaram de Zara.    (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 

2008, p. 84-85) 

Peterson 

Uma versão cristã adicional, que usa tradução dinâmica, é A Mensagem, de Eugene H. 

Peterson. A Bíblia toda foi publicada em 2004, após a publicação de diversos excertos ao longo 

de uma década de trabalho. É uma proposta de traduzir a Bíblia para a linguagem contemporâ-

nea que se aproxima do extremo da tradução dinâmica, pelo seu uso de expressões idiomáticas 

particulares do inglês norte-americano. Muitos a consideram uma paráfrase do texto, e não uma 

tradução legítima, devido à liberdade tomada em alguns trechos. A obra foi vertida para o por-

tuguês por equipe liderada pelo biblista Luiz Sayão e publicada pela editora Vida em 2011. A 

numeração dos versículos foi registrada em coluna à parte para evitar distrações ao leitor. 

1-5  Na mesma época, Judá separou-se dos irmãos e associou-se a um ho-

mem de Adulão chamado Hira. Ali, Judá conheceu a filha de um cana-

neu chamado Suá e casou-se com ela. Eles tiveram relações, ela engra-

vidou e teve um menino chamado Er. Engravidou outra vez e teve outro 

menino chamado Onã. E teve mais um filho, a quem deu o nome de 

Selá. Quando ele nasceu, eles viviam em Quezibe. 
6-7  Judá conseguiu uma esposa para Er, seu filho mais velho. O nome dela 

era Tamar. Mas Er, filho mais velho de Judá, cometeu uma ofensa muito 

grave contra o Eterno, e o Eterno tirou a vida dele. 
8-10  Então, Judá disse a Onã: “Vá e deite-se com a viúva de seu irmão. É 

obrigação do cunhado manter viva a descendência do irmão”. Mas Onã 

sabia que a criança não seria dele. Por isso, sempre que se deitava com 

a viúva, derramava o sêmen no chão, para que seu irmão não tivesse 
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descendência. O Eterno desaprovou sua atitude e tirou a vida dele tam-

bém. 
11  Então, Judá interveio e disse à sua nora: “Vá viver com seu pai na con-

dição de viúva, até que meu filho Selá fique adulto”. Ele tinha medo de 

que Selá também acabasse morto como os irmãos. Tamar concordou e 

foi morar com o pai. 
12  Passado algum tempo, morreu a esposa de Judá, filha de Suá. Termi-

nado o período de luto, Judá e seu amigo Hira, de Adulão, foram tos-

quiar ovelhas em Timna. 
13-14  Alguém disse a Tamar: “Seu sogro foi tosquiar ovelhas em Timna”. Ela 

tirou as roupas de viúva, pôs um véu para se disfarçar e sentou-se à 

entrada de Enaim, que fica no caminho para Timna. A essa altura, Selá 

já havia crescido, e ela percebeu que jamais iria se casar com ele. 
15  Judá viu Tamar e supôs que fosse uma prostituta, porque ela havia co-

berto o rosto com um véu. Ele foi até onde ela estava e disse: “Quero 

deitar com você”. Ele não tinha a menor ideia de que falava com sua 

nora. 
16 Ela perguntou: “Como você vai me pagar?” 
17  Ele respondeu: “Vou enviar a você um cabrito do meu rebanho”. Ela 

retrucou: “Só se você me der alguma garantia”. 
18  “Que garantia você quer?” Ela disse: “Seu selo, o cordão de identifica-

ção pessoal e o cajado que você carrega”. Ele entregou o que ela pediu 

e deitou-se com ela. Como resultado, Tamar engravidou. 
19  Depois de se deitar com o sogro, ela voltou para casa, tirou o véu e pôs 

de volta suas roupas de viúva. 
20-21  Mais tarde, Judá mandou em mãos por seu amigo de Adulão o cabrito 

prometido à mulher, a ser trocado pelos objetos dados em garantia. Não 

conseguindo encontrá-la, indagou dos homens do lugar: “Vocês sabem 

onde está a prostituta que costuma sentar-se à beira da estrada aqui perto 

de Enaim?” Eles responderam: “Nunca vimos nenhuma prostituta 

aqui”. 
22  Hira voltou para casa e informou Judá: “Não consegui encontrá-la. Os 

homens do lugar disseram que nunca viram nenhuma prostituta ali”. 
23  Judá disse: “Pois que ela fique com a garantia. Se continuarmos a pro-

curar, vamos virar piada na cidade. Já cumpri minha parte do acordo, 

enviando o cabrito, mas você não conseguiu encontrá-la”. 
24 Cerca de três meses depois, vieram contar a novidade a Judá: “Sua nora 

bancou a prostituta, e agora é uma prostituta grávida!” Judá, enfurecido, 

ordenou aos gritos: “Tragam-na para fora e queimem-na viva!” 
25  Enquanto era arrancada de casa, ela mandou um recado para o sogro; 

“Estou grávida do homem a quem pertencem estas coisas. Por favor, 

vejam de quem elas são. Quem é o dono deste selo, do cordão e do 

cajado?”. 
26   Judá reconheceu de imediato os objetos e disse: “Ela está com a razão. 

Eu é que estou errado. Eu não ia deixar que ela se casasse com meu 

filho Selá”. E nunca mais se deitou com ela. 
27-30   Quando chegou a hora de dar à luz, havia gêmeos dentro dela. No mo-

mento em que estavam nascendo, um deles pôs a mão para fora, e a 

parteira amarrou um fio vermelho na mão do bebê, dizendo: “Este nas-

ceu primeiro”. Mas ele puxou a mão de volta, e o irmão foi quem saiu. 

Ela disse: “Olhe que brecha para sair!” E deu a ele o nome de Perez 

(Brecha). Em seguida, saiu o irmão com o fio vermelho na mão. Ele 

recebeu o nome de Zerá (Brilhante).     (PETERSON, 2011, p. 68-69). 



39 

 

 

1.1.3 Versões não religiosas 

Para completar nossa comparação, veremos algumas traduções do texto bíblico que 

não são comumente usadas no meio religioso. 

Chouraqui 

O erudito judeu André Chouraqui traduziu o livro de Gênesis do original hebraico para 

o francês em 1992. Posteriormente sua obra foi vertida para o português pelo tradutor Carlito 

Azevedo, sendo publicada pela editora Imago em 1995. Chouraqui se fundamentou nas raízes 

das palavras em hebraico para justificar suas escolhas de tradução. Cada versículo traduzido se 

faz acompanhar de comentários, “porque um não pode vir sem o outro, já que o comentário 

esclarece a tradução que, por sua vez, origina o comentário” (p. 10). Apresentamos abaixo ape-

nas o texto bíblico traduzido, respeitando as indicações gráficas propostas pelo autor: 

1   E nesse tempo: 

    Iehouda se aparta de seus irmãos.  

    Tende até a casa de um homem de ‘Adoulâm. 

    Seu nome, Hira. 
2   Ali Iehouda vê a filha de um homem, um Kena‘âni. 

    Seu nome, Shoua‘. 

    Ele a toma e se une a ela.   
3   Grávida, ela dá à luz um filho. Ele clama seu nome, ‘Ér. 
4   Grávida outra vez, ela dá à luz um filho. 

    Ela clama seu nome, Onân. 
5   Torna a crescer e dá à luz um filho. 

    Ela clama seu nome, Shéla. 

    Ele estava em Kezib quando ela o pariu. 
6   Iehouda toma uma mulher para ‘Ér, seu primogênito. 

    Seu nome: Tamar. 
7   ‘Ér, o primogênito de Iehouda, 

    é mau aos olhos de IHVH-Adonai. 

    IHVH-Adonai o faz morrer. 
8   Iehouda diz a Onân: 

    “Vem reunir-te à mulher de teu irmão, levira-a;  

    suscita uma semente a teu irmão.” 
9   Onân sabe que a semente não será dele. 

    E quando se une à mulher de seu irmão,  

    derrama por terra, 

    para não dar semente a seu irmão. 
10 O que ele pratica é mau aos olhos de IHVH-Adonai: 

    ele o faz morrer, ele também. 
11 Iehouda disse à Tamar, sua nora: 

    “Habita como viúva a casa de teu pai, 

    até que cresça Shéla, meu filho.” 

    Sim, ele dissera: “A fim de que ele não morra, 

    ele também, como seus irmãos!” 

    Tamar se vai, e habita a casa de seu pai. 
12 Os dias se multiplicam. Bat-Shoua‘, 

    a mulher de Iehouda, morre. 
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    Iehouda, reconfortado, 

    sobe a Timna, até os tosquiadores de seus ovinos, 

    ele e Hira, seu companheiro, o ‘Adoulami. 
13 Assim é relatado a Tamar: 

    “Eis teu sogro 

    sobe a Timna para a tosquia de seus ovinos.” 
14 Ela se afasta de suas vestes de viúva, 

    cobre-se com um véu, esvai-se nele 

    e vem sentar-se à abertura de ‘Éinaîms 

    – os Dois Olhos sobre a estrada de Timna. 

    Sim, ela havia visto que Shéla crescera 

    mas ela não lhe fora dada por mulher. 
15 Iehouda a vê e toma-a por uma puta; 

    sim, ela havia recoberto seu rosto. 
16 Ele se dirige a ela, na estrada, e diz: 

    “Oferece então: e me unirei a ti.”   

    Não, ele não sabia que ela era sua nora. 

    Ela diz: 

    “Que me darás quando te unires a mim?”  
17 Ele diz: “Eu mesmo te enviarei 

    um cabrito dos caprinos do rebanho!”  

    Ela diz: 

    “E se me desses um penhor até esse envio?” 
18 Ele diz: “Que penhor te darei?” 

    Ela diz: “Teu selo, tua trança  

    e teu cetro, que seguras.” 

    Ele os dá, une-se a ela   

    e ela engravida dele. 
19 Ela se levanta, parte, atira seu véu para longe 

    e retoma suas vestes de viúva. 
20 Iehouda envia o cabrito de caprinos 

    pelas mãos de seu companheiro de ‘Adoulâm, 

    para reaver o penhor das mãos da mulher, 

    mas ele não a encontra. 
21 Ele assim interroga as pessoas de seu lugar: 

    “Onde está a prostituta, 

    aquela de ‘Énaîms, sobre a estrada?”   

    Eles dizem: “Não havia prostituta alguma aqui.” 
22 Ele retorna para junto de Iehouda e diz: 

    “Eu não a encontrei.” 

    Também os homens do lugar dizem: 

    “Não havia prostituta alguma aqui.” 
23 Iehouda diz: 

    “Ela o tomará 

    para si, para nosso opróbrio. 

    Eis que enviei o cabrito 

    e tu não a encontraste.” 
24 Após três lunações, 

    assim é relatado a Iehouda:  

    “Tamar, tua nora, prostituiu-se 

    e está até grávida graças ao que fez.”  

    Iehouda diz: 

    “Fazei-a sair, que ela seja incinerada.” 
25 Eles a fazem sair 

    mas ela havia mandado dizer a seu sogro: 



41 

 

 

    “Estou grávida daquele a quem isto pertence.” 

    Ela diz: “Reconhece! 

    A quem o selo, as tranças, o cetro que aqui estão.” 
26 Iehouda reconhece e diz: 

    “Ela é mais justa que eu, 

    Sim, eu não a dei também a Shéla, meu filho!” 

    Ele não torna a penetrá-la. 
27 E no tempo em que vai conceber, 

    eis, há gêmeos em seu ventre. 
28 E durante seu parto, 

    um deles dá a mão. 

    A parteira a toma 

    e ata essa mão com escarlate dizendo: 

    “Este aqui saiu primeiro.” 
29 E quando ele recolhe sua mão, eis, 

    seu irmão saiu! 

    Ela diz: “Qual! Abriste uma brecha para ti, 

    uma brecha!” 

    Ele clama seu nome: Pèrèṣ – Brecha. 
30 Seu irmão sai em seguida com o escarlate na mão. 

    Ele clama seu nome: Zérah – Ele brilha.  

                                                          (CHOURAQUI, 1995, p. 401-411) 

Bloom e Rosenberg 

Uma versão adicional é apresentada e comentada em inglês pelo crítico literário norte-

americano Harold Bloom, a partir do texto hebraico de David Rosenberg, em O Livro de J. A 

obra foi vertida para o português e publicada pela editora Imago em 1992. Seguem abaixo os 

trechos relativos à narrativa em estudo, com a paragrafação indicada na obra: 

  83Então olha: logo depois Judá deixa seus irmãos e vai para o sul, para 

a vizinhança de um odolamita chamado Hira. Lá, um cananeu chamado Sué 

tem uma filha e ela atrai o olhar de Judá. Ele lhe pede que seja sua mulher, 

entra em seus braços. Grávida, ela dá à luz um filho que ele chama de Her. 

  Grávida de novo, ela gera um filho que chama de Onã. Ela contínua a 

conceber, dessa vez um filho que chama de Sela; estão em Casib quando ele 

nasce. 

  Então Judá pede uma mulher para Her, seu primogênito; seu nome, Ta-

mar. Ocorre que Her se torna corrupto aos olhos de Yahweh; ele apressa sua 

morte. 

  “Entra nos braços da mulher de teu irmão”, Judá diz a Onã. “Sê um bom 

cunhado: gera a semente para teu irmão.” Mas Onã compreende que a semente 

não contaria como sua. Assim é: a cada vez que entra nos braços da mulher de 

seu irmão, deixa cair o sêmen por terra – para que sua linhagem não conte para 

seu irmão. 

  Mas aos olhos de Yahweh esta concepção era corrupta; também ele foi 

levado à morte. 

  “Instala-te como viúva na casa de teu pai”, diz Judá a Tamar, sua nora. 

“Permanece lá enquanto Sela, meu filho, cresce.” Ele pensa: “O céu não per-

mita que a morte também o toque, como a seus irmãos.” Então Tamar vai viver 

na casa de seu pai. 
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  84Muito tempo depois morreu a mulher de Judá, a filha de Sué. Conso-

lado após o luto, Judá subiu para reunir-se a seus tosquiadores de ovelhas em 

Tamna, junto a Hira, seu amigo odolamita. 

  Então Tamar foi informada: “Teu sogro subiu, vai ao Tamna para a tos-

quia de ovelhas.” 

  Ela põe de lado suas vestes de viúva, e se vela; oculta pelo disfarce, 

deixa-se ficar exposta próximo à encruzilhada, no caminho para Tamna. Ela 

reconhecia que como Sela agora já crescera, ela estava comprometida – mas 

não oferecida a ele em casamento. 

  Então Judá a vê, imagina que é uma prostituta: sua face, encoberta. 

  Ele, da estrada, avançou em sua direção. “Entretém-me”, ele disse, “em 

teus braços. Quero entrar em ti”. Ele não reconheceu sua nora. “O que me 

pagarás”, retrucou ela, “se eu te receber”? 

 “Escolherei um cabrito do meu rebanho”, ele disse. 

 “Somente se me deres uma garantia”, retrucou, “até que o envies”. 

 “O que te posso dar como garantia?”, ele perguntou. 

 “Teu selo e teu anel, e o cajado em tua mão”, ela respondeu. E ele os 

dá, então entra em seus braços, e ela fica grávida. 

 Ela se levanta, parte, desenrola o véu e o manto; mais uma vez retoma 

suas vestes de viúva. 

 

 85Quando Judá envia o cabrito escolhido – por meio de seu amigo, o 

odolamita – para reaver a garantia (aquelas coisas em poder da mulher), ela 

não é encontrada. 

 “Onde posso encontrar vossa prostituta ritual?”, indagou aos homens 

do lugar. “Aquela que fica exposta ali na encruzilhada da estrada.” 

 “Jamais houve ali qualquer dama.” 

 Voltando junto a Judá, ele disse: “Não a encontrei. E, mais do que isso, 

os homens do local afirmaram: ‘Jamais houve ali qualquer dama.’” 

 “Que ela fique com essas coisas”, replicou Judá. “O céu não permita 

que nos tomem por tolos aqui. Eles viram o cabrito; embora não a tenhas en-

contrado, eu o enviei.” 

 

 86Assim foi: cerca de três meses se passam quando Judá foi abrupta-

mente informado. “Tua nora Tamar se fez de prostituta e agora olha: está grá-

vida da prostituição.” 

 “Tirai-a para fora”, julgou Judá, “e que seja lançada às chamas”. 

 Quando chegaram, ela mandou uma mensagem a seu sogro. “Do ho-

mem a quem pertencem estas coisas estou grávida. Por favor, olha para elas; 

reconhece de quem são este selo, este anel, este cajado.” 

 Judá os reconheceu como seus. “Ela julga mais corretamente do que eu: 

deixei de casá-la com Sela, meu filho.” Contudo, ele não mais entraria em seus 

braços. 

 

  87Assim foi: chegou o tempo de dar à luz. Então olha: gêmeos dentro 

dela. 

 E ocorreu, durante o trabalho de parto, que um estendeu a mão – a par-

teira agarrou-a, pôs uma linha escarlate em volta dela: “Este aqui saiu pri-

meiro”. Contudo olha: ele recolhe sua mão e, então, ao invés, sai seu irmão. 

Foi dito: “Com que força ele cruza fronteiras”, e assim de Farés foi chamado. 

 Escarlate em volta da mão, saiu o irmão em seguida, para ser chamado 

segundo o vermelho: Zara, luminoso.      (BLOOM; ROSENBERG, 1992, p. 

137-141) 
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Esta é a narrativa de Judá e Tamar em algumas das traduções disponíveis ao leitor 

brasileiro. Façamos uma breve análise de suas diferenças. 

1.1.4 Análise das traduções listadas 

Nomes próprios 

Uma rápida comparação entre as versões já salienta um grande problema na tradução 

de termos hebraicos: como fazer a transcrição e/ou tradução de nomes próprios? Tamar é a 

única personagem com designação invariável em todas as versões. Judá recebe também as op-

ções Y’hudah no texto judaico-messiânico (Stern) e Iehouda na versão de Chouraqui. O próprio 

nome divino varia consideravelmente nas versões apresentadas, indicando diferentes aplicações 

da antiga tradição judaica de substituir o nome real apresentado no texto hebraico (o tetragrama 

YHWH) por um de seus títulos; aqui encontramos Eterno (Melamed e Peterson), ADONAI 

(Stern)38 e SENHOR (Almeida).39 Outra opção é a de omitir uma das letras de seu nome, como 

na versão de Kaplan: D’us. Chouraqui adota o misto IHVH-Adonai, enquanto a Bíblia de Jeru-

salém usa a transcrição Iahweh e Bloom, Yahweh. Entendemos que a melhor opção em portu-

guês seja a simplificação fonética do nome divino para Javé (ou manter o tetragrama YHWH). 

  
Melamed Stern Kaplan Almeida B. Jerus. Peterson Chouraqui Bloom 

Judá Y’hudah Judá Judá Judá Judá Iehouda Judá 

- - Adulam - Odolam Adulão ‘Adoulâm - 

Chirá Hirah Chirá Hira Hira Hira Hira Hira 

Shúa Shua Shua Sua Sué Suá Shoua‘ Sué 

Er ‘Er Er Er Her Er ‘Ér Her 

Onán Onan Onan Onã Onã Onã Onân Onã 

Shelá Shelah Shelá Selá Sela Selá Shéla Sela 

Kezib K’ziv Keziv Quezibe Casib Quezibe Kezib Casib 

Tamar Tamar Tamar Tamar Tamar Tamar Tamar Tamar 

Eterno ADONAI D’us SENHOR Iahweh Eterno IHVH-Adonai Yahweh 

- - - - - - Bat-Shoua‘ - 

Timná Timnah Timna Timna Tamna Timna Timna Tamna 

- ‘Einayim Poços Gêmeos Enaim Enaim Enaim ‘Éinaîms /  

Dois Olhos 

- 

Pérets Peretz Perets Perez Farés Perez Pèrèṣ Farés 

Zérach Zerach Zerach Zera Zara Zerá Zérah Zara 

 

Tabela 1 – Nomes próprios em Gênesis 38 por versão consultada 

 

 

                                                 
38 Vocábulo hebraico que significa “meus senhores” (plural de qualidade ou majestático). É o termo clássico usado 

para substituir o tetragrama divino na leitura de textos bíblicos nas sinagogas. Fora destes contextos, substitui-se 

o tetragrama pelo termo HaShem (“o nome”). 

39 Para indicar a substituição feita, a Bíblia Judaica Completa e a versão de Almeida apresentam o vocábulo subs-

titutivo em caixa alta. 
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Os demais personagens e locais mencionados apresentam variações razoáveis em seus 

nomes, conforme a Tabela 1, que lista os nomes próprios em ordem de aparição no texto bíblico. 

Isso indica a falta de consenso entre os biblistas nesta questão.40  

Uma vez que temos que fazer uma inevitável escolha, adotaremos nesta pesquisa as 

seguintes transcrições quanto aos personagens (em ordem de aparição na narrativa): Judá, 

Hirá,41 Xua,42 Er, Onã, Xelá, Tamar, Javé, Perez e Zera. Os locais mencionados serão referidos 

(em ordem de aparição na narrativa) como: Adulão (portanto, adulamita), Keziv, Timná e 

Enaim. Cabe aqui apenas chamar atenção para Enaim, que também é vertido como Poços Gê-

meos (Kaplan) e Dois Olhos (Chouraqui); Melamed e Bloom entendem o termo como mera 

referência a uma encruzilhada. Entretanto, diversos estudiosos encontram sentido bem mais 

profundo neste nome dentro do contexto desta narrativa específica. O possível significado des-

tes nomes será analisado mais adiante, no tópico “nomes próprios” da enciclopédia cultural do 

leitor (1.2.1). 

Designação de personagens 

Há ainda outras diferenças menores referentes à designação de alguns personagens. 

Chouraqui é o único que dá nome próprio à filha de Xua: Bat-Shoua‘. Seguiremos a maioria 

das versões, que indicam o sentido usual do texto hebraico (bat- significa “filha de”). Uma 

diferença pouco relevante se dá na designação de Hirá como adulamita ou “de Adulão”, simples 

variação estilística. Finalmente, há uma variação na designação de Xua: ele é cananeu (Al-

meida, Peterson, Jerusalém, Bloom)/kena‘ani (Stern, Chouraqui) ou mercador (Kaplan)/comer-

ciante (Melamed)? O termo hebraico se refere literalmente a um cananeu (ou cananita), ou seja, 

a um habitante de Canaã. No entanto, o termo também é usado para denotar um mercador em 

outros textos bíblicos,43 por isso alguns comentaristas judaicos preferem a opção de comerci-

ante, evitando indicar a associação de Judá com uma família de Canaã. Veja mais sobre isso na 

explanação sobre casamento misto na seção seguinte. 

Contudo, há uma diferença significativa nas designações dadas a Tamar nos versículos 

                                                 
40 A concordância de escolhas entre a versão de Bloom e Rosenberg e a Bíblia de Jerusalém foi intencional, se-

gundo registro da tradutora para o português (BLOOM; ROSENBERG, 1992, p. 358). A diferença no nome divino 

se deve à alteração da grafia usada na 1ª para a 2ª edição da Bíblia de Jerusalém. 

41 Mantivemos a opção de verter consistentemente o final -ah nos nomes por á (Judá, Hirá, Xelá e Timná). 

42 Outra opção seria verter como Shua, como Stern e Kaplan. Apesar do dígrafo sh já ter certa aceitação em nomes 

brasileiros como Sheila e Shirlei, este fonema inicial costuma ser grafado como x ou ch. Optamos pelo x para não 

gerar confusão com a letra ח, às vezes transliterada como ch. A mesma escolha foi aplicada a Xelá. 

43 Is 23.8; Os 12.8; Zc 14.21; Pv 26.24; Jó 40.50 (A TORÁ VIVA, 2015, p. 187). 
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15, 21-22 e 24, conforme detalha a Tabela 2. O termo hebraico zoná no versículo 15 indica uma 

prostituta comum, enquanto o termo quedexá nos versículos 21 e 22 indica uma pessoa “con-

sagrada” à prostituição. A diferença é importante, como explicaremos um pouco mais adiante. 

Diversas traduções uniformizam os termos e omitem esta diferença, impedindo que o leitor 

perceba certas nuances do relato. Já no v. 24, os termos usados se referem à prostituição comum 

(são cognatos de zoná), mas podem indicar aqui apenas um modo agressivo de se falar do su-

posto adultério que levou Tamar a ficar grávida. Suspeita-se de adultério porque Tamar estava 

prometida a Xelá e aguardava o cumprimento do “levirato”, que será explicado na seção se-

guinte. Aqui Kaplan é o que traduz de modo mais genérico, indicando apenas uma licenciosi-

dade de Tamar. 

 
Vers. 15 21 21 22 24 24 

Mela-

med 

rameira consagrada (à 

prostituição) 

consagrada consagrada adulterou por adultério 

Stern prostituta prostituta prostituta prostituta prostituta de sua prosti-

tuição 

Kaplan prostituta prostituta  

religiosa 

consagrada (prostituta) 

consagrada 

licenciosa-

mente 

de sua licenci-

osidade 

Almeida meretriz prostituta  

cultual 

meretriz prostituta  

cultual 

adulterou - 

B.  

Jerus. 

prostituta prostituta prostituta prostituta prostituiu-

se 

de sua má 

conduta 

Peterson prostituta prostituta prostituta prostituta prostituta prostituta 

Chou-

raqui 

puta prostituta prostituta prostituta prostituiu-

se 

ao que fez 

Bloom prostituta  prostituta  

ritual 

dama dama prostituta da prostituição 

 

Tabela 2 – Designações dadas a Tamar em Gênesis 38 

 

Alguns verbos e substantivos 

Deixando de lado outras variações pouco significativas,44 cabe ainda fazer referência 

à tradução do verbo bô (“ir, vir”). É um dos verbos mais frequentes no Antigo Testamento 

(2532 vezes) e expressa movimento em direção a um lugar ou tempo; seu sentido mais usual é 

o de “entrar” (BOTTERWECK et al., 2012, v. 2, p. 20).45 Este verbo é usado seis vezes na 

narrativa em estudo (v. 2, 8, 9, 16, 16, 18), sempre no sentido de um homem ir até uma mulher 

                                                 
44 Por exemplo, no v. 3, em vez da expressão “ele chamou”, algumas versões normalizam o texto como “ela cha-

mou” (como na Bíblia de Jerusalém), para se adequar aos v. 4-5 (seguindo o Pentateuco Samaritano e os targuns 

judaicos). De igual modo, no v. 5, há variação sobre quem estava em Keziv (ela, na Septuaginta, ou ele, no Texto 

Massorético). (EMERTON, 1975, p. 338-341). 

45 Outros sentidos possíveis do verbo no grau Qal são “ir”, “vir”, “trazer”, “chegar”, “sobrevir”, “suceder”, “vol-

tar”, “associar-se” (KOEHLER; BAUMGARTNER, 2000, p. 112-114). 
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para manter intercurso sexual.46 A Tabela 3 mostra as traduções específicas do verbo em cada 

versão que estamos comparando: 

 
Vers. 2 8 9 16 16 18 

Mela-

med 

esteve com 

ela 

vem à mulher ia à mulher estarei 

contigo 

vieres a 

mim 

veio a ela 

Stern dormiu 

com ela 

durma com a 

mulher 

mantinha relações se-

xuais com a mulher 

dormir 

com você  

você dormir 

comigo 

dormiu 

com ela 

Kaplan veio para 

ela 

casa com a  

mulher 

vinha para a esposa estar  

contigo 

vieres para 

mim 

veio para 

ela 

Almeida a possuiu possui a  

mulher 

possuía a mulher possuir-te coabitares 

comigo 

a possuiu 

B.  

Jerus. 

se uniu a 

ela 

vai à mulher se unia à mulher ir contigo ires comigo foi com ela 

Peterson tiveram re-

lações 

deite-se com a 

viúva 

se deitava  

com a viúva 

deitar 

com você 

- deitou-se 

com ela 

Chou-

raqui 

se une a ela vem reunir-te à 

mulher 

se une à mulher me unirei 

a ti 

te unires a 

mim 

une-se a ela 

Bloom entra em 

seus braços 

entra nos bra-

ços da mulher 

entra nos braços da  

mulher 

entrar em 

ti 

eu te  

receber 

entra em 

seus braços 

 

Tabela 3 – Traduções do verbo bô’ em Gênesis 38 

 

Robert Alter (2004) argumenta que a expressão é usada com sentido preciso para in-

dicar o intercurso sexual de um homem com uma mulher que não tinha sido sua parceira sexual 

anteriormente, quer seja sua esposa, sua concubina ou uma prostituta. Além disso, ele defende 

que a expressão “claramente se refere não apenas à penetração sexual, mas a todo o ato de 

consumação sexual” (ALTER, 2004, p. xxxvi, tradução nossa). Ele sugere que a ideia aqui é a 

de um homem penetrar no espaço da mulher pela primeira vez por meio de uma série de círculos 

concêntricos (seu quarto, sua cama, seu corpo). Por isso decide traduzir a expressão como “vir 

para cama com”. Certamente, como o demonstram as versões pesquisadas, é uma expressão de 

tradução delicada, em que se há de buscar um equilíbrio entre o sentido original e a cultura do 

leitor moderno, a fim de se evitar tanto o eufemismo exagerado quanto obscenidades. O mais 

difícil para os tradutores, aparentemente, é manter a coerência na tradução desta expressão. 

Stern (“dormir com”), Almeida (“possuir”), Peterson (“deitar-se com”) e Chouraqui (“unir-se 

a”) são os mais coerentes, mas ainda não são completamente consistentes, conforme o revela a 

Tabela 3. Em nossa tradução escolhemos verter a expressão como “unir-se a”. 

                                                 
46 Sou grato ao prof. Júlio Zabatiero pela correção de minha percepção inicial deste verbo (eu incorretamente havia 

enfatizado a penetração sexual, mas o verbo é mais abrangente). A composição do verbo com el-ishá ou al-ishá 

(“para uma mulher”) indica coabitação sexual, conforme os textos: com el-, Gn 16.2; 30.3-4; 38.8; Dt 22.13; 2Sm 

16.21; com al-, Gn 19.31; Dt 25.5 (KOEHLER; BAUMGARTNER, 2000, p. 113). Os versículos de Gn 38 em que 

o verbo ocorre estão no grau Qal e usam el-ishá ou el- com pronomes que se referem explicitamente a uma mulher. 

Christo van der Merwe (2004) sugere em todas as instâncias de Gn 38 o sentido alternativo de “ter sexo com”. 
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Dentro do assunto de verbos de movimento, cabe notar que o verbo yarad (“descer”) 

no v. 1 é traduzido literalmente apenas por Melamed, uma vez que a preposição adjunta meet 

(“da parte de” ou “de junto de”) indica um movimento de separação de seus irmãos. Certamente 

essa separação fala algo sobre o personagem Judá. O uso do verbo “descer” aqui pode indicar 

também uma conexão com Gn 39.1: “E José foi descido ao Egito” e “que o desceram para lá”, 

sugerindo uma comparação entre os personagens.47 Stern e Kaplan traduzem o verbo em Gn 

38.1 como “deixou”, Almeida e Chouraqui preferem “se apartou”, e a Bíblia de Jerusalém e 

Peterson escolhem “se separou”; o próprio Melamed acrescenta entre parênteses a opção “apar-

tou-se”. Bloom usa “deixa”, mas adiciona “vai para o sul”, interpretando a descida como mo-

vimento “cartográfico” naquela direção. A maioria dos estudiosos interpreta o movimento lite-

ralmente, indicando uma descida de 19 km na direção noroeste, saindo da região montanhosa 

de Hebrom para a região de Adulão. (REYBURN; FRY, 1998, p. 872). Outros já atribuem ao 

verbo um significado moral, julgando como errôneo o movimento de Judá. Fica claro que é 

importante manter as duas informações (descida física e distanciamento familiar) na tradução 

para que o leitor atual perceba as nuances indicadas pelo texto hebraico.  

No v. 1 é importante analisar ainda o verbo natah (“estender”), que pode significar 

aqui “inclinar-se” ou “estender sua tenda”. Melamed, Kaplan e Peterson preferem “associou-se 

a/com”, que deixa o sentido mais aberto. Já Stern escolhe “se estabeleceu perto de”; Chouraqui, 

“tende até a casa de”; Bloom, “vai para a vizinhança de”. Os três indicam que Judá passou a 

viver próximo de Hirá. Contudo, as opções de Almeida (“se hospedou na casa de”) e da Bíblia 

de Jerusalém (“foi viver na casa de”) inferem muito a partir do verbo. Alguns comentaristas 

interpretam o verbo de forma metafórica; neste caso, o “estender-se” de Judá até Hirá implicaria 

sua associação cultural e religiosa com não judeus (KISSLING, 2009, p. 439). O mesmo verbo, 

porém, é usado no v. 16, para indicar o movimento de aproximação que Judá faz para com 

Tamar no caminho. Para permitir a identificação do duplo uso do verbo no capítulo, nós o ver-

teremos como “aproximar-se de”. Essa tradução permitirá a sutil indicação de uma aproximação 

cultural também, que parece implícita no texto hebraico. 

No v. 14, é importante manter a sequência de quatro ações de Tamar, descritas rapida-

mente pelo narrador, pois enfatizam sua determinação em atingir seu objetivo. A Tabela 4 com-

prova que algumas versões optaram por quebrar a série de quatro formas verbais similares, 

como Kaplan (“dissimulada”), Almeida (“cobrindo-se”), Peterson (“se disfarçar”) e Bloom 

                                                 
47 Alguns comentaristas sugerem uma conexão com Gn 37.35 também (“Pois descerei até meu filho”). Estas pos-

sibilidades de intratextualidade serão investigadas mais adiante. 
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(“oculta”). Stern e a Bíblia de Jerusalém reduziram a série a três ações. Interessantemente, todas 

estas versões optaram por modificar o terceiro verbo, que indica um “envolver-se, velar-se”. 

Apenas Melamed e Chouraqui optaram por não introduzir variações estilísticas nesta sequência. 

É necessário enfatizar a rápida série de quatro ações encetadas por Tamar, pois elas formam um 

encadeamento com a rápida série de quatro ações descritas no v. 19. Aqui quase todas as tradu-

ções consultadas mantêm a sequência usando formas verbais similares; apenas Kaplan prefere 

descrever duas ações com gerúndios e Peterson reduz a série para três atos. Perde-se, neste caso, 

a correlação sugerida pelo texto entre os dois grupos de quatro verbos. Voltaremos a essa cor-

relação na análise das cenas do enredo, no próximo capítulo. 

Versículo 14 19 

Melamed E tirou... e cobriu-se com véu,  

e envolveu-se, e sentou-se... 

E levantou-se, e se foi,  

e tirou seu véu..., e vestiu... 

Stern ...ela tirou..., cobriu completamente  

o rosto com um véu e sentou-se... 

Ela levantou-se e foi embora, 

retirou o véu e colocou... 

Kaplan Ela despiu..., e cobriu-se com um véu. 

Assim dissimulada, ela sentou-se... 

Ela ergueu-se e foi embora, 

tirando seu véu e colocando... 

Almeida ...ela despiu..., cobrindo-se com um véu,  

se disfarçou, e se assentou... 

Levantou-se ela e se foi; 

tirou... o véu e tornou... 

B. Jerus. ...ela deixou..., cobriu-se com um véu 

e sentou-se... 

Ela se levantou, partiu, 

retirou seu véu e retomou... 

Peterson Ela tirou..., pôs um véu  

para se disfarçar e sentou-se... 

...ela voltou para casa, 

tirou o véu e pôs... 

Chouraqui Ela se afasta..., cobre-se com um véu, 

esvai-se nele e vem sentar-se... 

Ela se levanta, parte, 

atira seu véu... e retoma... 

Bloom Ela põe de lado..., e se vela; 

oculta pelo disfarce, deixa-se ficar... 

Ela se levanta, parte, 

desenrola o véu...; ... retoma... 

 

Tabela 4 – Séries quádruplas de verbos em Gênesis 38 

 

Mais uma pequena diferença deve ser sinalizada. No v. 21, o verbo na resposta dada a 

Hirá é conjugado de várias formas: “não havia” (Melamed, Kaplan, Chouraqui); “não esteve” 

(Almeida); “não há” (Stern); “jamais houve” (Bíblia de Jerusalém e Bloom); “nunca vimos” 

(Peterson). As três últimas versões fazem uma declaração de forma mais definitiva, caracteri-

zando como habitual (e categórico) não haver prostitutas naquele local, enquanto as duas pri-

meiras se referem apenas ao período recente, traduzindo melhor o termo hebraico usado, em 

nossa opinião.  

Entre as traduções analisadas há também diferença quanto aos objetos que Judá entre-

gou a Tamar (v. 18; repetidos no v. 25). Embora a maioria dos tradutores identifique o primeiro 

objeto simplesmente como um selo ou sinete, Melamed é mais específico, optando por um 
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“anel-selo”.48 O segundo objeto é geralmente identificado pelos comentaristas como uma corda, 

cordão ou trança que servia para manter o sinete pendurado ao redor do pescoço. Entretanto, 

Bloom o traduz como “anel” e Melamed e Kaplan preferem “manto/manta”, seguindo a tradu-

ção dos targuns. O último objeto se refere ao cajado, vara ou bordão usado por Judá, mas Chou-

raqui prefere “cetro”. Neste caso, as diferenças não são tão relevantes; o importante é deixar 

claro de alguma forma que a tríade de objetos identificava univocamente seu proprietário. 

Finalmente, o verbo qualificador de Tamar no v. 26 é vertido geralmente como “ela é 

justa” (quase todos), ou “ela é inocente” (Kaplan). Todavia, a qualificação de “justa” ou “ino-

cente” pode transmitir hoje a ideia de perfeição moral, que não é o objetivo do texto. Peterson 

(“ela está com a razão”) e Bloom (“ela julga corretamente”) expressam melhor o sentido do 

original neste contexto, que é o de justificação legal.49  

Paragrafação 

Uma questão maior final que é facilmente perceptível se refere à estrutura do texto, 

pois a paragrafação varia conforme as escolhas do editor de cada versão em português.  

Enquanto Melamed não apresenta qualquer divisão no texto, Chouraqui isola cada ver-

sículo, sem indicação de paragrafação.50 As demais versões sugerem parágrafos com os grupos 

de versículos listados na Tabela 5. Esta paragrafação pode sugerir ao leitor como agrupar os 

eventos narrados e a conceber as cenas do enredo; dessa forma, torna-se um instrumento sutil 

de produção de sentido na interpretação do leitor. 

Percebe-se uma tendência de agrupamento em cinco blocos, conforme a segmentação 

de Almeida e Bloom (1-11, 12-19, 20-23, 24-26 e 27-30), sendo que o primeiro se subdivide 

em duas partes em algumas versões (1-5 e 6-11). Examinaremos com mais detalhes a possível 

                                                 
48 O termo é usado no sentido de um selo cilíndrico ou de um anel-selo. É citado no Antigo Testamento também 

em 1Rs 21.8; Êx 28.11,21,36; 39.6,14,30; Jó 38.14; 41.7; Ct 8.6; Jr 22.24; Ez 28.12; Ag 2.23, e no Sirácida em 

22.27 e 42.6. 

49 O verbo denominativo “ser justo” (zadeq) tem dois sentidos principais: a) estar justificado ou certo; b) ser justo 

(BROWN; DRIVER; BRIGGS, 1977, p. 842). A maioria das traduções verte o texto hebraico como uma compa-

ração “Ela é mais justa do que eu”, mas isso tende a gerar conflitos para o leitor moderno, que associa este “ser 

justo” com a moralidade dos personagens. Ora, ambos usaram de artifícios enganosos e se envolveram em ações 

que muitos considerariam imorais. O contexto aqui é jurídico, por isso a expressão indica uma justificação legal, 

e não justiça moral. ALTER (2004, p. 219). Além disso, essa é uma comparação de exclusão; a melhor tradução 

seria “Ela está correta; não eu” (WALTKE; O’CONNOR, 1990, p. 265; cf. BÍBLIA DE JERUSALÉM, 2008, Gn 

38.26). Assim, Judá está declarando que Tamar está justificada no julgamento total das ações, pois agiu correta-

mente para alcançar a produção da descendência a que ela tinha direito.  

50 A versão francesa, contudo, indica os seguintes trechos com subtítulos: “Iehouda et Tamar” (v. 1-14), “Il la 

prend pour une putain” (v. 15-26) e “En son ventre des jumeaux” (v. 27-30). 



50 

 

 

estrutura da narrativa no capítulo seguinte, em meio à análise literária do texto. 

 
Stern Kaplan Almeida B. Jerusalém Peterson Bloom 

1-5 
1-2 

1-11 

1-5 1-5 

1-11 

3-5 

6-10 6-10 
6-11 

6-7 

8-10 

11-19 

11 11 

12-14 

12-19 

12-14 
12 

12-19 
13-14 

15-19 15-19 
15-18 

19 

20-21 

20-23 20-23 

20-21 

20-23 22-23 22 

 23 

24-26 

24 

24-26 24-26 

24 

24-26 25 25 

26 26 

27-30 

27-28 

27-30 27-30 27-30 27-30 29 

30 

 

Tabela 5 – Divisão de parágrafos sugerida em cada versão para Gênesis 38 

 

1.2 ENCICLOPÉDIA CULTURAL DO LEITOR 

Umberto Eco (2008) argumenta que o leitor usa uma “enciclopédia cultural” para rea-

lizar sua interpretação do texto. E sua leitura sofrerá variações de acordo com este capital cul-

tural adquirido em suas leituras anteriores e experiência de vida. Como também afirma Jean 

Marie Goulemot (2011, p. 113): “Ler será, portanto, fazer emergir a biblioteca vivida, quer 

dizer, a memória de leituras anteriores e de dados culturais”. Essa realidade é bem presente no 

texto bíblico, registrado em outra língua e cultura há milênios. A história da leitura, que inves-

tigaremos em capítulo posterior, demonstrará como a biblioteca cultural do leitor influenciou 

sua determinação do sentido da narrativa em estudo.  

É certo que o leitor moderno encontra bastante dificuldade em compreender os costu-

mes e as expressões imbuídos nas narrativas bíblicas, pois o texto bíblico foi gerado assumindo 

uma cosmovisão com capital cultural específico. Como postula Eco: 

Para organizar a própria estratégia textual, um autor deve referir-se a uma série 

de competências [...] que conferem conteúdo às expressões que utiliza. Deve 

assumir que o conjunto de competências a que se refere é o mesmo do seu 

leitor. Por conseguinte, deverá prever um Leitor-Modelo capaz de cooperar na 

atualização textual como ele, o autor, pensava, e de se mover interpretativa-

mente tal como ele se moveu generativamente.   (ECO, 2008, p. 58) 
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Ou seja, pressupõem-se diversos conhecimentos básicos que o Leitor-Modelo precisa 

ter para compreender bem a narrativa.51 Como Mieke Bal assevera: “A história de Tamar sim-

plesmente não pode ser entendida sem pelo menos um conhecimento mínimo da realidade so-

cial” (1988, p. 141, tradução nossa).52 Por isso, esta seção da pesquisa busca explicitar esta 

enciclopédia cultural pressuposta, com a intenção de trazer luz a diversas áreas da vida patriar-

cal que importam à narrativa em estudo. 

1.2.1 Nomes significativos 

A primeira área que investigaremos se refere aos nomes próprios usados em Gênesis 

38. Na cultura semita, os nomes próprios têm significados, embora o sentido de alguns termos 

ainda permaneça em discussão entre os estudiosos até hoje. No Antigo Oriente Próximo, no-

mear uma criança era um evento significativo, pois “o nome define a essência, revela o caráter 

e o destino daquele que o tem” (DE VAUX, 2003, p. 67). Como regra geral, o nome represen-

tava alguma circunstância do momento do nascimento ou expressava a expectativa dos pais 

quanto à natureza da pessoa nomeada. (ALEXANDER; BAKER, 2003, p. 480-481).53 

Muito frequentemente, os nomes bíblicos têm um significado. Quando não 

têm, recebem um significado na vida posterior do texto. Longe de serem to-

talmente dêiticos como os nomes na cultural ocidental atual, eles possuem um 

significado específico que integra o personagem em sua vida, e que também 

pode aprisioná-lo lá.  (BAL, 1987, p. 73, tradução nossa) 

Além disso, as narrativas bíblicas muitas vezes apresentam personagens com nomes 

bem convenientes, ou seja, que refletem apropriadamente os traços principais do personagem.54 

Ou seja, quer por um lado ou pelo outro, o nome do personagem costuma revelar suas caracte-

rísticas mais importantes.55 Obviamente isso não fica claro para o leitor brasileiro que não do-

mina a língua hebraica. De fato, os nomes próprios causam total estranheza ao leitor iniciante 

no mundo bíblico, a ponto de que este às vezes não consegue sequer identificar se os nomes 

                                                 
51 O Leitor-Modelo é denominado por outros autores de leitor implícito e, obviamente, difere da audiência real que 

entra em contato com o texto. No caso bíblico, como já mencionamos anteriormente, o leitor implícito se identifica 

com o narratário, e o autor implícito, com o narrador. (BERLIN, 2005, p. 52, nota 24). 

52 Antonio Cândido (2006, p. 14) também indica a necessidade de conectar o externo (os condicionamentos sociais) 

ao interno (o texto em si), pois a obra surge em um sistema coletivo de comunicação que envolve o autor, a obra 

e o público.  

53 Veja, sobre isso, Northrop Frye (2004), p. 28-30. 

54 Um caso típico é o de Nabal (“louco”), que afronta insanamente Davi e seus guerreiros e só escapa da morte 

pela intervenção de sua sábia esposa (1Sm 25). Outro exemplo é o de Rute (“companheira”), que se apega a Noemi 

(“doçura”) diante da crise que vivenciam (Rt 1.20); pela crise, Noemi muda seu nome para Mara (“amargura”).  

55 Essa estratégia literária foi usada extensivamente por John Bunyan, em sua obra O peregrino. 
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dos personagens se referem a homens ou mulheres.56 Por isso, é preciso investir algum tempo 

tentando recuperar os efeitos de sentido que os nomes de uma narrativa devem gerar no leitor 

implícito. 

Em nossa narrativa, são descritos dez nomes próprios de pessoas, listados a seguir por 

gênero e em ordem alfabética: primeiramente, a única mulher nomeada57 – Tamar – e, por fim, 

os nove homens – Er, Hirá, Javé, Judá, Onã, Perez, Xelá, Xua e Zera. Os quatro locais menci-

onados são: Adulão, Enaim, Keziv e Timná. Que conhecimentos enciclopédicos estes nomes 

evocam no Leitor-Modelo? Iniciemos pelos personagens principais.  

O patriarca Judá (hebraico yehudá) deriva seu nome do verbo yadah, “louvar, confes-

sar”, segundo a narrativa bíblica de seu nascimento (Gn 29.35), significando possivelmente 

“Deus seja louvado” ou “Louvor” (ALBRIGHT, 1927, p. 168-178; KOEHLER; BAUMGAR-

TNER, 2000, p. 389).58 Analisaremos depois o crescimento do personagem na história patriar-

cal imediata e no desenvolvimento posterior da nação, verificando a pertinência deste nome. 

A heroína Tamar (hebraico tamar) deriva seu nome do substantivo que designa a ta-

mareira, embora também seja usado genericamente para palmeiras (como, por exemplo, em Dt 

34.3; Jz 1.16; 3.13, na expressão “cidade das Palmeiras”). O nome também era usado para sim-

bolizar vitalidade (Sl 92.13), porte formoso e agradável (Ct 7.6-8), ou ainda fertilidade (BOT-

TERWECK et al., 2012, v. 11, p. 270).59 Em sua forma verbal, Tamar significa “permanecer 

em pé, ser firme” (BARRY et al., 2016, verbete “Tamar”).60 O nome pessoal sugere a estatura 

e o porte da tamareira, mas também a doçura de seu fruto (KOEHLER; BAUMGARTNER, 

2000, p. 1756). Os dois significados do nome (porte firme ereto e vitalidade fértil) se revelam 

                                                 
56 Sou grato à prof.ª Marisa Lajolo por esta valiosa percepção que costuma escapar ao estudioso acostumado com 

os nomes dos personagens bíblicos. 

57 A narrativa apresenta mais dois personagens femininos, sem indicar seus nomes: a filha de Xua (esposa de Judá) 

e a parteira. 

58 Diversos estudiosos questionam a real etimologia do nome, afirmando que só é comum em época posterior. Veja 

Lipinski (1973); Millard (1974). Ainda que o nome tenha outras origens, é importante relembrar aqui a informação 

recebida (em Gn 29) pelo leitor que acompanha a história do livro como um todo. 

59 A palmeira era considerada a árvore da vida no deserto. (WILDAVSKY, 1994, p. 46). José Blanco (2002, p. 

154) explica o nome de Tamar assim: “Em um ambiente seminômade e em regiões desertas como são as que 

descreve o relato, uma palmeira é, no mínimo, evocativa: indica a presença de água e, portanto, de vida e a possi-

bilidade de sobreviver; permite refrescar-se à sua sombra e alimentar-se de suas doces tâmaras para prosseguir o 

caminho, ou simplesmente para estabelecer-se na região durante algum tempo”. T. Frymer-Kensky (2002, p. 266) 

afirma que a tamareira depende da polinização humana para produzir frutos, sugerindo que este é outro indício 

dado pela narrativa sobre o potencial de Tamar para a fertilidade, que correrá perigo. 

60 Como substantivo, é usado com este sentido em Jr 10.5, traduzido como “espantalho” (embora alguns estudiosos 

contestem a escolha, preferindo “palmeira” ou “estrutura ereta”). 
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importantes para a caracterização do personagem, como veremos mais tarde.61  

O significado dos nomes dos personagens secundários tem sido debatido pelos estudi-

osos. Alguns poucos atribuem a Hirá o significado de “nobreza” (MURPHY, 1873, p. 445; 

GESENIUS, 2003, p. 276) ou “rocha” (WENHAM, 1998, p. 366), mas o termo é raro na Bíblia 

Hebraica. Já o vocábulo Xua surge em diversos textos poéticos como “grito [de socorro]”, mas 

também pode indicar “opulência” (HARRIS; ARCHER Jr; WALTKE, 1999, p. 912).62 André 

Chouraqui (1995, p. 402) associa o termo com o verbo “ser nobre, generoso”, que compõe 

outros nomes bíblicos.63 Para a narrativa, os nomes parecem apenas sugerir que estes dois per-

sonagens pertenciam à classe alta da região. 

Dos filhos iniciais de Judá, Er parece indicar “desperto, vigilante”, talvez derivando 

do verbo “estar desperto, levantar-se, vigiar”. (JANZEN, 1993, p. 152).64 O estudioso judaico 

Nahum Sarna indica que há um trocadilho no versículo 7 entre o nome Er e a expressão “era 

perverso” (consoantes invertidas), o que reforça a desordem de seu caráter (1989, p. 266).65 Por 

isso, o comentarista Gordon Wenham sugere traduzir a sentença assim: “Er errou” (1998, p. 

366, tradução nossa). Ou, talvez, para enfatizar esta característica de sua personalidade, possa-

mos traduzir: “Er foi um errado”. Seu irmão Onã deriva seu nome de “vigor, força, prosperi-

dade” (BROWN et al., 1977, p. 20) e “conota poder gerador ou reprodutivo” (FREEDMAN, 

2000, p. 988, tradução nossa). O nome é ironicamente apropriado para um personagem que 

decide claramente não gerar filhos, desperdiçando sua “força reprodutiva”. Finalmente, Xelá 

pode significar “petição”, “fraqueza” ou “descanso” (LEUPOLD, 1942, p. 978); “tirado (do 

ventre)” (SARNA, 1989, p. 265), ou ainda, “dela” (FRYMER-KENSKY, 2002, p. 266). A in-

certeza do seu significado não permite conclusões definitivas, mas certamente se percebe uma 

oposição aos nomes fortes e ativos de seus irmãos, talvez enfatizando sua maior necessidade de 

proteção (como a concedida por seu pai no v. 11) ou seu papel silente na narrativa. 

                                                 
61 Y. Arbeitman defende que é improvável que o nome Tamar tenha um sentido inócuo, pois os principais nomes 

da narrativa têm significados importantes. Porém, ele vai além, argumentando isoladamente que Tamar procede 

de um título em línguas similares para “sacerdotisa cultual” (tmr). Assim, Tamar “teve seu título funcional, não 

mais compreendido, anexado a ela como nome pessoal” (ARBEITMAN, 2000, p. 352, tradução nossa). 

62 Outras possibilidades defendidas: “governante” (WENHAM, 1998, p. 366), “sorte, riquezas” (MURPHY, 1873, 

p. 445). H. C. Leupold concorda com o sentido de “opulência” (1942, p. 978). 

63 Como Abisua (1Cr 6.4-5); Elisua (2Sm 5.15) e Malquisua (1Sm 14.49). 

64 O dicionário HALOT (KOEHLER; BAUMGARTNER, 2000, p. 876) segue esta nuance, acrescentando a ideia 

de “protetor, vigia”. Assim entendem diversos comentaristas. 

65 Ele também menciona que “um midraxe e o Targum Jonathan conectam o termo com o hebraico ‘ariri, ‘sem 

filhos’” (SARNA, 1989, p. 265, tradução nossa). 
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Dos filhos de Tamar, Perez claramente se deriva de “romper uma brecha”, seja na água 

(2Sm 5.20) ou em um muro (Ne 6.1). De fato, é o único nome que recebe explicação na narra-

tiva. Para Rachel Adelman (2013, p. 67, tradução nossa), Perez simboliza também “a ruptura 

nas normas sociais e éticas iniciadas por sua própria mãe, que levaram Judá a um chamado ético 

mais elevado”.66 O texto não provê explicações para o sentido de Zera, mas o vocábulo deriva 

de “brilho, resplendor”, talvez em alusão à cor brilhante do cordão atado à sua mão. (SARNA, 

1989, p. 270).67 

Dos quatro lugares mencionados na narrativa, dois parecem ter sentidos inócuos: Adu-

lão (talvez, “justiça” ou “refúgio”) e Timná (“porção designada”). (HAMILTON, 1995, p. 439). 

Chamam a atenção do Leitor-Modelo os dois outros nomes: Keziv e Enaim. O vocábulo Keziv 

deriva de “mentir, enganar” (aqui no modo causativo, “tornar mentiroso”, como em Jó 24.25), 

provavelmente antecipando o posterior engano de Judá em não entregar Xelá a Tamar. (CUR-

RID, 2003, p. 208; CARPENTER, 2010, p. 17; LEUCHTER, 2013, p. 221).68 O último nome 

a ser analisado é Enaim. Embora algumas versões traduzam o vocábulo como “encruzilhada” 

(como vimos na breve comparação feita anteriormente),69 o seu sentido real é “olhos”, termo 

dual também usado para “olho d’água, fonte, poço”.70 Em conjunto com o vocábulo “entrada”, 

no versículo 14 da narrativa, a expressão indica a “entrada de duas fontes”, mas pode também 

ser traduzida como “abertura de olhos” (BOS, 1988, p. 42).71 Ironicamente, é neste local que 

começa o abrir de olhos de Judá, em seu processo de transformação de caráter. 

Nesta breve análise dos nomes próprios usados na narrativa, percebemos que muitos 

                                                 
66 Adelman vai além, e afirma que seu nascimento já prenuncia os futuros reis que descenderiam dele, pois o rei é 

um líder atravessador de brechas (Mq 2.13). 

67 Pode significar também “irromper” da claridade, tanto do sol (Is 58.10) quanto na pele (como doença). (BOT-

TERWECK et al., 2012, v. 4, p. 141). 

68 Assim também afirmam muitos outros comentaristas. Y. Arbeitman (2000) compara outras ocorrências de ter-

mos cognatos (Mq 1.14; Nm 25.18), mostrando que o nome indica “engano”, mas não cessação permanente da 

capacidade de gerar filhos (como proposto por outras versões e comentários judaicos). Para outras possibilidades 

e argumentações, veja Ben-Mordecai (1939), Emerton (1975). É possível que a cidade tenha sido mencionada 

apenas por ser futura habitação dos descendentes de Xelá (1Cr 4.21-22). Sarna (1989, p. 265) registra a possibili-

dade de um trocadilho entre os vocábulos Xelá e Keziv (ambos sugerindo “engano, desapontamento”) e o engano 

posterior de Tamar por Judá, ou talvez o desapontamento da mãe de Xelá pela ausência de Judá no seu parto. 

69 Assim também a Vulgata e comentários judaicos. Jerônimo associa Enaim a uma encruzilhada, porque nelas o 

viajante precisa olhar cuidadosamente para decidir o caminho a seguir (apud SCHROEDER, 2015, p. 185). João 

Calvino também prefere “espaço aberto” ou encruzilhada, embora reconheça que literalmente significa “porta das 

fontes, ou dos olhos” (2010, v. 2, p. 283, tradução nossa). 

70 Daí as versões “Poços Gêmeos” (Kaplan) e “Dois Olhos” (Chouraqui), encontradas na comparação anterior. 

71 Ira Robinson (1977, p. 569) também sugere, por comparação com a expressão “cobrir os olhos” em Gn 20.16, 

que há aqui uma insinuação de convite sexual. Gershon Hepner (2003, p. 151) infere que Enaim também pode 

significar “abertura sexual” neste caso. 
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dos vocábulos possuem significados importantes que conduzem o Leitor-Modelo em sua inter-

pretação do texto. A dificuldade de tradução destes termos aliena o leitor moderno, que não 

capta as nuances da história indicada pelos nomes utilizados. Entretanto, simplesmente substi-

tuir o nome pelo seu significado gera estranheza no leitor atual, que provavelmente passará a 

entender a história como uma alegoria. 

1.2.2 Vida e morte 

Outros conceitos importantes da enciclopédia cultural do Leitor-Modelo precisam ser 

explicitados para nossa melhor compreensão do texto. Veremos agora como o mundo patriarcal 

concebia a vida e a morte. 

Em primeiro lugar, é preciso salientar a clara compreensão desta época de que a vida 

e a morte estavam nas mãos de Javé (no caso dos patriarcas hebreus) ou dos deuses respectivos 

de cada povo. A narrativa de Gênesis 38 explicita que a morte dos filhos mais velhos de Judá 

foi causada diretamente por Deus,72 devido à perversidade deles. (WILCOX, 2007, p. 14). Con-

tudo, a história não elucida o modo das duas mortes nem o pecado específico cometido por Er. 

Pelo texto, Judá parece não ter nítida consciência de que seus filhos morreram por causa de seus 

pecados, e o v. 11 insinua que ele de alguma forma culpa Tamar; neste momento, o leitor sabe 

mais do que o personagem.  

Em segundo lugar, o tema da descendência (posteridade) predomina em todo o livro 

de Gênesis.73 Não ter filhos era considerado uma maldição, enquanto uma descendência bem 

estabelecida sinalizava uma vida abençoada por Deus. Há diversas narrativas no livro que tra-

balham o tema, salientando a esterilidade ou a dificuldade dos personagens em gerar filhos, 

situação que só se resolve após uma intervenção divina. De fato, parece que em Gênesis quase 

todos os nascimentos narrados estão cercados de conflitos, tensão e rivalidade.  

Na narrativa em estudo, não há esterilidade no caso de Judá; de fato, os versículos 

iniciais enfatizam a rápida geração de vida com uma repetida série de verbos (conceber, parir, 

nomear). (BOS, 1988, p. 42). Todavia, Tamar encontra dificuldades em gerar filhos com Er e 

                                                 
72 O texto hebraico usa verbos no modo Hifil (causativo) nos v. 6 e 10 para descrever a morte de Er e Onã. Por 

isso, a tradução deve deixar claro que foi Deus quem os fez morrer (cf. Dt 32.39). São os primeiros indivíduos que 

Deus mata na Bíblia (anteriormente Deus havia eliminado grupos de pessoas). (HAMILTON, 1995, p. 434). 

73 O vocábulo zera’ (“semente, descendência”) ocorre 59 vezes no livro (26% das ocorrências de toda a Bíblia 

Hebraica), segundo o software Logos. Aqui na narrativa há três ocorrências (v. 8-9), indicando como a ação de 

Onã se rebela contra a agenda divina. David Clines (1978) salienta a importância dos três elementos da promessa 

a Abraão como tema de todo o Pentateuco; em Gênesis, o foco está no elemento da descendência numerosa. 
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Onã; e a intervenção divina reduz ainda mais as possibilidades dela. Sua situação se torna cada 

vez mais problemática, e a narrativa associa Tamar à terminação da vida enquanto mora com a 

família de Judá. A tensão se estabelece na narrativa: será que Judá ficará sem descendência? 

Ele tinha consciência da promessa de posteridade a Abraão e de sua responsabilidade neste 

sentido? Talvez estas dúvidas o tenham levado a “proteger” Xelá e a justificar o engano perpe-

trado contra Tamar (v. 11). Certamente a história se preocupa bastante com a questão da geração 

de filhos,74 e só se resolve nos versículos finais com o efetivo nascimento dos filhos de Tamar, 

que garantem a continuação da posteridade.75 

Finalmente, há que se compreender a dura sentença de Judá, que condena a nora acu-

sada de adultério à morte na fogueira. Os estudiosos categorizam esta sentença como desneces-

sariamente punitiva. Pela posterior lei mosaica, só devia morrer queimada a filha de um sacer-

dote que se prostituísse (Lv 21.9); uma moça que fornicasse seria apedrejada (Dt 22.21).76 Na-

hum Sarna (1989, p. 269) argumenta que os chefes das famílias patriarcais tinham o direito de 

decretar as punições que quisessem em seus julgamentos, pois a mulher era considerada pro-

priedade do pai e, posteriormente, do marido. (ALEXANDER; BAKER, 2003, p. 898). Neste 

caso, é Judá, patriarca da família da qual Tamar passou a fazer parte, quem determina a punição, 

e não o pai dela. Este é o único lugar no AT em que se registra que uma pessoa (e não a comu-

nidade) tem o poder de ordenar – e, de fato, ordena – a morte de outra por adultério. A situação 

da mulher na sociedade patriarcal era complicada, como veremos ainda nos tópicos seguintes. 

1.2.3 Relacionamentos familiares 

Outra área que precisa ser esclarecida dentro da enciclopédia cultural do Leitor-Mo-

delo se refere às pressuposições quanto ao funcionamento da família patriarcal. 

Em primeiro lugar, o casamento ideal na época patriarcal era o endógeno (Gn 24.2-6; 

27.46; 28.1-2), evitando a mistura cultural com os cananeus que poderia levar ao subsequente 

sincretismo e perda da fé em Javé (Dt 7.3-4).77 (FREEDMAN, 1992, v. 4, p. 563). Em nossa 

                                                 
74 Os diversos verbos usados neste campo semântico deixam isso claro: “unir-se” (v.2,8,9,16,16,18; indicando o 

relacionamento sexual); “conceber” (v. 3,4,18,24,25); “parir” (v. 3,4,5,5,27,28,28); “suscitar” e “dar” descendên-

cia (v. 8,9); “desperdiçar [o sêmen]” (v. 9); “estar grávida” (v. 24), “conhecer” (v. 26, aqui também indicando 

relacionamento sexual). 

75 O nascimento de gêmeos configura uma bênção divina ainda maior, demonstrando sua sanção ao gerar fecundi-

dade superior à normal (tal como em Gn 25.24-26). 

76 A pena de morrer queimado também é encontrada no Código de Hamurabi e em sentenças do antigo Egito contra 

adultério. (RYLE, 1921, p. 362). 

77 De fato, alguns estudiosos defendem que o vínculo real entre os israelitas posteriores não era (apenas) biológico, 

mas sim o de “famílias com a mesma experiência sociológica e um compromisso legal mútuo entre si” – ou seja, 
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narrativa, todavia, Judá toma por esposa uma cananita,78 seguindo o exemplo de seu tio Esaú 

(Gn 26.34-35) e antecipando-se a Simeão (46.10) e a José (41.45). (KISSLING, 2009, p. 439). 

Certamente é estranho o silêncio da narrativa quanto aos casamentos de Judá e de seu filho com 

mulheres cananitas;79 não há reprovação nem aprovação. W. S. Towner (2001, p. 250) sugere 

que a ausência de crítica denuncia a antiguidade da narrativa, pois um narrador que tivesse 

ouvido os profetas posteriores ou a mensagem deuteronomista não deixaria de registrar sua 

reprovação. Embora esta questão não pareça preocupar a narrativa, terá razoável impacto na 

sua história da leitura.80 

Em segundo lugar, vejamos a situação das viúvas no mundo patriarcal. A mulher da-

quela época só podia desempenhar dois papéis sociais aceitáveis: ser uma virgem solteira que 

vive na casa de seus pais, ou ser uma mulher casada honrada que vive com seu marido e lhe dá 

filhos. (NIDITCH, 1979, p. 145-146).81 Quando o marido morria, a viúva era sustentada por 

seus filhos; se ela não tinha filhos, estava à mercê da caridade alheia, pois não tinha direito aos 

bens do falecido.82 Ela passava a fazer parte do quarteto de excluídos da sociedade: órfãos, 

viúvas, pobres e estrangeiros. “Uma viúva sem filhos era uma mulher sem posição legal, eco-

nômica ou social – uma mulher sem família” (WALTON, 2009, p. 126, tradução nossa). Ela 

poderia casar-se de novo, ou viver livre em celibato, se tivesse como se sustentar, ou ainda 

retornar à casa de seu pai (Lv 22.13; Rt 1.8). (VANGEMEREN, 1997, v. 1, p. 413; BOTTER-

WECK et al., 2012, v. 1, p. 290). A viúva daqueles tempos usava roupas distintas de luto pelo 

                                                 
o vínculo da aliança (ALEXANDER; BAKER, 2003, p. 292, tradução nossa). Daí a importância de não misturarem 

seus valores culturais e religiosos. 

78 O verbo “tomar” (laqah) pode adquirir diversos sentidos, dependendo do contexto. No v. 2 fica claro o sentido 

de “tomar por esposa” pela associação contextual com o subsequente relacionamento sexual (verbo “unir-se”) e a 

geração de filhos. A conjunção destes dois verbos (ver e tomar) “contém matizes de concupiscência (3.6; 6.2; 

12.15; 34.2)” (WALTKE; FREDERICKS, 2003, p. 631; cf. WÉNIN, 2011, p. 81). 

79 Consideramos aqui a forte probabilidade de Tamar ser cananita. De qualquer forma, o texto não registra um 

esforço de se buscar esposa entre os parentes longínquos, como nos casos de Isaque e de Jacó. 

80 De fato, os escritos judaicos pós-bíblicos têm tamanha preocupação com a endogamia (casamento dentro do clã) 

que adicionam às narrativas das “matriarcas secundárias” (Bila, Zilpa, Tamar e Asenate) informações que indicam 

a origem delas dentro do clã ou uma conversão prévia antes do casamento. (REISS; ZUCKER, 2014). 

81 Ester Fuchs (1989, p. 160, tradução nossa) explica: “A instituição da maternidade é um poderoso mecanismo 

patriarcal. O controle masculino dos poderes reprodutivos femininos, em conjunto com o casamento patrilocal e 

monogâmico (no caso da esposa), assegura que a esposa seja uma propriedade exclusiva do seu marido e garante 

a continuidade de seu nome e posses familiares, por meio de costumes patrinominais e padrões de herança patrili-

neares. A instituição da maternidade, como definida pelo sistema patriarcal, garante que a esposa e seus filhos 

aumentem a propriedade dele durante sua vida e perpetuem suas realizações e memória após a morte dele.” 

82 Para uma noção das leis do Antigo Oriente Próximo sobre viúvas, veja a obra Dictionary of the Old Testament: 

Pentateuch (ALEXANDER; BAKER, 2003, p. 890). 
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resto de sua vida, mantendo suas obrigações para com o cônjuge falecido.83 Na narrativa de 

Gênesis 38, Tamar não é uma viúva livre para se casar novamente. Primeiramente, por causa 

da possibilidade do levirato (veja a seguir); depois, porque Judá lhe promete Xelá, vinculando-

a de certa forma a ele, mas afastando-a desta possível concretização (ao enviá-la para a casa de 

seu pai). Ela permanece, portanto, nas vestes de sua viuvez (v. 14); talvez por isso tenha sido 

difícil para Judá reconhecê-la com outras roupas (v. 15). 

Em terceiro lugar, é preciso entender o levirato, elemento essencial à trama em estudo. 

O levirato é um costume de povos antigos84 e atuais que determina que o irmão do marido que 

morre sem filhos deve coabitar com a viúva para lhe suscitar um filho, o qual poderá tomar 

posse da herança deixada. (BENTHO, 2016, p. 69-80; PACKER et al., 1997, p. 436).85 Os 

poucos textos bíblicos que mencionam este costume o apresentam como um dever a ser cum-

prido pela família imediata (ou estendida) da viúva, que implica o casamento do cunhado dis-

ponível com a viúva.86  

Embora existissem benefícios para todos os envolvidos (o falecido, a viúva e o levir), 

os textos revelam a possibilidade de certa relutância da parte do homem que cumprirá o levirato 

(Dt 25.7-10; Rt 4.5-6).87 Em Gênesis 38, percebe-se clara recusa de Onã em cumprir o levirato 

até o fim, engravidando Tamar (v. 9), embora tenha aceito a incumbência dada por Judá e se 

                                                 
83 As roupas provavelmente também lhe garantiam os direitos estabelecidos pela lei, como respigar os campos 

para colher as sobras e parte do dízimo trienal (Dt 24.19-21; 14.28-29). (WALTON et al., 2000, Gn 38:26). 

84 “Sumérios, assírios e hititas já dispunham de leis a este respeito” (BRÄUMER, 2016, p. 186). 

85 O texto de Dt 25.6 indica que a finalidade do levirato é perpetuar o “nome” do falecido marido, mas os filhos 

nascidos do levirato são associados ao levir nas duas únicas narrativas bíblicas que tratam do assunto, não ao 

falecido (em Gn 46.12 os filhos de Tamar são atribuídos a Judá; em Rt 4.21, o filho de Rute é atribuído a Boaz). 

Assim, parece que “nome” aqui se conecta com a propriedade do falecido. (DAVIES, 1981, p. 141-142). Em seu 

mais extensivo estudo, Raymond Westbrook (1991, p. 69-89, especialmente p. 74-76) conclui que a finalidade 

principal do levirato é garantir um sucessor ao espólio do falecido. Para Eryl Davies (1981, p. 263-267), os textos 

bíblicos (Dt 25; Gn 38; Rt 4) revelam diferentes estágios de desenvolvimento da prática. 

86 Dale Manor (1984) indica que o costume era e é praticado por diversos povos de diferentes regiões do planeta. 

Em alguns casos, é uma união temporária até a geração do herdeiro; em outros, um casamento permanente (p. 

131). George Coats (1972) argumenta que o único direito da viúva era o de conceber um filho, não o de casar com 

o levir, mas Eryl Davies (1981, p. 143-144) contesta e conclui que o levirato em Israel normalmente incluía o 

casamento com a viúva. O texto de Gn 38 não esclarece o assunto. 

87 Dvora Weisberg (2004) explora bem as tensões e ansiedades reveladas pelos textos bíblicos quanto ao levirato. 

Os motivos da relutância podem ser: econômico (não dividir a herança); desconforto pela proibição do incesto (Lv 

18.15-16; 20.12), que é suspensa no levirato; e/ou poligamia obrigatória (o levir precisa ter outra esposa para gerar 

herdeiros para si) com o respectivo custo de se manter outra esposa. No entanto, a narrativa de Gn 38 não oferece 

a possibilidade de redenção da viúva por meio da humilhação do levir, caso este não quisesse cumprir seu papel 

(Dt 25). Tamar não tem alternativa legal para o impasse em que se encontra. (MATTHEWS, 1998, p. 101). R. 

Maddox (1987) considera o levirato como uma expressão opressiva do sistema patriarcal, visto que não permite à 

viúva recusar a “honra” de se relacionar sexualmente com o cunhado. 
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unido a Tamar repetidas vezes.88 Sua recusa tem motivo econômico: se ele não suscitar descen-

dência para Tamar, sua herança será maior. De fato, a execução do levirato na história de Judá 

e Tamar não segue a prática comum estabelecida. Embora as leis do Antigo Oriente Próximo 

permitissem que o sogro cumprisse o levirato se não houvesse outro filho (MEYERS, 2000, p. 

161),89 Judá ainda tinha Xelá e intencionalmente o impediu de cumprir seu dever (v. 11, 14b). 

Como Judá não a declarou livre para se casar novamente, Tamar precisa ficar aguardando pelo 

levir; qualquer relação extramarital seria considerada como adultério, com a penalidade de 

morte por apedrejamento. (SARNA, 1989, p. 269). No entanto, Tamar prefere não aguardar, e 

providencia o cumprimento do costume com o levir disponível, Judá. Este reconhece que ela 

agiu corretamente (v. 26) na busca de seus direitos e no cumprimento do levirato. (REYBURN, 

1998, p. 885). No fim, Judá evita futuro contato sexual com ela, possivelmente pela culpa ad-

mitida de seu erro anterior. 

Finalmente, compete-nos rever os direitos legais do primogênito, que nos ajudam a 

entender algumas características e movimentos desta história. Em geral, era o primogênito 

quem assumia a liderança da família após a morte do pai, além de receber uma dupla porção da 

herança (Dt 21.17). Mas o pai podia passar sua bênção para outro filho, caso se desgostasse dos 

mais velhos. Assim, o filho de Tamar (o primeiro, no caso de gêmeos), gerado por levirato, 

receberia os direitos e posses que cabiam a Er, que era o primogênito de Judá. Por isso a parteira, 

sabendo que eram gêmeos, necessita identificar a ordem de nascimento dos filhos de Tamar (v. 

28), para se saber quem terá o direito de primogenitura. Da mesma forma, compreende-se a 

atitude determinada de Onã em não engravidar Tamar (v. 9), pois cobiçava a primogenitura, 

que não seria sua se gerasse um filho para Er.90   

No âmbito da narrativa geral de Gênesis, a primogenitura também tem importância. 

Dentre os filhos de Jacó, Rúben perde sua posição de primogênito pela sua tentativa de usurpa-

ção de poder (Gn 35.22; 49.4). (MERRILL, 2001, p. 39; GOLDIN, 1977, p. 37-41). Simeão e 

                                                 
88 A construção gramatical no v. 9 indica uma ação frequentativa, ou seja, que se repetia constantemente. Onã usou 

a lei para satisfazer seu desejo sexual, mas não cumpriu sua responsabilidade de gerar descendência para Er. 

89 Por exemplo, a lei hitita §193 afirma: “Se um homem tem uma esposa, e o homem morre, seu irmão deve tomar 

a viúva como esposa. Se o irmão morrer, seu pai deve tomá-la. Se o pai morrer, seu irmão [isto é, o tio do marido 

inicial] deve assumi-la como esposa. Não haverá nenhuma punição.” (PRITCHARD, 1969, p. 196; ROTH, 1997, 

p. 236; HALLO, 2000, v. 2, p. 118, tradução nossa). 

90 Com três filhos, o espólio de Judá seria dividido em quatro partes: duas para o primogênito e uma para cada 

outro filho. Se o falecido Er permanecesse sem filho, o espólio seria dividido em três partes, e Onã ficaria com 

dois terços. A diferença era de 67% dos bens (após a morte de Er) para 25% (caso Tamar tivesse um filho). (BOT-

TERWECK et al., 2012, v. 2, p. 125; MEYERS, 2000, p. 161). 
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Levi, os próximos na linha de sucessão, também perdem sua posição devido à violenta retribui-

ção perpetrada contra o povo de Siquém, por causa do estupro de sua irmã Diná (Gn 34; cf. v. 

30). Judá, o quarto filho, era o candidato mais provável para ganhar a primogenitura. Portanto, 

José, o favorito de Jacó, era sua competição direta. (GOLDIN, 1977, p. 41-43). Estabelece-se 

uma tensão na macronarrativa: quem sucederá a Jacó? Ao final, apesar da visível liderança de 

Judá, é José (na pessoa de seus filhos) quem recebe a primogenitura (Gn 48.11-22; 1Cr 5.1-2). 

Este enredo é importante na avaliação posterior que faremos da relação de Gênesis 38 com o 

livro todo. 

Outro tema correlato e comum em Gênesis, que se revela no final da narrativa em 

estudo (v. 27-30), é o da reversão da pressuposta proeminência do filho primogênito. Perez se 

torna posteriormente mais importante que Zera. É característico o filho mais jovem suplantar o 

primogênito (DE VAUX, 2003, p. 65), em geral por nítida escolha divina (Gn 25.23).91 

É com a história de Abraão..., e seus descendentes, que se torna padrão a pre-

ferência do mais novo em relação ao mais velho. [...] A eleição do mais novo 

é o mecanismo inescrutável de Deus de escolher quem ele quiser, o último 

filho no lugar do primeiro. [...] O povo ama estas histórias porque elas são 

uma arma contra as autoridades poderosas, complacentes e eruditas. (GOL-

DIN, 1977, p. 33, 44, tradução nossa).  

Uma vez analisados estes diversos aspectos da família patriarcal que têm impacto so-

bre Gênesis 38, cumpre-nos prestar atenção a algumas características importantes da vida social 

daquela época. 

1.2.4 Relacionamentos sociais 

Para a narrativa de Gênesis 38, três questões sociais precisam ser elucidadas, pois fa-

ziam parte da enciclopédia cultural do Leitor-Modelo. 

Em primeiro lugar, precisamos investigar como acontecia a tosquia das ovelhas no 

mundo patriarcal (v. 12-13). Pela região montanhosa, era comum o dono de gado ovino contra-

tar pastores para cuidar de seus rebanhos em terras mais propícias, às vezes um tanto distantes. 

Assim, é possível que o rebanho de Judá estivesse sendo pastoreado em Timná, pois ele “subiu 

                                                 
91 O padrão de “ultimogenitura” (como fato, e não como direito) se repete extensivamente no texto bíblico: Isaque 

é escolhido, e não Ismael; Jacó, e não Esaú; José, e não seus irmãos; Efraim, e não Manassés; Perez, e não Zera 

ou Xelá. Mas há exceções, mesmo em Gênesis: Abraão parece ser o primogênito (11.27) que prevalece; Cão é o 

“ultimogênito” que falha (9.24). O processo continua na história posterior: Moisés é escolhido, e não Arão; Davi, 

e não seus irmãos; Salomão, e não Adonias. Vemos princípio similar no Novo Testamento, quando Paulo salienta 

que Deus escolheu as coisas loucas, fracas e humildes do mundo “a fim de que ninguém se vanglorie na presença 

de Deus” (1Co 1.26-29). Para um estudo extensivo deste aspecto, consulte a obra de Frederick Greenspahn (1994). 
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aos tosquiadores de suas ovelhas” (v. 12). A época da tosquia era um tempo para festividades 

(1Sm 25.2-8; 2Sm 13.23-28), em comemoração aos lucros da venda da lã, e certamente envol-

via um consumo exagerado de bebida e comida. (WENHAM, 1998, p. 367). Era costumeiro 

que o proprietário supervisionasse o processo,92 por isso Judá foi participar da festa. Ao saber 

do movimento de Judá, Tamar mudou suas vestes. Embora o texto não deixe isso explícito, 

parece lógico inferir que ela aguardou o retorno de Judá, pois dificilmente houve tempo para 

interceptá-lo na sua ida à festa.93 Judá provavelmente estava mais alegre pela bebida, ou possi-

velmente até alcoolizado, o que ajudaria a compreender melhor sua falta de senso na transação 

(veja mais adiante), e seu não reconhecimento de Tamar.94 

Em segundo lugar, compete-nos compreender as circunstâncias usuais da prostituição 

daquela época e como isso elucida o estratagema de Tamar (v. 14-19). É importante destacar 

que “a linguagem é deliberadamente opaca e sugestiva. O narrador não afirma que Tamar se 

vestiu como uma prostituta. Esta é a inferência que Judá faz.” (BIRD, 1989a, p. 123, tradução 

nossa). A grande questão é quanto à função atribuída a Tamar: os personagens se referem a ela 

tanto como zoná (prostituta comum)95 quanto como quedexá (prostituta cultual, ou hieródula).96 

Para decidir sobre o assunto, vejamos o que é uma prostituta cultual. 

A prostituta cultual era uma pessoa devotada à deusa que representava o princípio re-

produtor da natureza. (SPENCE-JONES, 1909, p. 443). A cultura de Canaã utilizava a prosti-

tuição cultual como um mecanismo religioso para promover fertilidade, ao reencenar o relaci-

onamento amoroso entre o deus Baal (ou El) e a deusa Astarte.97 Assim, a representante da 

                                                 
92 Como se vê nos exemplos de Labão (Gn 31.19), Nabal (1Sm 25.8) e Absalão (2Sm 13.23-24). 

93 Victor Hamilton (1995, p. 439) é de opinião contrária, entendendo que fica claro no texto que ela o intercepta 

antes de ele chegar à tosquia das ovelhas. Porém, o texto informa que ele foi a Timná com Hirá (e talvez Xelá, 

uma vez que sua esposa falecera), o que dificultaria a parada para a transação sexual. É bem mais provável que ele 

tenha voltado sozinho da festa e encontrado Tamar neste momento. (KEIL; DELITZSCH, 1996, v. 1, p. 219; 

FRYMER-KENSKY, 2002, p. 269). 

94 Ainda que o véu tenha dificultado o reconhecimento (veja adiante), como Judá não reconheceu a voz de sua 

própria nora com toda a convivência anterior que tiveram? (CALVINO, 2010, v. 2, p. 285). 

95 Explicitamente no v. 15, como dedução de Judá. Depois na boca do povo (duas vezes no v. 24), ao afirmarem 

que ela havia se prostituído, e que sua gravidez era resultado de prostituições. 

96 Uma vez na pergunta de Hirá (v. 21) e duas vezes na resposta dos homens do local (v. 21, 22). O termo quedexá 

indica a consagração (separação) da pessoa para aquela atividade; de fato, poderia ser traduzido como “a consa-

grada”. É interessante notar que Judá não corrige Hirá quando ele se refere a Tamar como prostituta cultual, o que 

pode indicar que foi o próprio Judá quem induziu Hirá a assumir isso. (WÜNCH, 2012, p. 799-800, nota 67). De 

fato, o texto registra apenas a designação de Tamar como “mulher” (v. 20) e “ela” (v. 23) por Judá. Sua ambigui-

dade (intencional?) pode ter levado Hirá a concluir sozinho que tinha sido uma prostituta cultual. 

97 Também chamada de Astarote, Ishtar ou Anate, equivale à deusa grega Afrodite. (FREEDMAN, 2000, p. 300). 
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deusa, que morava em santuários ou perto deles, tinha intercurso sexual com os homens visi-

tantes, os quais representavam o deus masculino. Os homens participavam destes rituais em 

momentos de festas e em períodos importantes do ano (como a semeadura, a colheita, ou a 

tosquia de ovelhas), para honrar seus deuses e garantir a prosperidade de seus campos e reba-

nhos.  (WALTON, 2001, p. 668).98  

A narrativa não emite juízo sobre a associação de Judá com uma prostituta, mas este 

silêncio é um pouco estranho no caso de a associação ter sido com uma prostituta cultual, que 

era de uma religião contrária aos valores patriarcais herdados por Judá. (LANGE, 2008, p. 593). 

Assim, é mais provável que Judá a tenha considerado uma simples prostituta, o que se reforça 

pelo fato de que ele não estava preparado para a transação comercial. Também Tamar não é 

condenada posteriormente (v. 24) pelo ato de prostituição, mas sim pelo seu adultério, uma vez 

que estava comprometida com Xelá.99 No entanto, “uma característica fundamental e universal 

da instituição da prostituição, onde quer que seja encontrada, é uma atitude de ambivalência. A 

prostituta é tanto desejada quanto desprezada, buscada e banida.” (BIRD, 1989a, p. 121, tradu-

ção nossa). Percebe-se este desprezo pela profissão na reação dos irmãos de Judá à violação de 

sua irmã (Gn 34.31): na percepção deles, ela fora tratada como uma prostituta. O ambiente 

patriarcal não condenava a participação do homem na prostituição (não cultual),100 mas a nar-

rativa deixa claro que havia certo estigma associado à atividade (38.23).101 A lei mosaica pos-

terior exorta os pais a não entregarem suas filhas a esta atividade (Lv 19.29; Dt 23.17).  

Por que Judá deduziu que Tamar era uma prostituta? Os estudiosos têm debatido muito 

isso. Alguns concluem que foi por causa do véu;102 outros adicionam que Tamar se apresenta 

                                                 
98 Apresentamos a hipótese mais amplamente aceita. (cf. também BENTHO, 2016, p. 207-212; BRENNER, 2001, 

p. 113-121). Atualmente há um forte debate entre os estudiosos sobre as funções reais da prostituta cultual. (FRE-

EDMAN, 1992, v. 5, p. 507-513; WESTENHOLZ, 1989, p. 248-265; BIRD, 1989b, p. 86-94). 

99 Percebe-se bem em Gênesis 38 a diferença entre fornicação e prostituição. No v. 15, não há rejeição à mulher 

identificada como uma prostituta. Mas no v. 24, a atividade sexual da nora (também descrita como “prostituição”) 

é condenada, pois é a fornicação ilegal de uma mulher comprometida. (BIRD, 1989b, p. 77-79). Ou seja, a mulher 

comprometida (quer virgem ou casada) precisa ser resguardada, enquanto a “livre”, não. 

100 A condenação da prostituição no AT (Dt 23.17-18; Lv 19.29) se refere principalmente à prostituição cultual ou 

à comercialização sexual das filhas. A prostituta não cultual tinha uma situação social desfavorecida, mas tolerada 

– a tal ponto que prostitutas posteriores conseguem uma audiência com o rei (1Rs 3.16-28). (BENTHO, 2016, p. 

198-200). 

101 Esta consideração reforça a ideia de que Judá não considerou Tamar como uma prostituta cultual, pois esta 

transação não lhe seria um “opróbrio” diante dos cananeus.  

102 A maioria das traduções entende uma relação causal no v. 15: “achou que fosse uma prostituta, porque ela 

estava com o rosto coberto”. No entanto, é possível traduzir o vocábulo em negrito (ki) como concessivo “achou 

que fosse uma prostituta, embora estivesse com o rosto coberto”. (HAMILTON, 1995, p. 437). O dicionário HA-

LOT registra esta possibilidade de ser concessivo (b12) e exemplifica com Is 16.12; 54.10; Os 13.15; Sl 21.12; Pv 

6.35; Ec 4.14 (KOEHLER; BAUMGARTNER, 2000, p. 471). Veja também este sentido nos léxicos BDB 
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com uma prostituta cultual da deusa dos véus, Astarte.103 No entanto, diversos estudiosos atuais 

têm defendido que esta conclusão se deve apenas às vestes (ou algo nas vestes)104 de Tamar e 

à sua posição na estrada (sozinha em uma encruzilhada; cf. Jr 3.2; Ez 16.25; Baruque 6.42-43), 

uma vez que o véu indicava a modéstia e o respeito devido à mulher casada. (FREEDMAN, 

1992, v. 5, p. 506).105 O texto destaca o véu como um instrumento que ajudou Tamar a não ser 

reconhecida, e provavelmente este tenha sido o único propósito desta peça de vestuário.  

Voltando à questão inicial, por que então Hirá resolve chamar Tamar de quedexá? 

Segundo a resposta de Judá (v. 23), ele seria desprezado pelos cananeus por ter se relacionado 

com uma prostituta comum, ou por não ter pago corretamente seus serviços. (BIRD, 1989a, p. 

126). Sua vergonha transparece no fato de ter enviado seu amigo para concluir a transação, em 

vez de ir pessoalmente. Sendo da região, Hirá usa um eufemismo (SPEISER, 1964, p. 300; 

BERLIN, 2005, p. 60-61)106 para suavizar a ação de Judá ou até negá-la, pois faz parecer que 

trazia um cabrito para uma funcionária do culto (para um possível sacrifício).107  

Para encerrarmos, consideremos rapidamente a importância dos elementos que Tamar 

                                                 
(BROWN; DRIVER; BRIGGS, 1977, p. 473) e ACHALOT (HOLLADAY; KÖHLER, 2000, p. 155). Assim, se-

guimos esta opção em nossa tradução porque explica melhor o contexto histórico levantado. 

103 M. Astour (1966) sugere que Tamar era realmente uma prostituta cultual na “história original”, e que isso foi 

mudado por sua incompatibilidade com a ideologia judaica do narrador (p. 192). A partir deste pressuposto, diver-

sos detalhes da narrativa se encaixariam mais facilmente, como sua aparente esterilidade e até sua condenação. 

Todavia, sua análise se estabelece sobre um construto que não tem base na narrativa atual. 

104 Wilbur Williams (1999, p. 262) sugere que é possível traduzir “véu” como maquiagem pesada, mas não apre-

senta comprovações, nem obteve respaldo de outros estudiosos.  

105 Nas leis dos Assírios Médios, tábua A, §40, registra-se que: “Uma prostituta sagrada casada com um homem 

deve usar véu na rua, mas a solteira deve manter sua cabeça descoberta na rua; ela não deve usar véu. Uma pros-

tituta não deve usar véu; sua cabeça deve estar descoberta; quem vir uma prostituta com véu deve prendê-la.” 

(PRITCHARD, 1969, p. 183, tradução nossa). Contudo, não se sabe se estas leis se aplicavam também em Canaã. 

P. Bird (1989a, p. 120,123) sugere que o véu pode ter sido um costume local para prostitutas, que não pode ser 

generalizado. John Huddlestun (2001) revisa extensamente esta questão específica, indicando que diversos autores 

afirmam que as prostitutas usavam véu com base apenas em Gn 38.15. Outros autores argumentam conforme a 

posição que apresentamos. (SARNA, 1989, p. 268; WESTENHOLZ, 1989, p. 247; VAWTER, 1977, p. 397; 

MENN, 1997, p. 73-74; FRYMER-KENSKY, 2002, p. 270; SHIELDS, 2003, p. 40; KIRSCH, 1998, p. 148). A 

LXX deixa a questão mais clara ao acrescentar no v. 15 a explicação de que Judá não a reconheceu por causa do 

véu (ou seja, especifica a função do véu). Na versão King James Atualizada (A TORÁ, 2014, p. 151), registra-se 

esta intenção no versículo 14: “abandonando as roupas próprias de viúva, cobriu o rosto com um véu com a inten-

ção de não ser reconhecida”. 

106 Quer induzido por Judá ou por sua própria iniciativa (conforme nota anterior). 

107 Muitos comentaristas tentam explicar porque Judá oferece preço tão alto pelos serviços sexuais desejados (v. 

17). Afinal, se um cabrito fosse a taxa normal, poucas semanas de trabalho deixariam uma prostituta com um 

rebanho considerável (CARPENTER, 2010, p. 21; TURNER, 2000, p. 167). Embora, no final das contas, não 

tenhamos como saber o motivo de sua generosidade, sugerimos que a oferta tenha sido mais alta para garantir a 

transação: tanto porque o pagamento era “fiado”, quanto pelo desejo sexual reprimido de Judá (após algum tempo 

de luto pela sua esposa). De fato, o uso do verbo coortativo habah adicionado à partícula nah no v. 16 indica uma 

interjeição passional: “Eu suplico, deixa-me...” (KOEHLER; BAUMGARTNER, 2000, p. 236; JOÜON; MURA-

OKA, 2006, p. 324), o que sugere um desejo sexual intenso que busca satisfação imediata.  
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exige de Judá como penhor (v. 18). Eles são símbolos de posição social da época e são obvia-

mente fundamentais para o desenrolar do enredo, pois determinam sem dúvida a identidade de 

Judá. O texto menciona três elementos: o selo e o cordão provavelmente formam um conjunto, 

indicando um selo (ou sinete) pendurado ao redor do pescoço por um cordão.108 O cajado era 

também um símbolo de poder e autoridade e tinha um nome ou uma figura entalhada que iden-

tificava seu dono (LEUPOLD, 1942, p. 984). Ele está tão associado à autoridade sobre um 

grupo que o mesmo vocábulo (matteh) é usado para “tribo”.109 Enquanto o sinete pode ser “tra-

duzido” como equivalente aos cartões de crédito modernos (pois é um dispositivo que gera 

assinatura válida para transações comerciais), o cajado se assemelha mais aos atuais documen-

tos de identidade (como o RG, o CPF ou a carteira de motorista).110 A concordância de Judá em 

deixar como penhor objetos valiosos pessoais (com valor muito maior do que a extravagante 

oferta de pagamento) reforça a ideia de que ele não estava raciocinando bem, quer pela bebida 

ingerida na festa, quer pelo intenso desejo sexual do momento. (TURNER, 2000, p. 167). 

1.3 TRADUÇÃO DO TEXTO 

Analisamos diversas traduções e versões existentes em português, e esclarecemos ele-

mentos da enciclopédia cultural do Leitor-Modelo. Por que, então, a necessidade de outra tra-

dução? Segundo Robert Alter (2004), é preciso reapresentar a Bíblia  

em uma linguagem que comunique com certa precisão as nuances semânticas 

e a viva orquestração de efeitos literários do hebraico e, ao mesmo tempo, 

tenha integridade estilística e rítmica como literatura da nossa língua. [...] As 

versões modernas – especialmente em seu tratamento da prosa narrativa he-

braica – posicionaram os leitores a uma distância grotesca da experiência lite-

rária distintiva da Bíblia em sua língua original. (p. xvi-xvii, tradução nossa). 

Certamente esta não é uma tarefa fácil. O tradutor precisa levar em conta a coerência 

                                                 
108 Muitos estudiosos defendem que era um cilindro amarrado a um cordão (para pendurar no pescoço). Ao ser 

envolto em barro macio e rolado sobre um documento, gravava neste uma assinatura autorizada. Desta forma, 

identificava um homem de certa proeminência social (WALTKE; FREDERICKS, 2003, p. 635; ALTER, 2004, p. 

217). O sinete também podia ter o formato de um anel (daktylion, na LXX). Heródoto (1.195) afirma que o cajado 

e o sinete eram comuns entre os babilônios antigos (apud SARNA, 1989, p. 269). 

109 O vocábulo hebraico matteh pode significar “cajado” (59 vezes dentre 257) ou “tribo” (184 vezes), tal como 

nosso vocábulo “ramo” (pode ser familiar ou de árvore). É possível que o narrador esteja fazendo aqui um jogo de 

palavras. Neste trocadilho, Tamar estaria ironicamente pedindo a Judá o poder de gerar sua tribo. (SHIELDS, 

2003, p. 44, nota 36; NOBUKO, 1993, p. 59). De fato, Gunn e Fewell (1993, p. 40) vão ainda mais longe e propõem 

que a frase pela qual Tamar pede os três objetos pessoais de Judá também poderia ser “ouvida” (implicitamente) 

como algo parecido com: “Dê-me sua tribo, sogro; você é um tolo”. 

110 Se caminharmos no trocadilho possível com “tribo”, podemos supor que o cajado representaria hoje um crachá 

do Clube dos Governadores (atuais “líderes de tribos”).  
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textual e o sistema de significação original subjacente ao texto, ou seja, precisa ler nas entreli-

nhas e explicitar os sentidos ocultos, que dependem do capital cultural pressuposto.  

Alter (2004) também questiona a tradução explicativa dos termos concretos (por exem-

plo, traduzir “semente” e “mão” como noções abstratas conforme seu uso), pois isso faz perder 

a vivacidade do texto. Também discorda da usual alteração da sintaxe básica da narrativa he-

braica, que se estrutura com orações sequenciadas pela partícula “e”.111 Um ponto interessante 

é sua recomendação de que a tradução deve evitar a variação lexical por meio do uso de sinô-

nimos (uma característica literária da língua portuguesa), pois a prosa bíblica depende dos efei-

tos da repetição significativa, da cadência sonora e da ordem das palavras do texto em seu 

idioma de origem (p. xxxii). Em resumo, Alter pontua:  

o hebraico bíblico tem uma música distinta, uma agradável precisão de esco-

lhas léxicas, uma concretude significativa, e uma flexibilidade de sintaxe ex-

pressiva, que em geral têm sido desconsideradas pelos tradutores que fixam 

seu olhar em outros objetivos.   (2004, p. xlv, tradução nossa) 

Contudo, comentando a literalidade de Walter Benjamin, Haroldo de Campos adverte: 

É evidente que uma hiperliteralidade à forma significante nada tem a ver com 

“barbarismos” ingênuos ou inversões imperitas e mecânicas. Responde, isto 

sim, a uma operação de estranhamento e alargamento da língua do tradutor, 

muito distinta da bizarria canhestra. É um excesso lúcido, um voo que só a 

aturada perícia artesanal permite ao poeta-tradutor perfazer sem colapso. 

(CAMPOS, 1993, p. 24). 

Campos valoriza a informação estética do texto e sua sonoridade, formulando uma 

teoria de transcriação que gere reações correspondentes na língua do tradutor. De fato, não é 

possível traduzir de modo neutro qualquer texto, pois o tradutor se situa em uma comunidade 

social, política e ideológica que determina suas escolhas ao recriar o texto original. Às vezes 

será necessário explicitar costumes (como o do levirato, visto acima) ou o significado de certos 

objetos (como o sinete e o cajado de Judá). (REYBURN, 1998, p. 875). Grant Osborne sugere, 

por exemplo, que as figuras de linguagem bíblicas sejam desconstruídas e reformuladas em 

equivalentes apropriados na linguagem receptora, de acordo com as necessidades da comuni-

dade leitora (2009, p. 152).  

A tradução apresentada a seguir tenta um equilíbrio em meio aos princípios expostos, 

                                                 
111 Para ele, “a parataxe é o veículo literário essencial da narrativa bíblica: é o modo pelo qual os antigos escritores 

hebreus viam o mundo, conectavam os eventos nele, ordenavam-no artificialmente, e o narravam; tem-se um 

mundo bem diferente se sua sintaxe é descartada.” (ALTER, 2004, p. xxiv, tradução nossa). Eliminar o “e” reite-

rado cria uma arritmia narrativa, confunde o ritmo da história (p. xxvii). 
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levando em consideração a enciclopédia cultural do Leitor-Modelo e a de um possível leitor 

atual (uma pessoa brasileira do século 21, urbana, de cultura universitária). Para tanto nos ba-

seamos no texto hebraico provido pela Biblia Hebraica Stuttgartensia (2006). É fato que este 

tradutor tende mais para a literalidade do que para a transcriação. Para facilitar o entendimento 

da narrativa, apresentamos nossa tradução do texto de Gênesis 38 já segmentada em cenas112 e 

com ênfase gráfica nos diálogos.  

                                                 
112 Conforme a análise feita no capítulo seguinte. 



67 

 

 

JUDÁ E TAMAR 

 

Primeiro Ato 
Cena 1 

 Ora, por esse tempo, desceu Judá apartando-se de seus irmãos. Ele se aproximou de um adula-

mita, cujo nome era Hirá. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Xua, e a tomou por esposa e se 

uniu a ela. Esta engravidou e gerou um filho, a quem o pai chamou de Er. Novamente ela engravidou e 

gerou um filho, e a mãe o chamou de Onã. Outra vez gerou um filho, e o chamou de Xelá; ele estava em 

Keziv quando ela o teve.  

 

Cena 2 

 Então, Judá tomou esposa para seu primogênito Er; seu nome era Tamar. Mas Er, o primogênito 

de Judá, era perverso aos olhos de Javé, por isso este o fez morrer. Então Judá disse para Onã: 

– Una-se à sua cunhada e cumpra a lei do levirato, para suscitar descendência a seu irmão.  

Todavia, Onã sabia que a descendência gerada não seria considerada dele. Por isso, quando se 

unia à sua cunhada, derramava por terra  seu sêmen, para não gerar descendência a seu irmão. Porém, o 

que ele fazia era perverso aos olhos de Javé, por isso este também o fez morrer. Sendo assim, Judá disse 

para sua nora Tamar: 

– Permaneça viúva morando na casa de seu pai até que meu filho Xelá cresça.  

Pois ele pensou: “Senão ele morrerá também, como seus irmãos”. Assim foi Tamar e passou a 

habitar na casa de seu pai. 

 

Segundo Ato 
Cena 1 

  Depois de muitos dias, morreu a filha de Xua, mulher de Judá. Ora, consolado após seu período 

de luto, Judá subiu até os tosquiadores de seu rebanho em Timná, junto com Hirá, seu amigo adulamita. 

E avisaram a Tamar: 

  – Veja! Seu sogro está subindo a Timná para tosquiar seu rebanho e festejar.  

  Então, ela tirou sua roupa de viúva, cobriu-se com um véu, tapou todo o rosto, e se assentou na 

entrada de Enaim, no caminho para Timná. Afinal de contas, ela percebera que Xelá havia crescido, mas 

ela não lhe havia sido dada como esposa. Ora, quando Judá a viu, achou que fosse uma prostituta, embora 

ela estivesse com o rosto coberto. Então, aproximou-se dela no caminho, sem perceber que era sua 

nora:  

  – Por favor, deixe-me unir a você...  

  – O que você me dará para se unir a mim? 

  – Enviarei um cabrito do rebanho. 

  – Sim, se você me der uma garantia até o enviar. 

  – Que garantia posso dar a você? 

  – Seu selo, seu cordão e o cajado que está na sua mão. 

  Desta forma, Judá os deu para ela e se uniu a ela; e ela engravidou dele. Então, ela se levantou, 

foi-se dali, tirou seu véu e recolocou suas roupas de viúva. 

 

Cena 2 

  Judá enviou o cabrito por meio de seu amigo adulamita, para recuperar a garantia das mãos da 

mulher, mas este não a encontrou. Ele, pois, perguntou aos homens do lugar: 

  – Onde está a prostituta cultual, que estava em Enaim, ao lado do caminho? 

  – Não tinha nenhuma prostituta cultual aqui, disseram.  

  Ao retornar a Judá, Hirá relatou: 

  – Não a encontrei; além disso os homens do lugar disseram: “Não tinha nenhuma prostituta 

cultual aqui”. 

  – Que ela fique com tudo, senão seremos menosprezados em público. Veja! Enviei-lhe este 

cabrito, mas você não a encontrou – retrucou Judá.  
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Terceiro Ato 
Cena 1 

  Após cerca de três meses, relataram a Judá: 

  – Sua nora Tamar se prostituiu. Veja! Ela ficou grávida por suas prostituições. 

  – Tragam-na para fora para que seja queimada viva! ordenou Judá.  

  Ao ser trazida para fora, Tamar mandou dizer a seu sogro: 

  – Eu engravidei do homem a quem pertencem estas coisas. Identifique, por favor, de quem são 

este selo, este cordão e este cajado.  
  Ora, Judá os identificou, e confessou: 

  – Ela está correta e não eu, porque não a casei com meu filho Xelá.  

  E não tornou a ter relações sexuais com ela. 

 

Cena 2 

  Ora, na hora do parto de Tamar, – vejam! – percebeu-se que eram gêmeos. Ao nascerem, um 

deles pôs a mão para fora. A parteira a segurou e amarrou sobre ela um fio vermelho, dizendo: 

  – Este saiu primeiro. 

  Contudo, ele recolheu sua mão e – vejam só! – saiu seu irmão. Então a parteira disse: 

  – Como você abriu uma brecha? 

 E ele o chamou de Perez. Depois saiu seu irmão, que tinha na mão o fio vermelho. E ele o 

chamou de Zera. 
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2 ANÁLISE LITERÁRIA 

No capítulo anterior, buscamos entender o texto em estudo. Analisamos algumas ver-

sões disponíveis em português e as suas diferenças, explicitamos a enciclopédia cultural do 

leitor implícito e encerramos com uma tradução literária de Gênesis 38. Agora faremos uma 

análise literária da narrativa, seguindo a metodologia delineada na introdução. 

Segundo Leland Ryken (1984, p. 9, tradução nossa), a análise literária da Bíblia “de 

fato se edifica sobre o tradicional método histórico-gramatical”,113 levando o leitor “tão perto 

quanto possível do sentido simples e originalmente pretendido do texto”. Em seu uso, devemos 

atentar à advertência de Greger Andersson: a análise narrativa “é uma descrição da comunica-

ção narrativa, não um meio de se produzir leituras novas e engenhosas” (2009, p. 265, tradução 

nossa). Se a aplicação destas ferramentas analíticas discorda da compreensão intuitiva e espon-

tânea dos leitores do texto, provavelmente há algo errado com a teoria ou com a sua aplicação. 

Em nossa análise literária, investigaremos os elementos da narrativa em estudo, que 

são: o enredo, o cenário espaço-temporal, os personagens e o ponto de vista. (VOGT, 2015, p. 

51-58, 139-147). 

2.1 ANÁLISE DO ENREDO 

O enredo é a apresentação dos eventos de uma história de uma forma única, a “história-

como-discurso”, pois histórias que se referem aos mesmos eventos podem ser contadas de mui-

tas maneiras diferentes. (CHATMAN, 1978, p. 43). Ou seja, o enredo se refere à retórica da 

narrativa, a estética pela qual sua mensagem é comunicada. (POWELL, 1990b, p. 23). Em nosso 

primeiro contato com o texto no capítulo anterior, percebemos o caráter interessante e incomum 

da narrativa de Gênesis 38. Como resume Jacques Berlinerblau, a narrativa de Judá e Tamar “é 

uma boa e velha história bíblica – um pequeno conto enigmático e confuso que descreve uma 

divindade assassina, coitus interruptus, prostituição, engano e um quase incesto, entre outras 

coisas” (2004, p. 18, tradução nossa, grifo do autor).114  

A delimitação da narrativa é um dos primeiros passos da análise literária. No entanto, 

                                                 
113 O método histórico-gramatical interpreta o texto por meio do estudo do contexto histórico da narrativa (o mundo 

por trás do texto) e das relações gramaticais escolhidas pelo autor para desenvolver o texto (o mundo do texto). 

114 De uma maneira mais vívida, podemos afirmar que “a história de Judá e Tamar trata das falhas de um homem 

e da coragem de uma mulher, é uma história de rompimento e reparo, repleta com expressões de negligência 

ultrajante e sensibilidade meticulosa” (ADELMAN, 2013, p. 68, tradução nossa). 
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em Gênesis 38 isso não se constitui problema, pois o próprio narrador sinaliza que o capítulo é 

a inserção de uma narrativa completa, por meio da repetição temática que a enquadra.115 Além 

disso, os personagens são diferentes na macronarrativa (exceto por Judá) e os eventos não se 

relacionam diretamente com o contexto maior. (WÉNIN, 1999, p. 266; GREIDANUS, 2009, p. 

402-403). O marcador temporal inicial (“Por esse tempo”, v. 1) informa o leitor sobre a simul-

taneidade desta narrativa em relação à macronarrativa focada em José nos capítulos 37 e 39 de 

Gênesis.  

Para entender bem o enredo, investigaremos nas próximas subseções a sua estrutura e 

a composição de suas cenas. 

2.1.1 Estrutura 

As narrativas do Antigo Testamento oferecem pistas para se poder determinar a sua 

separação em cenas através de mudanças importantes de tempo, cenário e forma de narração. 

(PRATT Jr, 2004, p. 183-188). Quanto ao tempo, há início de nova cena quando há uma lacuna 

entre eventos subsequentes, indicação de acontecimentos simultâneos ou em casos de flashback 

(analepse).116 As mudanças de cenário também indicam novas cenas, quer por mudança de lo-

cal, por variação ambiental do mesmo local, ou por alteração de personagens. Finalmente, as 

cenas podem ser identificadas pela forma de narração: narração direta, representação cênica ou 

dramática, descrição, e comentários do narrador. Em geral, as narrativas bíblicas são cênicas. 

(LICHT, 1986, p. 29-33). 

Assim, aplicando-se as técnicas indicadas à história de Judá e Tamar, podemos identi-

ficar claramente seis cenas, como argumentaremos a seguir. Entretanto, cumpre notar que al-

guns estudiosos preferem estruturar a narrativa em quatro episódios: v. 1-11 (exposição), v. 12-

23 (complicação), v. 24-26 (resolução), v. 27-30 (epílogo), baseando-se apenas nos marcadores 

temporais. (COOK, 2001, p. 117; FOKKELMAN, 1996, p. 167-168; SHARON, 2005, p. 296). 

Outros estudiosos defendem uma estrutura concêntrica na narrativa (WÜNCH, 2012, p. 786-

787; LAMBE, 1998, p. 102-103; MATHEWS, 2005, p. 713),117 mas os argumentos não são 

                                                 
115 Em Gn 39.1 (“José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou-o 

dos ismaelitas que o tinham levado para lá”), a narrativa retoma os eventos deixados em aberto em Gn 37.36 

(“Entrementes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda”). 

116 G. Genette (1997, p. 46-83) trabalha as anacronias narrativas nos dois sentidos: passado (analepse, flashback) 

e futuro (prolepse, antecipação temporal, flashforward), classificando-as em internas e externas. Investigaremos a 

aplicação desta teoria mais adiante, na análise do cenário espaço-temporal. 

117 Hans-Georg Wünch (2012, p. 796) defende que a unidade central é a composta pelos v. 12-19. Para ele, o 

versículo central da narrativa é o 15, no qual se revela que Judá só percebe o que está à sua frente; ele vê, mas não 
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convincentes e a estrutura se revela forçada sobre a narrativa. Em uma proposta interessante, 

Dohyung Kim (2012b, p. 555-556) agrupa a narrativa de forma simétrica e temática em dois 

episódios com três cenas cada.118 Após a devida consideração detalhada do fluxo desta narrativa 

e das diversas propostas dos estudiosos, defendemos que a história de Judá e Tamar está bem 

estruturada literariamente em três atos (ou episódios),119 cada um deles com duas cenas.120  

O primeiro ato faz a exposição do ambiente geral e dos personagens em duas cenas. A 

primeira cena (cena 1) se inicia no v. 1, com o indicador temporal “por esse tempo”, e revela 

Judá iniciando sua própria família (contexto inicial), o que se caracteriza pela repetição dos 

verbos “engravidar”, “gerar” e “chamar”. Com foco em Judá, a cena 1 vai até o v. 5, o qual 

termina com uma sentença parentética que produz uma pausa narrativa.121 A segunda cena do 

ato (cena 2) se inicia no v. 6, pois há uma lacuna temporal entre o nascimento dos filhos de 

Judá e o casamento do primogênito diversos anos depois, embora o texto mantenha isso implí-

cito. Além disso, um novo personagem entra em cena: Tamar. A cena gira em torno de Tamar 

e de seu relacionamento com Er, Onã e Judá; e termina com Tamar sendo mandada de volta à 

casa de seu pai (v. 11).  

O segundo ato apresenta a complicação do enredo, também em duas cenas. A primeira 

cena do ato (cena 3) se inicia no v. 12 com o indicador temporal “depois de muitos dias”. A 

mudança de cena se confirma pela alteração de local: os dois personagens se deslocam para a 

entrada de Enaim. Esta cena apresenta o estratagema usado por Tamar para alcançar sua repa-

ração diante de Judá (e que intensifica o conflito da narrativa). A cena termina no v. 19, quando 

Tamar retorna às suas vestes de viuvez.122 Esta primeira cena é mais complexa e poderia ser 

subdivida em subcenas, pela alteração da forma de narração (diferenciando o diálogo central da 

                                                 
sabe qual é a realidade. Anthony Lambe (1998, p. 102-109; 1994, p. 64-104) usa o esquema de cinco fases de 

Todorov para argumentar um “claro” centro no v. 12a, com seções paralelas que também são concêntricas.  

118 Usando as mesmas seis cenas, D. Kim (2012b, p. 558-559) propõe a seguinte estrutura: A) A família de Judá 

(v. 1-5), B) A desonra de Tamar (v. 6-11), C) O engano de Tamar (v. 12-19), C’) O engano de Judá (v. 20-23), B’) 

A desonra de Judá (v. 24-26), A’) A família de Tamar (v. 27-30). Sua proposta não enfoca o centro de um “qui-

asmo” (embora tenha estrutura similar), mas sim a tensão dialética entre as seções. 

119 O propósito da divisão em episódios (atos) e cenas não é o de atomizar o texto, mas sim de entender melhor a 

dinâmica viva da narrativa. (SKA, 2000, p. 33-36). 

120 Seria razoável seguir com a proposta de quatro episódios (em vez de três), separando-se as duas cenas finais 

que propomos. No entanto, entendemos que a estrutura da narrativa fica mais equilibrada em três atos. Richard 

Clifford, contudo, propõe três cenas no segundo ato e divide diferentemente as duas cenas finais (2004, p. 523). 

121 Alguns estudiosos preferem estender a cena até o v. 6, para que a primeira cena apresente os dois personagens 

principais. (BOS, 1988, p. 40; SKA et al., 2001, p. 49). 

122 Robert Alter (2007, p. 104-105) ensina que a combinação dos verbos “levantar-se” e “ir embora” é uma con-

venção bíblica que marca o final de um segmento narrativo. 
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narração direta que o cerca) e de cenário (Hirá e os informantes só aparecem no início; Judá e 

Tamar se deslocam). A segunda cena do ato (cena 4) tem um aspecto cômico e se inicia no v. 

20, sem indicador temporal, mas com mudança de personagens: Tamar sai de cena e Hirá rea-

parece para ajudar Judá a localizar a prostituta cultual. O foco volta a Judá nesta cena. 

O ato final possui duas cenas. A primeira cena (cena 5) revela o clímax da trama e sua 

resolução; inicia-se no v. 24 com o indicador temporal “após cerca de três meses”. A cena foca 

em Judá, que recebe relato da gravidez de Tamar, emite um julgamento sumário, mas diante 

das evidências a declara redimida. De forma sucinta, termina no v. 26 comentando sobre o 

relacionamento entre Judá e Tamar. A cena final (cena 6) traz um epílogo após o clímax que 

complementa a resolução da narrativa. Ela se inicia no v. 27, com o indicador temporal “Ora, 

na hora do parto...”, e descreve o nascimento dos gêmeos. O foco volta a Tamar, e Judá sequer 

é mencionado. 

A estrutura final do enredo fica assim: 

 Cena 1: A formação da família de Judá (v. 1-5) 

 Cena 2: A desestruturação da vida de Tamar (v. 6-11) 

 

 Cena 1: O estratagema de Tamar (v. 12-19) 

 Cena 2: A fracassada tentativa de Judá (v. 20-23) 

 

 Cena 1: O reconhecimento de Judá (v. 24-26) 

 Cena 2: A recompensa de Tamar (v. 27-30) 

 

Percebe-se, pois, que o enredo se desenvolve gradualmente em um crescente suspense 

sobre o destino de Tamar, chegando a um clímax em que ela expõe o erro de Judá e ele assume 

a sua culpa (v. 26). Judá e Tamar são os protagonistas do enredo, com participações equilibra-

das, mas Judá se torna mais relevante na posterior macronarrativa (Gn 43–46). (WÉNIN, 1999, 

p. 270). Investigaremos a seguir o conteúdo de cada cena identificada. 

2.1.2 Descrição das cenas 

Uma vez delimitadas as seis cenas que compõem a narrativa, analisaremos agora as 

peculiaridades de cada cena, para compreendermos a essência da história. Para facilidade de 

consulta, repetimos o texto da tradução literária definida anteriormente em cada cena, desta vez 

com a indicação dos versículos acrescentados pela tradição ao texto original. Para facilidade de 

referência posterior, numeramos as cenas sequencialmente de 1 a 6. 

ATO I 

ATO II 

ATO III 
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PRIMEIRO ATO 

O início da narrativa é geralmente denominado de “exposição”. Serve como uma in-

trodução à ação descrita na narrativa, suprindo o contexto, apresentando os personagens e sua 

situação, as relações entre eles e outros detalhes necessários à história. O texto bíblico, em geral, 

é bastante sucinto, revelando apenas as informações que têm alguma função no desenvolvi-

mento da ação e que são úteis para a compreensão da história pelo Leitor-Modelo. (BAR-

EFRAT, 2004, p. 111,114). 

Em Gênesis 38, o primeiro ato começa com Judá saindo do local onde seus irmãos 

habitavam (v. 1) e termina com Tamar saindo do local onde Judá habitava (v. 11). Nos dois 

deslocamentos há uma piora da condição do personagem que sai. A exposição supre o ambiente 

para o desenvolvimento da ação posterior, apresenta todos os personagens principais e revela 

as tensões dramáticas que se estabelecem entre Judá e Tamar. O primeiro ato, pois, é bastante 

vívido e expressivo, embora rápido e sucinto.123 

Cena 1 
 1Ora, por esse tempo, desceu Judá apartando-se de seus irmãos. Ele se aproximou de um adula-

mita, cujo nome era Hirá. 2Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Xua, e a tomou por esposa e se 

uniu a ela. 3Esta engravidou e gerou um filho, a quem o pai chamou de Er. 4Novamente ela engravidou 

e gerou um filho, e a mãe o chamou de Onã. 5Outra vez gerou um filho, e o chamou de Xelá; ele estava 

em Keziv quando ela o teve.  

 

O texto não nos informa porque Judá escolheu este momento para se afastar de seus 

irmãos. Fica subentendida a possibilidade de ser uma reação aos acontecimentos do capítulo 37 

(a venda de José e o pesar inconsolável de seu pai Jacó).124 A narrativa também indica o casa-

mento de Judá com uma cananita, mas omite qualquer juízo explícito sobre esta união previa-

mente condenada nas narrativas patriarcais.125 Por meio de um mecanismo literário de omissão, 

o autor abre espaço para a interação do leitor, o qual deve chegar às suas próprias conclusões 

(STERNBERG, 1985, p. 186-190).126 

                                                 
123 Vamos contra a opinião de alguns estudiosos, os quais entendem que o trecho dos v. 1-11 é desnecessário para 

o entendimento da narrativa (WESTERMANN, 2002, p. 49) ou é mera enumeração contextual seca e sem fluidez 

(VON RAD, 1961, p. 352). 

124 É interessante observar que o capítulo 37 de Gênesis contém o maior número de ocorrências do vocábulo 

“irmão”: 21 vezes no texto hebraico, segundo o software Logos, dentre 202 ocorrências no livro. Gênesis vence 

de longe os demais livros bíblicos no uso deste vocábulo (1Crônicas vem em segundo lugar com 147 ocorrências 

e, depois, 1Reis com 82). Esta ênfase constante do livro nos relacionamentos familiares e este acúmulo do termo 

no contexto próximo (no cap. 37) reforçam o impacto do versículo inicial de Gênesis 38, que indica o afastamento 

de Judá “de seus irmãos” como mais outra quebra da fragilizada unidade familiar de Jacó.  

125 Conforme análise na seção “Relacionamentos familiares” do capítulo anterior (1.2.3).  

126 Na história da leitura deste texto, os comentaristas exploram bastante a lacuna deixada pelo narrador, tanto na 

questão do afastamento dos irmãos quanto na do casamento misto. O assunto é complexo e vários estudiosos 
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Depois de se estabelecer (v. 1), Judá vê uma canaanita, desposa-a e se une a ela (v. 2). 

Aos rápidos movimentos dele, segue-se uma sequência compacta de ações de sua esposa nos v. 

3-5 de engravidar, gerar e nomear filhos. A série é interrompida na primeira tríade pela ação de 

Judá em nomear seu primogênito (v. 3).127 A última menção a Judá nesta cena é a de que ele 

estava distante no momento do parto de seu último filho (v. 5).128 Assim, a narrativa corre sem 

paradas, estabelecendo rapidamente a descendência de Judá por meio de sete verbos para ele e 

nove para sua esposa,129 comprovando o que salienta Robert Alter:  

Na narração bíblica do essencial, os verbos tendem a ocupar um lugar domi-

nante, e, de vez em quando, nos deparamos com súbitas e densas concentra-

ções ou séries ininterruptas de verbos, geralmente ligados a um único sujeito, 

indicando uma intensidade, rapidez ou atividade deliberada e obstinada. (AL-

TER, 2007, p. 80)  

O narrador não nos informa sequer o nome da esposa de Judá ou os detalhes de seu 

noivado e vida conjugal. De fato, a filha de Xua aparece na história como figurante, pois seu 

papel se resume a conceber filhos para Judá e depois morrer (v. 12). Esta é uma técnica literária 

de distanciamento, indicando que o interesse de Judá está apenas na obtenção de descendência, 

e não na pessoa de sua esposa. (WENHAM, 1998, p. 366). Outra pista se revela no ato de 

nomeação dos recém-nascidos. Judá está presente no nascimento do primogênito, mas os dois 

filhos restantes são nomeados por sua mãe, sugerindo a ausência de Judá neste momento e seu 

                                                 
julgam pecaminosa esta atitude de Judá. (CLIFFORD, 2004, p. 524-525). Por exemplo, H. Leupold (1942, p. 977) 

assevera que Judá se afasta de seus irmãos por desgosto pelo tratamento dado a José e pela hipocrisia diante do 

pai. Philip Eveson (2001, p. 485) sugere que a “descida” de Judá também foi espiritual, devido à sua consciência 

culpada, o que culminou em seu casamento com uma cananita. Bryan Smith (2005, p. 161-162) infere que, neste 

rápido processo de distanciamento e procriação, Judá está tentando imitar o sucesso de seu tio Esaú, que também 

se afastou de sua herança espiritual e cultural por associação com os cananitas. H. Bräumer (2016, p. 184) é cate-

górico: “O afastamento de Judá da casa de seu pai está ligado ao afastamento do Deus de seus pais”; ele parece 

interpretar o verbo “descer” (yarad) como “separar-se (rad) de Deus (ya)”. 

127 John Emerton (1975) examina as variantes textuais do verbo “nomear” neste trecho. Ele sugere que as formas 

verbais eram iguais em uma versão anterior do texto, ou todos no feminino (como consta no Pentateuco Samari-

tano), ou todos no masculino (como na Peshita). Contudo, a crítica textual sugere que é mais provável ter havido 

uma uniformização dos verbos por parte dos escribas do que o inverso. O Texto Massorético, portanto, é preferível. 

128 Isso depende de como o texto é explicado, pois a tradução que adotamos é tão ambígua quanto o texto hebraico. 

A primeira possibilidade é entender que o pronome “ele” se refere a Judá, o qual estava em Keziv quando sua 

esposa pariu Xelá (Ou seja, Judá estava distante da esposa neste momento). Outra possibilidade é entender que o 

referente do pronome é Xelá; assim, o filho (e sua mãe) estava em Keziv no momento do parto, e nada se afirma 

sobre Judá. Uma terceira possibilidade é adotar a variante textual “ela estava”, o que coincide com a segunda 

interpretação apresentada. Ainda uma possibilidade final é entender o sujeito do verbo como neutro, indicando 

que a família toda estava em Keziv. Para prosseguirmos com a análise, optamos pela primeira possibilidade, que 

foi explicitada na tradução literária.  

129 Segundo o Texto Massorético da Bíblia Hebraica. O trecho contém 17 formas verbais no hebraico; descartamos 

o verbo inicial que estabelece o marcador temporal. Seguem-se cinco ações de Judá (v. 1-2), duas da esposa (v. 

3), outra de Judá (v. 3), mais seis da esposa (v. 4-5), e uma final de Judá (v. 5). A forma verbal final (v. 5) é um 

infinitivo que se refere à geração de Xelá por sua mãe. 
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possível desinteresse. A sentença parentética no final da cena agrava a situação, gerando um 

efeito de sentido de adicional distanciamento (físico e emocional) no seio da família.  

Outro ponto interessante nesta cena é que há seis referências a nomes masculinos 

(Judá, Hirá, Xua, Er, Onã, Xelá), reforçando o impacto do anonimato da esposa de Judá. É um 

relato característico do mundo patriarcal, dominado pelo sexo masculino. Embora a cena tenha 

mais ações da esposa do que de Judá, a função dela é a de mero instrumento procriador. So-

mente na cena seguinte o narrador introduz um nome feminino. (WUNCH, 2012, p. 793). Essa 

separação entre o mundo do homem e o da mulher se confirma pela análise do agrupamento 

verbal. Embora haja interação entre os dois mundos, como nos diálogos da cena 3 e 5, os verbos 

usados para as ações masculinas e para as ações femininas tendem a não se misturar no desen-

rolar da narrativa. (KOPTAK, 1997, p. 87-88). 

Finalmente, por que se menciona o local do nascimento de Xelá? Sabendo-se que Ke-

ziv significa “engano”,130 temos aqui provavelmente um prenúncio do posterior engano perpe-

trado por Judá, ao enviar Tamar para casa para esperar Xelá crescer (v. 11).131  

Ao final da análise, o leitor percebe o claro foco da cena em Judá. O ritmo dos acon-

tecimentos é rápido, sem emoções. O personagem Judá é retratado como frio, pois se distancia 

de seus irmãos e de sua família cananita. Parece ser alguém em busca de seus próprios interes-

ses, decidido, mas incapaz de construir relacionamentos significativos, como fica evidente pelo 

anonimato de sua esposa. Ela é um simples meio para se atingir um objetivo; não há momentos 

significativos na vida familiar de Judá. O leitor entende o ambiente configurado e aguarda a 

crise que se prenuncia. (GUNN; FEWELL, 1993, p. 54). 

Cena 2 
 6Então, Judá tomou esposa para seu primogênito Er; seu nome era Tamar. 7Mas Er, o primogê-

nito de Judá, era perverso aos olhos de Javé, por isso este o fez morrer. 8Então Judá disse para Onã: 

– Una-se à sua cunhada e cumpra a lei do levirato, para suscitar descendência a seu irmão.  
9Todavia, Onã sabia que a descendência gerada não seria considerada dele. Por isso, quando se 

unia à sua cunhada, derramava por terra  seu sêmen, para não gerar descendência a seu irmão. 10Porém, 

o que ele fazia era perverso aos olhos de Javé, por isso este também o fez morrer. 11Sendo assim, Judá 

disse para sua nora Tamar: 

– Permaneça viúva morando na casa de seu pai até que meu filho Xelá cresça.  

Pois ele pensou: “Senão ele morrerá também, como seus irmãos”. Assim foi Tamar e passou a 

habitar na casa de seu pai. 

 

De imediato, percebemos que o narrador pula outros eventos da vida familiar de Judá, 

                                                 
130 Veja a análise do vocábulo na seção “Nomes significativos” do capítulo anterior (1.2.1). 

131 Claus Westermann entende que a nota sobre Keziv indica um substrato independente incorporado à narrativa, 

pois, para ele, “a informação é desnecessária para a narrativa posterior” (2002, p. 51, tradução nossa). 
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indo direto ao momento em que Er está em idade núbil (v. 6). Judá, como patriarca responsável, 

assume a iniciativa e encontra esposa para o seu filho. A cena enfatiza a posição de Er como 

primogênito (v. 6), repetindo a informação no v. 7. Tamar adentra a história de maneira passiva, 

como esposa escolhida para Er.  

“Er errou”,132 porém, e Javé o matou (v. 7). Sendo um personagem figurante, o narra-

dor não especifica quais foram as ações de Er consideradas más. Judá parece ter pressa na am-

pliação de sua descendência. A narrativa nada menciona sobre o seu pesar, nem sobre o enterro 

de Er. Passa-se imediatamente ao passo subsequente: Onã precisa cumprir o levirato,133 assu-

mindo o lugar do irmão para garantir descendência para Er. Judá é objetivo em sua ordem para 

o filho, revelando a sua preocupação em gerar descendência (v. 8). Mas Onã se recusa a obe-

decer; embora possivelmente pudesse ter declinado da responsabilidade, ele usufrui do repetido 

relacionamento sexual com Tamar sem cumprir a sua função de engravidá-la. O narrador onis-

ciente134 revela a motivação interior de Onã, a qual esclarece sua decisão de praticar o coitus 

interruptus.135 De modo mesquinho, ele não queria gerar descendência para seu irmão para não 

repartir a herança (v. 9).136 Diante da importância da descendência, para Judá e para o narrador, 

a ação de Onã é má e intolerável;137 Javé o faz morrer também (v. 10).  

O personagem divino Javé, apenas implícito no restante da narrativa, age resoluta-

mente nos casos de Er e de Onã. Isso gera o efeito de sentido de que a maldade deles era real-

mente problemática (cf. Gn 18). Novamente a narrativa nada comenta sobre o pesar de Judá, 

nem sobre o enterro de Onã. O objetivo do narrador é o de revelar que a morte dos dois filhos 

de Judá se deve ao próprio pecado deles, e não à ação de Tamar, dando ao leitor ciência de algo 

                                                 
132 Conforme a explicação sobre o trocadilho na seção “Nomes significativos” do capítulo anterior (1.2.1). 

133 A lei do levirato é elucidada na seção “Relacionamentos familiares” no capítulo anterior (1.2.3). 

134 Esta característica do narrador será mais explicada na análise da sua visão ideológica, mais adiante (2.4.3). 

135 Baeando-se em paralelos do Antigo Oriente Próximo e de culturas primitivas, P. Grelot (1999) sugere uma 

tradução diferente do original, na qual Onã percebe que é infértil e derrama seu sêmen na terra como um ritual 

mágico de fertilidade (p. 154). Javé o teria feito morrer pelo meio errado escolhido (p. 155). O texto, porém, 

dificilmente dá respaldo às correlações encontradas por Grelot. Já C. Devine (1942) defende a interpretação cató-

lica de que Onã foi morto por agir “contra a natureza”, desperdiçando seu sêmen na terra. Porém, o católico F. 

Dattler (1984, p. 192) nega que o pecado fosse moral; antes, foi um crime social.  

136 Ester Fuchs (1989) faz uma vívida crítica à representação das mulheres na Bíblia, concluindo que nela a mulher 

nunca é caracterizada como capaz de não desejar ter filhos. Pelo contrário, o desejo por filhos é sempre atribuído 

às figuras femininas (p. 162). 

137 Victor Hamilton (1995, p. 436) argumenta que Onã peca de múltiplas formas: por não cumprir o levirato, por 

repetir a ofensa continuamente, por cobiçar a herança do irmão, e por fingir cumprir sua responsabilidade. A mai-

oria dos intérpretes atuais entende que a condenação não é ao ato em si (o coito interrompido), mas à motivação 

de Onã. (MANGUM; CUSTIS; WIDDER, 2013). Além disso, a maioria dos comentaristas protestantes históricos 

concorda que o texto nada tem a ver com a masturbação. (BRÄUMER, 2016, p. 186). 
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que Judá desconhece. (MCKEOWN, 2008, p. 166). Assim, configura-se aqui o mecanismo li-

terário da ironia, que é uma incongruência de conhecimento, valores ou ponto de vista. (GUNN; 

FEWELL, 1993, p. 74). Para B. Uspensky, “a ironia ocorre quando falamos de um ponto de 

vista, mas fazemos uma avaliação a partir de outro ponto de vista; assim, para a ironia, a não-

concorrência de pontos de vista nos diferentes níveis é um requisito necessário” (1973, p. 103, 

tradução nossa). 

Embora a princípio Judá prometa a Tamar que Xelá cumprirá o levirato quando chegar 

à idade apropriada (v. 11), o narrador onisciente revela seus pensamentos ansiosos, que o leitor 

sabe que são infundados. Agora o leitor passa a ter ciência de elementos que Tamar desconhece: 

Judá desconfia da culpa dela na morte dos filhos.138 A preocupação de Judá ainda é com a sua 

descendência: morreria também Xelá se ele casasse com Tamar? Crendo na promessa enganosa 

feita por Judá, Tamar se submete passivamente a voltar à casa de seu pai para aguardar o cum-

primento da promessa. Sua situação se complica, pois ela é uma viúva comprometida, sem a 

liberdade de buscar outro marido para si.139 

É interessante observar que o enredo não segue a situação comum nas narrativas pa-

triarcais, na qual a mulher é indicada como a fonte de esterilidade e a barreira para o cumpri-

mento da promessa da descendência, enquanto o homem é aquele que crê na promessa divina 

e ora por seu cumprimento. Aqui são os homens que se revelam como impedimento à bênção 

patriarcal de posteridade: primeiro Er, depois Onã, e por último Judá (impedindo o acesso a 

Xelá). Além disso, aqui ninguém recebe promessas, nem intercede pelo seu cumprimento. 

O efeito de sentido produzido pela cena é o de solidariedade e de compaixão para com 

Tamar e o de desgosto crescente para com Judá. Tamar passa por dois casamentos com homens 

maus e agora é enganada pelo sogro. Até aqui ela não tem voz nem ação ativa; é apenas vítima. 

A explicitação de sua situação como “nora” (v. 11) de Judá, neste ponto, reforça o suposto 

compromisso dele de fazer cumprir o levirato e parece indicar a desaprovação do narrador 

quanto ao agir dele. Ao se findar a cena, o leitor confirma a sua impressão inicial sobre Judá: 

ele é frio e distante, sem emoções familiares; age segundo o seu próprio interesse, centrado na 

busca de posteridade. Judá parece cego às falhas dos filhos, mas facilmente culpa Tamar pela 

morte deles. Decide com determinação, mas é enganoso em sua motivação. 

                                                 
138 Mordechai Friedman (1990) investiga a superstição pagã de que certas mulheres causam a morte de seus mari-

dos, sugerindo que esta narrativa combate esta ideia no mundo patriarcal. 

139 Conforme a explicação sobre a situação das viúvas no mundo patriarcal na seção “Relacionamentos familiares” 

do capítulo anterior (1.2.3). 
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SEGUNDO ATO 

Como assevera Shimon Bar-Efrat, “as informações na exposição frequentemente ser-

vem para enfatizar questões importantes ou para sinalizar significados implícitos” (2004, p. 

117, tradução nossa). O primeiro ato (v. 1-11) indicou claramente a importância da geração de 

descendência para a narrativa, ao mesmo tempo em que revelou o impasse inicial da trama: 

Tamar é descartada como opção para este objetivo, e o relacionamento familiar de Judá não 

parece promissor quanto à geração de outros filhos.  

Este segundo episódio desenvolve a complicação da trama configurada na exposição 

inicial. “Na complicação, usualmente se encontram diferentes tentativas de se resolver o pro-

blema ou conflito, as diversas etapas da jornada ou da transformação, os diversos caminhos 

para se aproximar da verdade” (SKA, 2000, p. 25, tradução nossa). Aqui a iniciativa para trans-

por o impasse é claramente de Tamar, que finaliza a primeira cena deste ato já grávida. A se-

gunda cena ameniza a tensão narrativa, postergando o clímax e estimulando a curiosidade do 

leitor quanto aos itens deixados com a “mulher”. 

Cena 3 
 12Depois de muitos dias, morreu a filha de Xua, mulher de Judá. Ora, consolado após seu período 

de luto, Judá subiu até os tosquiadores de seu rebanho em Timná, junto com Hirá, seu amigo adulamita. 
13E avisaram a Tamar: 

  – Veja! Seu sogro está subindo a Timná para tosquiar seu rebanho e festejar.  

  14Então, ela tirou sua roupa de viúva, cobriu-se com um véu, tapou todo o rosto, e se assentou 

na entrada de Enaim, no caminho para Timná. Afinal de contas, ela percebera que Xelá havia crescido, 

mas ela não lhe havia sido dada como esposa. 15Ora, quando Judá a viu, achou que fosse uma prostituta, 

embora ela estivesse com o rosto coberto. 16Então, aproximou-se dela no caminho, sem perceber que 

era sua nora:  

  – Por favor, deixe-me unir a você...  

  – O que você me dará para se unir a mim? 

 17 – Enviarei um cabrito do rebanho. 

  – Sim, se você me der uma garantia até o enviar. 

 18 – Que garantia posso dar a você? 

  – Seu selo, seu cordão e o cajado que está na sua mão. 

  Desta forma, Judá os deu para ela e se uniu a ela; e ela engravidou dele. 19Então, ela se levantou, 

foi-se dali, tirou seu véu e recolocou suas roupas de viúva. 

 

Esta cena se inicia com um indicador temporal, “depois de muitos dias”. Obviamente, 

isto indica que se passou um bom período de tempo desde o final da última cena; contudo, como 

indica o v. 14, a situação de Tamar não se alterou. A situação de Judá, porém, mudou bastante: 

sua esposa faleceu (v. 12) e ele cumpriu o seu período de luto, voltando aos seus afazeres habi-

tuais. Apesar de não registrar o pesar de Judá pelos filhos, o narrador registra o seu luto pela 

esposa, com o objetivo de sinalizar que Judá está disponível para novos relacionamentos. Esta 
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informação é significativa, tendo em vista o precedente estabelecido por seu avô e por seu bi-

savô. Diante da morte de Sara, o filho Isaque foi consolado por meio do casamento com Rebeca 

(Gn 24.67) e o viúvo Abraão em seguida desposou outra mulher (no versículo seguinte, 25.1).140 

O Leitor-Modelo provavelmente espera que a disponibilidade de Judá se converta em novo 

casamento que possa lhe gerar outros filhos. Surpreendentemente, Judá não busca outra esposa, 

e sim uma prostituta. (CLIFFORD, 2004, p. 524). 

Uma sutil ironia da narrativa é a apresentação de um romance distorcido. A cena-pa-

drão de noivado à beira do poço141 apresenta um herói que vai para outra terra em um momento 

crítico de sua vida e se casa com uma estrangeira. Ele encontra sua donzela à beira de um poço, 

realiza um ato impressionante e obtém a permissão do pai dela para o casamento. No caso de 

Judá, há elementos similares: ele sai de sua terra (v. 1) e desposa uma estrangeira (v. 2); con-

tudo, ela morre (v. 12). Ele encontra nova estrangeira142 na “abertura dos dois poços” (Enaim), 

mas desta vez obtém sexo sem compromisso com uma viúva (v. 18), que ele pensa ser uma 

prostituta (v. 15). No final, há geração de filhos por meio deste “romance” (v. 27-30). Para 

Robert Alter, aqui “provavelmente temos um tipo de alusão desfigurada à cena-padrão de noi-

vado” (2004, p. 216, tradução nossa).143 O leitor estranha o desenrolar inesperado da história, 

porém isso desperta ainda mais a sua atenção.  

Por que Tamar esperou até este momento para agir? A cena anterior indica que ela 

creu na promessa de Judá, mas finalmente percebeu que tinha sido enganada (v. 14). Além 

disso, devido à morte de sua esposa, o próprio Judá passa a ser uma opção para o cumprimento 

do levirato. (VON RAD, 1961, p. 354). Sabendo que ele estava carente e a ocasião era apropri-

adamente festiva,144 Tamar coloca em ação o seu estratagema. A narrativa sugere um contraste 

marcante entre a situação de Tamar, uma viúva sem posição social isolada na casa de seu pai, 

                                                 
140 O mesmo termo hebraico (“consolou-se”) é usado para Davi após a morte do seu filho (2Sm 12.24), e ele 

também se consola buscando o relacionamento sexual. 

141 Robert Alter (2007, p. 79-101) indica três exemplos desta cena-padrão: Isaque (por meio do servo Eliezer) e 

Rebeca (Gn 24.10-61), Jacó e Raquel (Gn 29.1-20), Moisés e Zípora (Êx 2.15-21). Depois trabalha duas fortes 

modificações dela: Boaz e Rute (Rt 2), e Saul procurando Samuel (1Sm 9.11-12). 

142 O texto é ambíguo quanto à etnia de Tamar (MENN, 1997, p. 54), mas provavelmente o Leitor-Modelo a 

classificaria como uma cananita também. No entanto, os comentaristas judaicos posteriores preferem argumentar 

que ela era de Harã, sendo assim uma arameia. 

143 Johanna Bos (1988, p. 39) prefere entender a narrativa como uma contra-cena-padrão à cena-padrão de noivado, 

na qual a mulher se move para o centro da narrativa para mudar o curso dos eventos e alcançar sucesso. De qualquer 

forma, a alusão ou a referência em Gn 38 à cena-padrão de noivado indica que Tamar é a potencial noiva que pode 

gerar filhos ao herói da narrativa. 

144 Conforme a análise da tosquia das ovelhas, na seção “Relacionamentos sociais” do capítulo anterior (1.2.4). É 

possível que esta fosse uma viagem rotineira para Judá, rota conhecida por Tamar (ASTOUR, 1966, p. 192-193). 
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e a disposição de Judá, que comemora a vida com Hirá sem cumprir a sua promessa a Tamar. 

Após o movimento de Judá, é Tamar quem assume o centro do palco. Antes passiva e 

inativa, agora Tamar é o sujeito de diversos verbos e se revela desenvolta em seu diálogo com 

Judá. As duas sequências quádruplas de verbos (nos v. 14 e 19) descrevem as ações dela em 

rápida sucessão; o narrador enfatiza a agilidade e a iniciativa de Tamar. Mas o ritmo da narrativa 

é reduzido, pois os verbos se concentram nos detalhes do disfarce de Tamar, destacando a mu-

dança de identidade assumida por ela – de viúva a mulher disponível (embora Judá assuma que 

ela era uma “prostituta”) e de volta a viúva. As duas sequências enquadram o diálogo que con-

duz a transação (v. 15-18) por meio de uma correspondência inversa (em um padrão AB-

CDD’C’B’A’): ela despiu-se (A), cobriu-se com o véu (B), tapou-se (C), assentou-se (D); depois ela 

levantou-se (D’), foi-se (C’), tirou o véu (B’), vestiu-se (A’).145  

Nesta cena, há uma inversão de papéis: a vítima reage vitimando seu vitimador, o en-

ganador é enganado. Tamar precisa agir para corrigir uma injustiça social, pois está consciente 

da falha de Judá em cumprir sua promessa. Mieke Bal (1988, p. 148-150) insiste que Tamar 

não inicia o engano, mas apenas reage ao engano sofrido; a iniciativa dela visa trazer a verdade 

à luz, e a sexualidade é uma das suas armas disponíveis. Como preço por sua sexualidade, ela 

adquire os símbolos do poder patriarcal de Judá (v. 18); ele perde a capacidade de mentir. Tamar 

vence, pois ela revela a verdade quando Judá tenta novamente usar seu poder para silenciá-la 

de vez (v. 24). E, ao vencer, não prejudica Judá, mas o salva de ficar sem descendência. 

O narrador usa alguns artifícios literários para enfatizar a oposição entre a cegueira de 

Judá e a arguta percepção de Tamar. Por um lado, Tamar percebeu o engano perpetrado por 

Judá (v. 14). Depois, ela se posiciona na “abertura de olhos” (trocadilho com a “entrada de 

Enaim”),146 indicando o início da educação de Judá. O foco da ação de Tamar está na demons-

tração didática: mostrar a solução é mais eficiente do que contar. O alvo dela é corrigir a per-

cepção de Judá quanto à sua decisão errônea. (BAL, 1988, p. 150; 1987, p. 102). Por outro lado, 

Judá “viu” Tamar (v. 15), mas assume que ela era uma prostituta; o texto deixa claro que a 

conclusão foi de Judá. Ele vê sem perceber. Além disso, Judá não a reconhece como sua nora 

                                                 
145 O contraste entre tapou-se e foi-se não é aparentemente claro. O verbo yalap (“tapou-se”) pode indicar cobrir-

se ou desfalecer (KOEHLER; BAUMGARTNER, 2000, p. 836). Sugerimos que indica aqui um movimento de se 

fechar em si mesmo, que conduz a uma posição estacionária. Assim, o verbo halak (“foi-se”) indica o movimento 

contrário de ir, partir, sair de si mesmo, que conduz a uma posição dinâmica. Contudo, em caso de discordância 

sobre esta correlação, pode-se sugerir um quiasmo ABCC’B’A’ entre as duas sequências, ignorando este par es-

pecífico de verbos. Victor Matthews (2008, p. 38) prefere um padrão concêntrico ABCB’A’, reservando o último 

verbo para uma sugestão de ascensão social de Tamar (p. 47).  

146 Conforme a análise da expressão na seção “Nomes significativos” do capítulo anterior (1.2.1). 
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(v. 16), apesar do diálogo travado.147 O narrador reforça ironicamente a falta de percepção do 

patriarca: ele a “conhece” carnalmente, mas não a reconhece ainda.148 Finalmente, fica evidente 

a falta de noção de Judá, que não percebe as implicações de sua impetuosidade, ao deixar ob-

jetos identificadores pessoais como penhor para o serviço sexual desejado. Ele não tem a menor 

ideia do que está acontecendo. (BOS, 1988, p. 45-46). 

O diálogo entre Judá e Tamar diminui o ritmo da narrativa, retratando com detalhes 

uma eficaz transação comercial. Contra a ideia de uma sedução por parte de Tamar, o texto 

deixa claro que é Judá quem se aproxima dela e faz uma súplica insistente (v. 16). (WILLIAMS, 

1993, p. 58). Ele parece ansioso pela oportunidade de um relacionamento sexual, o que a nar-

rativa já antecipava ao mencionar a morte da esposa e o tempo de luto. Sua fala é direta e 

objetiva: ele a chama para o intercurso sem rodeios, indicando seu forte desejo. Tamar, por sua 

vez, age com calma e frieza, conduzindo a transação com maestria. Ela pede pagamento, mas 

incita a necessidade sexual de Judá ao reforçar a possibilidade do intercurso: “o que você me 

dará para se unir a mim?”. Por um lado, o leitor é induzido a imaginar Judá salivando de ante-

cipação e ávido para se satisfazer sexualmente. Suas habilidades como homem de negócios se 

esvaem diante da provocante tentação à sua frente, e talvez estivessem prejudicadas pelo con-

sumo de vinho na festa da tosquia.149 Por outro lado, a narrativa apresenta Tamar concentrada 

em seu objetivo, paciente e hábil em sua negociação, calculando os riscos da empreitada. Ela 

controla a cena e controla Judá.150 

                                                 
147 Alguns comentaristas entendem que o texto visa justificar o patriarca em sua abordagem de Tamar, livrando-o 

de uma possível acusação de incesto. No entanto, parece mais clara e importante a ênfase do texto na falta de 

percepção do protagonista. 

148 Rachel Adelman (2012) trabalha, em três narrativas bíblicas, este elemento de falta de percepção do personagem 

(desconhecimento produzido pelo engano), que posteriormente culmina em um momento climático de reconheci-

mento. Na narrativa em estudo, este momento acontece nos v. 25-26, com clara ênfase no verbo “reconhecer”. 

Veja a análise do terceiro ato mais adiante. 

149 Veja as possibilidades levantadas na seção “Relacionamentos sociais” do capítulo anterior (1.2.4). Se Hirá 

estivesse junto com ele, seria possível pensar em outras garantias. Com um pouco mais de paciência, ele poderia 

ter combinado um encontro para um pouco depois, quando pudesse oferecer pagamento à vista. Todavia, sua 

ansiedade e desejo o dominaram e, aos olhos de qualquer leitor sensato, ele fez uma péssima transação: cara e 

arriscada. James Kugel (2006, p. 172) sugere, a partir de sua leitura de 49.11-12, que Judá era conhecido por beber 

muito vinho. Veja também Ester Fuchs (2000, p. 73-79). 

150 É interessante observar a repetição do verbo “dar” no diálogo. De fato, as duas ocorrências anteriores no capí-

tulo indicam que alguém não deu a Tamar o que lhe era devido (v. 9, Onã recusa seu sêmen; v. 14, Judá recusa 

Xelá). Agora ela exige que Judá lhe dê algo (v. 16, pagamento; v. 17, garantia; v. 18, objetos específicos). De fato, 

Judá acaba dando a Tamar (v. 18; o texto hebraico não especifica o objeto direto do verbo) os próprios meios para 

que ela se tornasse aceita como geratriz dos seus herdeiros. No reconhecimento climático (v. 26), Judá confessa 

que não a havia dado por esposa a Xelá. Essa “má vontade” em dar fica reforçada pela escolha do narrador em 

salientar que Judá “tomou” esposa para si (v. 2) e para Er (v. 6), e depois enviou Hirá para “tomar” o penhor de 

volta. (BOS, 1988, p. 43). Contudo, “tomar” uma mulher parece ser mais fácil do que “tomar” o penhor de volta. 

(ANDREW, 1993, p. 264). 
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Judá oferece pagamento aparentemente excessivo (v. 17), o que reforça a ideia de seu 

desejo ardente pela consumação do intercurso. Tamar sabiamente pressiona, exigindo uma ga-

rantia. O texto revela um Judá disposto a qualquer coisa para atingir o seu prazer imediato; ele 

se dispõe a dar o que ela quiser (v. 18). Tamar usa a oportunidade para sua vantagem, pedindo 

objetos valiosíssimos: os itens de identificação pessoal de Judá (selo, cordão e cajado).151 Findo 

o diálogo, o narrador volta a apresentar uma rápida sucessão de verbos, aumentando o ritmo da 

cena: Judá pagou, consumou o ato e Tamar concebeu. Novamente não há romance nas relações 

de Judá, apenas satisfação sexual que gera concepção de vidas, o que é bastante óbvio em uma 

cena de prostituição; todavia, isso aprofunda a nossa percepção de Judá. A cena finda com a 

sequência de verbos que sinalizam o retorno de Tamar à sua situação de viuvez (v. 19).152 

Ao final da cena, o leitor tem uma nova apreciação dos personagens Judá e Tamar. O 

enredo fica em suspense, pois Judá sem saber cumpre o levirato. Tamar retorna à sua vida nor-

mal, mas está grávida, algo que o narrador compartilha com o leitor, mas que Judá ainda não 

sabe. O que acontecerá quando esta gravidez ficar evidente? 

Cena 4 
 20Judá enviou o cabrito por meio de seu amigo adulamita, para recuperar a garantia das mãos da 

mulher, mas este não a encontrou. 21Ele, pois, perguntou aos homens do lugar: 

  – Onde está a prostituta cultual, que estava em Enaim, ao lado do caminho? 

  – Não tinha nenhuma prostituta cultual aqui, disseram.  
22 Ao retornar a Judá, Hirá relatou: 

  – Não a encontrei; além disso, os homens do lugar disseram: “Não tinha nenhuma prostituta 

cultual aqui”. 
23  – Que ela fique com tudo, senão seremos menosprezados em público. Veja! Enviei-lhe este 

cabrito, mas você não a encontrou – retrucou Judá.  

 

Esta cena parece transcorrer pouco depois da anterior, e é relatada com foco em Judá. 

Ele envia seu amigo Hirá para efetivar o pagamento prometido e reaver seus itens de identifi-

cação pessoal (v. 20). Hirá pergunta ao povo local sobre a “prostituta cultual”, mas ninguém 

tinha visto uma prostituta cultual por ali (v. 21).153 A narrativa tem efeito cômico e irônico, pois 

o leitor sabe que Tamar não era prostituta e que o povo local está certo. Além disso, este breve 

e vívido interlúdio explica que Tamar “sumiu do mapa” e manteve os objetos de Judá consigo. 

                                                 
151 Conforme a explicação oferecida na seção “Relacionamentos sociais” do capítulo anterior (1.2.4). Judá deve 

ter deduzido que, devido à importância destes objetos para ele e à sua necessidade para transações comerciais, isso 

garantiria à mulher o rápido pagamento do que fora prometido. Entregar os símbolos de sua identidade patriarcal 

simboliza outro movimento de Judá em se distanciar dos valores de seu clã. (LAMBE, 1999, p. 57). 

152 O narrador registra o rápido retorno de Tamar às suas vestes de viuvez para enfatizar que o objetivo dela não 

era a prostituição. (JEANSONNE, 1990, p. 103). 

153 Conforme a explicação sobre “prostituta” e “prostituta cultual” e seu uso em referência a Tamar na seção “Re-

lacionamentos sociais” do capítulo anterior (1.2.4).  
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(WESTERMANN, 1987, p. 269). 

Tamar não é especificada por seu nome em toda esta cena. A relação com ela é impes-

soal: “a mulher”, “a prostituta cultual”. Tal como na cena anterior, a partir do momento em que 

Tamar disfarça sua identidade (v. 14), ela é objetificada como instrumento de prazer sexual. 

Ademais, isso enfatiza a falta de percepção de Judá, que ainda ignora que havia se encontrado 

com a sua nora. (BERLIN, 2005, p. 60-61). 

A cena toda podia se resumir à primeira sentença (v. 20), mas o narrador a alonga. 

Hirá retorna a Judá sem sucesso e relata o acontecido (v. 22). O narrador faz questão de repetir 

com detalhes a fala dos moradores locais, enfatizando a informação. Observe a tripla repetição 

do verbo “encontrar” neste trecho.154 Primeiro o narrador informa que Hirá não encontrou a 

prostituta (v. 20); depois Hirá afirma o mesmo a Judá (v. 22); finalmente, Judá reforça a “falha” 

de Hirá dizendo que ele não a havia encontrado (v. 23). Em nenhum momento os personagens 

discutem as possibilidades de erros de comunicação (como a questão dos termos “prostituta” e 

“prostituta cultual”) ou de outras causas que levaram a esta situação. O narrador parece sugerir 

a ideia de que não é hora de encontrar Tamar, porque ainda não há evidências da sua gravidez.155  

A insistência no desencontro revela o tema estratégico do perdido e encontrado, que é 

comum na comédia. (RYKEN, 1984, p. 82). Aqui Judá (por meio de Hirá) “perde” a mulher e, 

consequentemente, os seus objetos pessoais. Além disso, o fracasso de Judá ao enviar seu ca-

brito a Tamar salienta o contraste do sucesso posterior de Tamar, ao enviar a Judá seus objetos 

pessoais (v. 25).156 Novamente se reforça a caracterização de Judá como aquele que não per-

cebe, não vê, não encontra o que procura.  

O versículo final da cena demonstra a real preocupação de Judá: ele busca ser justo e 

procura quitar sua dívida, cumprindo sua palavra, mas não a ponto de se ridicularizar perante 

os seus semelhantes. Judá até aqui é retratado como alguém preocupado com seus próprios 

interesses e reputação. Em sua própria opinião, algo que ele fez não era honroso – quer o inter-

curso sexual com uma prostituta, quer a insensata transação comercial – e ele prefere que não 

                                                 
154 É interessante observar que nenhum dos diversos estudiosos consultados comenta sobre o uso da técnica de 

repetição nesta cena, simplesmente ignorando o relato de Hirá a Judá e o triplo uso de “encontrar”. M. Sternberg 

(1985, p. 186-190), contudo, salienta que a repetição com variação pode ser muito significativa para a caracteriza-

ção de um personagem. 

155 Sou grato ao prof. Leonel esta percepção quanto ao possível motivo desta insistência textual. 

156 O verbo “enviar” é usado 5 vezes em Gênesis 38: nos v. 17 (2 vezes), 20, 23 e 25. Nas quatro primeiras ocor-

rências, o verbo se refere ao cabrito que Judá deveria enviar a Tamar. A última ocorrência se refere ao envio da 

mensagem de Tamar a Judá, juntamente com os seus objetos pessoais. 
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se mexa mais no assunto (v. 23) para não ser julgado pelas pessoas, mesmo com a consequente 

perda de objetos valiosos. (CALVINO, 2010, v. 2, p. 285). Talvez ele tenha enviado Hirá, em 

vez de ir pessoalmente, porque se sentia culpado. Gera-se aqui novo efeito irônico, pois o leitor 

já formou a sua opinião sobre o personagem Judá. O narrador mostra como Judá se preocupa 

em cumprir a sua promessa à prostituta (com a qual se relacionou por breve tempo), enquanto 

deixa de cumprir a sua promessa à sua nora (com quem teve um relacionamento familiar mais 

duradouro). A ironia narrativa é ainda maior porque o leitor sabe que é a mesma pessoa que 

está no lado recebedor das duas promessas. 

Assim, Judá termina a cena preocupado com a sua justiça própria. Desta forma, ele 

racionaliza e se justifica. Primeiramente, ele socializa a sua vergonha (note o plural “seremos”, 

v. 23), associando Hirá consigo no possível menosprezo público. Em segundo lugar, Judá 

afirma que foi fiel à sua palavra – afinal, ele “enviou” o cabrito, como havia prometido – e 

declara-se livre de sua obrigação. Finalmente, joga a culpa parcialmente sobre Hirá, pois foi 

este quem não encontrou a prostituta. Judá se considera alguém de boa reputação, um justo que 

age corretamente com as pessoas, mas o leitor agora conhece suas motivações internas. Diante 

do efeito cumulativo dos eventos da narrativa até aqui, o leitor aguarda com expectativa o des-

fecho da tensão gerada entre Judá e Tamar. 

TERCEIRO ATO 

O último ato desta narrativa finaliza a história de Judá e Tamar. A primeira cena al-

cança o clímax da tensão construída quando a gravidez de Tamar é descoberta e sua vida fica 

ameaçada, devido à sentença de morte dada por Judá. Mas esta cena também apresenta a sim-

ples e brilhante resolução da tensão, pela apresentação dos objetos pessoais de Judá e por seu 

reconhecimento de paternidade. Isso, afinal, também resolve o problema inicial identificado: a 

geração de uma descendência para Judá.  

A resolução de um conflito narrativo, segundo Aristóteles (2004, p. 61-62), pode se 

dar por peripécia (grego peripeteia, “reversão”) ou por anagnórise (grego anagnorisis, “reco-

nhecimento”), ou ambos combinados. No enredo de ação, a peripécia indica uma reversão das 

expectativas, de forma que há uma súbita mudança na situação, do conflito infeliz para a solu-

ção feliz (ou ao contrário). No enredo de conhecimento, a resolução ocorre por anagnórise, que 

é um momento de revelação ou recuperação de um conhecimento, em geral através de elemen-

tos simbólicos, que altera substancialmente o futuro do enredo. Elimina-se a ignorância dos 

personagens que gerou a tensão narrativa, por meio de uma irônica revelação de identidades, a 
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qual frequentemente consiste em “desvelar a existência de laços familiares entre os protagonis-

tas” (MOISÉS, 2004, p. 23). O passado é revisto e compreendido de forma diferente à luz da 

verdade apresentada. (SKA, 2000, p. 27-29; LAMBE, 1999, p. 57; KRUSCHWITZ, 2012, p. 

388-390). 

Na resolução do enredo de Gênesis 38, encontramos a anagnórise no v. 26, quando 

Judá identifica os elementos apresentados por Tamar, admite sua responsabilidade na gravidez 

dela, confessa a sua culpa quanto ao levirato, e ainda reconhece que Tamar agiu corretamente. 

De fato, o reconhecimento produz um início de transformação de caráter do personagem, com 

base na escolha crítica e moral feita por Judá. É uma epifania ética. (ADELMAN, 2013, p. 52-

54). Além disso, a revelação produz também uma peripécia, pois cancela-se a sentença de morte 

de Tamar e ela prossegue para alcançar seu objetivo: a geração de filhos. 

A última cena da narrativa é um epílogo. Este desfecho introduz uma pequena tensão, 

pois Tamar está grávida de gêmeos. Mas ela logo se resolve, pois os filhos nascem bem. Ao 

mesmo tempo, oferece um vínculo importante (o nascimento de Perez) que será desenvolvido 

em narrativas subsequentes. 

Cena 5 
 24Após cerca de três meses, relataram a Judá: 

  – Sua nora Tamar se prostituiu. Veja! Ela ficou grávida por suas prostituições. 

  – Tragam-na para fora para que seja queimada viva! ordenou Judá.  

  25Ao ser trazida para fora, Tamar mandou dizer a seu sogro: 

  – Eu engravidei do homem a quem pertencem estas coisas. Identifique, por favor, de quem são 

este selo, este cordão e este cajado.  
  26Ora, Judá os identificou, e confessou: 

  – Ela está correta e não eu, porque não a casei com meu filho Xelá.  

  E não tornou a ter relações sexuais com ela. 

 

A penúltima cena inicia com um indicador temporal específico: “após cerca de três me-

ses” (v. 24). É o tempo suficiente para que a gravidez de Tamar comece a ficar evidente.157 

Logo a notícia chega a Judá. Mais uma vez o narrador não especifica quem são os transmissores 

da notícia (como no v. 13), pois o seu interesse está em salientar a reação à notícia recebida. 

Estes transmissores da notícia são personagens obscuros, mas que geram ações reativas nos 

dois casos. Por meio deste mecanismo literário, o narrador deixa claro que não há comunicação 

direta entre Judá e Tamar; eles ouvem falar sobre o que está acontecendo com a outra parte.  

                                                 
157 Chi Chan (2015, p. 95), porém, sugere que a “descoberta” da gravidez de Tamar foi intencional, ou seja, fazia 

parte do plano dela que os informantes percebessem sua situação. Ela infere isso porque aos três meses de gravidez 

há geralmente mínimas evidências externas que possam gerar este comentário. 
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A fofoca que chega a Judá salienta duplamente a ação imoral de Tamar: ela “se pros-

tituiu” e “ficou grávida por suas prostituições”; e, ainda mais, aumenta o pecado, pois fala de 

“prostituições” no plural. Embora os vocábulos usados sejam correlatos ao termo “prostituta” 

do v. 15, o sentido aqui é o de qualquer imoralidade sexual fora do casamento. Contudo, parece 

intencional o jogo de palavras do narrador, pois o leitor sabe que Tamar realmente “agiu como 

uma prostituta”. Adicionalmente, o uso de uma interjeição apelativa – “vejam!” – no meio da 

notícia reforça o seu sabor picante.158 Por fim, a fala dos interlocutores não explicitados também 

enfatiza o relacionamento de Tamar com Judá: “sua nora”, praticamente exigindo que Judá 

tome alguma posição em relação ao que está acontecendo. Tamar agiu errado, mas o seu erro 

se projeta sobre a reputação de Judá. 

A reação de Judá é imediata e sem busca de mais evidências ou explicações. A aparente 

comprovação de gravidez é suficiente para o seu ríspido julgamento. Sempre preocupado com 

a sua reputação e os seus interesses, Judá simplesmente sentencia Tamar a morrer queimada (v. 

24); ela aparenta reagir passivamente de início (v. 25).159 Afinal, na percepção de Judá, ela 

adulterou, pois estava comprometida com seu filho Xelá e devia permanecer indefinidamente 

em espera por ele. Qualquer relação extramarital nesta situação era considerada como adultério, 

com a penalidade usual de morte por apedrejamento.160 O narrador mostra o rigor hipócrita do 

“justo” Judá: ele não admite o adultério e sentencia Tamar a uma punição além do necessário. 

Isso sugere que Judá achou oportuna a situação para se livrar dela e quis concretizar isso rapi-

damente, de forma a manter ilibada a sua própria reputação.  

A ironia dramática se deriva do fato de que há um contraste entre a situação real e 

aquilo que Judá percebe. O leitor, conhecedor de detalhes da história ainda desconhecidos a 

Judá, percebe as diversas facetas da ironia. (BAR-EFRAT, 2004, p. 128; SHARP, 2009, p. 90-

97). De fato, foi Judá quem inicialmente não cumpriu a lei (do levirato), além de ter participado 

ativamente do adultério que agora condena.161 Além disso, estava sentenciando à morte a sua 

                                                 
158 O termo hebraico hinneh (“vejam!”) ocorre cinco vezes neste capítulo (v. 13,23,24,27,29). Este é um termo que 

serve primariamente para chamar a atenção ao que está sendo dito. Outras funções serão discutidas mais adiante 

(2.4.2). 

159 Judá usa duas palavras imperativas no original hebraico para seu breve e duro juízo; mas usa-se um particípio 

passivo para descrever o movimento de Tamar: “ao ser trazida para fora” (ou “enquanto a faziam sair”). 

160 As leis do Antigo Oriente Próximo condenavam os adúlteros à morte (Lv 20.10), mas raramente com fogo (Lv 

20.14; 21.9). Veja também o Código de Hamurabi §129 (RICHARDSON, 2004, p. 83). 

161 Derek Kidner (2001, p. 175) chama a atenção para o duplo padrão vigente na sociedade quanto ao comporta-

mento sexual dos homens e das mulheres. Já na época bem posterior do profeta Oseias, sugere-se que as filhas e 

noras são condenadas por adultério, mas nada se faz quanto aos homens que “se retiram com as meretrizes e com 

as prostitutas cultuais sacrificam” (4.14). 
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própria descendência concebida por Tamar. (VAN DIJK-HEMMES, 1989, p. 151). Assim, o 

leitor percebe que Judá está novamente sendo injusto com Tamar. Haverá uma intervenção 

divina, como no caso de Er e Onã, para salvar Tamar e punir Judá? O suspense é elevado neste 

momento da narrativa. 

É interessante que, neste momento da confrontação, sendo levada à morte, Tamar não 

dedura a paternidade de Judá; até o fim ela se arrisca a ser queimada sem mencionar diretamente 

com quem havia “adulterado” (v. 25). O narrador retrata bem o domínio próprio e a sabedoria 

dela, mais uma vez contrastando-a com a impetuosidade egoísta de Judá. Sem acusação ou 

vingança, Tamar sutilmente envia os itens de identificação do seu cúmplice a Judá e pede que 

ele mesmo ache o responsável pela gravidez dela.162 Obviamente, Judá prontamente reconhece 

os seus próprios objetos e finalmente chega à percepção do que acontecera na entrada de Enaim.  

A narrativa é rápida e não desenvolve todo o raciocínio de Judá. Quanto tempo ele 

levou para entender tudo o que acontecera? Não sabemos, mas fica claro para o leitor o espanto 

de Judá e a sua imediata reconstrução dos fatos para esboçar sua conclusão (v. 26). Embora 

pudesse ter se recusado a reconhecer os objetos entregues por Tamar, ou pudesse tê-la acusado 

de roubo, Judá assume o seu erro. A caracterização do seu personagem até aqui leva o leitor a 

esperar uma reação diferente. Por isso, a reviravolta no enredo é vigorosa. Judá declara: “Ela 

está correta e não eu”.163 Tamar, vítima abandonada e acusada de adultério, quase morta, agora 

passa a ser a heroína da narrativa, pois as suas ações são declaradas corretas pelo próprio patri-

arca Judá. Ele reconhece que as ações dela foram passos necessários para corrigir uma injustiça 

que ele mesmo cometera; ao fazer isso, Judá automaticamente se declara culpado de quebrar a 

promessa quanto ao levirato de Xelá. Fica também evidente que ele assume o seu envolvimento 

com Tamar e a posterior paternidade dos filhos dela. No entanto, é importante ressaltar que o 

problema central não foi sexual (o adultério), mas sim a não geração de descendência:  

Em meio a esta sórdida história de sexualidade, há uma nova compreensão 

sobre o que é ser correto. A história nos faz pensar sobre as usuais dimensões 

burguesas do pecado. O que é considerado mais sério não é a violação da con-

venção sexual, mas o dano à comunidade que inclui uma mulher pobre e mar-

ginalizada. (BRUEGGEMANN, 1982, p. 311, tradução nossa). 

O versículo final desta cena sinaliza o início da transformação interna de Judá, que se 

                                                 
162 O verbo “identifique” (hakkerna, “reconheça”) pertence ao mundo legal; é um termo técnico para a identifica-

ção de evidências. (COATS, 1983, p. 275). Sua correlação com as outras narrativas de Gênesis será analisada no 

capítulo seguinte. 

163 Conforme a explicação oferecida no capítulo anterior, na seção “Verbos e substantivos” (1.1.4.c). 
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manifestará de forma mais intensa na macronarrativa posterior. A resolução da trama surpre-

ende positivamente o leitor, e o faz apreciar o crescimento que a situação e as ações de Tamar 

começam a produzir em Judá. Embora Judá seja um personagem com maior importância na 

macronarrativa, nesta história Tamar é a agente que propicia a mudança moral em Judá. 

A sentença final do v. 26 indica a abstenção de Judá quanto a um novo envolvimento 

sexual com Tamar.164 Provavelmente, isso indica que ele não a assumiu como esposa, mas se 

contentou em ter cumprido o levirato e assumir a paternidade dos gêmeos. O narrador procura 

reforçar na história que Judá se uniu à sua nora apenas uma vez e sem reconhecê-la (v. 15-16) 

e depois não mais se uniu sexualmente a ela (v. 26); isso provavelmente deve ter sido uma 

explicação necessária ao Leitor-Modelo que já conhecia a lei do Sinai, a qual proibia este tipo 

de união entre sogro e nora (Lv 18.15).165 Ou pode ter sido um contraste intencional com a 

atitude de Onã, que abusou dela repetidas vezes. (GREEN, 1996, p. 69).166 

Cena 6 
 27Ora, na hora do parto de Tamar, – vejam! – percebeu-se que eram gêmeos. 28Ao nascerem, um 

deles pôs a mão para fora. A parteira a segurou e amarrou sobre ela um fio vermelho, dizendo: 

  – Este saiu primeiro. 

  29Contudo, ele recolheu sua mão e – vejam só! – saiu seu irmão. Então a parteira disse: 

  – Como você abriu uma brecha? 

  E ele o chamou de Perez. 30Depois saiu seu irmão, que tinha na mão o fio vermelho. E ele o 

chamou de Zera. 

 

A cena final da narrativa se inicia com um novo indicador temporal: “Ora, na hora do 

parto”, provavelmente seis meses depois. Surge novamente a interjeição “vejam!” (hinneh), 

duas vezes, que aqui indica surpresa. Depois de todo o drama em torno de Judá e Tamar, esta 

última cena os deixa no fundo do palco para focar agora nos filhos. A ação de Tamar é a de dar 

à luz, que sequer é nominada (como na primeira cena) – desta vez são os filhos que nascem;167 

a ação de Judá é nomear os filhos, mas o narrador o menciona apenas pelo pronome (v. 29,30). 

Surge um novo personagem sem nome, a parteira, que cumpre sua função e recebe voz na cena. 

                                                 
164 O verbo usado aqui é “conhecer”, que já apareceu duas vezes antes (v. 9 e 16). Aqui, todavia, é usado no sentido 

de conhecimento carnal (relacionamento sexual). Mas é possível que o narrador esteja fazendo um jogo de pala-

vras, indicando que Judá continua não conhecendo Tamar, pois de fato nunca a conheceu verdadeiramente. 

165 É discutível se esta lei já estava valendo na época patriarcal. 

166 Uma interpretação alternativa é proposta por A. Wénin (2011, p. 89-91), que entende que o pronome implícito 

na última oração desta cena se refere a Xelá. Nesta hipótese, Judá está afirmando que Xelá não pôde conhecer 

Tamar porque Judá não a tinha lhe dado como esposa. 

167 É interessante notar o jogo de contrastes insinuado pelo narrador. Nesta cena se tornam proeminentes os verbos 

“sair”, “dar à luz” e “abrir uma brecha”, enquanto no restante da história houve destaque para o verbo “ir, entrar” 

(com a conotação de intercurso sexual). 
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O nascimento de gêmeos implica em um parto mais difícil; daí surge uma pequena 

elevação da tensão narrativa. Percebe-se a surpresa da parteira pela maneira como eles brigam 

pela primeira posição, lembrando o nascimento dos gêmeos Esaú e Jacó (Gn 25.21-26), tio-avô 

e avô deles. O fato de que os filhos nasceram bem e saudáveis indica a aprovação divina à ação 

de Tamar, que neste caso foi uma bênção dupla que confirma a vindicação de Tamar perante a 

sua família e a sociedade. (ZEELANDER, 2012, p. 70).168  

Unindo-se a uma temática que percorre todo o livro de Gênesis, a narrativa se encerra 

sugerindo que o filho mais novo suplantará o mais velho.169 Perez recebe seu nome por causa 

desta iniciativa de “romper” caminho. Judá recebe mais dois filhos em lugar dos dois que per-

deu (e os nomeia), mas nada mais se fala de Xelá. Perez se torna o descendente mais importante 

de Judá, o qual terá conexões importantes com a realeza davídica. 

2.2 ANÁLISE DO CENÁRIO 

Após a identificação da forma e do conteúdo do enredo, analisamos nesta seção outro 

elemento da narrativa: o cenário.  

Toda ação dos personagens se desenvolve dentro de um enquadramento de tempo, de 

lugar e de meio social. (MARGUERAT; BOURQUIN, 2009, p. 97). Desta forma, é este cenário 

(enquadramento) que constrói a atmosfera da história. Leland Ryken (1992, p. 54) informa que 

este é o elemento mais esquecido na análise literária das narrativas; contudo, o cenário é muito 

mais complexo, interessante e significativo para a compreensão da história do que se imagina. 

2.2.1 Enquadramento social 

O contexto social da narrativa define as pressuposições culturais, sociológicas e histó-

ricas dos personagens. Refere-se aos costumes, crenças e atitudes que prevaleciam no mundo 

da narrativa. Obviamente, o narrador espera que o Leitor-Modelo tenha uma enciclopédia cul-

tural que inclua todas estas pressuposições imbuídas na narrativa, caso contrário o leitor poderá 

incorrer em uma interpretação errônea ou incompleta do sentido da história.  

Enquanto os aspectos temporais e espaciais são mais fáceis de determinar pela análise 

                                                 
168 Ester Fuchs analisa cenas de nascimento e de tentação e conclui: “O nascimento de herdeiros masculinos é uma 

expressão formal de aprovação divina”. (2000, p. 69, tradução nossa). É interessante sua observação, em outro 

artigo, de que a Bíblia menciona nascimentos quase exclusivamente de meninos; a única exceção é Diná (Gn 

30.21). (FUCHS, 1989, p. 163). 

169 Conforme a explicação na seção “Relacionamentos familiares” no capítulo anterior (1.2.3). 
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do próprio texto, pois se definem no nível sincrônico da narrativa, os detalhes do meio social 

nem sempre são facilmente perceptíveis. A compreensão do enquadramento social depende do 

trabalho de historiadores, arqueólogos, cientistas da religião, sociólogos e antropólogos, pois 

são as suas descobertas e estudos que nos possibilitam entender o mundo da história contada e 

o mundo do narrador. (MARGUERAT; BOURQUIN, 2009, p. 103). Desta forma, há necessi-

dade de se consultar comentários eruditos ou notas de rodapé vinculadas ao texto bíblico para 

a orientação do leitor moderno na sua interpretação do texto de Gênesis.170 Não há método 

substitutivo que leve o leitor ocidental moderno a compreender de modo mais fácil o mundo 

antigo e distante retratado nas histórias bíblicas. 

Para a compreensão da história de Judá e Tamar, portanto, apresentamos no capítulo 

anterior os elementos da enciclopédia cultural do Leitor-Modelo que foram pressupostos pelo 

narrador. Aqui fazemos um breve inventário do que já foi apresentado sobre o contexto social 

e cultural e como isso se aplica a cada cena. 

Na cena inicial, Judá viola o preferido casamento endógeno ao se misturar com os 

cananeus e gerar uma família ali. Diversos personagens são apresentados; analisamos o signi-

ficado dos seus nomes próprios, que geram no leitor expectativas quanto à sua função na nar-

rativa (assim como o nome de alguns locais). Filhos nascem em sucessão a Judá; vimos que o 

livro de Gênesis se preocupa bastante com a geração de descendência entre os hebreus. 

A segunda cena introduz dificuldades à geração da posterior descendência de Judá, 

mas o conflito não é o de esterilidade feminina, como em outros textos. Para entender estas 

dificuldades, analisamos a instituição do levirato e os direitos do filho primogênito. Também 

observamos como a vida e a morte são atribuídas a Javé no mundo patriarcal, o que ajuda a 

entender a reação natural que provavelmente o leitor teve às mortes desta cena. Finalmente, ao 

investigar a situação crítica das viúvas, foi possível compreender a complicação criada por Judá 

ao enviar Tamar à casa do pai dela. 

Na cena 3, é essencial conhecer os costumes festivos e religiosos da época da tosquia 

de ovelhas, assim como a diferença entre a simples prostituta e a prostituta cultual. Essas infor-

mações influenciam a interpretação da cena 4 também. Outro ponto significativo se refere aos 

símbolos de posição social analisados, como as vestes de viuvez usadas por Tamar, o vestuário 

provável das prostitutas e os objetos pessoais que Judá deixou com Tamar.  

                                                 
170 Este processo das ajudas de interpretação será analisado em capítulo posterior desta pesquisa. 
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Para a penúltima cena, o leitor moderno precisa entender a punição dada a Tamar pelo 

chefe da família patriarcal e a justificação legal declarada por Judá em sua fala. E, na cena final, 

de igual modo é preciso ter ciência da valorização do caçula em Gênesis. 

Os demais costumes, interações e eventos apresentados pela narrativa são muito simi-

lares aos do mundo atual. Com as informações disponibilizadas no capítulo anterior e os co-

mentários a cada cena apresentados na análise do enredo deste capítulo, o leitor moderno tem 

condições de alcançar um resultado mais rico e mais próximo da interpretação direcionada ao 

Leitor-Modelo. 

2.2.2 Enquadramento geográfico 

O espaço narrativo é o local onde os eventos ocorrem; contudo, em geral não recebe a 

suficiente atenção dos estudiosos literários, ainda mais na análise de textos bíblicos. (AMIT, 

2001, p. 115). Como a narrativa bíblica é muito sucinta em descrições, quando são fornecidos 

detalhes sobre o espaço físico, eles geralmente têm significância. No mínimo, pode-se dizer que 

a função da nomeação dos locais na narrativa é a de satisfazer as necessidades historiográficas 

do autor, criando uma sensação de autenticidade e confiabilidade. (AMIT, 2001, p. 118-119). 

Assim, o contexto geográfico em que as histórias bíblicas são situadas sinaliza a seriedade fatual 

com que o escritor espera que consideremos a sua narrativa. (RYKEN, 1992, p. 58). 

No entanto, Shimon Bar-Efrat é muito franco ao admitir que: 

Frequentemente é difícil compreender plenamente qual é a função desempe-

nhada pelos locais citados na narrativa bíblica, visto que o narrador estava se 

dirigindo a uma audiência que estava familiarizada com eles. Esta audiência 

era capaz de atribuir significado a estes locais, o que não podemos fazer hoje 

por causa da distância temporal e do nosso conhecimento inadequado das re-

alidades geográficas do período bíblico. (2004, p. 187, tradução nossa). 

De qualquer forma, é necessário investigarmos os locais mencionados e os movimen-

tos espaciais da narrativa para a compreendermos melhor, pois o cenário espacial gera a atmos-

fera para os eventos da narrativa.  

Na primeira cena de Gênesis 38, Judá se desloca do amplo ambiente em que vivia com 

seus irmãos para uma porção concentrada de pequenas vilas na região montanhosa a sudoeste 

de Jerusalém.171 A história se passa em Adulão, Keziv, Enaim, Timná e no desconhecido local 

                                                 
171 A história de Jacó e seus filhos se estende desde Canaã até o Egito, e até mesmo o episódio da venda de José à 

escravidão (Gn 37) se passa em um ambiente mais extenso (vale de Hebrom, Siquém, Dotã). 
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da casa do pai de Tamar. O deslocamento de Judá reforça a sensação de distanciamento da 

família construída pelo texto; Judá “desceu” da região em que vivia (Hebrom é o ponto mais 

alto da região) e “se aproximou” de um cananeu. A descida e a aproximação física sugerem 

sutilmente ao leitor um declínio moral e cultural: Judá parece deixar seus valores familiares 

para trás e se inclinar para a cultura cananita, que em Gênesis é um símbolo de perversidade e 

de rebeldia contra o Deus Criador (Gn 9.25; 15.16; 18.20).172 Isso é reforçado na narrativa pela 

menção da nacionalidade de Hirá e da esposa de Judá (v. 1-2), pela lembrança de sua amizade 

com Hirá (v. 12,20) e por seu comércio com o povo de Timná (v. 12). (JEANSONNE, 1990, p. 

100). Esta associação inicial de Judá com os cananeus indica que possivelmente haverá proble-

mas no decorrer da história. 

A primeira cena também registra o estranho deslocamento de Judá para Keziv (v. 5). 

De novo, o narrador pode estar sugerindo sutilmente que este distanciamento espacial revela o 

distanciamento emocional e físico entre Judá e sua família. É possível também que a menção 

de Keziv aqui seja uma construção etiológica para justificar a futura habitação dos descendentes 

de Xelá (1Cr 4.21-22).173 Porém, como analisamos anteriormente, o nome Keziv provavelmente 

está associando o personagem Xelá ao futuro engano de Tamar por Judá. 

O restante da cena 1 e a cena 2 se passam dentro do mesmo ambiente físico em que 

Judá morava com sua família. Apenas no final do episódio temos outro deslocamento: Tamar é 

enviada para a casa de seu pai (v. 11), isolando-a do centro da história e da possibilidade de 

satisfazer seu objetivo de geração de descendência. Nada no texto indica o local da casa de seu 

pai, que tanto pode ter sido na mesma vila ou em região mais afastada. O importante para a 

narrativa é situar Tamar em um local separado de Judá, vinculando este ambiente com as “rou-

pas de viúva” que ela precisa usar agora (v. 14,19). De lá ela sairá furtivamente no início da 

cena 3, retornando ao final da cena. O enredo só retorna a este local na cena 5, quando Tamar 

é tirada da casa de seu pai para ser queimada. Nesta cena ela finalmente abandona a posição 

marginalizada de viúva sem filhos e, possivelmente, também a casa de seu pai; o texto, todavia, 

não explicita onde Tamar passa a morar com seus filhos.174 

                                                 
172 É interessante notar que o mesmo espaço físico é retratado ideologicamente de forma positiva em outros textos 

como a terra prometida por Deus (Gn 12.1; 17.8), onde haverá abundância e paz.  

173 Na ARA, a cidade aparece aqui como “Coseba”. 

174 Fica no ar a insinuação de que voltou a morar com Judá, ou nas proximidades, tanto porque Judá está implici-

tamente presente no parto para nomear os filhos (v. 29-30), quanto pela necessidade do narrador em afirmar que 

Judá não teve mais relações sexuais com ela (v. 26). 
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Na maioria dos casos, o narrador nos leva ao local em que cada evento ocorre. Rara-

mente na narrativa bíblica ouvimos sobre o que está acontecendo em outro lugar por meio de 

mensageiros. (BAR-EFRAT, 2004, p. 185). Contudo, nas cenas 3 e 5, temos um exemplo de 

relatos dados a Tamar (v. 13) e a Judá (v. 24) sobre o que está acontecendo em outro local. Esta 

técnica é geralmente usada para dirigir a atenção do leitor à reação das pessoas ao evento rela-

tado, a qual é importante nestas duas cenas da nossa história. Outra reação à distância é relatada 

na cena 2, quando Javé faz morrer Er e Onã (v. 7,10), por causa de sua perversidade; neste caso 

não há mensageiros envolvidos, pois Javé consegue observá-los à distância (algo sugerido dis-

cretamente pela expressão “era perverso aos olhos de Javé”).175 

Na cena 3, surge outro deslocamento: Judá “subiu” até Timná (v. 12).176 A narrativa 

sugere o desprendimento de Judá após a morte de sua esposa, em contraste com o isolamento 

de Tamar em suas vestes de viuvez. Tamar reage deslocando-se para a “abertura dos poços”, 

mas o texto só registra a sua ação final: “se assentou” (v. 14). É interessante observar que o 

narrador repete o mesmo verbo do v. 11,177 contrastando a espera passiva anterior de Tamar 

(assentando-se na casa de seu pai) com a atitude bastante ativa deste momento, na qual ela 

escolhe onde se assentará para esperar Judá. O movimento de assentar-se também proporciona 

um enquadramento à ação contrária de levantar-se registrada no v. 19. No final da cena, Tamar 

novamente “se foi”, repete-se o verbo do v. 11; de novo, aqui ela toma uma postura ativa, en-

quanto lá se move por obediência passiva. Estas pequenas conexões – uma “justaposição irô-

nica” (MATTHEWS, 2008, p. 46) – reforçam a visível mudança de atitude do personagem, de 

acordo com o local onde está situado. 

Outros dois movimentos espaciais ocorrem na cena 3. O primeiro movimento se dá 

quando Judá “aproximou-se dela”, repetindo o verbo já usado no v. 1 para sua aproximação a 

Hirá. O narrador parece sugerir que novamente Judá se afasta de seus valores e se inclina para 

a cultura cananita. Além disso, o movimento deixa claro que Tamar não convidou Judá, nem 

tentou seduzi-lo; a iniciativa foi toda de Judá. O outro movimento se dá pela repetição do verbo 

“unir-se” (v. 2, 8, 9, 16, 16, 18), que indica, neste contexto, penetração masculina em círculos 

                                                 
175 Outra maneira de interpretação seria considerarmos aqui que o personagem Javé “precisa entrar no domínio 

terrestre a partir de alturas ou profundezas desconhecidas” (AUERBACH, 1953, p. 8, tradução nossa) para execu-

tar a sua tarefa letal. 

176 Neste caso, contudo, não há insinuação de ascensão moral ou cultural, apesar do contraponto à descida no v. 1. 

177 O vocábulo watteshev, do verbo yashav, pode ser traduzido como “ela habitou” ou “ela se assentou”. (KOEH-

LER; BAUMGARTNER, 2000, p. 444). 
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concêntricos no espaço da mulher.178 Em contraste com este movimento de “entrar”, predomi-

nante nas primeiras três cenas, o texto também registra ocorrências de “dar à luz” (v. 3, 4, 5, 

27, 28), na primeira e na última cena, que fazem óbvio contraponto ao avanço masculino. O 

antônimo “sair” também ocorre no texto, mas é usado em situações diferentes: primeiro como 

uma ação sofrida por Tamar (v. 24, 25), que é feita sair da casa de seu pai; depois, em referência 

ao nascimento de Zera (v. 28,30) e de Perez (v. 29), que saem do ventre de sua mãe. Perez 

também é o sujeito de outro verbo correlato: “abrir brecha” (v. 29). Embora estes verbos não 

impliquem em deslocamentos espaciais significativos, são movimentos importantes para o fluir 

do enredo. 

Na quarta cena, o movimento espacial é retratado pelos verbos “enviar” (v. 20,23), 

tendo o cabrito como objeto, e “voltar” (v. 22). Tamar também “envia” ao sogro uma mensagem 

(v. 25) na cena seguinte. Os verbos relevantes da última cena já foram analisados. 

Seymour Chatman (1978, p. 139-141) propõe que consideremos os personagens me-

nores também como parte do contexto espacial (cenário) da narrativa. Em Gênesis 38, os tos-

quiadores de Timná (v. 12) e o provável público que presencia a declaração de Judá (v. 26) se 

qualificam deste modo: fazem apenas parte do cenário.  

2.2.3 Enquadramento temporal 

O enquadramento temporal se refere ao tempo em que os eventos da narrativa aconte-

cem (tempo contado). São referências cronológicas, informando o momento da ação, a duração 

de um processo ou o gênero de tempo. Este ritmo difere do tempo em que se conta, que é o 

tempo que a narrativa leva para descrever algo. Uma frase pode indicar a passagem de longo 

tempo narrativo (tempo contado), enquanto um breve momento pode ser narrado longamente. 

(MARGUERAT; BOURQUIN, 2009, p. 99-100, 107-108). 

O uso do tempo contribui para a produção de sentido da narrativa, gerando suspense e 

ênfases, além de estabelecer as devidas conexões de sequenciamento entre os eventos. Em geral 

o narrador alterna momentos de ritmo rápido com pausas ou cenas de ritmo lento, determinando 

a estrutura da narrativa pelas mudanças de velocidade e o uso de intervalos entre os episódios. 

(BAR-EFRAT, 2004, p. 142; BAL, 1999, p. 101-111).  

Gerard Genette (1997, p. 31-158, 214-226) investiga a temporalidade na narrativa. Se-

gundo a sua classificação, a história de Gênesis 38 é sincrônica quanto à ordem (sequencial, 

                                                 
178 Conforme explicado na seção “Alguns verbos e substantivos” do capítulo anterior. 
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sem anacronias), singulativa quanto à frequência (sem repetições ou iterações), e ulterior quanto 

ao tempo da narração (narrativa no passado). Quanto à velocidade e duração da narrativa, nosso 

texto apresenta cenas com velocidade normal (tempo da narrativa igual ao tempo da história) e 

sem pausas (descrição narrativa com duração nula). Contudo, há sumários (breve relato de pe-

ríodos longos do enredo) e elipses (silêncio sobre períodos da história contada).  

Vejamos em detalhes o ritmo da narrativa de Judá e Tamar segundo esta última clas-

sificação. A cena inicial tem uma cadência acelerada, narrando em cinco versículos a chegada 

de Judá à região, seu casamento e a geração de seus três filhos. Como estes eventos poderiam 

ter sido descritos detalhadamente, seu aspecto sucinto é digno de nota. O narrador anuncia seu 

interesse na produção de descendência, descrevendo apenas os movimentos maiores do perso-

nagem principal e sugerindo que os personagens secundários são transitórios. (GREEN, 1996, 

p. 63-64). A segunda cena começa com uma elipse, pulando eventos considerados irrelevantes 

e saltando para o período núbil de Er (15 a 20 anos depois?); nada se fala sobre o período 

formativo dos filhos de Judá. A seguir, o narrador intercala trechos em ritmo normal com su-

mários: Er se casa; resume-se sua vida (“era perverso”); ele morre. Judá fala com Onã; resume-

se sua relação distorcida com Tamar (por meio de verbos imperfeitos); ele morre. Judá fala com 

Tamar e a envia para seu pai. Estes seis versículos cobrem um período de diversos meses, mas 

a narrativa se concentra no tema da produção de descendência. 

O segundo episódio começa com outra elipse, sem narrar o que aconteceu no intervalo 

até ali. De fato, a situação de Tamar não mudou neste intervalo indefinido,179 mas a de Judá 

sim, pois sua esposa morreu e ele retorna aos seus afazeres festivos. A cena prossegue de forma 

acelerada (v. 14), descrevendo em detalhes as ações de Tamar em rápida sequência, o que serve 

para reforçar a urgência de sua reação. Depois, intercala-se um diálogo que diminui a cadência 

narrativa: diversos versículos registram o breve encontro entre Judá e Tamar.180 A cena finaliza 

novamente em ritmo acelerado, comentando o sucesso da empreitada (três verbos em rápida 

sucessão, v. 18) e o retorno de Tamar às suas vestes (v. 19). A diminuição do ritmo indica que 

o narrador está chamando a atenção para aquele momento particular da narrativa, registrando 

de forma extensiva (oito versículos) os acontecimentos de um só dia. A cena seguinte se passa 

                                                 
179 A maioria dos estudiosos sugere apenas um ano, devido à tentativa de encaixar o tempo da narrativa no esboço 

maior da macronarrativa. Contudo, o texto em si nada define, sugerindo até um intervalo maior (pois ela percebe 

que Xelá havia crescido e, portanto, razoável tempo havia se passado). 

180 No diálogo, o tempo em que se conta e o tempo contado são praticamente idênticos. (WUNCH, 2012, p. 790). 

Este diálogo específico, porém, é bastante objetivo, limitando-se a registrar a transação comercial entre Judá e 

Tamar através de uma série de trocas “ele disse, ela disse”. 
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toda em ritmo lento, narrando em quatro versículos o restante do dia (ou um período de alguns 

dias seguintes) e propiciando um interlúdio que desvia o foco de Tamar. O narrador diminui o 

ritmo, ao repetir duas vezes o relato da busca de Hirá e seu fracasso em encontrar a prostituta 

cultual. 

O último episódio inicia com outra elipse, definindo um salto temporal de três meses 

(v. 24). A cena foca nos eventos de um dia específico, construindo em três versículos um sus-

pense intenso pela interposição de diálogo com a quase execução de Tamar, até chegar à sua 

redenção. O caráter precipitado da sentença de morte e a pressa de sua execução são acentuados 

pela economia de palavras hebraicas usadas para descrever a ação (ALTER, 2004, p. 219). A 

cena final novamente inicia com uma elipse implícita de seis meses, terminando em ritmo nor-

mal (quatro versículos) o relato detalhado do parto dos filhos de Tamar.  

A análise do ritmo da narrativa revela uma ênfase na transação entre Judá e Tamar e 

posterior tentativa deste de reaver o penhor entregue. O primeiro episódio cobre em onze ver-

sículos cerca de quinze a vinte anos do enredo. O segundo episódio possivelmente se resume a 

um dia, usando doze versículos. O terceiro episódio cobre um período de nove meses em sete 

versículos. 

Os marcadores temporais inseridos na própria narrativa registram o tempo contado. O 

indicador inicial “por esse tempo” (v. 1) marca a simultaneidade da história de Judá e Tamar 

com a jornada de José no Egito, relação que investigaremos posteriormente.181 Embora não haja 

explicitação do tempo transcorrido, o casamento de Er (v. 6) pressupõe um intervalo significa-

tivo desde o final da cena 1. O segundo indicador explícito aparece na cena 3, “depois de muitos 

dias” (v. 12). Afirma que se passou razoável tempo e fornece uma base objetiva para a percep-

ção subsequente da própria Tamar de ter sido deliberadamente negligenciada. (ALTER, 2007, 

p. 21). O próximo marcador temporal ocorre no início do último episódio: “após cerca de três 

meses” (v. 24). Indica um tempo mínimo para que se produzam as evidências consequentes das 

ações narradas anteriormente. O último indicador ocorre na cena final: “na hora do parto” (v. 

27). Embora não defina explicitamente o tempo passado, informa ao leitor – pelo conhecimento 

geral sobre a gravidez humana – que se passaram outros seis meses. 

                                                 
181 A narrativa de Gênesis 38 leva cerca de 20 anos para sua realização. Portanto, o final de seu relato deve coincidir 

aproximadamente com a descida de Judá e de seus irmãos ao Egito para o reencontro com José (Gn 42). Obvia-

mente, o início do relato é subsequente aos eventos narrados no capítulo 37, pois Judá participou deles. 
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Encerrando a análise do cenário, percebemos que os enquadramentos social, geográ-

fico e temporal nos permitiram compreender melhor a narrativa e as ênfases do narrador. 

2.3 ANÁLISE DOS PERSONAGENS  

Depois da análise do cenário, precisamos investigar agora os personagens que com-

põem a narrativa. O que eles nos revelam sobre o sentido do texto? 

Inicialmente, façamos uma breve categorização dos personagens encontrados.  

Quanto à sua presença no enredo, os personagens podem ser classificados como pro-

tagonistas (atuação principal), coadjuvantes (função limitada na história) ou figurantes (são 

pano de fundo, com papel passivo).182 Na estrutura do enredo, verificamos que há uma predo-

minância alternada dos dois óbvios protagonistas da história, Judá e Tamar, que são contrapos-

tos e buscam o mesmo objetivo: a geração de descendência. Outros personagens nomeados têm 

pequena participação e são coadjuvantes: Hirá, a filha de Xua, Er, Onã, Javé, os informantes 

(v. 13, 24), a parteira, Perez e Zera.183 Embora Xelá e Xua sejam nomeados, eles são figurantes, 

pois não tem atuação explícita (pressupõe-se que Xua cede a filha como esposa para Judá; Xelá 

é prometido a Tamar). Além destes, surgem nesta narrativa como figurantes os irmãos de Judá 

(dos quais este se afasta; v. 1), os “homens do lugar” (que respondem a Hirá; v. 20) e as pessoas 

que tiraram Tamar da casa (agentes não nomeados para cumprir o juízo de Judá; v. 24). Pode-

mos também considerar como parte do ambiente da história (cenário) os tosquiadores de Timná 

(v. 12) e o provável público presente no julgamento de Tamar (v. 24-26). 

Ainda quanto aos seus traços constitutivos, os personagens podem ser classificados 

como redondos (ou esféricos; com personalidade complexa) ou planos (ou tipos; com traço 

único).184 (TERRA, 2014, p. 171-178). Judá e Tamar são obviamente redondos, pela multipli-

cidade de facetas que apresentam, pelos seus conflitos internos e pelo seu crescimento no en-

                                                 
182 Marguerat e Bourquin (2009, p. 77-78) preferem a denominação cordão para os personagens secundários (co-

adjuvantes). 

183 Embora as crianças aparentemente não deveriam ter atuação, pois usualmente é a mãe quem dá à luz os filhos, 

o texto faz questão de sinalizar que foram os dois que “saíram”. 

184 O personagem redondo é aquele que é capaz de surpreender de modo convincente. Essa classificação tradicional 

foi proposta por Edward M. Forster, em seu livro Aspectos do romance (1974; original de 1927), mas tem sido 

criticada por outros estudiosos (WOOD, 2012, p. 94,109-112; CANDIDO, 2007, p. 60-63,74-75; BRAIT, 1985, 

p. 40-51). James Wood, por exemplo, afirma: “Eu ficaria muito feliz em abolir a própria ideia de ‘redondeza’ da 

caracterização, porque ela nos tiraniza [...] com um ideal impossível” (2012, p. 110). Outras críticas e propostas 

são apresentadas na coletânea de artigos organizada por A. Berlin e E. Malbon (1993). 
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redo. Os demais personagens são planos, cumprindo propósitos bem específicos na curta nar-

rativa; o narrador não demonstra interesse em desenvolvê-los na história. Isso não impede a 

narrativa de retratar a crise interior de Onã, por exemplo, preso entre seu dever e sua ganância.  

Feita esta breve categorização, passemos agora a um aprofundamento quanto ao modo 

como os personagens se revelam na narrativa, ou seja, quanto à sua caracterização. O que é 

caracterização? São os indicadores distribuídos ao longo do texto que permitem ao leitor a 

construção do personagem em suas diversas características. (CHATMAN, 1978, p. 122-125). 

Estes indicadores podem ser falas e ações do próprio personagem, declarações do narrador so-

bre o personagem, falas de outros personagens, cenário, etc. Afinal, “o personagem na obra 

literária é simplesmente a soma dos meios usados para sua descrição. Na vida real, uma pessoa 

existe quer alguém o descreva ou não; mas, em uma obra literária, é a descrição que cria o 

personagem”. (BAR-EFRAT, 2004, p. 48). Assim, em uma narrativa, podemos conhecer os 

personagens  

pelo relato de ações, da aparência, dos gestos, da postura e da roupa que usam; 

por intermédio dos comentários de outros personagens; pelo discurso direto, 

pelo monólogo narrado ou pelo monólogo interior; ou ainda pelas afirmações 

do narrador sobre o modo de ser e as intenções dos personagens, que podem 

ser feitas de maneira categórica ou motivada pelo contexto. (ALTER, 2007, 

p. 177). 

Investigaremos detalhadamente a seguir estas opções de caracterização na história de 

Judá e Tamar. Como os personagens são construídos pelo narrador em Gênesis 38?  

Em primeiro lugar, pela sua descrição geral e aparência externa (BERLIN, 2005, p. 

34-37; BAR-EFRAT, 2004, p. 48-53). Em geral, os personagens são identificados sucintamente 

na Bíblia pelo que vestem (Tamar usa roupas de viúva, mas se disfarça para o encontro com 

Judá), pelos objetos que usam (Judá possui itens de identificação), pela sua situação social (Judá 

parece exercer uma posição influente na região; casa-se com a filha de Xua, provavelmente 

uma mulher de certa estatura social; Hirá é descrito como amigo de Judá; Tamar, como sua 

nora), pela sua profissão ou função (Judá é dono de ovelhas), ou pela sua etnia ou procedência 

(Hirá é adulamita; Xua é cananita). O objetivo desta mínima descrição é o de levar o leitor a 

perceber que tipo de pessoa é o personagem. Em geral o texto bíblico fornece pouca descrição 

dos personagens; portanto, é preciso prestar atenção quando o faz. É interessante que as narra-

tivas bíblicas não detalham a aparência física dos personagens; quando muito, menciona-se 

alguma característica específica que é necessária para a trama. Ou seja, não se tem ideia de 

como Judá, Tamar ou os demais personagens realmente eram; como será especificado mais 
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adiante, a narrativa menciona apenas vestes e objetos usados por Judá e Tamar.  

Em segundo lugar, a caracterização é feita pela percepção da vida interior dos perso-

nagens. (BERLIN, 2005, p. 37-38; BAR-EFRAT, 2004, p. 53-64). Por um lado, esta descrição 

pode ser feita por comentários do narrador sobre aspectos morais, mentais, espirituais ou emo-

cionais da personalidade do personagem. Por exemplo, o narrador descreve que “Er [...] era 

perverso” (v. 7) e que o que Onã fazia “era perverso” (v. 10). Por outro lado, a vida interior 

pode ser revelada dando acesso ao leitor aos pensamentos mais íntimos e aos sentimentos e 

motivações dos personagens, incluindo aí até mesmo Deus. Em Gênesis 38, percebe-se esta 

técnica diversas vezes, revelando pensamentos e percepções de Onã (v. 9, “Onã sabia que...”), 

Judá (v. 11, “Pois ele pensou...”), Tamar (v. 14, “ela percebera que...”) e novamente Judá (v. 

15-16, “achou que...”, “sem perceber que...”). 

Em terceiro lugar, além destas duas técnicas de contar, o autor implícito também usa 

técnicas de mostrar.185 Nas narrativas bíblicas, a caracterização é geralmente indireta, por meio 

da narração das ações dos personagens e de seus diálogos (BERLIN, 2005, p. 38-39; BAR-

EFRAT, 2004, p. 64). Quanto aos diálogos, de fato, “o discurso direto [...] é o meio mais dra-

mático de comunicar os pontos de vista psicológico e ideológico internos dos personagens”. 

(BERLIN, 2005, p. 64, tradução nossa).  

Em Gênesis 38, quase todos os diálogos incluem Judá; dos dois que ele não participa, 

um versa sobre ele (v. 13). A primeira fala registrada de Judá é sua ordem ao filho para que 

suscite descendência por meio do levirato (v. 8). A segunda fala do enredo também é de Judá 

(v. 11), ordenando que Tamar volte para a casa de seu pai. As duas logo caracterizam Judá 

como alguém que tem autoridade e a usa sem rodeios, o que se repete em seu julgamento su-

mário de Tamar (v. 24), ordenando que ela seja queimada viva. Mesmo em sua confissão de 

que Tamar estava correta (v. 26), Judá é direto e decisivo. Nestas falas, não há verdadeiro diá-

logo, pois não há reação dos ouvintes, o que também reforça a poderosa unilateralidade de Judá. 

A parteira também “fala sozinha” (v. 28-29). Em contraste com estes monólogos, o texto apre-

senta duas falas que suscitam grande reação: são os relatos dos “informantes” (v. 13 e 24). Nas 

duas ocasiões este grupo não identificado enfatiza o parentesco entre Judá e Tamar (“seu so-

gro”, “sua nora”), insinuando que o ouvinte deve tomar alguma providência quanto ao que o 

parente está fazendo.  

                                                 
185 A análise literária em geral faz diferença entre a apresentação direta das ações e diálogos de um personagem, 

que são denominadas mostrar, e uma descrição do personagem pelo narrador, denominada de contar. (MARGUE-

RAT; BOURQUIN, 2009, p. 88-90; GENETTE, 1997, p. 161-162).  
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O diálogo central da narrativa ocorre na cena 3, entre Judá e Tamar. Aqui Judá ainda 

é caracterizado como direto, mas ele não pode dar ordens à mulher encontrada; por isso, começa 

sua fala com um “Por favor”. A troca é rápida e ele rapidamente cede ao que Tamar pede, 

revelando sua ânsia em alcançar a satisfação sexual desejada. Tamar, por sua vez, é caracteri-

zada como calculista e determinada, demonstrando controle e poder sobre a transação. Além 

deste diálogo, a única outra fala registrada de Tamar é uma reação ao juízo em execução (v. 

25). Ali ela fala apenas o necessário, sem incriminar diretamente Judá; novamente se revela 

firme e determinada, mantendo-se no controle da situação mesmo diante da ameaça à sua vida. 

Ela defere à Judá a identificação do culpado e o julgamento final da situação, embora de fato 

não lhe dê qualquer possibilidade de agir de outra forma, pois o público presente certamente já 

havia reconhecido os objetos pessoais de Judá. 

O único diálogo que não envolve os protagonistas é o que ocorre entre Hirá e os “ho-

mens do lugar” (v. 21). No entanto, este também é fruto da ação dos protagonistas, pois Hirá 

dialoga representando Judá, em busca de Tamar. O diálogo é breve e simples, mas é repetido 

no relato de Hirá a Judá (v. 22). Hirá é caracterizado como um amigo prestativo (v. 12,20), que 

se esforça para resolver a complicação em que Judá se metera. Seu relato a Judá gera uma 

reação passional de Judá (v. 23), que se justifica e ainda reparte o ônus da situação com Hirá.  

Além disso, há várias instâncias de ações narradas sem diálogos, as quais já foram 

analisadas na descrição das cenas. “Na narrativa bíblica, as ações de fato servem como o meio 

principal de caracterização, e conhecemos os personagens bíblicos primariamente pelo modo 

como agem em diversas situações.” (BAR-EFRAT, 2004, p. 77, tradução nossa). É interessante 

notar o mecanismo narrativo de justapor diversos verbos em sequência. Isso ocorre no casa-

mento de Judá (v. 2: viu, tomou, se uniu), na geração de seus três filhos (v. 3-5: engravidou, 

gerou, chamou), na rápida ação de Tamar no seu disfarce (v. 14: tirou, cobriu, tapou, assentou), 

no resultado de seu encontro com Judá (v. 18: deu, se uniu, engravidou) e na volta de Tamar à 

vida normal (v. 19: levantou, foi, tirou, recolocou). Analisaremos as ações da narrativa nas 

seções seguintes, ao aprofundarmos a caracterização dos personagens. 

Finalmente, outra técnica de caracterização usada pelo autor implícito é a de fazer 

contrastes com outros personagens, com uma ação anterior do mesmo personagem, ou com o 

padrão esperado. (BERLIN, 2005, p. 40-41). Na história de Judá e Tamar, percebe-se um con-

traste implícito entre a atitude passiva inicial de Tamar e o comportamento autoritário e decisivo 

de Judá. O contraste se inverte na cena do encontro dele com Tamar disfarçada; aqui ela con-

trola friamente a situação e Judá age impulsivamente e motivado por seus desejos. No confronto 
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final, Tamar novamente aparece inicialmente passiva diante de um Judá poderoso e autoritário, 

mas rapidamente ela assume o controle da situação de forma calculada e sutil. O segundo tipo 

de contraste também aparece na narrativa, pois se percebe uma transformação no personagem 

Judá pelo contraste entre suas falas e atitudes. Antes, Judá se revela impositivo e autoritário, e 

cheio de desejo sexual e de procriação. Após o confronto final, humilha-se reconhecendo sua 

culpa e decide não mais se relacionar sexualmente com Tamar. Esta transformação se confirma 

e se amplia nos desenvolvimentos da macronarrativa (a serem analisados posteriormente). Por 

fim, na última categoria, as ações de Tamar para buscar reparação do engano sofrido certamente 

se contrastam com o padrão esperado de uma viúva. Além disso, a saída de Perez do ventre 

também é inusitada, gerando exclamações da parteira. 

Focaremos, agora, na caracterização dos dois protagonistas. 

2.3.1 Judá 

Na análise do texto feita até aqui, já indicamos diversas nuances da personalidade de 

Judá. A seguir vamos reunir as evidências e as inferências sobre este personagem para compor 

um quadro completo.186 Como já investigamos os diálogos mais detalhadamente, focaremos 

agora nas ações do personagem a partir da perspectiva do narrador. Afinal,  

pode-se aprender muita coisa sobre as pessoas a partir das decisões que elas 

tomam. Visto que envolvem a escolha entre alternativas, as decisões revelam 

a escala de valores de uma pessoa, mostrando-nos o resultado da batalha entre 

desejos, emoções e valores espirituais, quer seja ética, religiosa ou social. 

(BAR-EFRAT, 2004, p. 81). 

Distanciamento 

A primeira ação de Judá mencionada pela narrativa é seu distanciamento da família, 

quando Judá tinha uns 20 anos de idade (v. 1). (STIGERS, 1976, p. 278). Em uma sociedade 

patriarcal na qual os filhos costumam se manter próximos dos pais, foi incomum a atitude de 

Judá. De fato, não se menciona afastamento de nenhum dos outros filhos, embora estes consti-

tuam suas próprias famílias (Gn 42.37). É possível que tenha sido para se afastar do pesar do 

pai e da culpa. Seu afastamento inicial é reforçado pelo verbo “aproximou-se”, que indica sua 

associação com cananitas ricos (Hirá, Xua). Hirá passa a ser um amigo próximo (v. 12, 20). 

                                                 
186 Referindo-se às narrativas patriarcais, Robert Alter assevera: “em nenhum outro lugar na literatura antiga se 

registrou com tanta sutileza e percepção o caráter estranho e imprevisível dos personagens individuais e as fricções 

e tensões da vida familiar: rivalidade entre irmãos, ciúme de co-esposas, a extravagância do favoritismo dos pais” 

(2004, p. xii, tradução nossa). E continua: “Contudo, o milagre literário das histórias é que os personagens princi-

pais são, apesar de tudo, imaginados com notável integridade e complexidade...” (p. xiii, tradução nossa). 
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Judá também “se aproximou” de uma mulher no caminho, pois achou que ela era uma prostituta 

(v. 16). Embora estes verbos de movimento possam significar apenas um movimento físico, 

eles sugerem também um movimento cultural e espiritual de Judá, distanciando-se dos valores 

tradicionais de sua família patriarcal.  

Este distanciamento se solidifica com o casamento de Judá com uma cananita (v. 2).187 

É fácil asseverar que, na perspectiva bíblica, ele também fracassa como pai, pois seus dois filhos 

são declarados perversos aos olhos de Javé (v. 7, 10), e “não há razão para concluir que Selá 

será diferente deles”. (WALTKE; FREDERICKS, 2003, p. 629). De fato, Judá parece não ter 

consciência de que seus filhos morreram por causa de seus pecados. Ele não se volta para Deus 

nem percebe sua punição; nem o questiona sobre o futuro de sua família. De fato, o v. 11 insinua 

que ele culpa Tamar.  

Além disso, o nascimento de seus filhos parece indicar também um possível afasta-

mento entre ele e a esposa, pois é ela quem dá nome aos últimos dois, e ele nem está presente 

no nascimento do caçula. A esposa de Judá sequer é nomeada na história e sua função parece 

ter sido apenas a de gerar filhos.188 Nada se relata sobre a vida familiar. Outra indicação do 

distanciamento entre Judá e sua família é a ausência de um registro de pesar quanto à morte dos 

filhos. A ordem para Onã se segue imediatamente (na narrativa) à morte de Er. O mesmo acon-

tece com a fala a Tamar após a morte de Onã. Embora o texto mencione seu período de luto 

pela morte da esposa, também sugere que ele logo ficou consolado, em contraste com o pesar 

inconsolável de seu pai (Gn 37.34-35). Finalmente, o fato de Judá não ter reconhecido a voz ou 

os maneirismos de Tamar em seu breve encontro novamente reforça o quanto ele se distanciara 

dela, assim como seu tratamento ríspido e rápido juízo ao saber da gravidez dela (v. 24). 

Adicionalmente, seu distanciamento emocional das pessoas ao seu redor se confirma 

por sua escolha pela satisfação sexual paga em vez de construir um relacionamento sólido com 

uma nova esposa. Enfim, após seu reconhecimento dos objetos (v. 26), o narrador deixa claro 

que Judá não tem mais relacionamento sexual com Tamar – e, provavelmente, nem mesmo 

qualquer tipo de intimidade emocional. 

                                                 
187 É interessante notar que, na macronarrativa, os dois filhos mais proeminentes de Jacó (Judá e José) se casam 

com estrangeiras, indicando um extensivo grau de “corrupção” na pureza étnica de Israel. (FUNG, 2000, p. 53). 

188 O que se contrasta com a longa descrição do nascimento dos filhos de Jacó (Gn 29.31–30.24). 
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Inconsistência 

Judá revela ter diversas inconsistências em sua vida, tal como é apresentado pelo nar-

rador. Em primeiro lugar, seu nome significa “Deus seja louvado”, sugerindo que sua vida teria 

um impacto significativo pelo qual as pessoas louvariam a Javé (Gn 49.8); todavia, nesta nar-

rativa sua vida gera apenas trabalho e desgosto ao seu redor.189 

Em segundo lugar, a história deixa claro o interesse de Judá em gerar descendência. 

Mas ele também não é coerente nisso, pois embora honre inicialmente a lei do levirato, fazendo-

a ser cumprida por Onã (v. 8), depois Judá poupa o caçula (v. 11) e afasta Tamar, sem se preo-

cupar em resolver a situação dela. Após a morte de sua esposa, ele logo podia ter se casado 

novamente, como seus antepassados; contudo, ele prefere se satisfazer com uma prostituta. 

Em terceiro lugar, Judá é retratado como ganancioso (37.26-27)190 e ávido por se as-

sociar com riquezas (38.1-2),191 sem se importar com os outros em seu caminho. Ele parece ter 

alcançado uma posição alta na sociedade local, como sugerem seus objetos de identificação (v. 

18) e seu temor de ser desprezado (v. 23). Judá não demonstra misericórdia a Tamar, e a envia 

como viúva sem bens para viver com seu pai (v. 11). Isso tudo leva o leitor a estranhar a gene-

rosidade de Judá em sua transação com a “prostituta” (um cabrito era mais do que o preço 

normal esperado) e quanto ao penhor deixado (objetos valiosos e importantes para ele), refor-

çando sua avidez em satisfazer seu desejo sexual.192  

Em quarto lugar, Judá apresenta em suas falas um tom autoritário, direto e determi-

nado, algo possivelmente associado à sua posição social. (WÉNIN, 2011, p. 82-85; GUNN; 

FEWELL, 1993, p. 36). Ele é duro em seu julgamento de Tamar e rápido na sua execução (v. 

24), em uma rápida reação à fofoca, certamente preocupado com sua reputação. No entanto, 

embora ordene facilmente o que os outros devem fazer, fica “gentil” ao lidar com a prostituta 

(“por favor” no v. 16), titubeia na negociação (oferecendo mais do que devia; aceitando qual-

quer condição imposta) e esconde-se atrás de Hirá na hora de resgatar seu penhor. Além disso, 

prefere abandonar o resgate para não ser mal falado pelos outros, o que revela medo e covardia; 

                                                 
189 A macronarrativa de Gênesis revelará a crescente importância de Judá na família, mas é a história posterior que 

dá fama a Judá, pois de sua linhagem vieram o rei Davi e o Messias. 

190 Veja também o comentário anterior sobre a relação entre os verbos “tomar” e “dar” em Gênesis 38. Isso se 

confirma pela primeira impressão que a macronarrativa dá sobre Judá em sua primeira fala (Gn 37.26): “Qual é o 

lucro se matarmos nosso irmão?” (tradução nossa). (KUGEL, 2006, p. 173). 

191 Segundo o significado dos nomes de Hirá e Xua, conforme visto no capítulo anterior. 

192 O texto deixa claro este forte desejo ao iniciar o diálogo com o pedido de Judá para se unir a Tamar (v. 16). No 

entanto, seria normal uma oferta inicial de pagamento junto com o pedido. Como a oferta não foi feita, Tamar 

precisa ser específica em sua pergunta: “o que você me dará?”. 
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Judá demonstra que sua reputação lhe era mais cara do que seus bens. É interessante que ele se 

preocupa em cumprir sua promessa à prostituta (com a qual se relacionou por breve tempo), 

embora deixe de cumprir a promessa feita à sua nora (com quem teve um relacionamento fami-

liar mais duradouro).193 

Em quinto lugar, Judá usa dois pesos e duas medidas ao julgar Tamar. Ele certamente 

não viu problemas em se relacionar com uma prostituta, pois estava viúvo e descompromissado, 

mas é feroz quanto ao adultério de Tamar, que estava viúva e comprometida com Xelá. Ele dá 

pouco valor à grande injustiça que fez contra Tamar, repudiando-a e impedindo que ela cum-

prisse seu papel de gerar descendência (v. 11); no entanto, sente-se ameaçado pela pequena 

violação de Tamar (v. 24), pois isso afeta sua reputação. 

Finalmente, embora pareça que Judá está no controle, ele se revela completamente 

desprovido de percepção e sensibilidade aos outros. Ele vê sua esposa (v. 2), mas parece não a 

tratar como uma pessoa, pois ela sequer tem nome. Ele também não percebe que seus filhos são 

perversos e que isso foi a causa de suas mortes (v. 7, 10). Judá também vê uma mulher em seu 

caminho (v. 15), mas não percebe que era sua nora, Tamar (v. 16).  

Assim, o narrador caracteriza Judá até aqui como egoísta, interesseiro e “míope”, ape-

sar de poderoso, determinado e autoritário.194 Ele é hipócrita e cheio de justiça própria, preo-

cupa-se com sua reputação e é honrado até certo ponto, mas não é fiel à sua palavra.  

Transformação 

Esta dura caracterização de Judá é importante para deixar claro o contraste com sua 

caracterização posterior, nas narrativas subsequentes sobre José e seus irmãos (Gn 39–50). Na 

sequência da macronarrativa, Judá é retratado junto com seus irmãos como honesto (42.10-13,29) 

e penitente (42.21). Ele assume a liderança entre os irmãos (43.3; 44.12; 46.28) e se responsabiliza 

diante de seu pai pela vida de Benjamim (43.8-10). Diante do engano engendrado por José, Judá 

confessa implicitamente o pecado antigo dos irmãos (44.16), explica o drama a José (44.18-34) e 

se oferece a ficar preso no lugar de Benjamim (44.33). O desenvolvimento de seu caráter é uma 

linha narrativa menor, certamente, diante da maior atenção dada a José, mas Judá se torna um 

                                                 
193 É possível alguém argumentar que Judá estava sendo sincero em sua promessa a Tamar, e que um dia ele a 

casaria com Xelá. No entanto, a descrição posterior do narrador onisciente (v. 14), embora feita da perspectiva de 

Tamar, tem prioridade sobre a fala interior de Judá (v. 11) e revela o engano de Judá. Conforme pontua Adele 

Berlin (2005, p. 80, tradução nossa): “A versão do narrador onisciente tem prioridade sobre a versão de um perso-

nagem”. Além disso, a confissão posterior de Judá (v. 26) pontua claramente sua quebra de promessa. 

194 John Petersen resume o autoritarismo de Judá: “sua palavra é a lei para todos os que estão abaixo dele, ou talvez 

sejam até mesmo a lei de toda a região” (2004, p. 206, tradução nossa). 
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personagem importante nas negociações com o governador do Egito. Ele deixa as inconsistên-

cias passadas e assume a liderança moral que o capacita a ser um agente vital na reconciliação 

de seus irmãos com José.195 Este desapego e altruísmo revelam seu longo crescimento pessoal 

posterior à narrativa de Gênesis 38. (BANDSTRA, 2009, p. 105; ALEXANDER, 1989, p. 13). 

Diversos estudiosos argumentam que o ponto de virada no desenvolvimento do perso-

nagem Judá se dá em sua confissão pública de que Tamar estava certa, e não ele (38.26). Com 

certeza é uma transição suave, pois o capítulo não revela praticamente nada sobre Judá após 

esta declaração, exceto que nunca mais se relacionou sexualmente com Tamar e que nomeou 

os filhos Perez e Zera. É a macronarrativa posterior que registra um Judá diferente, levando o 

leitor a buscar em sua vida um possível momento transformador, ainda que sutil. De fato, Gê-

nesis 38 revela um Judá impositivo e autoritário, cheio de desejo sexual e de procriação. Porém, 

diante das evidências apresentadas por Tamar, Judá é confrontado com uma situação comple-

tamente inesperada. Ele poderia ter tentado se esquivar da situação, talvez alegando que Tamar 

havia roubado seus objetos de identificação pessoal, ou se recusando a reconhecer os objetos. 

Entretanto, Judá se humilha (reconhecendo que Tamar, a quem ele acabara de condenar à morte, 

estava correta) e assume o seu erro (afirmando que ele estava errado em não ter casado Tamar 

com Xelá). A caracterização do personagem até aqui gera a expectativa de uma reação dife-

rente; o leitor seguramente é pego de surpresa diante desta confissão. A declaração final de 

Judá, portanto, é um momento de anagnórise (reconhecimento), no qual se revelam valores 

culturais centrais de uma liderança digna e justa. (SHARON, 2005, p. 312-313; SCHNITTJER, 

2006, p. 163). 

Há razoável debate sobre até onde Judá foi em sua confissão; essa dubiedade interpre-

tativa é provavelmente intencional, levando o leitor a se posicionar diante do evento e chegar 

às suas próprias conclusões. Alguns estudiosos entendem que Judá apenas corrigiu a situação 

liberando Tamar, sem se declarar culpado. Porém, em geral baseiam esta conclusão numa lei-

tura incorreta do texto hebraico (“ela é mais justa do que eu”).196 Outros entendem que Judá 

tem aqui uma ampla revelação introspectiva, arrependendo-se também de ter enganado seu pai 

anteriormente. Os comentaristas judaicos interpretam assim a repetição da mesma expressão 

                                                 
195 Clifford pontua que “Judá é transformado primeiramente, gerando a esperança de que os outros também possam 

sê-lo, e a família possa ser salva” (2004, p. 532, tradução nossa). A perda de dois filhos e sua tentativa de proteger 

Xelá (que foi uma ameaça à continuação da família) lhe deram experiência suficiente para se conectar com a dor 

de Jacó e fazê-lo ver que a tentativa de proteger Benjamim estava também ameaçando a sobrevivência da família. 

(FOX, 1995, nota a Gn 38.1). 

196 Conforme explicação no capítulo anterior, a expressão de comparação deve ser traduzida aqui como um com-

parativo de exclusão: “ela está correta; não eu”. 
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“reconhece” (ou “identifique”) aqui (v. 25-26) e em 37.32-33. (ADELMAN, 2013, p. 61). Ro-

bert Alter, todavia, acha que o personagem Judá não se deu conta da recorrência da situação de 

engano (2007, p. 27): é algo que apenas o leitor sabe. Embora estas suposições sejam plausíveis, 

se nos atermos apenas ao texto, porém, perceberemos que Judá só confessa o seu erro de não 

ter ordenado Xelá a cumprir o levirato com Tamar. Ou seja, Judá não discute o estratagema de 

Tamar nem a sua própria participação no intercurso entre eles; ele vai direto ao coração do 

problema e admite o seu erro fundamental que gerou todos os demais subsequentes.197  

Além disso, convém notar que, após o confronto final, Judá decide não mais se relaci-

onar sexualmente com Tamar.198 No entanto, ele assume o seu lugar na família, dando nomes 

aos seus filhos – algo que já difere da cena inicial, quando ele se distanciou da família. Ou seja, 

sua transformação não foi apenas uma declaração verbal, mas implicou em significativa mu-

dança de conduta. 

Vilão ou herói 

Para encerrar a análise deste personagem, é preciso registrar que não há consenso entre 

os estudiosos sobre a caracterização geral dele: Judá é vítima ou vitimador, herói enganado ou 

vilão hipócrita? (PETERSEN, 2004, p. 121-122).  

Do lado negativo, vimos seu distanciamento dos irmãos e de seu pesaroso pai, seguido 

de seu distanciamento progressivo de sua esposa e filhos. Após a morte de seus perversos filhos, 

não há registro de pesar; após a morte da esposa, ele se consola fácil. Preocupado com a segu-

rança do filho caçula, ele isola Tamar com uma promessa enganosa, pois desconfia que é uma 

mulher fatal.199 Prefere assim descumprir a lei do levirato (como confessa depois). Em vez de 

buscar solução para o problema da descendência (quer pelo levirato, quer casando-se de novo), 

Judá usa o serviço de uma prostituta para satisfazer seus desejos sexuais. Ele se revela impul-

sivo e insensato na negociação, entregando objetos pessoais de valor. Não consegue perceber 

Tamar que está à sua frente, mesmo na “abertura dos olhos”. Ao tentar pagar o serviço recebido, 

fica evidente sua preocupação com sua reputação. Finalmente, é precipitado em seu julgamento 

                                                 
197 Ao comparar a confissão de Judá com a de Jacó (33.8-11) e com a de seus irmãos (42.21-23; 44.16), Paul Noble 

(2002, p. 237-240) defende que Judá é mais sincero e direto, sem usar eufemismos nem diminuir seu erro. 

198 Isto provavelmente indica que ele aprovou o que se passou entre eles como algo temporário e necessário, mas 

não como uma situação permanente. (KEIL; DELITZSCH, 1996, v. 1, p. 274). 

199 Alguns autores sugerem o termo “viúva negra” (LONGMAN, 2009, p. 184; MARIANNO, 2005, p. 17). 
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de Tamar, sem consultar as evidências nem falar com ela antes.200  

Do lado positivo, Judá forma uma família rapidamente e a governa com autoridade. 

Ele se preocupa com a geração de descendência, o que o leva a ordenar Onã a cumprir o levirato; 

ao mesmo tempo, isso o leva a proteger Xelá de outra maneira. Ele é um homem de negócios, 

que procura honrar seus compromissos e viver segundo a lei. O texto enfatiza que Judá não 

reconheceu sua nora na transação sexual, por isso não é culpado de incesto. Ele procura pagar 

sua dívida e zela pela moral da família em seu ríspido julgamento. Contudo, certamente o as-

pecto mais positivo de Judá na história é sua inesperada reação de confissão final. Enfim, pode-

se dizer que Judá segue o crescimento esperado de um herói narrativo, assumindo importante 

papel posterior de liderança na família. 

No final das contas, a avaliação do personagem Judá fica ambígua neste texto, embora 

o saldo seja positivo, em nossa opinião. Robert Alter argumenta que esta ambiguidade, inerente 

à caracterização na Bíblia Hebraica, se deriva da própria cosmovisão bíblica sobre a humani-

dade; após a queda, os seres humanos são falíveis e carentes da graça divina. Cada pessoa é 

criada à imagem divina, mas em sua liberdade nunca alcança a perfeição ética. Além disso, as 

narrativas são intencionalmente reticentes, deixando espaço para mudanças no desenvolvi-

mento dos personagens. Assim, os personagens não são estáticos, nem estereótipos facilmente 

descritíveis, e sim pessoas em transformação contínua, com seus altos e baixos. (ALTER, 2007, 

p. 175,190-191). Por isso, no caso de Judá, é preciso um estudo cuidadoso de seu desenvolvi-

mento posterior na macronarrativa de Gênesis para uma análise justa de sua personalidade e 

uma possível comparação com seu irmão José. (WALLACE, 2001, p. 21).201 

2.3.2 Tamar 

O outro protagonista desta história é Tamar; detalhamos até aqui diversas nuances de 

sua personalidade. Para compor um perfil completo, vamos relembrar a seguir as evidências e 

inferências já vistas, com foco nas suas ações. 

Tamar entra na história de forma passiva na cena 2 e começa como um personagem 

                                                 
200 A feminista Deborah Sawyer é radical em sua conclusão sobre Judá: “no final ele se revela como um palhaço 

fraco e hipócrita” (2002, p. 58, tradução nossa). Para Gage e Barber, “o texto indica a perversidade de Judá com 

clareza excruciante” (2005, p. 28, tradução nossa). George Coats (1983, p. 275; 1974, p. 17) também afirma que 

Judá é virtualmente o vilão da história; já Y. Amit (2009, p. 277-278) defende que Judá é retratado positivamente 

como o herói trágico da narrativa. 

201 Esta análise mais abrangente foge do escopo desta pesquisa, mas o próximo capítulo indicará brevemente a 

importância destes dois personagens para a História Primária de Israel.  
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plano. O narrador propositadamente minimizou seu papel, ignorando seus sentimentos e carac-

terizando-a como objeto das ações executadas. Seu nome indica porte firme ereto e vitalidade 

fértil, mas Tamar encontra dificuldades em gerar filhos com Er e Onã, por culpa deles. A inter-

venção divina que pune a perversidade deles reduz ainda mais as possibilidades dela, e Judá 

associa Tamar à fatalidade dos filhos. Sua situação se torna cada vez mais problemática. Assim, 

a única ação que Tamar executa no primeiro episódio é a de ir embora, após a ordem de Judá e 

sua promessa enganosa quanto a Xelá. Fica evidente a marginalização de Tamar.202 Ela é uma 

viúva, mas não pode se casar novamente porque está comprometida com Xelá. 

Da cena 3 em diante, contudo, Tamar ganha vida e se torna um personagem redondo, 

elevando-se à categoria de protagonista da história. A princípio ela aguarda com paciência o 

cumprimento da promessa de Judá, mas enfim desconfia que foi enganada, porque havia se 

passado tempo razoável para Xelá se tornar adulto. Percebendo que Judá estava livre como 

opção para cumprir o levirato (v. 12), Tamar se mobiliza. A cena-padrão de uma esterilidade 

feminina vencida pela fé masculina é invertida aqui. O narrador enfatiza a agilidade e a inicia-

tiva dela, por meio do uso inicial de uma sequência rápida de verbos (v. 14), que correspondem 

a outra sequência posterior (v. 19). Estas sequências indicam sua mudança de papéis entre viúva 

e “prostituta” (função assumida por Judá) e enquadram o diálogo que conduz a transação. Nele 

Tamar se revela no comando, agindo com percepção, calma e sagacidade para obter o que que-

ria por meio de sua sexualidade.203 Providencialmente, ela engravida nesta única tentativa. 

O terceiro ato da trama inicia com o anúncio da sua gravidez a Judá, que sentencia 

Tamar à morte imediatamente. No entanto, ela não se defende diretamente, mas novamente se 

mostra no controle. Agindo com sagacidade, ela envia os objetos pessoais de Judá para que ele 

mesmo identifique o dono e pai das crianças. Ela é finalmente redimida pela confissão de Judá 

e se torna a mãe de gêmeos, o que indica uma dupla bênção divina.  

Por meio de suas ações, Tamar resolve o conflito do enredo (a geração de descendência 

para Judá)204 e propicia a Judá uma análise introspectiva sobre seus valores e prioridades. A 

                                                 
202 Joan Cook (2001, p. 123-125) estuda a marginalização de Tamar, que ocorre no texto neste momento pelo 

ostracismo familiar, pela distância geográfica imposta por Judá e pela distância social referente à viuvez. Além 

disso, ela é marginalizada na narrativa ao não ser designada por seu nome enquanto está na função de prostituta.  

203 O uso do corpo de Tamar é um dos focos do capítulo. É sua habilidade de usar este instrumento que lhe permite 

reverter sua situação desfavorável. “É interessante notar como o corpo desta mulher regula a economia e, portanto, 

as relações entre os seres humanos”. (ALFONSO, 1999, p. 82). 

204 Steven Mathewson (1989, p. 390) salienta que Tamar força o patriarca tribal a agir de acordo com a aliança 

divina, que prometera a Abraão numerosa descendência. A narrativa lembra ao leitor que Deus cumprirá o seu 

propósito mesmo se precisar usar uma mulher estrangeira para isso. 
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despeito dos meios questionáveis usados para atingir seu objetivo, Tamar é retratada pelo nar-

rador como uma pessoa determinada, corajosa, paciente,205 ousada, sagaz, habilidosa e proativa. 

No caso dela, a ambiguidade bíblica usual ocorre apenas no final, pois o texto termina sem 

deixar claro seu futuro. Embora redimida quanto à acusação de adultério, não há indicação 

quanto a ela ter permanecido viúva ou ter se casado novamente (quer com Judá, quer com outra 

pessoa). De qualquer forma, referências bíblicas posteriores a situarão na galeria das matriarcas 

de Israel.206  

Os papéis de Tamar 

Nesta pequena história, na qual a protagonista figura em apenas cinco cenas (25 ver-

sículos), o narrador concede a este personagem uma variedade razoável de papéis.207 Tamar 

surge no enredo como esposa de Er (pressupondo implicitamente um estado anterior de solteira) 

em um papel submisso e silente. Logo se torna viúva e passa a ter um relacionamento de levirato 

com seu cunhado (o texto parece supor que ela não é dada em casamento a Onã, pois Judá a 

designa como cunhada, v. 8).208 Após a morte de Onã, ela assume a posição de uma nora rejei-

tada pelo sogro, que ordena que ela assuma a posição de viúva sem filhos, isolada na casa de 

seu pai (v. 11) e em uma situação de desgraça e marginalização.209 

Após passar um tempo nesta situação, Tamar assume temporariamente nova identi-

dade, deixando sua posição de viúva (v. 14). Judá a considera uma prostituta, pela sua posição 

na estrada (v. 15).210 Depois da transação sexual, Tamar reassume sua identidade de viúva (v. 

19). Judá envia o pagamento à mulher (v. 20) e Hirá assume (ou finge) que ela é uma prostituta 

                                                 
205 Tamar parece estar sempre esperando. Ela aguarda passivamente Xelá, conforme a promessa de Judá. Depois 

aguarda ativamente na entrada de Enaim por Judá. Ainda aguarda três meses para confirmar que está grávida e 

para que sua gravidez seja notória e Judá seja forçado a uma decisão. Finalmente, aguarda a reação de Judá aos 

objetos enviados. E termina aguardando o tempo final da gravidez para colher seu fruto.  

206 Rt 4.11-12 a lista junto com Raquel e Lia, esposas de Jacó (Lia é a sogra de Tamar). Seu filho Perez se torna 

ascendente do rei Davi e do futuro Messias (Rt 4.18-22). Analisaremos estes textos no próximo capítulo. 

207 Obviamente, múltiplos papéis também se aplicam a outros personagens. Judá é irmão (v. 1), marido (v. 2), pai 

e chefe de família (v. 3), sogro (v. 6), viúvo (v. 12), dono de ovelhas (v. 12), amigo (v. 12,20), cliente (v. 15-18), 

uma pessoa envergonhada por ter sido enganada (v. 23), um juiz (v. 24) e “um modelo moralmente arrependido 

de comportamento apropriado”. (MATTHEWS, 2008, p. 34). No entanto, seus papéis se mantêm dentro do círculo 

básico do mundo patriarcal (exceto pelo papel de cliente de uma prostituta), sem toda a amplitude de variação que 

encontramos nos papéis de Tamar diante de suas possibilidades sociais e históricas. 

208 O texto hebraico, de fato, usa a expressão “mulher/esposa de seu irmão” nos v. 8 e 9. Contudo, parece que havia 

uma expectativa de que Tamar fosse dada a Xelá como “mulher/esposa” (v. 14). 

209 L. Claassens (2012) trabalha a desumanização de Tamar nesta narrativa, pela sua situação como viúva e pelo 

não reconhecimento de Judá no encontro posterior.  

210 O texto é lacônico e não afirma claramente que Tamar se apresentou como prostituta. Outra interpretação pos-

sível (de ela ter se apresentada como  
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cultual (v. 21-22).  

No episódio final, Tamar retorna à condição de nora (v. 24), mas é condenada como 

uma adúltera grávida e quase é executada. Com o reconhecimento de Judá, Tamar recupera sua 

dignidade como uma pessoa correta (v. 26). Ela finaliza a história como uma mãe honrada (v. 

27), embora o texto não esclareça se ela se casou novamente. Esta diversidade de papéis de-

monstra a complexidade do personagem dentro dessa pequena narrativa.211 

Alguns destes papéis recebem designações específicas na trama; outros são deduzidos 

pela função que Tamar exerce. As diferentes designações atribuídas ao mesmo personagem 

salientam relações específicas com outros. Por exemplo, o narrador usa “cunhada” e “nora” 

para salientar as relações familiares que exigem satisfação do levirato (v. 8-9,11) e da honra (v. 

24). No diálogo central, nem se menciona o nome de Tamar. Posteriormente, Judá se refere à 

“mulher” (v. 20). Ela fica despersonalizada, pois cumpre apenas uma função; não precisa de 

nome, como a mulher de Judá. (BERLIN, 2005, p. 60).  

Tamar inicia a história com grandes promessas. Afinal, seu nome indica sua viçosidade 

e fertilidade. Porém, sua jornada logo se conecta à infertilidade na cena 2 e ela é praticamente 

alijada de seu papel e de seu nome. De fato, Judá nunca a chama diretamente pelo nome. Só a 

designam como Tamar o narrador e os informantes de Judá (v. 24). Mas, apesar deste desres-

peito com seu nome, no final Tamar faz se tornar realidade o significado de seu nome, pois age 

com “porte firme” em sua resistência ativa e demonstra “vitalidade fértil”. E, desta forma, trans-

forma em realidade o nome de Judá, pois “Deus será louvado” por meio dos descendentes ge-

rados por Perez, filho de Tamar.  

Ao final do primeiro episódio, Tamar é retratada como uma viúva abandonada pelo 

patriarca da família212 e desgraçada socialmente por não ter filhos. No segundo episódio, ela 

demonstra assertividade e grande habilidade para vencer sérios obstáculos (sendo mulher em 

                                                 
211 É interessante notar o uso triplo de designações para Tamar: ela é chamada três vezes de nora (v. 11,16,24), 

três vezes de prostituta (v. 15,24,24), três de prostituta cultual (v. 21,21,22), três de viúva (v.11,14,19). Três vezes 

o texto menciona que ela concebeu (v. 18,24,25). Três falas ela tem com Judá no caminho (v. 16,17,18). Para J. 

Fokkelman (1996, p. 175-177), o narrador usa muitas tríades nesta história. Além das já citadas, ele aponta as 

triplas repetições de verbos: “não encontrou” (v. 20,22,23), “abrir brecha” (v. 29,29,29); “sair” (v. 28,29,30). Tam-

bém identifica sequências triplas de verbos: Judá viu uma mulher, tomou-a e se uniu a ela (v. 2); sua mulher gera 

três filhos (v. 3-5) em sentenças que juntam três verbos (conceber, dar à luz, nomear); Judá fala a Onã: una-se, 

cumpre o levirato, suscita descendência (v. 8); após o diálogo: deu, uniu-se, concebeu (v. 18). Finalmente, chama 

a atenção para o triplo uso de “penhor” (v. 17,18,20); a tripla composição do penhor (v. 18); e os três meses 

decorridos (v. 24). 

212 Como explicado no capítulo anterior, a jurisprudência de Dt 25.7-10 não parece estar vigente nesta época, 

deixando Tamar sem opções legais para fazer cumprir o levirato que poderia redimi-la socialmente. 
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um mundo patriarcal) e conceber filhos. No terceiro episódio, com grande ousadia e nervos de 

aço que a levam a aguardar o público reconhecimento da justiça de seus atos, ela chega aos 

resultados esperados dela na família de Judá. Tamar poderia ter avisado pessoalmente (ou por 

mensageiros) a Judá sobre sua gravidez, resolvendo a questão em família.213 Entretanto, ela 

preferiu deixar a situação chegar a um clímax para encurralar Judá: ele precisava escolher entre 

aniquilar seus próprios filhos (ao executar Tamar) ou reconhecer sua paternidade e erro anterior. 

Assim, a narrativa sugere um desenvolvimento deste personagem também. Tamar ini-

cialmente é retratada como uma mulher passiva e obediente (cena 2), que sofre silente a ação 

determinada pelos homens em sua vida. Contudo, ela logo toma medidas determinantes para 

garantir seu futuro (cena 3), respeitando as regras do jogo do mundo patriarcal. A cena 5 indica 

que ela ainda está sujeita às regras específicas de sua época, as quais prezam a honra do patriarca 

acima da vida de uma mulher marginalizada. Todavia, ela astutamente consegue virar o jogo e 

demonstra que agiu para garantir a honra da comunidade e de Judá.214 Por conhecer as reações 

de seu sogro, ela espera até o último momento para a revelação final, coagindo-o a assumir 

publicamente seu papel na gravidez dela e requalificando o ato não mais como adultério, mas 

sim como necessário cumprimento do levirato. Também pelo habilidoso uso de diferentes ní-

veis de conhecimento entre personagens e leitor, o narrador desenvolve o personagem Tamar:  

No início, Tamar surge como uma vítima, sabendo menos que Onã, Judá e o 

leitor. Depois, Tamar alcança sozinha o mesmo nível de conhecimento de Judá 

e do leitor (v. 14b). Finalmente, por meio de seu estratagema, ela ganha van-

tagem sobre Judá (v. 14-18) e até mesmo sobre o leitor [...] (SKA, 1988, p. 

263, tradução nossa). 

Em resumo, Tamar se configura como a verdadeira heroína da história. (WENHAM, 

1998, p. 365; SKINNER, 1910, p. 455; ROSENBLUM, 2002, p. 129; EMERTON, 1979, p. 

410; WALLACE, 2001, p. 27-28; KOPTAK, 1997, p. 87). A partir de seu próprio esforço e 

habilidade, ela vence obstáculos complexos que a marginalizam e apagam da história, tornando-

se peça fundamental que abençoa sua própria comunidade. “Ela demonstra algo do espírito 

indômito de uma Ester, de uma Jael ou de uma Rispa” (KIDNER, 2001, p. 175). A macronar-

rativa a esquece, mas ela deixa a sua marca na história. 

                                                 
213 Obviamente, isso não evitaria o escândalo público pela sua gravidez. A decisão de Judá nessa situação, quer 

condenando-a ou absolvendo-a, precisaria chegar ao foro público em algum momento, com testemunhas. 

214 Altamir C. de Andrade (2013) aborda o texto pela perspectiva do exílio imposto a Tamar e de suas estratégias 

de sobrevivência. Interessantemente, ele propõe que se aplica bem a Judá na cena 3 o conhecido ditado “foi buscar 

lã e voltou tosquiado” (p. 266). 
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A mulher enganadora 

Tamar tem se sobressaído novamente nos estudos atuais pelo seu sucesso em gerar 

descendência para Judá por meio do engano. De fato, ela usa o engano a fim de assegurar a 

continuidade patrilinear de Judá, a fim de satisfazer as próprias necessidades dela e de servi-lo 

nas dele. A narrativa indica que ela não busca em primeiro lugar os seus direitos como mulher, 

como poderíamos esperar, mas sim os direitos de Judá. (FUCHS, 2000, p. 70,73). O termo 

“engano” não deve ser entendido nesta pesquisa como erro ou equívoco não intencional. De 

fato, é aqui uma referência a um engodo, um estratagema, um truque (daí o correlato inglês 

trickster) que visa levar o oponente a conclusões erradas para derrotá-lo.215 

Tamar se junta à massa dos oprimidos que precisa usar meios enganosos, até mesmo 

arriscando a vida, para que obtenha justiça.216 Estes oprimidos não podem se dar o luxo de 

permanecerem sujeitos ao código moral da classe dominante. (VAN DIJK-HEMMES, 1989, p. 

152-153). A pessoa enganadora é uma criatura ambivalente na área moral, religiosa, filosófica. 

“Esta ambivalência caracteriza seu ser. O engano é o que caracteriza seu comportamento e, 

portanto, sua função narrativa. [...] Na promoção do bem-estar da comunidade reside sua utili-

dade social.” (BAL, 1988, p. 136-137, tradução nossa, grifos da autora). Neste sentido, diversos 

estudiosos focam na minoria feminina em seu estudo sobre o engano. Afinal,  

por causa de sua situação como um grupo subordinado, as mulheres exercitam 

suas escolhas usando estratagemas, artifícios e truques; elas agem de forma 

autônoma como membros de um grupo fraco, usando as estratégias disponí-

veis a estas pessoas. (BOS, 1988, p. 38, tradução nossa) 

É dentro deste foco no uso do engano pela mulher que surgem estudos comparativos 

sobre a figura da “mulher enganadora” (trickster) dentro da Bíblia, pois é um personagem-tipo 

em outras culturas. (STEINBERG, 1988; PATTERSON, 1999; NICHOLAS, 2009). A “mulher 

enganadora” tem uma posição social baixa (ou seja, não tem poder econômico ou social) e 

                                                 
215 Agradeço a colaboração do prof. Gladir Cabral na desambiguação do sentido desse termo. 

216 Uma importante análise teológica e sociológica – fora do escopo desta pesquisa – que se deriva desta narrativa 

se refere ao uso do engano como um instrumento biblicamente justificado dos marginalizados para alcançar a 

justiça necessária em sua situação. O. Prouser (1994) analisa diversos casos bíblicos e conclui que o engano não é 

algo peculiar ao sexo feminino (p. 26). L. Pietersen e W. Fourie (2015) aplicam esta questão à ética cristã e à sua 

relação com a cultura. Em seu excelente artigo, Michael Williams (2008) revela que o engano está presente em 

quase todas as narrativas significativas de Gênesis (p. 9) e é avaliado positivamente em três casos (incluindo Gn 

38) quando envolve restauração do shalôm (p. 14). Ele argumenta que este engano é lícito em Gênesis quando 

obedece a três condições (p. 15): 1) Envolve apenas a pessoa que gerou o erro inicial; 2) Não traz desvantagem à 

pessoa enganada; 3) Não dá vantagem ao enganador maior do que a devida na situação anterior ao erro inicial. 

Assim, o engano de Tamar é avaliado positivamente, pois restaura o shalôm dentro destas restrições. O artigo 

resume o extenso tratamento ao assunto desenvolvido em seu livro, que inclui o uso do engano fora do livro de 

Gênesis, inclusive pelo próprio Deus (WILLIAMS, 2001). 
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emprega sagacidade e engano para alcançar seus objetivos. (JACKSON, 2002, p. 32). Para os 

especialistas dedicados ao assunto, a “mulher enganadora” se caracteriza pelo uso ativo de sua 

sexualidade – “típico meio que sobra às mulheres quando ficam em situações sem poder” (BAL, 

1988, 149, tradução nossa) – para produzir a transformação necessária e pela sua visão mais 

ampla e perceptiva da situação, em comparação aos homens envolvidos, que geralmente “não 

sabem” ou “não percebem”.217 Contudo, o problema é complexo: não se pode aceitar a afirma-

ção de certos estudiosos de que os enganadores na Bíblia são em sua maioria mulheres, ou pior, 

de que a maioria das mulheres bíblicas é enganadora. Há diversos exemplos de enganadores 

masculinos.218 

Na realidade, podemos ver isso claramente na narrativa de Gênesis 38. É Judá quem 

primeiro engana Tamar, enviando-a para a casa de seu pai, provavelmente sem nenhuma inten-

ção de fazê-la se casar com Xelá (v. 11). O engano de Judá poderia ter sido involuntário, se ele 

tivesse se esquecido de sua promessa; todavia, sua confissão posterior (v. 26) indica que sua 

quebra de promessa foi intencional. Assim, o mentiroso e o enganador nesta história é Judá, 

pois fez uma falsa promessa, que é o mesmo que uma mentira. Tamar não mente como Judá, 

pelo menos não com sua fala. Assim, o engano planejado de Tamar é uma reação ao engano 

sofrido por ela, não uma iniciativa de engano. (BAL, 1988, p. 148-149).  

Ainda assim, muitos estudiosos chegam a afirmar que foi Tamar quem seduziu Judá 

em seu estratagema.219 É certamente possível concluir que ela se disfarçou como prostituta, 

embora o texto não declare isso claramente.220 Neste momento, Tamar sabe de coisas que o 

leitor desconhece: sua motivação para as ações que tomou e o que esperava como resultado. De 

fato, “o significado da ação dela e de sua intenção não é explicitado pelo narrador, que apenas 

relata como observador, incitando a especulação do leitor” (BIRD, 1989a, p. 123, tradução 

nossa). Não há nenhuma evidência no texto de que tenha ocorrido uma sedução ativa.221 Pode-

se afirmar apenas que Tamar intencionalmente se colocou em uma situação (a posição à beira 

                                                 
217 Exemplos típicos do Antigo Testamento são: as filhas de Ló (Gn 19.30-38), Rebeca (Gn 27), Raquel (Gn 31.30-

35), Tamar (Gn 38), Raabe (Js 2.1-7), Jael (Jz 4.17-24), Dalila (Jz 16.4-21), Rute (Rt 3), Ester (Et 5.1–9.17). 

218 De fato, diversos estudiosos não fazem esta associação do engano com o sexo feminino. Só na macronarrativa 

de Gênesis já surgem muitos homens enganadores: Abraão (Gn 12.10-20; 20.1-18), Isaque (26.1-11), Jacó (27.1-

46), Labão (29.15-30; 31.6-7), Simeão e Levi (34.25-31), Judá e irmãos (37.25-36), e José (42.6-35; 43.15–45.3). 

Jacó é o trickster arquétipo, pois seu nome indica engano no original (Gn 27.36; Jr 9.4).  

219 Por exemplo: ROBINSON, 1977; VAN DIJK-HEMMES, 1989; ADELMAN, 2011, 2012; LEVENSON, 1995, 

p. 160; GAGE; BARBER, 2005, p. 27; KIRSCH, 1998, p. 144. 

220 Esta é a conclusão dos estudiosos: COATS, 1972, p. 464; COATS, 1983, p. 274; LAMBE, 1998, p. 106; NI-

DITCH, 1979, p. 146-147; SPEISER, 1964, p. 300; WESTERMANN, 2002, p. 53; WILDAVSKY, 1994, p. 40. 

221 Neste sentido, difere do relato das filhas de Ló, que intoxicam o pai e o seduzem ativamente (Gn 19.30-38). 
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do caminho, as roupas e os aparatos escolhidos) que permitia aos passantes considerá-la uma 

prostituta. Porém, de fato, ela não tentou seduzir Judá; foi este quem iniciou o contato, aproxi-

mando-se dela (v. 16). Foi ele quem deduziu que ela era uma prostituta, embora Tamar nada 

tenha dito para demovê-lo desta impressão.222 Ela também não tentou atraí-lo com elogios ou 

falsas promessas, mas procurou deixar clara a possibilidade do intercurso. Assim, embora não 

haja declarações explícitas no texto de ações sedutoras ativas, a narrativa sugere ao leitor que 

Tamar estava ali “se disponibilizando”. A lacuna textual tem a ver com o motivo: por que ela 

se assentou para esperá-lo?223  

Então, de modo contrário ao estereótipo da “mulher enganadora”, a estratégia de Ta-

mar é uma iniciativa de trazer a verdade à luz, revelando a falsa promessa de Judá. Por meio de 

sua sexualidade, Tamar obtém os símbolos do poder patriarcal de Judá, levando-o a perder sua 

capacidade de mentir. Como explica a crítica literária Mieke Bal: 

Qual é exatamente o papel de Tamar? Ela é, em primeiro lugar, uma focaliza-

dora. Ela vê aquilo que Judá não vê. No v. 14, ela percebe a injustiça que foi 

feita contra ela. Nos v. 16-17, ela percebe que não se pode confiar em Judá. 

Judá, por sua vez, vê uma prostituta em vez de uma parenta. No v. 25, ela o 

força a perceber a verdade. De fato, a sagacidade dela, usada para restaurar o 

que estava errado, serve para fazer Judá perceber seus próprios erros (neuró-

ticos). [...] Discernimento é o que ela ensina para ele. [...] O papel de Tamar, 

também, é o de uma psicanalista: no diálogo, o sujeito é forçado a se olhar no 

espelho e a testemunhar suas próprias fraquezas subjetivas. (BAL, 1987, p. 

102, tradução nossa).  

E ainda: 

A atividade semiótica de Tamar não é primariamente engano nem discurso, 

mas sim demonstração didática. Mostrar, como estratégia mais eficiente de 

ensino do que o simples contar, requer, dentro da história, focalização como 

seu dispositivo primário. Mas o destinatário do ensino é o homem: é Judá 

quem termina vendo corretamente, graças ao trabalho de Tamar. [...] As mu-

                                                 
222 É possível especular que Tamar tenha usado o véu para se oferecer como noiva a Judá, em paralelo ao único 

outro uso deste termo hebraico para véu (tsa‘if) no Antigo Testamento em Gn 24.65. A possibilidade se reforça 

porque o hebraico usa o mesmo vocábulo (kallá) para “nora” e “noiva” (adicionalmente, alguns estudiosos defen-

dem que o vocábulo deriva de “esconder-se com véu”). Ou pode ter ido confrontar Judá sobre seus direitos, usando 

um disfarce para sair sem ser vista. Contudo, após a iniciativa de Judá, que não a reconheceu, Tamar pode ter 

preferido não se identificar e representar o papel assumido por Judá. (GUNN; FEWELL, 1993, p. 87-89; ADEL-

MAN, 2011; p. 3; TARLIN, 2000, p. 178-179; FENTRESS-WILLIAMS, 2007, p. 64; BOTTERWECK et al., 

2012, v. 7, p. 164; KOEHLER; BAUMGARTNER, 2000, p. 477; MARIANNO, 2005, p. 17). 

223 É possível que Tamar tenha imaginado que Judá agiria assim, por já conhecê-lo, e até desejasse que este fosse 

o rumo dos acontecimentos. Ou talvez ela tenha se apresentado como possível noiva ao agora disponível Judá, 

mas se adaptou às circunstâncias decorrentes do encontro (conforme a nota anterior). 
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lheres sempre foram boas professoras, e ainda são. (BAL, 1988, p. 150, tradu-

ção nossa). 

Desta forma, usando a má interpretação de Judá e sua falta de percepção, Tamar re-

solve o dilema familiar (geração de descendência) e dá uma aula a Judá quanto às corretas 

prioridades e compromissos que ele deveria ter (cf. PIRSON, 2002, p. 85). Embora seja forte 

afirmar que ela não usou uma situação enganosa, certamente é possível excluí-la como “mulher 

enganadora”. 

Comparação com Judá 

Vamos terminar esta análise da caracterização de Judá e de Tamar fazendo algumas 

comparações entre os personagens.  

Por um lado, Tamar tem diversas similaridades com Judá. Em primeiro lugar, a fala 

inicial de cada um dos dois os apresenta como pessoas motivadas pelo ganho. Judá surge como 

personagem ativo na venda de seu irmão José (Gn 37.26), perguntando: “Que ganho tere-

mos...?”. A primeira fala de Tamar ocorre em meio ao diálogo com Judá, no v. 16: “O que você 

me dará?”. Em segundo lugar, e de forma mais óbvia, ambos levam o outro ao engano. Judá 

mente em sua promessa de casar Tamar com Xelá (v. 11). Tamar gera uma situação que leva 

Judá a deduções erradas (v. 15), mas nada faz para corrigi-lo e ela se aproveita da situação. Em 

terceiro lugar, ambos parecem ser personagens menores na história em que estão inseridos, mas 

se revelam essenciais para a compreensão do todo. Tamar é apenas nora de Judá e não volta a 

aparecer em Gênesis, mas sua intervenção mudou a história dele. Da mesma maneira, Judá 

aparece poucas vezes na macronarrativa de Gênesis 37–50, mas é um personagem importante 

no início e no final do relacionamento de José com seus irmãos. Em quarto lugar, diferenciando-

se de Er e Onã, que são retratados como perversos, tanto Judá quanto Tamar não são atingidos 

pela ira divina, apesar da aparente imoralidade de suas ações. “Essa ausência de uma interven-

ção divina, em uma narrativa que dramatizou essa possibilidade duas vezes, sugere certa apro-

vação divina tácita”. (MENN, 1997, p. 43, tradução nossa). Finalmente, os dois personagens 

são julgados pela história de leitura posterior (como veremos no próximo capítulo) como peca-

dores imorais (PRICE, 1969); ou, alternativamente, como heróis, dependendo da ideologia da 

comunidade leitora. 

Por outro lado, os dois personagens têm diferenças significativas. Em primeiro lugar, 

enquanto o distanciamento e a inconsistência caracterizam Judá, Tamar brilha por sua ousadia, 

sagacidade e determinação. Em segundo lugar, e de forma mais óbvia, a situação social dos 
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dois é completamente oposta; ele é um patriarca com renda e autoridade; ela, uma viúva sem 

dinheiro ou voz. Em terceiro lugar, Tamar reaparece apenas timidamente na história posterior 

de Israel, sempre como a mãe de Perez, ascendente do rei Davi; Judá, por sua vez, dá origem à 

tribo mais importante de Israel, que acaba se tornando a essência do atual povo judeu. 

2.3.3 Outros personagens 

Os demais personagens da história são pouco desenvolvidos no enredo. No entanto, 

podemos caracterizá-los brevemente, pois ensina Shimon Bar-Efrat: 

Na vida real, nem tudo o que as pessoas fazem é característico delas, mas este 

não é o caso em uma obra de arte literária, ou pelo menos em um conto. 

Quanto a isso, o tamanho da obra é de importância decisiva: visto que não há 

espaço em um conto para descrever os diversos feitos e as ações repetidas de 

um personagem qualquer, as ações simples necessariamente servem para de-

finir a pessoa. O conto escolhe relatar aquela ação particular que é caracterís-

tica do indivíduo e que pode exemplificar o que se considera constituir sua 

natureza essencial. (BAR-EFRAT, 2004, p. 80, tradução nossa). 

Isto nos permite caracterizar os filhos de Judá nesta história por suas poucas ações 

descritas. Assim, Er é perverso e fez continuamente algo considerado muito ruim por Deus.224 

Onã se revela como ganancioso, egoísta e abusivo, pois se satisfez sexualmente repetidas vezes 

com Tamar, sem, contudo, cumprir o objetivo esperado de gerar um filho com ela. Xelá não 

tem nenhuma ação ou fala na narrativa, sendo figura completamente passiva.225  

Hirá é descrito como amigo de Judá (v. 12,20). É tão amigo que leva o pagamento de 

Judá para a “prostituta” e possivelmente camufla a situação perguntando por uma “prostituta 

cultual”. Já a filha de Xua é retratada unicamente como produtora de filhos, pois suas ações se 

resumem a ser tomada como esposa, unir-se a Judá, conceber, dar à luz, nomear filhos e morrer. 

Como vimos, a ausência de nome revela sua desfiguração como pessoa.  

Os últimos três personagens do enredo são a parteira e os filhos de Tamar. A parteira 

cumpre sua função usual, mas se revela admirada pela superação de Perez. Zera se posiciona 

como o primogênito (daí o fio vermelho para identificá-lo), mas seu irmão Perez abre caminho 

                                                 
224 Diversos estudiosos sugerem que Er cometeu o mesmo erro de Onã, uma vez que um e outro são descritos 

como “perverso aos olhos de Javé”. 

225 Em uma interessante análise, André Musskopf e Yoimel Hernández (2005) defendem que o texto apresenta Er, 

Onã e Xelá como homens que resistem de maneiras diferentes à opressão do sistema patriarcal vigente, o qual é 

focado na geração de descendência e no controle do patriarca Judá sobre o corpo de todos os membros da família. 
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no canal uterino e nasce primeiro.226 Configura-se, assim, como um abridor de brechas, um 

desbravador, e simboliza a ruptura de normas éticas e sociais iniciada por sua própria mãe. Ele 

é citado aqui e ali no restante da Bíblia, em geral para identificá-lo como ancestral de Davi (Rt 

4.18-22; 1Cr 2.3-6; Mt 1.3-6; Lc 3.32-33) ou vinculado a Jerusalém (1Cr 27.3; Ne 11.4,6).227 

O último personagem a ser analisado é plano e secundário nesta narrativa, mas não 

menos importante no contexto bíblico: é o deus patriarcal Javé. Sua ação explícita nesta história 

se limita a fazer morrer Er e Onã. Contudo, Gênesis 38 fala sobre Deus. Afinal, 

O Pentateuco não é um relato de história humana na qual Deus aparece na 

margem, fazendo apenas intervenções ocasionais como um deus ex machina. 

Mesmo quando a narrativa não o coloca em evidência, ele permanece sendo o 

personagem dominante da história. (CLINES, 1995, p. 202-203, tradução 

nossa). 

E ainda: 

Pode-se dizer, de fato, que a caracterização de Deus é a preocupação literária 

central da Bíblia; e se insiste nela do começo ao fim, pois o principal perso-

nagem, ator e protagonista da Bíblia é Deus. Nem mesmo a ação aparente-

mente mais insignificante na Bíblia pode ser compreendida à parte da carac-

terização emergente da divindade. Todos os demais personagens e eventos in-

teragem com este grande protagonista e seus projetos, na medida em que a 

história se torna a grande arena para as ações características e caracterizantes 

de Deus. (FRYE, 1965, p. xvi, tradução nossa). 

De fato, Deus é um personagem implícito em todas as histórias do Antigo Testamento, 

mesmo se ficar apenas nos bastidores.228 Ele interage explicitamente com as mulheres inférteis 

em cenas-tipo de anunciação,229 mas nunca o faz explicitamente com mulheres férteis como as 

filhas de Ló, Tamar e Rute. (FUCHS, 2000, p. 84-85). Desta forma, Gênesis 38 retrata a provi-

dência divina basicamente em termos seculares, atuando por meio de seus agentes humanos. 

(ARANA, 2003, p. 493-494). Sendo Javé o senhor da vida e da morte, sua presença (ainda que 

                                                 
226 Joseph Blenkinsopp (2004, p. 149) afirma que o tópico da rivalidade entre gêmeos é familiar nas lendas folcló-

ricas. Por exemplo: os romanos Rômulo e Remo, os egípcios Osíris e Seth, os persas Ormazd e Ahriman, os gregos 

Akrisios e Proitus. Na Bíblia, a única outra ocorrência é no nascimento de Esaú e Jacó. 

227 W. Warning (2000, p. 298) analisa o uso do vocábulo “nome” nesta narrativa e argumenta que a sétima ocor-

rência – vinculada a Perez (v. 29) – possivelmente salienta a importância futura deste personagem, tal como ocorre 

às vezes com a sétima posição em genealogias antigas. A teoria não se comprova em todas as genealogias, contudo. 

228 Robert Cohn (1983) demonstra que Javé é retratado cada vez mais nos bastidores à medida que progride a 

macronarrativa de Gênesis 12 a 50. De fato, em Gênesis 37–50, “Deus opera todo o tempo, mas é mencionado 

explicitamente apenas de vez em quando” (TURNER, 1990, p. 146, tradução nossa). 

229 Exemplos bíblicos de mulheres inférteis que engravidam pela intervenção divina: Sara (Gn 11.30; 17.15-16), 

Rebeca (25.21), Lia (29.31-35; 30.17-18), Raquel (30.2,22-24), a mulher de Manoá (Jz 13.2-3), Ana (1Sm 1.5,19-

20) e Isabel (Lc 1.7,13). 
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implícita) se torna mais nítida ao leitor nos momentos de concepção e nascimento – tanto da 

filha de Xua (v. 3-5) quanto de Tamar (v. 18,27-30), assim como nos momentos de morte (v. 

7,10,12). Sua ação explícita contra Er e Onã o revela como um Deus que observa continuamente 

as pessoas, avaliando suas atitudes e ações, mesmo quando realizadas em oculto.  

Após esta análise dos personagens, resta-nos investigar o último dos quatro elementos 

de uma narrativa: o ponto de vista do narrador. 

2.4 ANÁLISE DO PONTO DE VISTA 

O narrador é a figura abstrata que relata a história para nós, é um construto fictício, é 

um personagem que narra os eventos vividos por outros personagens. (GUNN; FEWELL, 1993, 

p. 53). Como todo contador de histórias, ele pode fazê-lo de inúmeras maneiras. Portanto, o 

formato final da história é o produto de uma seleção intencional de dispositivos literários diver-

sos, a fim de produzir específicos efeitos de sentido no leitor. “É útil pensar a narrativa como 

um tipo de estratégia. Como toda estratégia, ela mobiliza alguns recursos e aciona algumas 

técnicas para alcançar objetivos específicos”. (EAGLETON, 2013, p. 104). Todavia, o narrador 

precisa obedecer a certos requisitos básicos de comunicação para que seu texto seja convin-

cente. Sua história precisa ser atrativa para captar a atenção do leitor; deve ser facilmente se-

guida em seu fluxo; e deve ter plausibilidade. (FOKKELMAN, 1999, p. 55-56). 

O narrador é um ilusionista. “O narrador é um manipulador que dificilmente sabe 

quando parar. [...] Com cada palavra, o autor nos controla, massageia e manipula”. (FOKKEL-

MAN, 1999, p. 123, cf. p. 68). O narrador bíblico pode relatar os fatos (contar) ou pode ceder 

o foco para os personagens em ações e falas (mostrar). No entanto, ele é inseparável da história, 

pois é ele quem informa quem está falando e estabelece a sequência das ações narradas. Ele é 

o “diretor do filme”. Ele maneja os personagens a seu bel-prazer, ao decidir para cada ação e 

fala deles quem é seu sujeito e sua audiência, qual é o seu conteúdo e o momento da ocorrência. 

(CHATMAN, 1978, p. 143-161). 

O narrador bíblico tem à sua disposição diversas ferramentas para transmitir sua men-

sagem ao leitor, desde as mais explícitas até as mais implícitas e ocultas. O bom narrador não 

facilita demais, nem cansa o leitor com sermões ideológicos, antes leva o leitor a pensar e a 

reler a história pacientemente para perceber as suas deixas. Assim, é nossa responsabilidade 

prestar atenção nos pequenos indícios deixados pelo narrador quanto ao seu ponto de vista. 

Recebemos este tipo de informação de forma mais explícita quando o narrador se afasta do 

relato dos eventos para fazer uma descrição (do cenário ou dos personagens), um comentário 
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explicativo (sobre costumes antigos, por exemplo), uma revelação interior do personagem, ou 

um juízo de valor. O narrador também pode usar diversos meios mais indiretos.230 (FOKKEL-

MAN, 1999, p. 69-72, 149). 

Para analisar como o narrador conduz o leitor à sua ideologia, investigaremos, a seguir, 

a perspectiva narrativa, a dos personagens e a visão ideológica do narrador. 

2.4.1 A perspectiva narrativa  

Uma das maneiras sutis que o narrador usa para levar o leitor a abraçar seu sistema de 

valores é pela alternância da perspectiva narrativa. A questão do ponto de vista, ou perspectiva 

narrativa, ou ainda focalização (como prefere G. Genette), é um tópico muito debatido entre os 

estudiosos. Na análise de textos bíblicos, geralmente se adotam as posições de Fokkelman, de 

Alter e de Sternberg. (SKA, 2000, p. 65).231 A focalização indica a perspectiva da qual a história 

é narrada; do ponto de vista cinematográfico, a perspectiva é a posição da qual a câmera filma 

a cena.232 

Para a sua narrativa, o narrador pode adotar três pontos de vista. A focalização interna 

(ou “visão com”) corresponde a um close-up, uma aproximação que dá acesso à interioridade 

do personagem, revelando reflexões ou sentimentos indisponíveis ao mero observador. É um 

relato do ponto de vista do personagem, mas que se limita a ver apenas o que o personagem vê 

e saber o que o personagem sabe. A focalização externa (ou “visão de fora”) é similar ao plano 

fixo cinematográfico, coincidindo com a perspectiva de um observador da cena; aqui o narrador 

não diz nada além do que os outros personagens podem perceber ao acompanhar os eventos. O 

relato, portanto, se dá a partir do ponto de vista do leitor. A focalização zero (ou “visão por 

detrás”) gera um afastamento da “câmera”, ultrapassando os limites do cenário e disponibili-

zando informações que não pertencem à cena. É uma tomada panorâmica, de “grande ângulo”. 

O relato aqui é do ponto de vista do narrador, que sabe mais do que os personagens e o leitor, 

e pode revelar pensamentos e motivações secretas, além de fazer conexões que extrapolam os 

limites da narrativa. (GENETTE, 1997, p. 183-192; MARGUERAT; BOURQUIN, 2009, p. 

                                                 
230 Como meios indiretos, D. Marguerat e Y. Bourquin citam: intertextualidade (citação, plágio ou alusão), trans-

textualidade, reflexo em miniatura, paradoxo, mal-entendido, simbolismo, ironia, humor, polissemia e opacidade 

(2009, p. 125-146). 

231 J. Ska (2000, p. 78) discute as classificações propostas por Chatman e Uspenski, argumentando que não são 

apropriadas para aplicação às narrativas bíblicas. A. Berlin (2005, p. 47-57), porém, discorda. 

232 A. Berlin (2005, p. 44) compara a perspectiva única que o espectador tem de uma peça teatral com a múltipla 

perspectiva que o mesmo tem em um drama televisionado, a qual proporciona ao drama uma profundidade multi-

dimensional (p. 45). 
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92-94). 

Em Gênesis 38, o narrador inicia com uma perspectiva externa, relatando a formação 

da família de Judá na primeira cena (v. 1-5). Na cena seguinte, ele alterna a visão de fora com 

a visão por detrás, pois nos revela informações que só o narrador onisciente poderia ter: Er e 

Onã foram mortos por Javé por causa de suas ações perversas (v. 7,10). Já no v. 9, o narrador 

descreve os pensamentos íntimos de Onã quanto ao levirato, usando a focalização interna (com 

um verbo de percepção).233 Novamente no final da cena, temos um indicador estilístico de mu-

dança para a perspectiva interna: o narrador usa o verbo “dizer” para relatar um monólogo 

interior de Judá. Vemos nesta cena, pois, uma constante troca da focalização. 

O segundo ato começa com a focalização externa, mas logo usa outro indicador esti-

lístico de mudança para a perspectiva interna: a partícula hinneh (“veja!”, v. 13).234 Na narração, 

ela frequentemente revela a mudança do ponto de vista do narrador para o ponto de vista de um 

dos personagens, que é presente e direto.235 Aqui a narrativa apresenta a perspectiva dos infor-

mantes anônimos que falam para Tamar que Judá está indo a Timná. Após retornar à focalização 

externa, a narrativa alterna para o ponto de vista interno no final do v. 14 (percepção de Tamar 

sobre o engano sofrido), no v. 15 (percepção de Judá sobre o que via) e no final do v. 16 (falta 

de percepção de Judá). Tendo em vista que o narrador bíblico em geral se atém à perspectiva 

externa,236 é importante observar quando ele muda de perspectiva, pois deve haver um motivo 

para usar uma estratégia diferente naquele momento da narração. Estas intervenções são essen-

ciais nesta cena para revelar a descoberta de Tamar (v. 14), o erro de Judá (v. 15) e sua falta de 

percepção (v. 16). Judá sabe menos que Tamar e que o leitor. O narrador insiste nisso para 

caracterizar Judá, sem, no entanto, revelar as verdadeiras intenções de Tamar. Ele desperta a 

curiosidade do leitor ao relatar a diligência de Tamar após sua percepção do engano de Judá (v. 

14), mas não compartilha com o leitor porque Tamar age assim. (SKA, 2000, p. 70-71). 

Na segunda cena deste episódio, o narrador se mantém na perspectiva externa, mas 

intercala sua narração com dois diálogos. O diálogo entre Hirá e Judá revela um raro exemplo 

                                                 
233 Ao relatar pensamentos e motivações dos personagens, o narrador une sua própria perspectiva onisciente (fo-

calização zero) com a perspectiva interna do personagem focado. (SKA et al., 2001, p. 34). 

234 J. Fokkelman (1975, p. 50-53) nota seu triplo uso em Gn 28.12-13, ressaltando como, por meio desta partícula, 

o narrador deixa sua perspectiva de relatar o passado e se une ao ponto de vista presente do personagem. 

235 Outros usos são, no discurso direto, a indicação da surpresa de uma percepção ou de ênfase; ou, na narração, a 

introdução de um novo personagem (SKA, 2000, p. 68; BERLIN, 2005, p. 91-95). 

236 A perspectiva externa deixa ao leitor a tarefa hermenêutica de compreensão da história. A perspectiva interna 

leva o leitor a participar da experiência do personagem nos momentos-chave da história. (SKA et al., 2001, p. 34). 
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de um narrador secundário inserido no relato,237 quando Hirá reconta seu diálogo com os ho-

mens do lugar. A partícula hinneh ocorre novamente no v. 23, na fala de Judá; porém, desta vez 

não representa uma mudança de perspectiva, mas sim uma indicação de ênfase, chamando a 

atenção para a ação tomada.  

O episódio final usa a perspectiva externa. Mas a partícula hinneh retorna nos v. 24, 

27 e 29. Nestas duas cenas fica bem claro o sentido de surpresa transmitido pela partícula: não 

se esperava que Tamar aparecesse grávida (v. 24); não se sabia que eram gêmeos (v. 27); não 

se esperava que o bebê mais novo saísse primeiro (v. 29). 

Assim, por meio do uso de múltiplos pontos de vista, o narrador dá profundidade à 

narrativa e conduz o leitor na sua interpretação. Isso ocorre porque as perspectivas variadas 

geram diferentes níveis de conhecimento entre o leitor e os personagens, produzindo ambigui-

dade e ironia. (BERLIN, 2005, p. 51-52; SKA et al., 2001, p. 52-53). Neste sentido, é interes-

sante revisarmos alguns dos diversos usos de ironia na narrativa de Judá e Tamar, que se adici-

onam à essencial ironia dramática que leva ao reconhecimento final de Judá (v. 26).  

Primeiramente, no v. 14, Tamar espera Judá na “abertura dos olhos”, pois “viu” que 

ele não cumprira sua promessa. No v. 15, Judá a vê fisicamente, mas não percebe o que está 

acontecendo. Seus olhos só se abrem na anagnórise (v. 26). Além disso, no v. 16, Judá não 

reconhece Tamar, mas a “conhece” sexualmente; porém, no final do enredo ele continua não a 

conhecendo (v. 26). Há um fio narrativo importante ligado aos verbos “ver” e “(re)conhecer”. 

Em segundo lugar, no v. 11, Tamar é descartada sem levir, pois Judá não quis lhe dar a Xelá 

(v. 26). Tamar não fica passiva e, em seu estratagema, pergunta o que Judá lhe dará para a 

relação sexual (v. 16). Figuradamente, Judá lhe dá (v. 18) muito mais do que seus objetos pes-

soais. Como vimos antes, também há um jogo contrapondo os verbos “dar” e “tomar”. Em 

terceiro lugar, Judá envia um cabrito a Tamar, sem sucesso (v. 23), mas Tamar consegue enviar 

o penhor adquirido com sucesso (v. 25). A autoridade e o poderio masculino se revelam inefi-

cazes, enquanto as sutis ações femininas atingem os objetivos traçados. Finalmente, a história 

de Judá e Tamar retoma ironicamente diversos temas das narrativas anteriores, dando-lhes uma 

nova configuração:238 a dificuldade de gerar filhos, a luta pela primogenitura, a entrega do único 

                                                 
237 Um narrador intradiegético homodiegético, segundo a classificação da voz narrativa. (MARGUERAT; BOUR-

QUIN, 2009, p. 39-41). 

238 A repetição de situações frequentemente gera uma expectativa quanto à progressão do enredo; a ironia ocorre 

quando essa expectativa é subvertida intencionalmente. 
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filho, o luto que leva à busca de esposa, a cena-padrão do romance à beira do poço, etc. Igual-

mente, Gênesis 38 antecipa elementos dos capítulos posteriores, como veremos no capítulo 

seguinte da tese. (JACKSON, 2002, p. 39-40; CLIFFORD, 2004, p. 527-530).  

Uma vez entendida a variedade de perspectivas na narrativa, cumpre-nos investigar 

com mais detalhes o ponto de vista dos personagens e a visão ideológica do narrador. 

2.4.2 A perspectiva dos personagens 

O narrador usa diversas técnicas literárias para transmitir seu viés ideológico ao leitor. 

Embora já tenhamos investigado a narrativa, apontaremos aqui brevemente o uso da perspectiva 

dos personagens na narrativa. Para identificar estes pontos de vista, há alguns critérios. 

Em primeiro lugar, como é chamado cada personagem? Ele pode ser referenciado de 

diversas maneiras. Ao observar em relação a quem o personagem é designado, pode-se perceber 

qual o ponto de vista foi assumido pelo narrador. Em Gênesis 38, Tamar é designada como “a 

mulher de seu irmão” (v. 8-9), assumindo-se a perspectiva de Onã na fala de Judá e na descrição 

dos pensamentos de Onã. Depois é chamada de “sua nora” (v. 11,16,24: ponto de vista de Judá), 

reforçando seu relacionamento com o personagem principal. É interessante que ela não recebe 

nome algum durante seu encontro com Judá; seu nome fica oculto, assim como sua identidade. 

Sem saber do seu relacionamento com ela (v. 16), Judá a considera uma mulher-objeto, sem 

nome. O narrador, assumindo a perspectiva do personagem Judá, a designa “uma prostituta” (v. 

15) e “a mulher” (v. 20). Depois o narrador assume o ponto de vista de Hirá, que por sua vez 

assume a visão dos moradores locais, e a chama de “prostituta cultual” (v. 21-22). (BERLIN, 

2005, p. 60-61). Judá é referenciado principalmente por seu nome próprio nesta história, mas 

duas vezes como “seu sogro” (v. 13, 25), refletindo o ponto de vista de Tamar. 

O segundo critério é perceber quando o narrador descreve os pensamentos ou os sen-

timentos de um personagem. Neste caso, ele adota o ponto de vista deste personagem e guia o 

leitor a entender como o personagem reagirá aos eventos. O narrador também pode revelar as 

motivações do personagem por meio daquilo que ele diz e faz, especialmente ao descrever o 

modo como isso ocorre. Outra técnica do narrador é a seleção criteriosa do que incluir ou omitir 

na narrativa. Já mencionamos anteriormente os diversos momentos em que o narrador apresenta 

as motivações e os pensamentos de cada personagem em Gênesis 38. 

É preciso salientar, contudo, que nem sempre se deve confiar nas falas dos persona-

gens. Eles podem falar a verdade ou mentir, podem dizer o que pensam ou esconder suas per-

cepções, podem torcer os fatos para enganar os outros ou podem estar simplesmente errados. 
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“Os leitores das histórias bíblicas, portanto, devem se lembrar continuamente de que Deus e o 

narrador são sempre confiáveis, enquanto a fala dos personagens da história precisa ser confe-

rida, mesmo se forem emissários de Deus”. (AMIT, 2001, p. 101). Assim, quando há divergên-

cia entre a perspectiva do personagem e a do narrador, sempre prevalece a do narrador. É o caso 

da divergência entre o que Onã sabe (v. 9) e o que afirma o narrador (“era perverso”, v. 10), 

entre o que Judá teme (culpando Tamar pela morte dos seus filhos) e o que relata a narrativa 

(Javé os fez morrer), entre o que Judá pensa em Enaim (que encontrara uma prostituta) e o que 

revela o narrador (que era Tamar). 

Um terceiro critério é o uso do termo hinneh. Como já vimos, este termo hebraico 

revela uma interjeição que representa uma observação maravilhada do próprio personagem, em 

geral em suas próprias palavras. Assim, serve para chamar a atenção para o que se segue em 

meio a um diálogo, mas também para indicar uma mudança de perspectiva, indicando a per-

cepção de um personagem em distinção à do narrador. (FOKKELMAN, 1999, p. 140-141; 

1975, p. 50-51). No v. 13, por exemplo, a fala dos informantes repete o que o narrador acabou 

de descrever (v. 12) e enfatiza a novidade com um hinneh. “As mudanças em informações 

repetidas podem ser significativas”. (BERLIN, 2005, p. 76). Aqui se percebe uma ênfase no 

ponto de vista de Tamar, que se une à perspectiva dos informantes ao ouvi-los falar sobre Judá, 

descrito como “seu sogro” (Hirá desaparece da narrativa até o v. 20). 

A. Berlin (2005) destaca ainda outros critérios que indicam a perspectiva de um per-

sonagem, como cláusulas circunstanciais (p. 63), discurso direto (p. 64-72) e expressões alter-

nativas (p. 72-73). Já analisamos estes usos em Gênesis 38 anteriormente. Enfim, concluímos 

que o leitor desta narrativa não é um recipiente passivo. Devido aos diferentes pontos de vista, 

ele se torna um participante ativo que precisa estabelecer sua própria visão ideológica sobre o 

que está sendo narrado. Reconhecer e analisar as múltiplas perspectivas da história é um passo 

essencial para entender o seu sentido e propósito. (BERLIN, 2005, p. 82). 

2.4.3 A visão ideológica do narrador  

Temos visto até aqui que a ideologia do narrador governa toda a obra, como declara 

explicitamente D. Marguerat: 

Um narrador, e particularmente o narrador bíblico, não é neutro. Que sistema 

de valores subjaz à narração? Onde está a ideologia que a permeia? Que hie-

rarquia de valores, às vezes sub-repticiamente, é utilizada?  (MARGUERAT, 

apud VITÓRIO, 2016, p. 123) 
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O ponto de vista do narrador pode ser definido como os critérios de julgamento pelos 

quais o leitor é levado a avaliar os eventos, personagens e cenários da história. (POWELL, 

1990b, p. 24). Ninguém deseja ler uma história sem sentido, por isso o narrador precisa dar 

direção ao leitor para este entender a narrativa, usando diversos mecanismos de avaliação. 

(BERLIN, 2005, p. 104-106). Ao comunicar o seu viés ideológico, o narrador bíblico se carac-

teriza por certos atributos, dos quais alguns são compartilhados com o narrador geralmente 

encontrado em outras obras literárias.  

Em primeiro lugar, o narrador bíblico geralmente relata em terceira pessoa e perma-

nece anônimo.239 Desta forma, o narrador fica imperceptível, exceto quando faz intervenções 

explícitas (comentários, explicações, etc.). Neste tipo de narração, ele se esconde por trás do 

palco, sugerindo ao leitor que os eventos estão sendo descritos de forma extremamente objetiva, 

como se o texto apresentasse os fatos imparcialmente. Ou seja, “de um modo anônimo e não 

identificado, eles [os narradores] agem como a mente da própria obra”. (EAGLETON, 2013, p. 

80, tradução nossa). 

Em segundo lugar, o narrador é onipresente. Ele não está limitado pelo espaço ao con-

tar a história, mas pode narrar o que acontece em múltiplos locais ao mesmo tempo ou ter acesso 

a locais inatingíveis ao observador comum. Sua presença jaz invisível em cada cena, podendo 

assumir qualquer ângulo para relatar o evento. (CHATMAN, 1978, p. 103). Em Gênesis 38, 

por exemplo, o narrador entra na intimidade do quarto de Onã e Tamar para descrever seu 

intercurso sexual. Mais tarde, ele acompanha o encontro isolado de Judá e Tamar na entrada de 

Enaim e relata seu diálogo e transação. Finalmente, está também presente no nascimento dos 

filhos de Tamar. Esta técnica narrativa se alia com o atributo seguinte para impactar o leitor.  

Em terceiro lugar, o narrador é onisciente. Esta característica bem conhecida permite 

que ele compartilhe com o leitor fatos e juízos que não estão disponíveis ao observador dentro 

da história. Por isso é preciso prestar atenção aos seus comentários e explicações, pois nestes 

momentos o narrador pode deixar claro seu ponto de vista ideológico. Desta maneira, o narrador 

explica ao leitor o significado de algum termo ou costume, ou dá seu parecer sobre o que acon-

teceu. Em outros momentos, o narrador relata pensamentos secretos, emoções e opiniões dos 

personagens, até do Deus criador do universo. Ele também não se limita pelo tempo e pode 

                                                 
239 Exceto obviamente nos poucos casos de narrativas na primeira pessoa, que se limitam no Antigo Testamento 

aos livros proféticos (por exemplo, Is 6; 8; 21; 61–64; Jr 27; 32; todo Ez; Am 7–9.; Os 3), Esdras (7.27–9.15) e 

quase todo Neemias e Eclesiastes.  
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fazer observações que transcendem a temporalidade da narrativa.240 Obviamente, o narrador 

não usa sua onisciência sem discernimento, mas coloca esta ferramenta a serviço de sua estra-

tégia de comunicação com o leitor. (WÉNIN, 1999, p. 271). Ao dar a impressão de que sabe 

tudo sobre a história que conta, o narrador sugere ao leitor que este não deve questionar suas 

afirmações. (EAGLETON, 2013, p. 88).241 Na história de Judá e Tamar, a onisciência do nar-

rador transparece ao revelar o juízo celestial sobre Er e Onã (v. 7,10) e os pensamentos secretos 

e as percepções dos personagens (Onã, v. 9; Judá, v. 11; Tamar, v. 14; Judá, v. 15-16).  

Em quarto lugar, “a Bíblia sempre relata a verdade, pois seu narrador é absoluta e 

diretamente confiável.” (STERNBERG, 1985, p. 51, tradução nossa). Um narrador confiável 

não se engana, nem dá informações falsas, quer intencionalmente ou não. Isso não quer dizer 

que ele sempre conta toda a verdade possível, pois o narrador permanece bem seletivo no que 

narra, produzindo sentido tanto ao ordenar os eventos quanto ao reter informações. Ele dificil-

mente oferece detalhes circunstanciais do cenário ou dos personagens, a menos que façam di-

ferença no enredo. Além disso, o narrador manobra o texto entre a verdade parcial e a verdade 

total, deixando muitas lacunas (brancos) que forçam o envolvimento do leitor na sua decifração. 

Estas lacunas são indeterminações encontradas pelo leitor no texto, as quais precisam ser pre-

enchidas e conectadas com o restante da história.242 Frequentemente, a lacuna é ambígua e pode 

ser preenchida de várias maneiras; o leitor continua lendo para encontrar mais dados e chegar 

a uma decisão, tentando construir um todo coerente a partir do material disponível.243 Em outros 

momentos, o narrador posterga a revelação de dados importantes, criando suspense. De qual-

quer forma, o sentido é garantido por diversas técnicas que geram uma “composição à prova de 

tolos”, na qual o leitor capta ao menos o significado básico intencionado pelo narrador. (STER-

NBERG, 1985, p. 50-56).  

                                                 
240 M. Sternberg (1985, p. 120-121) cita diversos outros tipos de intrusão do narrador na história. 

241 Contudo, T. Eagleton defende que “não é preciso deixar de questionar os narradores oniscientes. Podemos 

suspeitar que eles têm seu próprio viés e pontos cegos.” (2013, p. 91, tradução nossa). 

242 As lacunas podem tomar diversas formas. Por exemplo, o leitor precisa encontrar o sentido das palavras, das 

conexões gramaticais entre os vocábulos, e das conexões entre as orações; achar o referente dos pronomes usados 

no texto; reconhecer o gênero literário e as figuras de linguagem; reconhecer alusões a outras histórias; explicitar 

informações implícitas; inferir a partir do contexto cultural; suprir conexões entre as seções maiores da macronar-

rativa. U. Eco (1979, p. 18-23) identifica sete dimensões da competência necessária ao leitor para preencher as 

lacunas do texto. 

243 W. Iser (1999, p. 106, tradução nossa) comenta: “O não-dito de cenas aparentemente triviais e os lugares vazios 

do diálogo incentivam o leitor a ocupar as lacunas com suas projeções. Ele é levado para dentro dos acontecimentos 

e estimulado a imaginar o não dito como o que é significado. (...) O processo de comunicação se põe em movimento 

e se regula não por causa de um código mas mediante a dialética de mostrar e de ocultar.” Algumas vezes um dado 

novo exige a revisão de uma decisão tomada anteriormente.  
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Esta estratégia narrativa de um narrador anônimo, onipresente, onisciente e confiável 

leva o leitor a associar o ponto de vista do narrador com o do próprio Deus. (VANGEMEREN, 

1997, v. 1, p. 118). Ela segue “uma percepção intuitiva de meios teologicamente aptos a repre-

sentar vidas humanas sob o domínio universal de um Deus que é, em última análise, incognos-

cível, mas ético.” (ALTER, 2007, p. 135-136). Portanto, é preciso salientar que a pretensa ob-

jetividade e a onisciência confiável do narrador não o tornam imparcial ao que narra. Ele defi-

nitivamente assume um viés, que representa a posição ideológica do próprio Deus e manipula 

o leitor, levando-o a assumir o seu ponto de vista. (STERNBERG, 1985, p. 131; BERLIN, 2005, 

p. 56, nota 28; SKA et al., 2001, p. 18-19).  

Como ele faz isso em Gênesis 38? Em contraste com outras narrativas bíblicas, esta 

história provê diversas explicações e comentários sobre as motivações dos personagens e as 

causas dos eventos relatados. São 11 ocorrências em 30 versículos.244 O narrador tece comen-

tários decisivos sobre o caráter de Er (v. 7, “era perverso”), dá acesso a informações íntimas de 

Onã (v. 9), tornando o leitor cúmplice desta intrusão, para depois revelar a desaprovação de 

Deus às suas ações (v. 10). Desta maneira vai conduzindo o pensamento do leitor quanto à 

necessidade do cumprimento do levirato, o que é reforçado pela própria fala de Judá (v. 8). 

Consequentemente, o leitor é levado a desaprovar a escolha incoerente de Judá (v. 11) e a sentir 

uma simpatia indulgente para com Tamar, pois o narrador não relata suas reações, retratando-a 

como vítima silente de duplo engano. Em suma, a maneira de expor os fatos não é neutra. Ao 

compartilhar no segundo ato que Tamar deduz estar sendo enganada por Judá (v. 14), o narrador 

sugere ao leitor que ela tem boas razões para tomar providências contra seu sogro. Ciente da 

identidade da mulher à beira do caminho, o leitor se diverte com a ironia do enganador que é 

enganado, pois o narrador reforça duas vezes que Judá não reconhece sua nora (v. 15-16). Ainda 

que as ações de Tamar possam parecer repreensíveis, o leitor confia no narrador e simpatiza 

com Tamar, aguardando para ver em que isso vai dar. Uma nova cena irônica se instala, pois 

Judá faz questão de cumprir sua promessa à prostituta, mas não o fez antes à sua nora. No último 

episódio, o leitor aguarda a reação de Judá, mas este não percebe seu próprio envolvimento no 

escândalo protagonizado por Tamar (v. 24). Finalmente, o leitor suspira aliviado ao perceber 

que Judá reconhece que Tamar agiu corretamente (v. 26), pois é essa a conclusão que o narrador 

                                                 
244 É interessante notar que o vocábulo ki ocorre nove vezes nesta história, iniciando seis sentenças explicativas 

que revelam informações importantes da narrativa: Onã não deseja dar descendência (v. 9), Judá não deseja que 

Xelá morra (v. 11); Tamar percebe que não fora dada a Xelá (v. 14, uso duplo de ki); Judá não a reconhece porque 

tinha velado o rosto (v. 15); Judá se une a ela porque não sabia que era sua nora (v. 16, uso triplo de ki); Judá 

justifica porque declara que Tamar está correta (v. 26). (SKA, 1988). 
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o levou a tomar. (WÉNIN, 1999, p. 272-275). Em resumo, há comentários do narrador (v. 

7,10,16,28,30), percepções sobre pensamentos e emoções de personagens (v. 9,14,15), monó-

logos interiores (v. 11) e diálogos (v. 23,26). (AMIT, 2009, p. 273-274). 

As conexões intratextuais com a macronarrativa também são fortes e relevantes para a 

produção de sentido; elas são tão importantes que deixaremos para analisá-las no capítulo se-

guinte desta pesquisa (seção 3.1). 

Enfim, a percepção do leitor é formada a partir do que o narrador revela, por isso o 

leitor implícito tem no máximo o mesmo ponto de vista conceitual que o narrador e acaba con-

vencido pelo sistema de valores dele.  

Os diversos mecanismos de produção de sentido usados pelo narrador245 exigem do 

leitor a postura de uma interpretação ativa para encontrar significado na narrativa em seu uso 

de “padrões, alusões, divergências, descontinuidades e lacunas que o narrador simplesmente 

permite ficar no texto”. (VANGEMEREN, 1997, p. 132). Por um lado, é o leitor que interpreta 

e reinterpreta a história ao ganhar compreensão crescente dos padrões do mundo bíblico. Por 

outro lado, é o narrador que conduz o leitor à sua avaliação, usando mecanismos explícitos e 

implícitos de persuasão. Ele urge o leitor a uma reação, que frequentemente é a de um compro-

misso ético ou de fé no Deus que está por trás da narrativa. Ao abordarmos a reação do leitor, 

chegamos ao assunto final do capítulo, que é a função da narrativa. 

2.5 A FUNÇÃO DA NARRATIVA 

Postergamos a análise da função da narrativa para o fim porque os demais elementos 

da narrativa devem estar claros antes deste discernimento. Para identificarmos a função da his-

tória, analisemos primeiro seu gênero e foco. 

Leland Ryken argumenta que há quatro tipos de histórias na Bíblia: heroicas, épicas, 

comédias e tragédias (1984, p. 75-86). Gênesis 38 pertence ao gênero da comédia, que termina 

bem (ao contrário da tragédia, que termina em desastre). A comédia tem um formato U, pois 

“começa com prosperidade, sucumbe à tragédia, [depois] [...] ascende novamente a um final 

feliz” (RYKEN, 1984, p. 82, tradução nossa). Em nossa narrativa, encontramos um típico final 

de comédias: a reconciliação dos personagens ou a conversão do vilão.246 Judá é retratado de 

forma bem negativa ao longo da história, mas se acerta com Tamar e é transformado pela sua 

                                                 
245 M. Sternberg (1985, p. 475-481) apresenta uma lista de 15 técnicas do repertório retórico do narrador. 

246 Outra possibilidade seria a vitória sobre os inimigos.  
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confissão. A narrativa também inclui diversos elementos da comédia literária: as limitações 

humanas do “herói”, o disfarce, a identidade trocada, a transformação positiva de personagens, 

a surpresa, a assistência providencial aos bons personagens, a reversão repentina de uma des-

graça, o uso da sagacidade pelo protagonista (e não da força), o súbito livramento de situações 

perigosas, a justiça poética que vindica a vítima marginalizada, o tema de “perdido e encon-

trado”, a aplicação extensiva de ironia, a busca de igualdade entre gêneros sexuais, a reversão 

de expectativas convencionais, a ênfase na ética situacional, a batalha contra a situação social 

prevalecente, etc. (RYKEN, 1984, p. 81-83; JACKSON, 2002, p. 37-38).  

Que tipo de reação a história busca despertar no leitor? Para descobrir o que a narrativa 

deseja provocar nos leitores, é necessário conectar os seus elementos do modo mais completo 

e lógico, atentando para as sutilezas do enredo. Porém, isso não parece ser tão fácil, visto que 

os estudiosos divergem bastante quanto ao propósito desta pequena história. Para esclarecer, 

vejamos algumas possibilidades levantadas por diferentes estudiosos. Para Amit (2009) e Emer-

ton (1979), o interesse da narrativa está no casamento inter-racial e na lei do levirato, ensinando 

que a fidelidade à lei é o critério de pertença ao povo de Deus, e não a origem étnica. Para 

Goldin (1977), o foco está na supremacia do filho mais novo. Skinner (1910) e Von Rad (1961) 

defendem que a função da história é apresentar a formação da tribo de Judá, as diferenças entre 

seus clãs internos e o seu assentamento na região.247 Soggin (1993) argumenta que o objetivo é 

prover uma genealogia para o futuro rei Davi. Outros, como Wénin (2006) ou Kruschwitz 

(2012), preferem enfatizar a contribuição da história para a transformação e futura caracteriza-

ção de Judá, ao mesmo tempo em que a narrativa antecipa elementos do relacionamento enga-

noso de José com seus irmãos na macronarrativa. Leitores feministas, como Bos (1988) ou 

Jarschel (1999), enfatizam o caráter ginocêntrico da narrativa, ressaltando o heroísmo de Tamar 

e a caracterização negativa do patriarcado.248 

Embora todos estes elementos estejam presentes na narrativa e sejam importantes, 

nossa leitura detalhada e a análise literária da narrativa revelaram que a questão principal desta 

história, ao ser considerada de forma independente de seu contexto maior, é a geração da des-

cendência de Judá,249 e não o levirato ou a situação futura de Tamar. Robert Alter (2007, p. 19-

                                                 
247 Assim também B. Luther em seu artigo de 1906 (1991, p. 112-116). É interessante notar que os proponentes 

desta função geralmente são estudiosos do começo do século 20, indicando a chave hermenêutica predominante 

da época: narrativas etiológicas. 

248 Neste sentido, a feminista C. Sharp (2009, p. 88) indica a função da ironia como instrumento poderoso e prag-

mático para se minar o discurso patriarcal dominante. E, em seguida, exemplifica seu uso em Gn 38. 

249 Veja a seção 1.2.2 sobre a importância deste tema e da palavra-chave “semente, descendência” em Gênesis. 
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20, tradução nossa) pontua: “Nada distrai a nossa atenção do assunto primário e problemático 

do canal adequado para a semente”. E, igualmente, Derek Kidner (2001, p. 174): 

O enredo gira em torno do direito que Tamar tem de ser a mãe do herdeiro de 

Judá, e as suas sucessivas frustrações e eventual vitória constituem o interesse 

dominante da narrativa.250  

Percebe-se um correlato foco secundário nos encontros sexuais e suas consequências, 

pois há referências presentes em cada uma das cenas. Na cena 1, Judá se une à sua esposa e ela 

concebe três filhos. Na cena 2, Onã se recusa a se unir à sua cunhada para gerar filhos. Na cena 

3, Tamar se disfarça e se une ao seu sogro. Na cena 4, Hira procura a prostituta para pagamento 

de serviços sexuais. A cena 5 enfatiza a gravidez de Tamar, fruto “de prostituições”, e termina 

mencionando que Judá se abstém de intercursos sexuais com ela. Na cena 6, nasce o fruto do 

intercurso de Judá e Tamar. Este foco secundário reforça o objetivo principal da narrativa. 

Além disso, a história se move entre os campos semânticos da morte e da vida. A cena 

1 abunda em verbos de fertilidade, mas a cena 2 abunda em verbos de morte (de Er e Onã) e 

perda (do sêmen), finalizando com o temor pela morte de Xelá. A cena 3 inicia com nova morte 

(a filha de Xua), mas termina com a concepção de nova vida (Tamar engravida). Após o inter-

lúdio da cena 4, a cena 5 eleva a tensão ao clímax com a execução de Tamar, que quase se 

concretizou. A cena 6 apresenta a vida gerada no encontro principal entre os protagonistas, que 

se revela abundante (são gêmeos). Embora de forma bem inusitada, percebe-se novamente a 

operação da invisível providência divina que vence as barreiras levantadas contra a geração da 

descendência desejada. (HECK, 2003, p. 828). Esta ênfase também reforça o objetivo principal 

da narrativa já identificado. 

Assim, a função da narrativa de Judá e Tamar é dupla. Em primeiro lugar, ela adiciona 

mais um elemento coerente ao extenso conjunto de narrativas patriarcais, os quais possuem uma 

ênfase proeminente na geração da descendência prometida a Abraão (Gn 12.2). A história re-

vela mais uma luta contra as barreiras que se interpõem à geração de filhos; contudo, inova pela 

constante reversão de expectativas do leitor quanto aos eventos narrados. Em segundo lugar, 

Gênesis 38 relata o início da transformação de Judá, que é mediada por Tamar. No contexto da 

macronarrativa de Gênesis, este clímax transformador tem maior relevância do que o foco ime-

diato da história, pois antecipa temas e estratégias narrativas usadas posteriormente no livro. 

                                                 
250 Assim Allen Ross (1987, p. 89). Veja também Esther Fuchs: “Chegando ao seu telos – o nascimento de herdei-

ros masculinos – a narrativa chega ao fim”. (2000, p. 72-73, tradução nossa). 
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Perceberemos isso mais claramente no próximo capítulo, ao tratarmos da correlação de Gênesis 

38 com o livro no qual está inserido. 
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3 HISTÓRIA DA LEITURA  

Explicamos na introdução que nossa pesquisa sobre a história da leitura da narrativa 

de Judá e Tamar se limitará a identificar momentos de retomada desta narrativa, quando um 

novo texto deixa entrever sua leitura desta história por meio de alguma referência a ela. Em 

alguns casos, haverá alusão ou menção a personagens, eventos ou temas de Gênesis 38. Na 

história extracanônica da recepção deste texto, a reconstituição e a ampliação da narrativa será 

geralmente clara e intensa.  

Assim, o objetivo deste capítulo final é o de indicar algumas leituras significativas da 

narrativa de Judá e Tamar em diferentes momentos históricos. Devido à necessidade de limi-

tarmos o escopo de nossa análise, faremos isso por meio de uma pesquisa em duas partes: pri-

meiramente no cânon bíblico e, depois, na produção literária brasileira contemporânea. 

PARTE I – O CÂNON BÍBLICO 

 

Nesta primeira parte, investigaremos o uso desta narrativa dentro do contexto bíblico. 

Dentro do cânon bíblico, classificaremos as leituras encontradas em círculos concêntricos de 

abrangência: nas narrativas posteriores de Gênesis, na “História Primária” de Israel, no restante 

do Antigo Testamento e, finalmente, no Novo Testamento. Estas alusões e retomadas internas 

indicam um incansável diálogo entre os textos da Escritura, o qual busca formar uma cosmovi-

são unificadora (nem sempre alcançada) que permeia todos os escritos bíblicos. (ALTER, 1997, 

p. 44).251 

Para nossa análise, entretanto, precisamos esclarecer que não será possível identificar 

a bagagem que cada leitor real traz à sua leitura do texto. Porém, podemos assinalar a provável 

bagagem comum do Leitor-Modelo que chega ao capítulo 38 de Gênesis após a leitura sequen-

cial dos 37 capítulos anteriores.252 Além da enciclopédia cultural pressuposta (seção 1.2), o 

autor implícito assume que o leitor faz esta leitura do texto prévio, pois não havia o recorte do 

texto em capítulos, tal como se apresenta hoje, nem no formato atual de códice ou livro. Desta 

forma, podemos inferir que o narrador conta com a absorção da cosmovisão bíblica apresentada 

                                                 
251 Essa tentativa de cosmovisão unificadora e unificada não garante uma interpretação homogênea e similar pelas 

diversas comunidades leitoras. 

252 Estamos pressupondo aqui o Leitor-Modelo que se depara com o livro de Gênesis em seu formato final, des-

considerando a possibilidade de o texto ter sido transmitido como narrativa oral ou em formato isolado. 
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até este ponto e com certas conexões que o leitor pode deduzir a partir de sua leitura do livro. 

De fato, tal como a história de Judá e Tamar se desdobra em subdivisões (atos e cenas), 

esta narrativa também subjaz como uma parte do conjunto maior de narrativas do livro de Gê-

nesis. (AMIT, 2001, p. 15). “Dificilmente há uma história na Bíblia que exista sozinha. Uma 

unidade de prosa narrativa é sempre parte de uma sequência, um elo em uma corrente” (FOK-

KELMAN, 1999, p. 156, tradução nossa). Esta sequência se amplia a todo o cânon: 

É indispensável precisar que as narrativas bíblicas, como histórias singulares, 

não são concebidas fora de seu arranjo de conjunto, da estrutura narrativa da 

“macronarrativa” que é a Bíblia inteira. (PARMENTIER, 2009, p. 175).  

Portanto, antes de percebermos como esta narrativa é revista em outros textos, preci-

samos começar revendo como Gênesis 38 faz referências a outras narrativas anteriores.  

3.1 AS CORRELAÇÕES PRESENTES EM GÊNESIS 38  

Na história de Judá e Tamar, notamos “padrões sutis de ecos que advêm de narrativas 

anteriores em Gênesis, assim como prenúncios textuais que nos preparam para histórias poste-

riores na longa e cuidadosamente entretecida narrativa das Escrituras.” (CARPENTER, 2010, 

p. 3, tradução nossa). As narrativas bíblicas geralmente não investem tempo no “decorativo”. 

Por isso, “temos de estar constantemente alertas para [...] o uso repetido da analogia narrativa” 

(ALTER, 2007, p. 41). Se o autor tece em sua narrativa diversas alusões a outra história, ele 

também adiciona novas dimensões ao sentido do texto aludido. Assim, a alusão bíblica é uma 

estratégia literária pela qual o autor “intencionalmente evoca outro texto com o qual seu leitor 

estará familiarizado” (LESTER, 2009, p. 89, tradução nossa), guiando a sua interpretação da 

narrativa; neste caso, compete ao leitor sinalizar as discrepâncias inseridas nas aparentes ana-

logias, pois são significativas. 

Em nossa análise literária, relacionamos diversos destes ecos que o Leitor-Modelo 

percebe ao acompanhar a narrativa de Judá e Tamar. No entanto, as alegadas correlações entre 

dois textos podem ser muito subjetivas, pois o ser humano tem uma incrível capacidade de 

encontrar relações de similaridade e de contraste entre quaisquer dois elementos. Por isso, é 

necessário confinar este diálogo a relacionamentos concretos e demonstráveis entre os dois tex-

tos. Esther Van Wolde explica esta questão em termos de intertextualidade,253 mas o conceito 

                                                 
253 Veja a seção 1.5.3 quanto à diferença entre os conceitos literários de intertextualidade e de história da leitura. 

Usaremos a expressão “relação intertextual” aqui como sinônimo de correlação (citação ou alusão). 
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também se aplica à história da leitura que investigamos aqui: 

Se não há repetição suficiente, então não há base para argumentar uma inter-

textualidade. [...] Isso prova que a intertextualidade não é apenas uma ideia 

que o leitor elabora em sua mente; são os marcadores no texto que tornam esta 

ligação possível. (1997, p. 8, tradução nossa) 

A repetição (que indica a correlação) pode ocorrer de diversas formas: palavras sim-

ples, expressões, séries de ações, incidentes, temas. A repetição que nos interessa aqui é a que 

ocorre em episódios diferentes, indicando uma conexão temática com possíveis desenvolvi-

mentos. O narrador usa a repetição e a variação para enfatizar pontos, sugerir conexões e insi-

nuar interpretações.254 Mas o trabalho de conectar e concluir é sempre do leitor.  

Neste terreno pantanoso de alusões e repetições, quais são os critérios para identificar 

uma relação intertextual?255 J. Leonard (2008, p. 246-257) sugere algumas pistas: 1) Identificar 

múltiplos e contínuos paralelos lexicais (repetição), que se tornam mais importantes quando são 

termos raros, em expressões mais longas, em grande quantidade, ou em contextos similares; 2) 

Verificar a variação introduzida, que pode ser na linguagem adicionada à repetição (o autor 

pode remodelar o texto original sem usar suas palavras), na visão ideológica, ou no formato de 

apresentação. R. Alter (2007, p. 147-148) propõe “uma escala de recursos repetitivos de estru-

turação e focalização nas narrativas bíblicas, em ordem crescente de complexidade” e lista 

Leitwort, motivo, tema, sequência de ações e cena-padrão.  

A narrativa de Gênesis 38 é particularmente rica em relacionamentos intertextuais. 

                                                 
254 A repetição exata sugere estabilidade e inevitabilidade. A repetição com variação sugere contraste, desenvol-

vimento, momento climático, paródia. Robert Alter (2007, p. 100) salienta: “O processo de criação literária [...] 

consiste numa incessante dialética entre a necessidade de usar formas estabelecidas, a fim de estabelecer uma 

comunicação coerente, e a necessidade de romper e refazer essas mesmas formas, tanto porque são restrições 

arbitrárias como porque elementos repetidos mecanicamente deixam de transmitir qualquer mensagem.” E, um 

pouco mais adiante: “os escritores bíblicos descobriram com grande astúcia que pequeníssimas variações estraté-

gicas do padrão poderiam servir ao comentário, à análise, à antecipação e à afirmação temática, com efeitos admi-

ráveis de insinuação e intensidade dramática.” (p. 141). “A Bíblia [...] insiste constantemente na comparação de 

situações e na reiteração de motivos como estratégia de comentário moral e psicológico” (p. 142). Para detalhes 

adicionais sobre a repetição bíblica, veja M. Sternberg (1985, p. 365-440). 

255 P. Noble (2002) argumenta que a simples coleta de similaridades (geralmente bem imprecisas) entre os dois 

textos não é parâmetro suficiente para correlacioná-los (p. 228). Ele critica os que propõem correlações com Davi, 

Sansão, Ló e Rute, argumentando que Gn 38 não pode ser uma alusão múltipla a todas estas histórias. (p. 232). 

Ele sugere como metodologia segura a identificação de cenas-tipo, segundo a proposta de Alter (2007) e defende 

correlações com a história de Esaú e Jacó e de José e seus irmãos. Em contraste, ele adverte que “mesmo um longo 

catálogo de similaridades entre duas passagens não é, em si mesmo, base suficiente parar inferir que uma passagem 

está aludindo intencionalmente à outra” (p. 249, tradução nossa). Só haverá base para alusão se houver um padrão 

narratológico elaborado comum aos dois textos (p. 251). É certo rejeitar as propostas mais ousadas de composição 

intencional (de Gn 38) para ilustrar uma situação histórica posterior (como veremos adiante). Todavia, Noble 

desconsidera a possibilidade de que estas histórias posteriores façam alusões à narrativa de Judá e Tamar, ou que 

o leitor possa construir uma intertextualidade entre estas histórias na sua produção de sentido. 
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Vamos agora rever as correlações implícitas no texto já identificadas nos capítulos anteriores e 

indicar explicitamente algumas outras, postergadas para este capítulo.  

3.1.1 Correlações do primeiro ato (Gn 38.1-11) 

Enumeremos estas correlações para cada episódio, na ordem em que se fazem presente 

na narrativa de Judá e Tamar. 

1ª) De uma forma mais geral, a conexão mais forte e clara de Gênesis 38 com as nar-

rativas anteriores está no seu foco temático: a geração de descendência, que é o grande tema do 

livro (veja 1.2.2). No contexto imediato, a macronarrativa de Gênesis 37 a 50 também está 

interessada na sobrevivência da linhagem de Jacó: José vai para o Egito para permitir que a 

família sobreviva à fome que impera em Canaã (Gn 42.2). Dentro deste tema universal, o leitor 

reconhece em Gênesis 38 algumas questões familiares apresentadas anteriormente: o problema 

da exogamia, a dificuldade de gerar filhos, a nomeação de recém-nascidos, a disputa pela pri-

mogenitura, o apego ao filho único, o pesar pela morte da esposa que leva a novos meios de 

procriação, o encontro com a futura esposa em um poço. (CLIFFORD, 2004, p. 528).  

2ª) O deslocamento de Judá (v. 1) ao se afastar de seus irmãos contrasta com a impor-

tância da unidade familiar patriarcal. Esta unidade familiar é valorizada nos capítulos anteriores 

do livro, pois toda separação familiar é explicada como fruto de contendas: Ló se afasta de 

Abraão, Hagar de Sarai, Jacó de Esaú, José de seus irmãos (em alguns casos, a separação não é 

voluntária). O leitor estranha a separação no início de Gênesis 38 porque o narrador não explica 

a motivação de Judá, nem indica se houve alguma briga. A alusão mais específica parece ser à 

história de José no capítulo 37, que salienta o vocábulo “irmãos”. O verbo “descer” (v. 1) se 

conecta à expressão de pesar de Jacó pela separação de José (dois versículos antes, 37.35: ele 

“descerá” ao sepulcro) e insinua uma possível relação entre as duas descidas, sugerindo que o 

afastamento de Judá se deriva do pesar do pai. O verbo também se conecta ao início do próximo 

capítulo (duas vezes em 39.1), que descreve a descida de José ao Egito.256 Nestas ocorrências, 

o verbo parece salientar a separação familiar que se opõe à unidade almejada. (ANDREW, 

1993, p. 262; ALTER, 2007, p. 19; COTTER, 2003, p. 280).257 

3ª) A associação de Judá com cananitas em negócios e casamento (v. 1-2) também não 

                                                 
256 Contudo, “o distanciamento de Judá é voluntário (verbo ativo), ao contrário do de José (verbo passivo).” (WÉ-

NIN, 2011, p. 79). 

257 Na história posterior da leitura desta narrativa, a obra judaica Gênesis Rabá (85.1) salienta explicitamente esta 

conexão. 
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recebe comentário elucidativo do narrador. Talvez haja aqui uma alusão ao comportamento de 

Esaú, tio de Judá, que se casou com uma cananita para demonstrar seu desgosto com a família 

(28.6-9), já tendo abandonado antes (26.34-35) a premissa patriarcal do casamento endógeno 

(24.2-6; 27.46–28.2). (SMITH, 2005, p. 161-162). Em contrapartida, estabelece-se um con-

traste com o posterior casamento de José (46.20) – embora tenha se casado com uma estran-

geira, José permanece fiel a Javé, enquanto Judá se desvia de suas tradições familiares ao se 

casar com a filha de Xua e gerar filhos perversos.258 (LANGE, 2008, p. 591). O perigo desta 

miscigenação de Judá é a contaminação da linhagem eleita, o que conecta esta narrativa a peri-

gos similares enfrentados pelas matriarcas Sara e Rebeca (12.10-20; 20.1-18; 26.1-11). 

4ª) Outra diferença está na brevidade da descrição desta narrativa quanto ao nasci-

mento dos filhos de Judá (cena 1), em comparação com a descrição de outros nascimentos 

(29.31–30.24). Nos casos anteriores, a designação de nome para o recém-nascido revela seu 

significado e a circunstância de seu nascimento. Mas a cena 1 de Gênesis 38 não explicita estes 

significados; só a última cena volta ao padrão da nomeação com significado. 

5ª) A dificuldade de Tamar em gerar filhos (cena 2) se compara ao padrão apresentado 

nas narrativas patriarcais, em que o nascimento de um personagem importante se dá após anos 

de dificuldades.259 (SHARON, 2005, p. 298). O enredo não atribui a Tamar a “usual” esterili-

dade que é uma barreira para o cumprimento da promessa da descendência, só resolvida por 

intervenção divina. O leitor recorda os casos de Sara (11.30; 15.2; 17.17; 21.1-2), Rebeca 

(25.21) e Raquel (29.31; 30.22) e percebe o contraste. (ALEXANDER, 1989, p. 14). O impe-

dimento aqui se origina dos homens (Er, Onã e Judá) e não há intervenção divina explícita.  

6ª) Quando Javé faz morrer Er e Onã por suas perversidades, há imediata lembrança 

da ação divina similar de extermínio de grupos inteiros no dilúvio (6.5-7,13) e em Sodoma e 

                                                 
258 A macronarrativa estabelece clara diferença entre associar-se com os cananitas e com os egípcios. Na associação 

com os cananitas, há perigosa miscigenação cultural e religiosa que precisa ser evitada (daí a premissa do casa-

mento endógeno). Na associação com os egípcios, não há grande perigo, devido ao preconceito racial e social deles 

(43.32; 46.34), o qual fez que a família de Jacó habitasse em uma região separada (45.10,18). Assim, toda a família 

de Jacó desceu ao Egito com a bênção de Deus (46.2-4). A clara justificativa teológica do livro para o deslocamento 

do povo eleito para o Egito é a proteção dos seus valores culturais e religiosos. (AALDERS, 1981; BOICE, 1999, 

v. 3, p. 894). 

259 Tikva Frymer-Kensky acrescenta: “Assim, a bisavó, a avó e a mãe de Judá superaram vulnerabilidade e impo-

tência para dar à luz e determinar o sucesso do avô e do pai de Judá e do próprio Judá. Tamar continua este padrão 

na geração seguinte. Todas elas estavam preparadas para enfrentarem escândalo, humilhação, ostracismo ou morte 

para terem filhos em suas famílias. Todas foram assertivas e pró-ativas, e cada uma delas se envolveu em uma 

atividade sexual não convencional para alcançar seu propósito. E o mesmo é certamente verdadeiro das outras 

mães da linhagem de Davi, as filhas de Ló e Rute.” (2002, p. 276). 
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Gomorra (Gn 18.20; 19.13,24). A narrativa de Gênesis 38 inova por apresentar a primeira oca-

sião bíblica em que Javé extermina dois indivíduos (v. 7,10). 

7ª) Em contraste com o extensivo pesar de Jacó (37.34-35), a história de Judá omite 

qualquer expressão de luto da parte dele pela morte de seus filhos. Mesmo após a morte da 

esposa, Judá parece ser rapidamente consolado (v. 12). (ALTER, 2007, p. 20). Isto causa estra-

nhamento ao leitor e o conduz em sua percepção do personagem. No caso de Abraão e Isaque, 

a morte de Sara (respectivamente, esposa e mãe) os leva a buscar esposas (24.67–25.1). Con-

trariando a expectativa do leitor, Judá sai para a tosquia e se engaja em um “consolo” temporário 

à beira do caminho.260  

3.1.2 Correlações do segundo ato (Gn 38.12-23) 

Para o segundo ato, podemos identificar as seguintes correlações: 

1ª) O disfarce de Tamar (38.14), ao colocar um véu sobre o rosto, faz alusão direta à 

única outra ocorrência de véu no livro. Ao ver seu noivo à distância, Rebeca cobriu-se com um 

véu (24.62-65). Para Rachel Adelman, o véu  

indica os murmúrios da independência de Rebeca. Ao colocar o véu sobre seu 

rosto, ela mantém a assimetria de percepção que ocorreu no primeiro encontro 

deles. [...] O véu [...] permite que ela continue a ver o outro, enquanto sua face 

fica obscurecida a ele. [...] O véu lhe dá o dom da privacidade, a habilidade de 

conhecer um mundo interior que é totalmente dela, [...] livre das normas soci-

ais. (2011, p. 3, tradução nossa). 

Percebemos novamente uma “assimetria de percepção” no caso de Tamar, que sabe o 

que está acontecendo durante a transação com Judá. Este, porém, nada percebe, como o texto 

salienta duplamente. O disfarce de Tamar também faz alusão ao disfarce usado por Jacó para 

enganar seu pai Isaque, vestindo-se como seu irmão Esaú (27.11-23). Posteriormente, o disfarce 

ocorre também no engano que José impõe sobre seus irmãos, pois estes não o reconhecem ves-

tido como egípcio (42.7-8). 

2ª) Tamar se posiciona na “abertura dos poços” (v. 14). Há uma evocação à cena-

padrão de noivado à beira do poço (24.10-61; 29.1-20), que aqui se desenvolve de forma bem 

                                                 
260 É possível que o leitor também faça uma conexão com a única outra menção de tosquia de ovelhas no livro de 

Gênesis (31.19). É neste momento que Raquel rouba os ídolos de seu pai e Jacó engana seu tio, fugindo com toda 

a sua família e seus bens sem avisar (v. 20-21). Há outros paralelos possíveis entre Labão e Judá: Labão é carac-

terizado como alguém atraído pelas riquezas (24.29-30); suas palavras são enganosas, mas ele se faz parecer justo 

e piedoso (24.50); e ele engana Jacó ao reter sua filha caçula. 
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diferente. Contudo, os temas da procriação, do poço e das ovelhas (neste caso, de Judá) a asso-

ciam claramente a Rebeca e Raquel. (JANZEN, 1993, p. 154-155). 

3ª) A transação sexual de Tamar a conecta com situações similares vivenciadas pelas 

filhas de Ló (19.30-38) e pelas filhas de Labão (29.21-30). Nesta artimanha narrativa designada 

por diversos estudiosos – entre eles Rachel Adelman (2011; 2012) – como bedtrick (“truque de 

cama”), o homem conhece a mulher carnalmente, mas desconhece sua real identidade porque 

ela está oculta. A mulher, ao contrário, é possuída como objeto sexual, mas permanece como o 

sujeito da relação por deter a percepção do que está acontecendo. Sandra Collins (2012, p. 44-

83,162-178) usa este conceito de bedtrick para justificar a conexão entre as narrativas das filhas 

de Ló, de Tamar, de Rute e de Bate-Seba. Melissa Jackson (2002) defende diversos paralelos 

entre as filhas de Ló e Tamar: a preocupação feminina em preservar a linhagem; a falta de um 

homem disponível para isso; a viuvez delas e da figura paterna; e o nascimento de dois filhos, 

sendo um deles progenitor do rei Davi.  

4ª) Durante a transação com Tamar (v. 18), Judá se assemelha a Esaú na venda de seu 

direito de primogenitura (25.29-34). Para a satisfação de sua necessidade imediata, ele entrega 

algo de valor muito maior do que o necessário. 

5ª) Tamar é a vítima que reage enganando o enganador. De uma perspectiva literária, 

ela se conecta a uma longa tradição de enganos261 perpetrados por diversos personagens do 

livro: Abraão (12.10-20; 20.1-18), as filhas de Ló (19.30-38), Isaque (26.6-11), Rebeca (27.1-

17), Jacó (27.18-29,35-36; 31.20-21), Labão (29.21-30; 31.6-7), Raquel (31.30-35), Simeão e 

Levi (34.25-31), Judá e seus irmãos (37.25-36). Posteriormente, a tradição de enganos continua 

com a mulher de Potifar (39.7-20) e José (42.6-35; 43.15–45.3). O leitor está preparado para 

este artifício dos personagens, e acompanha o desenrolar da narrativa para entender o seu des-

fecho e o juízo de valor dado pelo narrador.262 Em Gênesis 38, Tamar é justificada por Judá (v. 

26) e por Javé (pela bênção providencial de gerar gêmeos). 

6ª) Uma correlação forte entre os capítulos 37 a 39 se dá pelo vestuário, o qual indica 

a posição social do personagem e sua identidade.263 Nestes três capítulos, uma parte do traje 

                                                 
261 Recorde-se a perspectiva sob a qual estamos considerando o termo “engano” nesta pesquisa, explicada anteri-

ormente (seção 1.3.2). 

262 Em alguns destes relatos há intervenção divina antes ou depois do engano, sancionando-o ou corrigindo-o.  

263 Observe como o simples cordão amarrado à mão de Zera (v. 28) lhe dá a posição social de primogênito. 
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pessoal, como o lenço de Desdêmona, se envolve no engano protagonizado por pessoas próxi-

mas. Em 37.32-33, Judá e seus irmãos levam Jacó ao engano com a túnica de José. Em Gênesis 

38, as vestes de Tamar e os objetos pessoais de Judá são parte do engano. Em 39.16-19, a 

mulher de Potifar engana seu marido com a túnica de José. (HUDDLESTUN, 2002, p. 52-57; 

MATTHEWS, 1995). 

A cada vez, alguém é enganado com a ajuda de um objeto. [...] Em cada caso, 

o elo metonímico não é suficientemente forte: o objeto é parte do equipamento 

do sujeito, não dele mesmo; é uma metonímia, mas não uma sinédoque. Isso 

deixa espaço para méconnaissance ou falsificação. O objeto, contudo, não é 

uma parte qualquer do traje, e sim uma parte significativa; portanto, é lógico 

que seja considerada como evidência de sua identidade e, consequentemente, 

como sinédoque. (BAL, 1987, p. 97, tradução nossa).264  

Nos relatos que envolvem José, o vestuário que o identifica é arrancado dele (37.23; 

39.12), em oposição à troca de vestes voluntária de Tamar (38.14,19) e à entrega voluntária dos 

objetos pessoais de Judá como penhor (38.18). Outra diferença é que as vestes de Tamar servem 

para ocultar sua identidade, enquanto os objetos pessoais de Judá e as túnicas de José são de-

terminantes para revelar a identidade do enganado. (FURMAN, 1989, p. 147). Ainda outra di-

ferença é que a perda destes objetos gera consequente perda de posição social para José e Judá, 

mas não no caso de Tamar – ela deixa momentaneamente suas vestes para escapar das restrições 

de sua posição de viúva. (HUDDLESTUN, 2002, p. 59-62). Embora José saia bastante preju-

dicado pelo engano nas duas instâncias (caps. 37 e 39), a narrativa de Judá e Tamar revela 

apenas a restituição de um direito perdido.265 (WÉNIN, 2006, p. 48-50; FENTRESS-WILLI-

AMS, 2007, p. 64). Como os capítulos são sequenciais, é muito provável que o leitor estabeleça 

estas conexões sobre o uso do vestuário. 

7ª) Uma alusão ao engano de Jacó por seus filhos se dá pela repetida menção de um 

bode nas duas narrativas (37.31; 38.17). O pagamento prometido por Judá (um cabrito) evoca 

também a associação com os cabritos que Jacó trouxe a Rebeca (27.9-10) para enganar Isaque 

(27.16). Embora os termos sejam diferentes (se‘ir ‘izim em 37.31 e gedi ‘izim em 38.17,20), 

eles são suficientemente similares para estabelecer a conexão literária. (CURTIS, 1991, p. 251). 

                                                 
264 Em sua introdução à psicopoética, M. Bal (1984, p. 287-290) analisa de forma similar as relações entre os 

capítulos 37 a 39, demonstrando as percepções adicionais trazidas por esta disciplina à tradicional análise literária. 

265 Veja a seção 2.3.2 sobre a “mulher enganadora”. 
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3.1.3 Correlações do terceiro ato (Gn 38.24-30) 

Enfim, no terceiro ato da narrativa, encontramos as seguintes relações intertextuais: 

1ª) Ao final do v. 24, Tamar é tirada de sua casa para ser queimada, gerando grande 

tensão narrativa. É possível que o leitor tenha a expectativa de uma intervenção de Javé, pois 

isso ocorreu em outras narrativas em que havia risco de vida para algum personagem (19.12-

17; 21.15-21; 22.9-13). No entanto, o texto surpreende pela ausência de uma ação explícita de 

Javé e pela ausência de orações ou comunicações explícitas dos personagens com Javé, como 

se verifica em narrativas anteriores e em diversos outros relatos bíblicos. 

2ª) O verbo “enviar” (shalach) é usado estrategicamente no clímax da narrativa de 

Gênesis 38 (“Tamar mandou”, v. 25), quando Tamar envia com sucesso os objetos pessoais a 

Judá.266 A cena remete claramente ao similar envio da túnica de José a Jacó (“e eles enviaram”, 

37.32), pelos seus irmãos.267 

3ª) O verbo “reconhecer” (nakar) também é usado nas duas narrativas (“identifique, 

por favor”, “identificou”, 37.32-33; 38.25-26), em conjunto com o “enviar”. A alusão é clara e 

intencional,268 revelando-se na repetição da expressão, na similaridade do tema e na mesma 

situação narrativa. O verbo é usado na apresentação de evidências para um veredito legal, e se 

restringe à macronarrativa de Jacó e seus filhos, sempre ligado a uma situação de engano. (AL-

TER, 2004, p. 212).269  

                                                 
266 Como observamos anteriormente, este envio se contrasta com a fracassada tentativa de envio do cabrito a Tamar 

por Judá. O verbo é usado 66 vezes no livro, com distribuição regular, mas há pequena concentração nos capítulos 

37 e 38, com 9 ocorrências (37.13,14,22,32; 38.17,17,20,23,25). O verbo “achar” (matsa’) também se destaca na 

fala dos filhos de Jacó em 37.32, mas não encontra correspondente na fala de Tamar em 38.25; contudo, é um 

verbo importante na cena 4, quando o narrador insiste triplamente que Hirá não achou a mulher.  

267 Apesar de Robert Alter ter recebido a fama pelas associações entre os capítulos 37 e 38, Umberto Cassuto já 

defendera em 1929 que “há um tipo de nexo interno entre a história de Tamar e Judá e a venda de José, que se 

reflete na correspondência de certos detalhes nas duas seções e se manifesta claramente nas expressões paralelas 

que indicam estes detalhes” (1973, p. 30, tradução nossa). Ele conecta os verbos “enviar” e “reconhecer” nos dois 

textos. Estas correspondências já haviam sido percebidas por diversos comentaristas judeus medievais. 

268 É importante a presença da partícula na’ (“por favor”) nos dois textos (formando a expressão haker-na’, “iden-

tifique, por favor”). Além disso, nos dois casos se usam as mesmas formas verbais: um imperativo Hifil e um 

imperfeito Hifil do verbo. Isso revela a alusão intencional do narrador. Além dos textos citados, o verbo é usado 

em 27.23; 31.32; 42.7-8. (CASSUTO, 1973). 

269 Jacques Berlinerblau (2004) se empenha em uma ferina destruição dos argumentos de Alter sobre a conexão 

entre os capítulos 37, 38 e 39: “A habilidade artística do intérprete é confundida com a habilidade artística do 

autor. Um sentido foi descoberto, mas com toda probabilidade é um sentido nunca intencionado” (p. 23, tradução 

nossa). Não podemos negar que os críticos literários muitas vezes encontram intenções e conexões no texto im-

perceptíveis ao leitor comum; talvez nem façam parte real do texto. Contudo, a crítica de Berlinerblau parece 

desconhecer as características da arte narrativa hebraica ao atribuir as diferenças encontradas ao “trabalho de re-

mendo malfeito em geral encontrado na Bíblia Hebraica, que foi fortemente revisada” (p. 22, tradução nossa). 
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Para Anthony Lambe (1999, p. 57-59), a expressão revela o momento de transforma-

ção de Judá em diversos sentidos: a) ele se reconecta com as suas tradições hebraicas, o que é 

simbolizado pela retomada de seus objetos pessoais; b) ele reconhece o não cumprimento da lei 

(do levirato) e a sua injustiça com Tamar; c) ele reconhece seu erro e deixa de ser ignorante 

quanto ao seu próprio mal; d) ele reconhece ter enganado Jacó, seu pai, e José (pela conexão 

com 37.32).270 Embora o verbo não seja usado no capítulo 39, Potifar também precisa identifi-

car a veste de José nas mãos de sua esposa (v. 18); aqui só é necessária a sugestão do reconhe-

cimento, pois é isso que o leitor espera depois das duas ocasiões nos capítulos anteriores.271 

(HUDDLESTUN, 2002, p. 57). 

4ª) A astúcia é negativa em geral, motivada por inveja (37.11: os irmãos de José tinham 

ciúmes dele), medo (38.11: Judá engana Tamar porque teme perder seu filho), luxúria e despeito 

(39.7-10: José recusa a insistente proposta da mulher de Potifar). Mas nem sempre é negativa, 

como no caso de Rúben (37.22: Rúben tenciona salvar José da morte), Tamar (38.25-26: a 

oportuna apresentação das evidências revela o cumprimento legítimo do levirato) e, posterior-

mente, de José (capítulos 42–45). Interessante como Judá está envolvido em diversas destas 

histórias, e se torna o objeto de engano daqueles a quem enganara antes (Tamar e José). Assim, 

o relato de Gênesis 38 prepara o leitor para os desenvolvimentos posteriores da macronarrativa. 

(WÉNIN, 2006, p. 46-51; SMITH, 2005, p. 171-173). 

5ª) O nascimento de gêmeos não é evento comum na narrativa bíblica. Logo, o nasci-

mento dos filhos de Tamar fazem clara alusão ao nascimento de Esaú e Jacó (25.24-26).  

Das esposas patriarcais, Tamar provavelmente se assemelha mais a Rebeca. 

Rebeca também dá à luz a gêmeos após a intervenção de Javé em seu favor e, 

como em Gn 38.27-30, há certa ambiguidade sobre qual dos dois será mais 

importante. (SMITH, 1992, p. 22, tradução nossa) 

A alusão se confirma pelo uso das mesmas palavras em 38.27 e 25.24: “vejam! – per-

cebeu-se que eram gêmeos”. Além disso, cria-se uma conexão entre Zera e Esaú, pois o cordão 

vermelho usado para marcar Zera como primogênito lembra a pele vermelha de Esaú (25.25).272 

6ª) A briga de Perez e Zera pela primogenitura (38.28-30) também ecoa a luta de Esaú 

                                                 
270 Para os comentaristas judaicos, não é coincidência que as únicas ocorrências desta expressão verbal estejam 

em capítulos imediatos de Gênesis: a probabilidade disso é muito baixa. (LEVENSON, 1995, p. 158). 

271 Mais adiante trataremos do derradeiro uso do verbo na macronarrativa de Gênesis. 

272 É o que defende Alter, por exemplo: “O vermelho associa por sua vez Zera com Esaú, o Ruivo, outro gêmeo 

deslocado de sua posição inicial como primogênito” (2004, p. 220, tradução nossa). É interessante observar que, 

como Jacó, Esaú também tinha um neto chamado Zera (36.13,17,33; 1Cr 1.37). 
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e Jacó no ventre de Rebeca (25.22-23,26). Novamente o mais novo suplantará o mais velho: 

Perez se tornará o ancestral dos reis da Judeia. O padrão de “ultimogenitura” (como fato, e não 

como direito) se repete extensivamente no texto bíblico, como já vimos. 

7ª) A briga pela primogenitura transparece no problema central da macronarrativa de 

Jacó e seus filhos (Gênesis 37–50). Acompanhando a história desta família até este momento 

(capítulo 38), o leitor fica em suspense sobre quem dominará sobre Israel: José, o filho predileto 

traído por seus irmãos, ou Judá, o líder natural que se afastou da família? 

E, com esta última correlação, preparamo-nos para avançar na macronarrativa de Gê-

nesis 37–50 em busca da história de leitura deste enredo. 

3.2 A HISTÓRIA DE JACÓ E SUA FAMÍLIA (GN 37–50) 

Para entendermos como a narrativa de Judá e Tamar é recebida e referenciada nos 

últimos capítulos de Gênesis, precisamos antes resolver o problema de sua posição dentro desta 

macronarrativa. Depois revisaremos a função da narrativa, ampliando sua análise para conside-

rar o seu impacto na macronarrativa de Gênesis 37 a 50. Finalmente, investigaremos as corre-

lações que as narrativas posteriores fazem com a história de Judá e Tamar. Deste modo, entra-

remos na história da leitura desta narrativa. 

3.2.1 O posicionamento da narrativa  

Como vimos anteriormente (seção 0.2), os estudiosos histórico-críticos argumentam 

que Gênesis 38 é uma inserção posterior na “história de José” (tal como eles a definem). 

(ARANA, 2003, p. 489-490). De fato, a história é sobre Jacó e seus filhos.273 Além da alteração 

radical de personagens (exceto por Judá) e de ambiente, a narrativa recebe um enquadramento 

explícito, com a repetição das informações do final do capítulo 37 (v. 36) no início do capítulo 

39 (v. 1). Esta técnica é denominada de retomada ou repetição de reatamento: 

Retomada é uma técnica literária que consiste em repetir, após uma digressão 

ou um acréscimo, uma ou mais palavras do texto imediatamente anterior a 

essa digressão ou acréscimo, para permitir ao leitor que retome a leitura a par-

tir de onde foi interrompida. (SKA, 2014, p. 92-93, tradução nossa). 

 

Os escritores hebreus frequentemente usavam uma técnica de enquadramento 

que de fato os estudiosos da Bíblia identificaram e chamaram de repetição de 

reatamento: se o progresso de uma linha narrativa é interrompido por alguma 

                                                 
273 D. Kim (2012a, p. 486-488) faz um levantamento bibliográfico e analisa os diversos títulos usados para esta 

macronarrativa, argumentando contra o foco em José e sugerindo um foco em “Jacó e seus filhos”. Dentre os 

filhos, a ênfase está em José e Judá. 
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digressão ou especificação, o escritor marca a volta ao ponto em que a linha 

principal foi deixada repetindo a afirmação feita no momento da interrupção. 

(ALTER, 1997, p. 41). 

Diante da clara retomada, alguns comentaristas argumentam que o capítulo 38 é uma 

intrusão na sequência do 37 ao 50, pois é uma história que não tem foco em José. Contudo, a 

retomada também serve como argumento para justificar a presença do capítulo 38. Afinal, se 

este fosse eliminado, ficaria estranha a repetição das informações em subsequentes versículos. 

A história de José (caps. 37–50) é interrompida na fase inicial por outra histó-

ria sombria, que também envolve o comportamento sexual, na qual o critério 

moral unilateral do irmão de José, Judá, é dolorosamente exposto à medida 

que ele é desafiado por sua corajosa nora, Tamar. Esses três textos parecem 

ser intrusões apenas se ignorarmos o fato de que estão todos separados da 

fronteira de seu ciclo pelo espaço de uma história. Assim, eles formam “gan-

chos” para os ciclos adjacentes. Se percebermos isso e nos permitirmos ser 

instruídos pelas palavras-chave, poderemos integrar essas passagens temati-

camente em seu contexto, a despeito de seu caráter superficialmente digres-

sivo. (FOKKELMAN, 1997, p. 54). 

Ademais, a aparente mudança abrupta de assunto no capítulo 38 não é uma caracterís-

tica isolada desta narrativa; compare-se a troca brusca de assunto nos capítulos 26 ou 34.274 É 

certo que a interrupção é notada mais facilmente aqui, pois a narrativa de Judá e Tamar muda 

o cenário e deixa o leitor em suspense quanto ao destino de José. Mas o movimento é intencio-

nal, pois o capítulo 38  

serve em sua posição atual para retardar a ação, para manter o leitor em certo 

suspense sobre o destino da família e do filho mais novo, e também para sali-

entar alguns temas (engano, reações diferentes à morte, retribuição, e injustiça 

reconhecida) na novela mais ampla. (HUMPHREYS, 1988, p. 205, tradução 

nossa). 

Esta pausa dramática provê um interlúdio “para que a história de José fique incubando 

e se desenvolva na maneira e função de um subenredo shakespeariano”. (WRIGHT, 1982, p. 

523, tradução nossa). Com esta interrupção na história de José,  

conseguimos experimentar com ele a desconfortável escuridão das duas déca-

das, durante as quais um anseio desesperado e pesaroso corroía o coração do 

idoso pai e a maldição secreta de um pecado mortal oculto de modo enganoso 

pesava na alma de seus filhos. (DELITZSCH, 1889, p. 266, tradução nossa). 

Fica claro, pois, que muitos estudiosos defendem que a narrativa está correta em sua 

                                                 
274 J. Choi (2005) compara os capítulos 26, 34 e 38 de Gênesis, concluindo que estas narrativas têm funções e 

conexões similares em seus contextos, além de correlações entre si. 



143 

 

 

presente posição no livro. Nisso o autor guiou-se por sólidos princípios literários, quer por co-

nexões temáticas e linguísticas com o contexto imediato, quer pela necessidade da interrupção 

dramática. (GOLDIN, 1977, p. 29).275 

3.2.2 Correlações do capítulo 39 

Como investigamos anteriormente, há conexões temáticas e literárias entre os capítu-

los 38 e 39 de Gênesis: o verbo “descer”, o engano, a descoberta de identidade por meio de 

vestes, a alteração de posição social decorrente disto. No entanto, há outras conexões a salientar. 

É fácil perceber o paralelo temático da tentação sexual. Há similaridades entre Tamar 

e a esposa de Potifar – ambas tomam iniciativas e retêm objetos pessoais do homem como 

evidência do encontro. Porém, as diferenças são mais significativas: a motivação de Tamar não 

é egoísta e sensual, mas a de preservar a posteridade de Judá; Tamar honra seu marido morto, 

mas a egípcia desonra o marido vivo. (MCKEOWN, 2008). Há contraste também entre Judá e 

José em sua reação ao encontro. Alguns comentaristas leem aqui duas histórias de sedução,276 

reforçando a incontinência sexual do irmão mais velho Judá (38.15-18) em confronto com a 

continência do irmão mais novo José (39.7-12). (BACH, 1997, p. 62; DORSEY, 2004, p. 62; 

BOICE, 1999, v. 3, p. 894). Outros preferem comparar a prontidão de Judá em confessar seu 

erro com a integridade moral desenvolvida por José, enfatizando estas características como ne-

cessárias para os papéis de liderança que eles iriam desempenhar depois. (PREWITT, 1990, p. 

118-121). 

Outra forte ligação entre as duas narrativas está na fidelidade de Tamar e de José, 

praticada a despeito de grandes dificuldades. Os dois são, em suas narrativas, os azarões que 

vencem as expectativas contrárias.277 (COOK, 2001, p. 116). Além disso, notamos outros con-

trastes e similaridades. Assim como Judá havia condenado Tamar sem julgamento (38.24), Po-

tifar também condena imediatamente José (39.20). Em contraste com Tamar, porém, o texto 

explicita repetidas vezes que Javé estava atento a José e o abençoava (39.2,3,5,21,23). No caso 

                                                 
275 Outro problema da história é seu encaixe na cronologia geral da macronarrativa de Gn 37–50. Passam-se 22 

anos entre a venda de José e a reunião com seus irmãos. (CASSUTO, 1973; CLIFFORD, 2004; CURTIS, 1991). 

É um intervalo bem apertado para Judá se casar, gerar três filhos e depois ter outros dois com Tamar; a dificuldade 

é que 46.12 indica que Perez já tinha dois filhos quando desceu ao Egito. Er e Onã foram excluídos das 70 pessoas 

que desceram ao Egito. (ADDINAL, 2004). H. Bräumer (2016, p. 183), por exemplo, sugere que a venda de José 

ocorreu após o nascimento dos filhos de Tamar. Mas não nos compete aqui investigar este problema. 

276 A sedução da mulher de Potifar é incontestável. Todavia, veja os argumentos anteriores contra esta interpretação 

da história de Tamar (seção 2.3.2). 

277 Um termo inglês que resume bem esse tipo de personagem é underdog. Entretanto, este termo não é facilmente 

traduzido para o português, pois unifica a ideia do azarão com a do derrotado, pobre-coitado e vítima. 
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de Tamar, a providência divina fica implícita. (BEKINS, 2016, p. 387-393). Outro contraste é 

entre José e os dois filhos de Judá; enquanto estes são descritos como “perversos”, a narrativa 

demonstra que José lutava para não pecar contra Javé (39.9-10). 

Portanto, embora não haja uma correlação explícita, notamos diversas conexões que 

unem as duas narrativas e que sugerem ao leitor uma firme associação entre a história de José 

e a história de Judá. (GREEN, 1996, p. 61-89). Perceberemos isso mais nitidamente na macro-

narrativa. 

3.2.3 A função da história na macronarrativa 

O impacto maior da narrativa de Judá e Tamar na macronarrativa de Gênesis 37 a 50 

está na transformação inicial de Judá no clímax da história.278 “A capacidade de Judá de reco-

nhecer a injustiça de suas próprias ações, de admitir publicamente que estava errado e de corri-

gir a situação reflete uma mudança importante no seu personagem” (COWAN, 1990, p. 142, 

tradução nossa). Gênesis 38 revela como Judá começou a caminhada do maquinador do capítulo 

37 para o herói altruísta do capítulo 44.279 Ou seja, a história não é uma interrupção, mas sim 

uma lente interpretativa que ajuda a entender o desenvolvimento do personagem na macronar-

rativa patriarcal. (GOLKA, 2004, p. 156; SOMMER, 2010, p. 160-161; SAILHAMER, 1992, 

p. 209; ZHAO, 2014, p. 239). 

De certo modo, Gênesis 38 atua de modo similar a como o capítulo intitulado 

“O Grande Inquisidor” funciona na obra Os Irmãos Karamazov: o capítulo 

forma uma unidade autossuficiente que pode ser entendida por si mesma, mas 

que também serve como uma das chaves que revela o sentido do romance. 

(MILLGRAM, 2012, p. 54, tradução nossa). 

No capítulo 43 (v. 1-10), Judá reaparece liderando seus irmãos e se responsabilizando 

diante de seu pai pela vida de Benjamim. Ele entende o sentimento do pai pela similaridade 

com sua situação anterior: Judá também perdeu esposa e dois filhos e se preocupa com o terceiro 

                                                 
278 O rabino Jonathan Sacks enfatiza: “Este momento [38.26] é um ponto de virada na história. Judá é a primeira 

pessoa na Torá que admite explicitamente que estava errado. Não percebemos isso ainda, mas este parece ser o 

momento no qual ele adquire a profundidade de caráter que lhe é necessária para se tornar o primeiro real baal 

teshuvah [mestre de arrependimento]. [...] Judá, o penitente, se torna o ancestral de reis de Israel.” (2009, p. 267, 

tradução nossa).  

279 Em sua extensiva análise da propagação da justa semente em Gênesis, Todd Patterson (2012) defende que Gn 

38 é o ponto mais baixo do livro, indicando o fruto da injustiça que se propaga na família de Jacó. Mas ele também 

salienta a importância da transformação de Judá aqui como indício ao leitor da potencial transformação da família 

nos capítulos seguintes (p. 318,355), até que a macronarrativa chega ao seu clímax no discurso posterior de Judá 

(p. 325,344-346). 
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(38.11; 42.36).280 Assim, por entender experimentalmente que a superproteção de um filho pode 

ameaçar a continuação de toda a família, Judá encontra as palavras apropriadas à situação e 

convence o pai a lhe confiar Benjamim. (LAMBE, 1999, p. 66-68; COWAN, 1990, p. 35-36; 

COTTER, 2003, p. 277). No capítulo 44 (v. 14-34), Judá faz o terceiro maior discurso do li-

vro.281 É um discurso comovente que revela o doloroso passado de sua família, no qual Judá se 

oferece para assumir o lugar de Benjamim.282 Nestas duas instâncias, percebemos como Judá 

reavalia a situação em que está inserido e propõe uma nova perspectiva e direção (tal como fez 

em 38.26). Ao final do livro, na bênção do patriarca Jacó a seus filhos, Judá ganha proeminência 

sobre todos (49.8-12). (BRODIE, 2001, p. 46,352; NOBLE, 2002, p. 240-241; GOLKA, 2004, 

p. 160-162). 

Assim, em Gênesis 38, Tamar propicia um futuro para a linhagem de Judá; na macro-

narrativa de Gênesis 37 a 50, Judá retoma a liderança entre os irmãos (foi por sua liderança que 

a unidade familiar se rasgou como a túnica de José; 37.33) e indica o caminho para a reconci-

liação da família por meio de sua confissão e entrega de vida. 

A segunda função importante da narrativa de Gênesis 38 é como um mise-en-abyme, 

uma reprodução espelhada da macronarrativa – ela resume o ciclo de José, repetindo elementos 

e temas anteriores e antecipando desenvolvimentos futuros de forma proléptica. É um tipo de 

microcosmo da macronarrativa, uma história dentro da história, com uma progressão similar de 

enredo. (WILSON, 2004, p. 290; BOSWORTH, 2008, p. 1,57).  

A conexão mais evidente está no uso da mesma expressão – “Por favor, identifique” – 

em 38.25-26 e 37.32-33, como já vimos. (COATS, 1974). Esta conexão aponta para outra co-

nexão mais complexa: a construção de uma cena-padrão típica em Gênesis 38,283 que prepara 

o leitor para a similar cena-padrão desenvolvida na macronarrativa de Jacó e seus filhos. 

(ADELMAN, 2013, p. 51; ANDERSSON, 2009, p. 264). Nesta cena-padrão, há um engano, 

                                                 
280 Jacó está sem José e Simeão (preso no Egito) neste momento, e recusa entregar Benjamim, o filho remanescente 

da esposa amada. Esta proteção dos filhos (de Jacó e, anteriormente, de Judá) se contrasta claramente na mente do 

leitor com a entrega voluntária de Isaque por Abraão em Gênesis 22. (LEVENSON, 1995, p. 161-164). 

281 O discurso tem 218 palavras no hebraico, só ficando atrás da profecia de Jacó (268 palavras, 49.1-27) e do 

discurso de Eliezer (239 palavras, 24.34-49). 

282 Mark O’Brien (1997) demonstra como este discurso de Judá é fundamental para a caracterização de José na 

macronarrativa. Veja também Moshe Soller (1998). 

283 Entendemos cena-padrão aqui como “elementos de composição reiterativa” (ALTER, 2007, p. 84). J. Krus-

chwitz faz a interessante conexão da cena-padrão com uma estrutura de conhecimento. Este é um conceito da 

psicologia cognitiva que define uma representação mental de uma situação típica, com seu conjunto de expectati-

vas e inferências. Ou seja, “serve como um modelo para o modo pelo qual a pessoa compreende um tipo específico 

de situação” (2012, p. 391, tradução nossa). 
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um contraengano, algum tipo de confissão do erro, e um reconhecimento final. Na macronarra-

tiva, José enfrenta hostilidade ao revelar seus sonhos aos seus irmãos; eles reagem tratando do 

problema por meio do engano (37.18,31-32). No seguimento da narrativa, José planeja e pratica 

um contraengano (42.7-8; note a quádrupla repetição do verbo “reconhecer”),284 que leva a uma 

confissão (42.21-22; 44.16) e ao momento final de reconhecimento mútuo (45.1-5) e reconcili-

ação (50.15-21). (KRUSCHWITZ, 2012, p. 392-409; BOSWORTH, 2008, p. 48-69). 

Outra conexão entre as duas narrativas se dá pela repetição do vocábulo “penhor” (e 

sua forma verbal).285 Vimos que ele é usado triplamente em Gênesis 38 (v. 17,18,20). Quando 

os filhos de Jacó o pressionam para enviar Benjamim com eles, Judá se oferece como penhor 

(43.9) pelo irmão, fato recontado diante de José (44.32) que o leva a se revelar aos seus irmãos. 

Nos dois casos, o penhor é um instrumento fundamental para propiciar o momento do reconhe-

cimento. 

Finalmente, outra característica presente nas duas histórias se refere à providência di-

vina. Javé age misteriosamente, às vezes de maneira explícita (como em Gn 39), às vezes de 

maneira implícita (como em Gn 37 e 38).286 Ele protege seu povo mesmo quando a situação 

parece indicar o contrário e frequentemente os faz esperar um bom tempo antes de agir de forma 

redentora (como no caso de Tamar e de José, o que antecipa a espera pela libertação no Egito). 

Para alcançar seus objetivos maiores, Javé usa agentes inesperados (como Tamar e José), em 

geral valorizando o personagem marginalizado ou o caçula desprezado. (DORSEY, 2004, p. 

63; PLAUT, 1974, p. 376). 

Na macronarrativa, portanto, José é usado ativamente por Deus para preservar a linha-

gem patriarcal, tal como Tamar em Gênesis 38. O enredo mais complexo da história de José e 

                                                 
284 R. Alter (2007, p. 145) enfatiza: “O emprego de motivos verbais é mais comum, porém, em unidades narrativas 

mais extensas, para servir de apoio ao desenvolvimento de um tema e para estabelecer ligações esclarecedoras 

entre episódios aparentemente díspares.” Na p. 146, ele indica explicitamente que “reconhecer” é uma Leitwort 

(palavra temática, raiz lexical) na macronarrativa de Gênesis 37–50. 

285 Esta raiz hebraica (que dá origem ao substantivo e às formas verbais) é usada apenas cinco vezes em todo o 

Pentateuco, nos textos de Gênesis indicados neste parágrafo. 

286 Uma leitura atenta revela que o personagem Javé só é mencionado por seu nome nos capítulos 38 e 39 da 

macronarrativa, e depois só é nomeado assim na oração final de Jacó (49.18). Entre os egípcios, ao se referir a 

Javé, os personagens usam o nome universal Elohim (39.9; 40.8; 41.16,25,28,32,38-39,51-52; 42.18,28; 43.23,29; 

44.16; 45.5,7-9; 46.1-3; 48.9,11,15,20-21; 50.17,19-20,24-25); o nome Javé geralmente é usado em Gênesis para 

enfatizar o seu relacionamento pactual com os patriarcas e o povo de Israel. 
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seus irmãos repete o enredo compacto da narrativa de Judá e Tamar.287 Por meio do contraen-

gano, surge a confissão da vítima que enganara primeiro e a reconciliação familiar que garante 

sua continuidade. No devido tempo, a providência divina transforma a situação de angústia em 

bênção transbordante por meio de seus agentes mediadores.288 

3.2.4 Correlações finais  

Depois de termos identificado as primeiras reações à narrativa de Judá e Tamar dentro 

da macronarrativa, investigaremos agora duas outras menções da história dentro de Gênesis. 

A primeira referência se encontra em 46.12, listando os filhos de Judá que se mudaram 

para o Egito.289 Como já vimos, o deslocamento da família aliançada com Javé para o Egito é 

necessário para proteger seus valores culturais e religiosos. A listagem deste capítulo demonstra 

mais uma vez que o foco da macronarrativa está em Jacó e seus filhos (37.2), e não em José, 

como defendem alguns comentaristas. É interessante notar que Perez e Zera são listados aqui e 

nos textos subsequentes (Nm 26.19-22; Rt 4.12; 1Cr 2.3-4; 4.1; 9.3-6) como filhos de Judá 

(como, de fato, são), e não como filhos do falecido Er (como geralmente se entende o funcio-

namento do levirato a partir de Dt 25.6). (COATS, 1974). A ênfase recai sempre sobre Perez, 

explicitando a ultimogenitura sugerida na narrativa de Gênesis 38. 

A segunda referência está em 49.8-12, na bênção de Jacó a seu filho Judá.290 A bênção 

a Judá só se compara em tamanho à bênção a José (49.22-26): as duas juntas ocupam 40% do 

texto, deixando pouco espaço para os dez outros irmãos. A pergunta implícita na macronarrativa 

é: qual dos filhos de Jacó herdará a bênção divina? Os dois irmãos são proeminentes nesta 

                                                 
287 Aaron Wildavsky (1994, p. 38,43) defende, de forma contrária, que há um contraste entre os dois enredos. Para 

ele, a narrativa de José defende a assimilação aos padrões culturais mundanos, enquanto a narrativa de Judá e 

Tamar concorda com a linha geral do enredo de Moisés, o legislador, que exige a obediência à lei moral hebraica. 

288 É interessante notar que, embora todos os personagens tenham agido por iniciativa própria, José reconhece no 

final que todas as ações foram conduzidas pela providência divina (45.5-8; 50.20). W. Brueggemann salienta que 

a macronarrativa “tem uma intenção identificável e singular. Ela adverte que, nas contingências da história, os 

propósitos de Deus estão operando de maneiras ocultas e imperceptíveis. Contudo, as maneiras de Deus são con-

fiáveis, apesar de tudo, e alcançarão seus objetivos.” (1982, p. 289, tradução nossa). 

289 O texto de 46.12 gera problemas de cronologia para a narrativa. Veja a nota final na seção 3.2.1. 

290 Para Calum Carmichael (1982), os jumentos (49.11) são uma metáfora para Er e Onã (designação pejorativa 

dos israelitas para os cananitas). Os filhos de Judá ameaçavam o crescimento da vinha (metáfora típica de Israel, 

ou seja, a família de Jacó). Em sua leitura, Carmichael percebe nos “olhos vermelhos” (49.12) uma alusão ao 

encontro amoroso em Enaim (vermelho indicando culpa e sedução) e nos “dentes brancos de leite” uma referência 

ao aleitamento dos gêmeos de Tamar (branco sugerindo inocência). Em outro artigo (1969, p. 439-440), ele postula 

que a imagem de “leão” aplicada a Judá (49.9) se refere metaforicamente à sua ação que “despedaçou” José 

(37.33). Edwin Good (1963) também entende Gn 49 como uma releitura de Gn 38, associando Siló (49.10) com 

Xelá (38.11) e o “bastão” (49.10) com o “cajado” (38.18), além de apresentar associações similares a Carmichael. 

No entanto, estas propostas criativas destes dois estudiosos não foram aceitas facilmente por outros eruditos. 
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geração patriarcal: Judá é o primogênito por direito, após a desclassificação de Rúben (35.22; 

49.3-4), Simeão e Levi (34.25-31; 49.5-7); contudo, José é o favorito (37.3) e o primogênito da 

esposa amada. Os dois parecem sair momentaneamente da competição: José desce ao Egito 

(37.36; 39.1), Judá desce para Canaã (38.1). Mas a complicação do enredo logo se resolve: Judá 

retorna à família após sua transformação em Gênesis 38; José se reconcilia com seus irmãos em 

Gênesis 45. No final, é José quem acaba recebendo a bênção por meio de seus filhos Efraim e 

Manassés (48.8-22); ou seja, ele recebe a dupla porção da herança que cabe ao primogênito (Js 

14.4; 1Cr 5.1-2). Mas a Judá é prometida uma descendência de reis (49.10) e supremacia sobre 

seus irmãos (49.8).291 Desta forma, a dupla exposição dos capítulos 37 e 38 recebe dupla reso-

lução nos capítulos 48 e 49.292 

 Assim, José e Judá representam, como ancestrais, as duas futuras nações dos israeli-

tas.293 E, a partir desta menção ao futuro do povo israelita, analisaremos a recepção da narrativa 

de Judá e Tamar na História Primária do Antigo Testamento. 

3.3 A HISTÓRIA PRIMÁRIA (GN–2RS) 

“História Primária” é um termo que se refere à sequência narrativa do texto bíblico 

compreendida pelos livros de Gênesis até 2Reis. Estes nove livros, compostos em épocas dife-

rentes, mantêm entre si razoável continuidade de eventos, desde a criação do universo até o 

exílio da Babilônia, relatados sob uma mesma perspectiva ideológica. Por esta razão, os estu-

diosos consideram o conjunto destes livros como uma composição literária com uma temática 

unificada.294 Em vez do termo mais técnico eneateuco, proposto por outros, David Freedman 

(1993, p. 5) chamou a coleção de “História Primária” em 1976 e o nome foi aceito pelos estu-

diosos.295 

                                                 
291 Embora os sonhos de José (37.7,9) tenham se cumprido (42.6; 43.26,28), é Judá quem recebe o vaticínio paterno 

de que os irmãos se prostrarão perante ele no futuro (49.8). Isso se cumprirá na História Primária de Israel, por 

meio do rei Davi, descendente de Judá (1Cr 5.2). 

292 K. Swenson-Méndez (2001) investiga detalhadamente em sua tese a relação entre José e Judá em Gn 49 e no 

livro todo, concluindo de forma similar. Cf. também Wünch (2012, p. 784); Carr (1996, p. 250). 

293 A nação do norte (Israel) também é chamada de Efraim (filho de José), por ser esta uma das maiores tribos. A 

nação do sul (Judá) descende diretamente do protagonista de Gênesis 38. 

294 Não discutiremos nessa pesquisa as diversas teorias de composição e de datação desta obra. 

295 Embora tenha se fortalecido e recebido uma designação formal no século 20, o conceito já estava presente em 

estudiosos antigos, como Benedito Spinoza, em 1670. Os livros subsequentes (1Crônicas a Ester) são denominados 

de História Secundária (veja a seção 3.4). 
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Neste complexo narrativo, percebe-se uma contínua tensão entre as tribos do sul (des-

cendentes de Judá e Benjamim) e as do norte (descendentes de José e demais tribos),296 a qual 

acaba se concretizando em uma divisão política após o reinado de Salomão (1Rs 12). É possível 

que partes da macronarrativa de Gênesis tenham sido redigidas com o propósito de gerar equi-

líbrio entre as duas facções (BEKINS, 2016, p. 381,384; KIM, 2012a, p. 493; CARR, 1996). A 

tensão entre os grupos já transparece durante o ministério de Moisés, época em que as duas 

tribos maiores e mais proeminentes são as de José (Efraim e Manassés) e de Judá, conforme o 

censo levantado (Nm 1.20-46; 26.5-51).297  

Assim, os leitores posteriores da macronarrativa de Jacó e seus filhos (Gn 37 a 50) 

provavelmente estavam bem interessados nesta tensão e no equilíbrio alcançado entre as jorna-

das de Judá e de José. É neste sentido que a história de Gênesis 38 alcança importância para os 

leitores posteriores, pois sinaliza o início da transformação do personagem Judá; ao longo da 

história, ele quase se equipara em liderança ao protagonista José; depois Judá e seus descen-

dentes assumem proeminência na História Primária. De fato, a História Primária termina com 

o exílio da nação de Judá na Babilônia, com a esperança de uma conversão, reconhecimento de 

seus erros e possível restauração, tal como aconteceu com o ancestral da tribo na macronarrativa 

de Gênesis. (BRODIE, p. 46). Mas a esperança de reconciliação com Javé se estende também 

às tribos do norte, simbolizadas nos anúncios proféticos pela referência a José e a Efraim (Ez 

37.19-22; Zc 10.6-7). (SMITH, 2005, p. 173-174). 

Carlos Dreher (2012) faz uma distinção entre as tradições do reino do norte e do sul. 

Para ele, o reino do norte (Israel) valoriza as tradições de Jacó – as quais enfatizam a fraude e 

o engano –, enquanto o reino do sul (Judá) valoriza as tradições de Judá e da sua descendência 

até chegar em Davi – as quais enfatizam a sexualidade e o erotismo. Sua proposta, entretanto, 

é superficial e desconsidera outros elementos das tradições listadas. As narrativas sobre Jacó 

também incluem sexualidade e erotismo, quer na concepção de seus filhos, quer nas aventuras 

do próprio Judá (Gn 38) e de José (Gn 39) – Dreher mesmo inclui os filhos na sua análise das 

tradições do norte. De modo similar, as narrativas sobre Judá também incluem fraude e engano, 

como já vimos em Gênesis 38 – são elementos presentes em diversas das histórias citadas pelo 

autor (filhas de Ló, Raabe, Rute, Bate-Seba). Uma análise abrangente dos textos revela que não 

                                                 
296 A nação posterior se fundamenta sobre os descendentes destes dois líderes, como vimos. Nos capítulos 48 e 49 

de Gênesis, José recebe a dupla porção da herança, com uma liderança territorial por ser o primogênito, mas Judá 

recebe o privilégio de gerar a realeza e liderar o povo (1Cr 5.1-2). 

297 É interessante que os dois únicos espias fiéis, Josué e Calebe, são respectivamente os das tribos de Efraim e de 

Judá (Nm 13.6,8; 14.30), que recebem permissão para entrar na Terra Prometida. 
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é possível fazer a dicotomia sugerida por Dreher. 

Investigaremos agora com mais detalhes outras possibilidades de leitura da história de 

Judá e Tamar nos livros que compõem a História Primária. 

3.3.1 Textos legais em Deuteronômio  

Dentro do Pentateuco, além das sucintas referências aos descendentes de Judá menci-

onadas acima, não há outras menções diretas à história de Judá e Tamar depois de Gênesis. 

Contudo, o estudioso Calum Carmichael argumenta que os textos legais apresentados em Deu-

teronômio298 foram construídos a partir das narrativas patriarcais do Gênesis. 

Ele defende, por exemplo, que as leis contra mistura apresentadas em Deuteronômio 

22.9-11 (não misturar sementes na vinha; não misturar boi e jumento ao lavrar; não misturar lã 

e linho nas vestes) se referem à mistura entre Judá (a vinha; o boi; a lã branca) e Tamar (outra 

semente; a jumenta; o linho vermelho). “Cada uma das três leis contra mistura pode ser vista 

como oriunda da reflexão sobre questões relacionadas ao patriarca Judá, e que as ações de se-

mear, arar e vestir têm todas sentidos sexuais similares” (1982, p. 411, tradução nossa). 

Em outros textos (1977, p. 328-331; 2008, p. 296), Carmichael argumenta que Deute-

ronômio 25 faz uma leitura da história de Judá e Tamar. Para ele, a lei do levirato detalhada em 

Deuteronômio legisla o caso em que o patriarca da família já faleceu. Além disso, ele compara 

a remoção da sandália e o cuspir no rosto (Dt 25) ao coitus interruptus e ao derramar do sêmen 

na terra que ocorrem em Gênesis 38.  

Esta criativa interpretação dos textos de Deuteronômio 22 e 25, todavia, não recebeu 

o aval dos demais estudiosos e permanece apenas como sugestão de uma possível leitura ima-

ginativa da narrativa de Judá e Tamar.  

3.3.2 O livro de Rute 

Uma conexão forte com a história de Judá e Tamar surge no final do livro de Rute, que 

                                                 
298 Embora o Pentateuco seja entendido por estudiosos conservadores como a obra literária unificada de Moisés 

(em sua essência), estudiosos progressistas argumentam sua composição tardia com múltipla autoria. Não podemos 

adentrar aqui nestas questões de composição e datação. Basta-nos informar que Deuteronômio, para os conserva-

dores, foi redigido em sua essência por Moisés, o mesmo autor de Gênesis, em um momento posterior, enquanto 

para os mais progressistas o livro foi composto muito depois, no século 7 a.C. Em todo caso, o pressuposto aqui é 

de que Deuteronômio é um livro posterior e que pode ser considerado uma obra diferente daquela em que está a 

narrativa em estudo. 
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é um livro bem posterior, mesmo na datação mais conservadora dos livros bíblicos.299  

Após o nascimento de seu filho, Boaz é abençoado assim: “Seja a tua casa como a casa 

de Perez, que Tamar teve de Judá, pela prole que Javé te der desta jovem.” (Rt 4.12). Boaz é 

descendente de Perez; ele é a 7ª geração após Judá (4.18-21). A bênção sugere que a casa de 

Perez se tornou um símbolo de fertilidade e sucesso. Nada se fala sobre seu irmão Zera.300 É 

interessante que o padrão de comparação é Perez, e não Judá, e que a genealogia do futuro rei 

Davi (4.18-22) também remonta a Perez e não a Judá. 

De fato, a conexão literária entre a história de Rute e a de Tamar é mais profunda. O 

enredo do livro é similar à narrativa de Ló (Gn 13; 19) e à de Judá e Tamar (Gn 38): o início se 

dá com uma separação da família (13.11; 38.1; Rt 1.1-2), seguida por mortes (Gn 19.23-29; 

38.7,10; Rt 1.3-5) que deixam viúvas não-israelitas desamparadas (Gn 19.30-31; 38.11-14; Rt 

1.6-14). A solução é similar nos três casos: por meio do encorajamento e da ação determinante 

da viúva, que inclui algum tipo de engano, uma figura paternal e mais velha (Ló, Judá, Boaz) 

provê a descendência desejada. No final, as viúvas redimidas desaparecem no fluir da história, 

prevalecendo apenas os descendentes gerados. Outra conexão clara entre a história de Rute e 

de Tamar é o levirato, que só se vê aplicado nestes dois casos em todo Antigo Testamento.301 

(FISCH, 1982; VAN WOLDE, 1997; WEST, 1987; MERRILL, 1985, p. 134).302  

Assim estas duas mulheres de origens diferentes desafiam as normas convencionais da 

sociedade para cumprir um propósito maior do que elas. Embora desapareçam na história pos-

terior, elas geram poderosos descendentes que impactarão a história da nação. A genealogia 

que encerra o livro de Rute (4.18-22) faz a conexão entre a era patriarcal (começando com 

Perez, filho de Judá e Tamar) e a dinastia davídica (ao encerrar com Davi). Com isso podemos 

passar à recepção de Gênesis 38 na macronarrativa de Davi. 

                                                 
299 Rute relata uma história que se passa “nos dias em que julgavam os juízes” (Rt 1.1) e menciona em seu final o 

rei Davi (4.22). Portanto, o livro só pode ter sido terminado após a aparição destes personagens. Os estudiosos 

mais conservadores sugerem uma datação entre o reinado de Davi e o exílio (o talmude judaico sugere o profeta 

Samuel como seu autor), enquanto os mais progressistas preferem uma data pós-exílica. De qualquer modo, há um 

intervalo considerável de tempo entre a narrativa original e este escrito posterior. 

300 Neste período, é possível que o clã de Zera tenha perdido sua relevância devido ao incidente com Acã (Js 7.16-

21; 22.20). 

301 Ainda outra conexão, mais tênue, pode ser indicada. Vimos que Judá foi um agente importante na unificação 

de sua família dividida. De forma similar, a história de Rute reunifica o clã de Abraão, que havia se dividido 

quando Ló e sua gente se separaram dele (Gn 13.1-13). Rute é moabita e descende de Ló (19.30-38). Boaz, que se 

torna marido de Rute, descende de Abraão. Assim, o casamento dos dois une a linhagem de Ló com a de Abraão.  

302 Claus Westerman (1999, p. 289-292) faz uma crítica a Van Wolde, defendendo que a similaridade entre as 

narrativas se deve à origem comum como um grupo de histórias sobre ações ousadas de mulheres independentes. 
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3.3.3 A macronarrativa de Davi 

Dentro da História Primária, já analisamos as alusões diretas à narrativa de Judá e 

Tamar. Alguns estudiosos propõem uma conexão com a narrativa de Davi, defendendo que a 

história de Judá e Tamar foi criada para espelhar intencionalmente os acontecimentos da dinas-

tia davídica.303 De fato, a importância posterior do personagem Judá está nos seus descendentes 

Davi e Salomão, reis da época de ouro de Israel. 

Para estes estudiosos, há diversas conexões entre a macronarrativa de Davi e o relato 

de Gênesis 38: a) associação de nomes dos personagens: Judá e Davi, Hirá e Hirão, Bat-Xua e 

Bate-Seba, Er e o primeiro filho de Bate-Seba, Onã e Amnom, Xelá e Salomão, Tamar e Tamar; 

b) uso do verbo “consolar”;304 c) ) a menção de Adulão (Gn 38.1; 1Sm 22.1-2); d) o engano em 

uma situação de tosquia (Gn 38.12-13; 2Sm 13.23-24); e) a raiz “romper; instar” (Gn 38.29; 

2Sm 13.25,27); f) a sedução de uma mulher estrangeira: Tamar e Bate-Seba;305 g) a inversão 

de enredo: a morte de dois filhos leva Judá a um escândalo sexual; o escândalo sexual de Davi 

leva à morte de dois filhos; h) a desolação das duas Tamar vivendo na casa de parentes (Gn 

38.11; 2Sm 13.20); i) o envio de mensagem ao pai da criança (Gn 38.25; 2Sm 11.5); j) o juízo 

imediato sobre a culpa de outra pessoa, que acaba recaindo sobre o próprio juiz (Gn 38.24-26; 

2Sm 12.5-7); k) o reconhecimento de justiça (Gn 38.26; 1Sm 24.17); l) o ser “perverso aos 

olhos de Javé” (Gn 38.7,10; 2Sm 12.9; cf. 1Sm 12.17; 15.19); m) as vestes das duas Tamar (Gn 

38.14; 2Sm 13.19); n) ênfase temática em relações sexuais (seis vezes em Gn 38; seis vezes em 

2Sm 11–16); o) disfarce por meio de vestes (Gn 38.14; 2Sm 14.2); p) Perez e Salomão como 

os sucessores escolhidos de seus pais, contra irmãos mais velhos. (RENDSBURG, 1986; HO, 

1999; BAILEY, 1990, p. 85-89; VAN DIJK-HEMMES, 1989, p. 153-156; LYKE, 1997, p. 62-

67).306 A. Auld (2000) trabalha estas conexões entre Davi e Gênesis, buscando comprovar uma 

“transposição de temas conhecidos referentes à família de Davi a novos relatos sobre a família 

de Jacó” (p. 103, tradução nossa); ou seja, ele defende que Gênesis depende e é posterior às 

                                                 
303 Diversos estudiosos percebem conexões entre a macronarrativa de Davi e diversas narrativas do livro de Gêne-

sis. (RENDSBURG, 1986, p. 438-441). Robert Alter (2007, p. 178-182), por exemplo, sugere uma alusão a Gê-

nesis em algumas narrativas de 1Samuel (Gn 31 em 1Sm 19; Gn 39 em 1Sm 18). 

304 O verbo “consolar” só é usado na forma nifal em Gn 24.67; 38.12 e 2Sm 13.39 na Bíblia. 

305 É preciso registrar que discordamos nos dois casos: não houve sedução por parte das mulheres. 

306 Harold Bloom defende uma “íntima associação” do material de Gênesis “com a composição do Segundo Livro 

de Samuel”. Seus autores “eram rivais amigáveis trabalhando lado a lado”. “J deixa claro que, ao centrar-se em 

Tamar, ela alude a Davi, à sua personalidade, trajetória e legado”. (BLOOM; ROSENBERG, 1992, p. 55,240, 

tradução nossa). Para T. Alexander (1989, p. 18), o registro de Gênesis visa registrar a história dos ancestrais da 

dinastia davídica. Veja também: FRYMER-KENSKY, 2002, p. 278-281. 
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narrativas de 1–2Samuel.307 Na realidade, a conexão com Davi é tão clara para Auld, que ele 

especula que é a história de José que foi inserida para servir a ideologia não davídicas (p. 106). 

Outros estudiosos, todavia, discordam enfaticamente destas conexões, especialmente 

porque elas implicam que a narrativa de Judá e Tamar foi construída posteriormente, para re-

tratar a complicada situação da monarquia davídica.308 De fato, diversas destas conexões esta-

belecidas não são muito persuasivas; algumas são até forçadas.  

Estes eruditos estão fazendo uma reivindicação histórica sobre como, no Israel 

antigo, esta história teria sido provavelmente lida, e sobre as estratégias de 

leitura, portanto, que estavam disponíveis ao israelita antigo. (NOBLE, 2002, 

p. 223).  

É bem possível que haja aqui certa intertextualidade e que estas narrativas estejam em 

diálogo, mas as alusões a Gênesis 38 na narrativa de Davi não são diretas; por isso não podemos 

caracterizar aqui uma leitura da narrativa de Judá. De qualquer modo, estas sugestões atestam 

a grande capacidade humana de perceber relações entre quaisquer dois eventos e demonstram 

o papel ativo do leitor na construção da intertextualidade.  

A importância maior de Gênesis 38 para a posterior macronarrativa de Davi, portanto, 

está na ênfase dada à transformação do personagem Judá (que se torna líder dos irmãos) e ao 

nascimento, por meio de Tamar, de Perez (que se torna o ancestral do rei Davi). Esta ênfase aos 

ancestrais de Davi (Judá e Perez) em Gênesis 38 é o primeiro passo na longa luta pelo domínio 

da nação que acontece entre as tribos do norte (lideradas por Efraim, filho de José) e as do sul 

(Judá). Embora com maior território e população, as tribos do norte perdem a importância po-

lítica após o surgimento da monarquia.309 Na perspectiva teológica, a linhagem de Judá (via 

                                                 
307 Estas pressuposições sobre a datação das narrativas e sua ordem de composição não são compartilhadas por 

muitos estudiosos. 

308 Veja a posição de Noble (2002), relatada em nota de rodapé na seção 3.1. W. Rosenblum (2002) propõe uma 

alusão deliberada à Tamar heroína de Gênesis 38 e à Tamar vítima de 2Samuel 13 no ato de Absalão nomear sua 

filha como Tamar (2Sm 14.27). Mark Leuchter (2013, p. 223-227) propõe que a narrativa de Judá e Tamar foi 

construída para espelhar o movimento de camponeses judaítas, na época do projeto de urbanização do rei Ezequias 

(705–701 a.C.). Estes judaítas deixaram sua herança física e espiritual e migraram para Jerusalém, antiga cidade 

jebusita (cananita). A polêmica sobre linhagem em Gênesis 38, pois, refletiria (para Leuchter) os efeitos corrosivos 

da urbanização forçada sobre as linhagens rurais. A luta entre a cidade e o campo só se resolve pela reconciliação 

com a fertilidade sacra rural (simbolizada na história por Tamar). Embora concorde com a conexão entre Gênesis 

38 e 2Samuel 13, Leuchter defende que os textos têm ideologias contrárias. Ele defende que a narrativa de 2Sm 

13 busca subordinar a sociedade rural ao mito davídico que abre espaço para a ideologia salomônica (p. 227). 

309 Os dois primeiros reis – Saul, o benjamita, e Davi, o judaíta – pertencem às tribos do sul, assim como Salomão 

(filho de Davi), desqualificando a antiga liderança efraimita de Samuel, o último juiz (1Sm 1.1,20). Além dessa 

virada política, houve também uma virada teológica e religiosa. Jerusalém se impôs no cenário nacional como o 

lugar escolhido por Javé para ser adorado, desqualificando o antigo lugar de culto nortista: Siló (1Sm 1.3), cidade 



154 

 

 

Perez e Davi) se torna fundamental para o cumprimento da promessa divina de um redentor, 

como veremos no restante do cânon bíblico. 

3.4 OS DEMAIS LIVROS BÍBLICOS (1CR–AP) 

Tendo analisado os 12 livros de Gênesis a 2Reis, investigaremos agora os restantes 54 

livros reconhecidos no cânon protestante. Os livros e acréscimos deuterocanônicos reconheci-

dos no cânon católico não serão investigados nessa pesquisa. 

Como foi a recepção desta narrativa na História Secundária? O termo “História Secun-

dária” se refere aos livros de 1Crônicas a Ester.310 Nestes livros, temos algumas raras referên-

cias à narrativa de Gênesis 38. O foco destas alusões está na descendência de Judá e Tamar. Em 

1Crônicas 2.3-15, repete-se a genealogia de Davi (já apresentada em Rt 4.18-22), indicando-se 

sua geração por meio de Tamar e Perez (v. 4). Embora haja menção dos demais filhos de Judá 

(v. 3), o texto se restringe a comentar a morte de Er. Outros textos fazem menção a descendentes 

de Perez (1Cr 4.1; 9.3-4; 27.3; Ne 11.4-6). É interessante notar que o foco se desloca de Judá e 

Tamar para seu filho Perez, que gerou importante clã em sua nação ligado ao rei Davi (1Cr 5.2). 

Finalmente, há uma breve alusão a Xelá, terceiro filho de Judá, como ancestral dos “homens de 

Cozeba” (1Cr 4.21-22), cidade que provavelmente corresponde a Keziv, onde ele nascera (Gn 

38.5). Essa referência sugere que a menção de Keziv em Gênesis 38 pode ter sido para salientar 

este vínculo entre os habitantes desta cidade com o clã de Judá. Não há nenhuma menção a 

Tamar como possível mãe dos filhos de Xelá;311 seu papel posterior no cânon bíblico se limita 

a ser “mãe de Perez”. 

Nos cinco livros poéticos (Jó–Ct), não há referências à narrativa. Contudo, na última 

coleção de livros bíblicos do Antigo Testamento, os profetas, encontramos duas possíveis bre-

ves alusões à narrativa de Gênesis 38: uma em Malaquias e a outra em Daniel. 

O texto de Malaquias 2.11-12 é complexo e tem intrigado os estudiosos há milênios. 

Jonathan Gibson (2014, p. 534-537) faz uma análise de três estudiosos que argumentam que o 

                                                 
que ficava nas montanhas de Efraim. Observe a clara afirmação posterior deste movimento de Efraim/José para 

Judá em Sl 78.60,67-68 (cf. Jr 7.12-14; 26.6-9). 

310 Uma vez que os primeiros 12 livros bíblicos já contam a história da criação até o exílio babilônico (daí sua 

denominação de História Primária), estes cinco livros posteriores são denominados de História Secundária (ou 

Obra do Cronista), pois cobrem o que já foi dito – a narrativa recomeça em Adão (1Cr 1.1) e chega ao exílio (2Cr 

36.17-21) – e avançam até o retorno do cativeiro babilônico e a reconstrução do templo (Ed–Ne). 

311 O final da narrativa de Gênesis 38 não explica se, após o intercurso com Judá e o nascimento dos gêmeos, 

Tamar foi dada ou não em casamento a Xelá. A total ausência de referências a esta possibilidade sugere que ela 

não se concretizou. 
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texto hebraico faz referência aqui a Er e Onã como exemplos da punição divina sobre o casa-

mento misto de Judá com uma cananita. No entanto, como ele pontua, a punição de Er e Onã 

se deveu à sua própria perversidade e não ao casamento misto do pai, o que se comprova pelo 

fato de que Xelá não foi morto também. Assim, concordamos com Gibson que não há uma 

leitura da narrativa de Gênesis 38 aqui.  

Zvi Ron (2013) defende que há uma conexão literária entre Gênesis 38 e Daniel 3. Nos 

dois textos três pessoas são salvas do fogo: em Gênesis, Tamar e seus dois filhos não nascidos; 

em Daniel, Sadraque, Mesaque e Abede-Nego. Esta conexão já havia sido feita pelos comenta-

ristas judaicos medievais. Ron propõe outras conexões entre as histórias: a) Daniel se equipara 

a José, pois os dois foram jovens cativos que ascenderam ao poder político por meio da inter-

pretação de sonhos; assim como Daniel se ausenta da narrativa em Daniel 3, José o faz em 

Gênesis 38. b) Tanto Nabucodonosor quanto Judá ordenam a morte pelo fogo (Dn 3.6; Gn 

38.24), mas posteriormente admitem seu erro (Dn 3.28-29; Gn 38.26). c) As vítimas nos dois 

casos aceitam seu destino, mas declaram ao seu juiz sua justiça (Dn 3.17-18; Gn 38.25). d) Nos 

dois casos, a vítima é salva e recebe um tipo de recompensa (Dn 3.30; Gn 38.27-30). Assim, 

pela sua justiça – comprovada pelo livramento do fogo –, os três amigos de Daniel anunciam o 

restabelecimento da dinastia davídica, continuando o que Tamar havia começado (p. 27). Em-

bora esta intertextualidade reflita engenhosa percepção, não parece haver uma leitura explícita 

da narrativa de Judá e Tamar neste texto. 

A referência direta a Tamar só volta a ocorrer na segunda parte do cânon bíblico, o 

Novo Testamento.312 O Evangelho de Mateus inclui Tamar como um dos quatro exemplos de 

relacionamentos conjugais aparentemente escandalosos que preparam o caminho para o escân-

dalo de Maria (Mt 1.3), segundo Anderson Lima (2015, p. 165-168).313 Sua menção também 

prepara o leitor para a inclusão dos gentios na redenção efetuada pelo descendente de Judá e 

Tamar, Jesus – um tema que percorre todo o livro de Mateus. (HAKH, 2014; HUTCHISON, 

2001). A inclusão destas mulheres é significativa na genealogia de Jesus apresentada por Ma-

teus, pois elas não aparecem na versão registrada no Evangelho de Lucas. Este apenas menciona 

                                                 
312 O Novo Testamento, ao interpretar ou citar textos do Antigo Testamento, algumas vezes apresenta uma pers-

pectiva cristã diferente da perspectiva judaica. Não se percebe essa diferença no caso de Gn 38, contudo. Tamar é 

retratada no Novo Testamento apenas como uma ascendente do Messias judaico. A história da leitura posterior 

desse texto (seção 3.6) indicará uma diferença recente na interpretação deste personagem por judeus e cristãos. 

313 Há muita discussão entre os estudiosos acerca do motivo para a inclusão destas mulheres em Mt 1. Rute não 

encaixa tão bem na ideia de um relacionamento escandaloso com Boaz. Certamente, não foi também por serem 

pecadoras notórias, como outros alegam, pois Tamar e Rute são vindicadas pelo levirato e pelo nascimento de 

filhos abençoados por Deus. Além de Lima, veja também a discussão em Samuel Hakh (2014, p. 110-112) e o 

artigo de Scott Spencer (2003). 
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Perez como filho de Judá (Lc 3.33), sem citar Tamar. Embora o papel de Tamar não seja men-

cionado no restante do Novo Testamento, a narrativa de Gênesis 38 tem sua importância como 

um elo decisivo na construção da linhagem de Judá, a qual gerou o rei Davi e a subsequente 

espera messiânica pelo Filho de Davi.314 Afinal, este Messias também é mencionado como o 

descendente esperado de Judá (Mt 1.3; 2.6; Hb 7.14; 8.8; Ap 5.5). 

Gerald Janzen (1993, p. 155-156) encontra alusões a Tamar em outros dois textos: 

Marcos 12.18-23 e João 4. Esta conexão, todavia, carece de argumentação sólida e não é uma 

referência direta a Gênesis 38. 

Enfim, nesta análise dos livros bíblicos remanescentes, concluímos que há uma leitura 

da narrativa de Judá e Tamar na História Secundária do Antigo Testamento e na genealogia 

apresentada pelo evangelista Mateus. As demais alusões encontradas pelos estudiosos refletem 

uma intertextualidade criativa construída pelo leitor do texto, mas não pelo texto em si. De certo 

modo, configuram-se como parte da história atual de leitura de Gênesis 38 pelo mundo acadê-

mico bíblico. 

Na sequência, investigaremos a leitura extrabíblica da história de Judá e Tamar. 

 

PARTE II – A PRODUÇÃO LITERÁRIA BRASILEIRA 

 

Após ter sido registrado por escrito, o texto toma vida própria; seu autor não tem mais 

controle sobre o sentido de sua obra. Embora o texto não se modifique, o mundo ao seu redor 

muda constantemente, por isso o sentido do texto também se modifica com o passar do tempo. 

(CHARTIER, 2011), criando uma história de sua leitura ao longo dos anos. 

A história de leitura da narrativa de Judá e Tamar é tão extensa quanto os séculos que 

separam sua composição de nossa época atual. Ela se revela, por exemplo, através de comenta-

ristas que explicam o texto, romances que adaptam a narrativa e pinturas que retratam os temas 

do enredo. Além disso, esta leitura transparece nas traduções oferecidas ao leitor moderno e 

nos paratextos das bíblias de estudo hoje disponíveis. Diante de um texto tão conhecido e refe-

renciado, precisamos direcionar nossos esforços de pesquisa. Assim, esta parte da pesquisa in-

                                                 
314 No Novo Testamento, Jesus é o cumprimento desta espera pelo descendente de Davi (Mt 1.1,20; 9.27; 12.23; 

15.22; 20.30-31; 21.9,15; 22.42; Mc 10.47-48; 12.35; Lc 18.38-39; 20.41; Rm 1.3; Ap 5.5).  
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vestigará a história da leitura de Gênesis 38 no mundo editorial brasileiro, limitando-se ao ma-

terial disponível em português ao leitor. 

Em nosso levantamento das obras publicadas em português por editoras nacionais e 

que estão disponíveis hoje ao público brasileiro, encontramos alguns romances, diversos co-

mentários e artigos, e notas explicativas inseridas em bíblias de estudo. Novamente, por neces-

sidade de recorte de nosso objeto de estudo, focaremos apenas nos romances e nas bíblias de 

estudo. 

3.5 ROMANCES DISPONÍVEIS EM PORTUGUÊS 

E. M. Forster (1974) afirma que o aspecto fundamental do romance é a história (o 

enredo), a qual se define como uma narrativa de eventos em uma sequência temporal. Uma boa 

história usa estratégias que despertam o interesse do leitor em conhecer o desenrolar dos acon-

tecimentos. 

Três romances sobre a história de Judá e Tamar, ao menos, podem ser consultados pelo 

leitor brasileiro na língua nacional. Um é de um autor brasileiro e os outros dois são traduções. 

Nós os analisaremos pela ordem de relevância da publicação para o mercado brasileiro. É pre-

ciso esclarecer que não poderemos nos aprofundar em cada um deles nesta pesquisa; cada uma 

dessas releituras do texto constitui uma obra complexa que merece uma investigação exclusiva 

em momento posterior. 

Certamente, a obra mais relevante procede de Moacyr Scliar, o único autor brasileiro 

que se aventurou a reimaginar esta narrativa em um novo texto. Analisaremos em seguida um 

trecho da extensa tetralogia de Thomas Mann, porque há quem opine que “estes livros consti-

tuem a reconstrução mais massiva e autoritativa do mundo antigo em toda a literatura criativa” 

(FREDERICK, 1944, p. 1, tradução nossa) e porque, de forma mais importante, o Brasil foi a 

sua terra “mátria”.315 Por último, examinaremos o romance de Francine Rivers, autora norte-

americana que tem encontrado aceitação no meio evangélico do país. 

3.5.1 Manual da Paixão Solitária 

A obra Manual da Paixão Solitária foi editada pela Companhia das Letras em 2008, 

                                                 
315 Paulo Soethe, professor de Letras na UFPR, defende que Mann é sensível à condição do estrangeiro e à varie-

dade cultural em suas obras. Embora não tenha visitado o país, Mann considerava o Brasil sua terra mátria e teve 

contato com nossa realidade por meio de cartas, conversas e, principalmente, pelas histórias de sua mãe brasileira. 

(SOETHE; MANN; KUSCHEL, 2013). 
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com 215 páginas. Foi escrita por Moacyr Jaime Scliar (1937–2011), médico brasileiro gaúcho, 

de origem judaica, escritor imortal na cadeira 31 da Academia Brasileira de Letras a partir de 

2003. Seu romance ganhou o Prêmio Jabuti de 2009 de Melhor Livro do Ano de Ficção. O livro 

conclui uma trilogia que trabalha temáticas bíblicas, junto com A mulher que escreveu a Bíblia 

(1999) e Os vendilhões do templo (2006). Lemuel Diniz (2015) analisa detalhadamente a trilo-

gia e conclui que ela possui elementos característicos comuns: a dessacralização, a presença de 

pássaros,316 as práticas sexuais “irregulares” e a crítica às religiões. 

Scliar reimagina o relato de Gênesis 38 a partir da perspectiva de dois personagens que 

não tiveram voz no relato original, gerando uma diferente focalização da narrativa. Mas quem 

lhes dá voz são dois palestrantes em um Congresso de Estudos Bíblicos da época atual, que 

representam diferentes abordagens à história narrada. Assim, Scliar entrelaça o tempo presente 

(os professores) com o tempo passado (os personagens da narrativa original). Na primeira parte 

da obra (p. 12-134), a narração é realizada na perspectiva de Shelá,317 em uma palestra dada 

pelo professor Haroldo a partir de sua interpretação performática do fictício “Manuscrito de 

Shelá”. Na segunda parte (p. 138-208), a narrativa é feita na perspectiva de Tamar, pela expo-

sição similar da professora Diana, feminista que se opõe à versão do colega. Os dois relatos 

conflitantes são mediados por um narrador em terceira pessoa, que é apresentado em itálico em 

três momentos do livro: a introdução (p. 7-11), um intervalo explicativo (p. 135-138) e o epí-

logo (p. 209-215).  

O relato do professor Haroldo 

A narrativa de Shelá começa explicando a formação de sua família a partir das aven-

turas de Jacó (p. 12-17). A narrativa simplifica a complicada relação matrimonial de Jacó apre-

sentada no texto bíblico, eliminando a participação das concubinas Bila e Zilpa na geração dos 

doze filhos de Jacó (p. 18). Judá é caracterizado por seu filho Shelá, o narrador, como um em-

preendedor ganancioso que deseja comercializar o dom de interpretação de sonhos de José (p. 

19-25).318 No momento da trama contra José, Judá é o mais interessado na preservação dele 

(para lucrar com o seu dom), embora se revele ainda como dinheirista (p. 26-31). Desgostoso 

com a reação do pai, Judá se afasta dos irmãos, monta seu negócio com financiamento do rico 

                                                 
316 Na análise desta característica no capítulo 3 da tese (DINIZ, 2015, p. 71-106), fica evidente que há raras refe-

rências a aves na obra de Scliar que é objeto de nosso estudo. Elas ocorrem nas p. 24, 92, 152 e 206. Nas outras 

duas obras, as referências são mais significativas ao enredo. 

317 Nas referências aos personagens dos romances analisados, manteremos a grafia apresentada por cada autor. As 

referências às três obras analisadas nesta seção (3.5) serão feitas apenas pela indicação das páginas respectivas. 

318 Para Diniz (2015, p. 112-113,118), Judá é um personagem arrivista (que busca o sucesso acima de tudo). 
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sogro e forma a sua própria família (p. 31-32). Er é retratado como homossexual (p. 33); Onan, 

como um valentão (p. 34); Shelá se apresenta como um sonhador criativo (p. 34-36). O texto 

retorna a José, relatando brevemente a sua ascensão ao poder e a resolução de sua relação com 

seus irmãos (p. 37-41).  

Retomando o foco em Judá, revela-se que este arranjou para seu filho Er uma esposa 

– Tamar (p. 42-45). Neste ponto, o narrador (Shelá) passa a uma metanarrativa, explicando 

como e por que decidiu escrever seu manuscrito (p. 45-52, passim). O casamento se realiza, 

mas leva Er à angústia pela sua incapacidade de desejar Tamar e, finalmente, à morte (p. 52-

61). Onan se casa com Tamar, mas pratica o coito interrompido para se vingar de Tamar e do 

pai; acaba morrendo misteriosamente (p. 62-77). Tamar volta para a casa de seu pai; tenta se-

duzir e reivindicar Shelá, mas Judá posterga a possibilidade, com medo dela, e gera afastamento 

entre ela e o enamorado Shelá (p. 77-82). Shelá, desolado, encontra meios de expressar sua 

sexualidade, inventando a masturbação; posteriormente cogita sobre a sua fama na posteridade 

(p. 82-104). 

Enfim, morre a mãe de Shelá, gerando grande pesar em Judá (p. 105-109). Reanimado 

com a vida, Judá sobe à tosquia com Hirá e, na parada de Enaim, semiembriagado, solicita os 

serviços de uma prostituta cultual (p. 109-114). Ao retornar da festa, Judá envia Hirá e, depois, 

Shelá para encontrar a mulher e reaver seus objetos (p. 115-117). Passa-se o tempo e Judá re-

cebe notícia da gravidez de Tamar, ordenando a sua execução imediata (p. 117-120). No mo-

mento crucial, Tamar revela os objetos de Judá e o acusa diante de todos como o pai de seu 

filho (p. 121). Judá reconhece a paternidade, mas acusa Tamar de tê-lo enganado (p. 122). Re-

solvida a tensão, relata-se o parto dos gêmeos e o seu crescimento. Shelá se mantém perto, mas 

não se casa; dedica-se à escrita e cria o Manual da Paixão Solitária (p. 122-134). 

O relato da professora Diana 

Após o interlúdio que apresenta a segunda preletora do congresso (p. 135-138), o texto 

reconta a história a partir da voz de Tamar. Ela narra o seu desenvolvimento na família e as 

suas percepções sobre seu pai, sacerdote de uma seita hebraica (p. 138-146). Ela se casa com 

Er, mas a relação não se consuma por causa das preferências sexuais dele (p. 146-158). Er morre 

e Tamar se casa com Onan (p. 158-163). A gravidez não se consuma em virtude da prática do 

coito interrompido e Onan também morre (p. 164-174). Tamar volta a morar com os pais e três 

anos se passam (p. 175-179). Ao saber da viagem de Judá a Timna, Tamar arma seu plano e 

toma aulas de sedução (p. 180-184). O encontro com Judá é eficaz, e ela obtém seus objetos 

pessoais (p. 185-189). Tamar engravida e é levada para a sua prevista execução (p. 190-194). 
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No momento climático, ela revela o papel de Judá em sua gravidez e é liberta (p. 195-196). Ela 

conversa com Shelá e volta a conviver com Judá (p. 196-200). Os gêmeos nascem e crescem; 

Judá morre e Tamar segue com sua vida (p. 201-208).  

O epílogo (p. 209-215) relata a reconciliação (sexual) dos professores oponentes, a 

qual, de certa forma, espelha a história de Shelá e de Tamar. As similaridades entre as duas 

palestras elaboradas para o Congresso se revelam intencionais, pois foram parte do estratagema 

de Diana para se aproximar de Haroldo.  

Análise da obra 

O autor demonstra que pesquisou o assunto, pois conhece detalhes que não estão ex-

plicitados no texto bíblico.319 A narrativa bíblica aparece de forma resumida na p. 8, embora já 

com tendências interpretativas (Tamar como prostituta cultual). A narrativa diverge bastante da 

cosmovisão bíblica, seguindo uma ideologia diferenciada.320 Apresenta uma percepção definida 

sobre os patriarcas – são conservadores e retrógrados –, impondo uma visão um tanto vitoriana 

e repressora sobre os costumes da época, que não retrata corretamente as investigações de ou-

tros estudiosos. Sua abordagem à narrativa de Judá e Tamar é bem mais sexualizada e explícita 

do que o relato original, opondo-se a uma imaginada repressão sexual da época.321 Acrescenta 

também elementos típicos do humor judaico, que é capaz de rir pensativamente acerca de seu 

passado e das narrativas bíblicas. 

Em entrevista dada em 2009 para Regina Zilberman, Scliar relata: 

Já a temática bíblica ainda é um mistério para mim próprio. Sou um leitor 

(literário, não religioso) da Bíblia, acho fantásticas as histórias ali narradas, 

sobretudo porque estas histórias, por sua síntese, implicam desafios; há “lacu-

nas” pedindo para serem preenchidas pela ficção. Mas talvez eu esteja vol-

tando a raízes tão longínquas quanto enigmáticas, tentando descobrir o que, 

afinal, existe de comum entre as pessoas que nós somos e os personagens bí-

blicos. (ZILBERMAN, 2009, p. 117). 

A criativa narrativa apresentada vai bem além de preencher as lacunas do texto bíblico. 

Usando da liberdade literária, Scliar altera o relato bíblico em diversos detalhes: 1) Indica que 

                                                 
319 Por exemplo, menciona o significado de Enaim (p. 110) e afirma que Tamar é a filha de um sacerdote (p. 118), 

possibilidade defendida por alguns estudiosos. 

320 A interessante tese de Diniz (2015) indica diversos elementos de confronto entre a ideologia dessacralizadora 

de Scliar e a cosmovisão bíblica, especialmente no capítulo 5. 

321 Apesar do evidente patriarcalismo, o texto bíblico revela mulheres fortes e atuantes em diversas situações, além 

de exaltar sem rodeios o relacionamento sexual em Cantares de Salomão. Scliar sobrepõe a abordagem medieval 

– que demoniza e diviniza a mulher – aos textos do Antigo Testamento. E assim o interpretam as estudiosas Gai e 

Rocha (2013, p. 214). 
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Er se suicidou – não foi Deus quem o matou (p. 61) – e que Judá sofreu muito com essa perda. 

2) Tamar é caracterizada como pérfida, altiva, assanhada e interesseira; pode-se até dizer que é 

vingativa e manipuladora, obcecada com a ideia de ser mãe. 3) Onan morre como santo, redi-

mido de seus pecados (p. 72). 4) Shelá é um adolescente em busca de sexo e posteridade. 5) 

Mina-se o reconhecimento de Judá, que se confunde com acusação a Tamar e justificativa de 

seus atos (p. 122). 6) Tamar se revela amargurada contra o Deus masculino autoritário de Israel 

(p. 123). 7) Shelá não gera netos para Judá (p. 127). 8) A profecia messiânica sobre a descen-

dência de Judá é transmitida por uma velha bruxa (p. 200). 

O foco do livro está na paixão solitária – a sexualidade que se expressa de forma ego-

ísta e individual – que é abraçada de formas diferenciadas pelos personagens do texto. Er é um 

homossexual que não pode exprimir sua paixão; Onan entra numa relação de amor e ódio com 

Tamar, optando pela satisfação na terra por puro despeito; Shelá inventa a masturbação em seu 

desejo intenso por Tamar, mas acaba sozinho e precisa se contentar com o seu prazer solitário; 

Tamar, pela rejeição contínua, também precisa se contentar com o sexo individual.322 De fato, 

os dois professores narradores também encontram prazer – um ato sexual momentâneo que não 

lhes traz conexão real. No final, Shelá e Tamar encontram realização ao se expressarem pela 

arte e pela escrita, verdadeiras paixões solitárias. Como conclui M. Santos em sua análise: 

A paixão dos solitários só se realizaria plenamente pela manipulação da ma-

téria de invenção: o barro, a madeira, as letras e as palavras. É através da po-

tência criadora da escrita que os sonhos e os desejos se tornam perenes no 

tempo. (SANTOS, 2014, p. 204). 

As duas palestras investem muito espaço (p. 12-104, 138-178) naquilo que corres-

ponde ao terço inicial da história bíblica. Passam rapidamente pelo encontro entre Judá e Tamar, 

postergando a entrega dos objetos pessoais dele para depois do ato sexual (p. 113, 188-189). O 

desfecho é rápido e a história é levemente desenvolvida após o nascimento dos gêmeos. A téc-

nica de leitura de um manuscrito perdido naturaliza a narrativa (BARTHES, 2008, p. 55; apud 

ROCHA, 2011, p. 39) e a torna mais verossímil. Porém, o objetivo não é fazer uma simples 

reportagem nem uma reconstituição histórica que visa explicar o relato antigo. A paródia de 

Scliar usa o relato antigo como pano de fundo para sua forte crítica acerca da realidade atual. 

                                                 
322 A defesa libertária do texto daqueles que são condenados pela sociedade patriarcal (homossexuais, masturba-

dores, viúvas sedentas de sexo) se baseia em uma construção anacrônica que projeta costumes judaicos e cristãos 

muito posteriores à época patriarcal (p. ex., a culpa na masturbação, na p. 101). A narrativa bíblica desta época (ou 

seja, no livro do Gênesis) não se pronuncia sobre estas questões. 
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Seu texto é caracteristicamente subjetivo, com ênfase nos sonhos e desejos dos perso-

nagens. Afinal, o objetivo da obra não é propositivo, e sim especulativo e crítico das instituições 

sociais opressoras. Como afirmam Gai e Rocha (2013, p. 217): “Não existe, assim, por parte do 

autor, nenhum compromisso com as verdades estabelecidas; o importante é colocá-las todas 

sob suspeita”. Para compor sua crítica à sociedade moderna, Scliar insere diversos anacronis-

mos nos relatos apresentados pelos professores.323 Estes anacronismos misturam elementos do 

presente e de tempos mais recentes ao relato em primeira pessoa de personagens patriarcais 

(Shelá e Tamar), mesclam a voz do narrador presente (os professores) à voz do personagem 

passado (p. ex., na p. 132). Esta estratégia literária é utilizada em outras obras por Scliar para 

reforçar o humor e para conferir atualidade ao texto (ROCHA, 2011, p. 51-52). Assim, fica 

claro que o texto é uma releitura pós-moderna de uma antiga narrativa; uma releitura que revela 

mais sobre o leitor e o seu mundo do que sobre o próprio texto lido.  

C. Bastos (2013) defende que o texto de Scliar “supera o olhar exterior e míope do 

texto ancestral” ao explicitar as percepções dos personagens, mas inocentemente crê que “o 

segundo texto não interpreta o primeiro” (p. 40). Contudo, o epílogo da obra em análise deixa 

claro que os relatos de Shelá e Tamar apresentados pelos personagens foram fabricados pelo 

mesmo redator, sob encomenda, e com fins específicos (SCLIAR, 2008, p. 210). De fato, não 

há releitura sem interpretação. Novamente, Scliar surpreende com “desfechos surpreendentes 

presentes em seus textos” (LAJOLO, 2003, p. 39), pois no final a obra revela que os relatos são 

declaradamente manipulados e a suposta oposição de abordagens é apenas parte de um jogo de 

conquista sexual. 

Adicionalmente, Bastos contrapõe as técnicas narrativas do novo romance às da Bíblia. 

Ignorando os monólogos e as percepções dos personagens que a história original revela, ele 

generaliza: “antes dessa capacidade [o monólogo interior], a literatura não se atinha aos motivos 

e intenções, o narrador era questionável e as impressões internas eram obtidas apenas a partir 

das expressões externas” (2013, p. 46). Para ele, a obra de Scliar inova porque “enfoca a reação 

                                                 
323 Por exemplo, as referências a frases de poetas brasileiros (p. 15-16), às cores do Brasil (p. 21), à futura imprensa 

(p. 58), aos espermatozoides (p. 71,102), aos átomos (p. 73,99), à venda de bonecas sexuais (p. 86), ao cruzamento 

genético entre homem e formiga (p. 88), ao tridente do Diabo (p. 89), ao onanismo (p. 93), à visão do mundo atual 

(p. 97,128), à Medusa – relato de Hesíodo no século 7 a.C. (p. 144), à tribo de Judá (p. 147), à proibição de enterrar 

suicidas no cemitério comum (p. 159), à restrição ao sorriso das viúvas (p. 161), à pós-exílica Lilith (p. 166), à 

acusação de pedofilia (p. 177), à rejeição da prostituição pelos patriarcas (p. 185), à repressão sexual (p. 197), aos 

falos vibradores (p. 208). Incluem-se aqui os diversos termos modernos usados no texto que não têm correspon-

dência no mundo patriarcal. 
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dos envolvidos na história, desta forma, o que aconteceu recebe menor enfoque diante das im-

pressões dos personagens” (2013, p. 57). Estas observações sugerem que o estudioso não tem 

familiaridade com a arte narrativa bíblica, confundindo-a com a dos romances clássicos.  

Finalmente,324 Scliar usa frequentemente um duplo ponto de vista narrativo: “as nar-

rativas longas do escritor gaúcho são constituídas por essa duplicidade, sempre há pelo menos 

uma segunda história criando um contraponto com a primeira” (SANTOS, 2014, p. 57). No 

romance em estudo, há uma contraposição forte entre a posição social de Tamar e a de Diana, 

mulher atual, liberada e independente. O livro mostra a transformação desta posição social da 

mulher ao longo do tempo. A percepção de Gai e Rocha sobre o contraste irônico entre Diana 

e Tamar é relevante: 

No texto de Scliar percebemos que a personagem Diana não consegue alcan-

çar a mesma relevância da personagem Tamar. O fato parece apontar para uma 

possível tirada irônica do autor, que a apresenta como uma mulher um tanto 

caricaturizada pelo desempenho feminista. Parece-nos que existe uma possi-

bilidade de riso irônico sobre a personagem que, mesmo sendo a representação 

da mulher atual, mais livre e dona de si, é apresentada como uma personagem 

“histriônica”, que provocava “cochichos e risinhos”. Talvez a ironia esteja em 

mostrar que a mulher não precisa de todos os artifícios exagerados de Diana 

para alcançar seus objetivos; Tamar agiu discretamente, em silêncio, e conse-

guiu provar sua inteligência, garantir seus direitos e estabelecer-se como dona 

do seu destino. Ironicamente, percebemos que Tamar garante a linhagem do 

patriarca Judá, provando ser mais eficiente nessa tarefa do que o próprio. Já 

Diana expunha-se de maneira exagerada diante da mídia e das pessoas; vivia 

em atrito com os outros, estava doente e continuava sozinha. (GAI; ROCHA, 

2012, p. 79-80).325 

Desta forma, percebemos que Scliar se afasta do eixo principal revelado por nossa 

análise literária de Gênesis 38 (como a motivação de Tamar e a transformação de Judá), usando 

a polifonia dos personagens para transmitir uma mensagem ao leitor moderno, enquanto o di-

verte e o encanta com reflexões sobre a natureza humana.  

                                                 
324 Outros autores investigaram mais detalhadamente aspectos adicionais desta obra de Scliar que não cobriremos 

nessa pesquisa. S. Rocha (2011) faz uma análise extensiva dos personagens secundários, dos temas polêmicos, da 

trama do livro de Scliar, e de seu uso de ironia. Observe-se o levantamento de teses e dissertações brasileiras sobre 

o autor neste trabalho (2011, p. 108-110). M. Santos (2014) investiga as vozes narrativas nesta obra de Scliar, 

salientando seu uso de ironia, humor e polifonia.  

325 A análise de Gai e Rocha, contudo, parece aceitar como realista a reconstrução que o autor faz da sociedade 

patriarcal. Junto com Scliar, elas reconhecem uma “herança bíblica que ‘condena’ as práticas homossexuais ou da 

masturbação e cultiva o receio em relação ao ‘poder’ feminino de gerar a vida” (2013, p. 207). Esta herança, 

contudo, não é bíblica, e sim religiosa (exceto quanto à condenação do homossexualismo). As autoras discordam 

da rígida interpretação católica acerca do onanismo e de métodos contraceptivos, mas erram imaginando que esta 

é a clara e única interpretação do texto bíblico (2013, p. 210; cf. ROCHA, 2011, p. 68,73; SANTOS, 2014, p. 15). 
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3.5.2 José, o provedor  

Filho de uma católica brasileira326 que casou com um luterano alemão, o romancista 

alemão Paul Thomas Mann (1875–1955) nunca visitou o Brasil. Recebeu o Prêmio Nobel de 

Literatura em 1929, por suas obras anteriores.327 Nessa época, já planejava a obra Joseph und 

seine Brüder (“José e seus irmãos”), a qual foi publicada entre 1933 e 1943.328 A obra de quatro 

volumes, uma das mais extensas de Mann, foi publicada no Brasil pela editora Globo, de 1947 

a 1951,329 e pela editora Nova Fronteira, em 1983 e 2000.330 Ambas usam a tradução de Agenor 

Soares de Moura. A obra será republicada em breve pela Companhia das Letras, em nova tra-

dução, com edição coordenada pelo crítico literário Marcus Mazzari, professor da USP. (MAZ-

ZARI, 2015).331 

Após apresentar a história de Jacó (volume 1) e de José em sua juventude (volume 2) 

e no Egito (volume 3), Mann termina a tetralogia com o reencontro da família (volume 4). 

Assim, nosso foco se volta para o último volume da série, José, o provedor, pois o autor des-

creve ali a história de Judá e Tamar, no capítulo 5. Ele desloca este episódio para a última parte 

do romance, depois de eliminar os fatores principais de suspense. De imediato, já se percebe 

que o espaço dedicado a esta história é pequeno (p. 197-227), em comparação com a saga de 

José: são 31 páginas dentre 1336 na edição consultada de 1947.332 

                                                 
326 Sua mãe, Júlia da Silva Bruhns, nasceu no Rio de Janeiro, filha de um dono de plantações alemão e de uma 

mulata brasileira. 

327 Além de seus contos, Mann publicou as obras Buddenbrooks (1901, publicada no Brasil como Os Buddenbro-

oks) e Der Zauberberg (1924, publicada aqui como A montanha mágica) A obra Os Buddenbrooks recebeu o 

Prêmio Jabuti de 2001, pela capa e produção editorial. 

328 Especificamente, a tetralogia inclui os volumes Die Geschichten Jaakobs (1933, “A história de Jacó”), Der 

Junge Joseph (1934, “O jovem José”), Joseph in Ägypten (1936, “José no Egito”) e Joseph, der Ernährer (1943, 

“José, o provedor”). 

329 A editora Globo publicou os volumes, respectivamente, em 1947 (José e seus irmãos, 338p.), 1948 (O jovem 

José, 247p.), 1949 (José no Egito, 337p.) e 1951 (José, o provedor, 414p.). Observe que o título do primeiro 

volume publicado é na verdade o título da tetralogia, que a editora preferiu no lugar do título original.  

330 A editora Nova Fronteira publicou a obra em apenas três volumes, juntando no primeiro as duas partes iniciais 

da tetralogia. A edição de 2000 tem, respectivamente, 640, 592 e 536 páginas (total de 1768 páginas); a edição de 

1983 tem, respectivamente, 538, 483 e 449 páginas (total de 1470).  

331 Considerando-se que as edições disponíveis usam a mesma tradução, percebe-se uma diferença crescente no 

total de páginas da série (1336, 1470 e 1768), revelando diferentes abordagens à publicação nas décadas de 1940, 

1980 e 2000. Dados os novos padrões vigentes de editoração, presume-se que a nova edição da Companhia das 

Letras totalizará um número ainda maior de páginas. 

332 A paginação informada se refere à edição mais antiga, da editora Globo. Na edição de 1983, a narrativa se 

encontra nas páginas 217 a 249. O texto é exatamente igual, com pequenas atualizações ortográficas. Neste caso 

temos 33 páginas em um total de 1470. 
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A narrativa 

O capítulo que narra a história de Judá e Tamar se divide em seis breves seções. 

Diferindo da narrativa bíblica, a primeira seção (“O quarto”, p. 197-203) apresenta 

Tamar assentada (para instrução) aos pés do patriarca Jacó, ancião “profundamente versado nas 

coisas do mundo e nas de Deus” (p. 197). Para embasar a aproximação entre Tamar e Jacó, 

Mann divaga sobre os casamentos e as famílias dos filhos de Jacó e sobre o seu excessivo apego 

a Benjamim por conta da perda de José, finalizando com a clara escolha de Judá como o porta-

dor da bênção patriarcal (p. 203).  

A segunda seção (“Astarot”, p. 203-206) indica que, embora desconfiasse ser o esco-

lhido, Judá é atormentado pelo crime cometido contra José e vê seus revezes como punição 

divina (p. 204). Considera-se indigno também pelo seu sincretismo prático com as sacerdotisas 

de Astarote: “cada vez que se soltava dos braços duma hieródula, escondia a cabeça envergo-

nhado, perguntando a si mesmo com angústia se seria digno da escolha” (p. 205). Judá busca 

expiar sua culpa no “inferno do sexo” e, de maneira correlata, posteriormente culpa Tamar pela 

morte dos filhos, achando que ela age no lugar da deusa “que extermina seus amados para que 

morram por seu amor” (p. 206). 

Na seção “Tamar conhece o mundo” (p. 206-213), Tamar, mulher atraente, buscava 

sabedoria e se deliciava com as histórias narradas por Jacó, que relatavam as promessas divinas 

e culminavam na esperança de Shiloh, o Redentor futuro. Ao aprender a importância dessa 

bênção divina, Tamar trama para si um lugar na história. Não importava muito para ela quem 

seria o parceiro escolhido. Seu desejo era o de fazer parte da família abençoada. E ela luta contra 

tudo o que se opõe ao seu objetivo. Bloom e Rosenberg (1992, p. 242) parecem concordar com 

essa abordagem: 

Thomas Mann foi imaginativamente exato ao fazê-la discípula de Jacó, pois 

sua luta é o análogo feminino de Jacó quando o vemos desafiar a morte, ao 

alcance de Esaú, numa briga de noite inteira com o anjo da morte. Dos dois 

antagonistas, Tamar é a mais heroica, e se bate com adversidades ainda mai-

ores: naturais, sociais, sobrenaturais. Jacó ganha o novo nome de Israel; Ta-

mar, com ainda mais glória, ganha a imortalidade do seu próprio nome e um 

lugar central na estória [sic] em que não nasceu e que, portanto, teve que usur-

par para si. 

Na quarta seção (“A mulher resoluta”, p. 213-217), Mann deixa explícita a intervenção 

intencional de Tamar:  
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Tamar estava resolvida, custasse o que custasse, a introduzir-se, por intermé-

dio de sua feminilidade, na história do mundo. Era essa a sua ambição. [...] 

Essa moça do país tinha a firme intenção de colocar-se na linha da promessa. 

Queria pertencer à família, introduzir seu ventre na linhagem que conduzia, 

através do tempo, até a salvação. [...] Ela seria a mãe de Shiloh. (p. 213-214) 

Como já o havia feito anteriormente: 

ela [Tamar] dispôs-se a entrar na grande história e conseguiu-o, graças à sua 

admirável força de vontade. [...] foi pela sedução que Tamar logrou penetrar 

na grande história de que esta é um episódio. Fez-se tentadora e incidente-

mente até se prostituiu, tudo para não se ver excluída. (p. 199)  

Em sua resolução de ser portadora da bênção, Tamar “amava Judá e o desejava: seu 

amor era ambição” (p. 214). Por isso desprezava a filha de Sue, porque esta desconhecia as 

possibilidades de sua posição como mulher de Judá. Seguindo sua resolução, Tamar convence 

Jacó a fazê-la se casar com Her (p. 214-217).  

A penúltima seção (“Não por nosso intermédio”, p. 217-221) revela que Her logo 

morre, e Tamar “imediatamente pediu por esposo a Onan” (p. 218), sugerindo a Jacó a implan-

tação em sua família do costume do levirato. “Assim, por instigação de Tamar, estabeleceu-se 

o casamento entre cunhados” (p. 219). “Obrigado a casar”, Onan “resolveu zombar do ventre 

da esposa” (p. 220) e morreu por isso. Tamar logo exige Sela em casamento, mas “sua vontade 

não prevaleceu”, pois Judá a considera “uma devoradora da juventude” e “um vampiro” (p. 

221). Aconselhado por Jacó, Judá posterga a entrega de Sela a Tamar com uma falsa promessa. 

Na seção final do capítulo (“A tosquia”, p. 222-227), Tamar aguarda três anos e exige 

novamente o casamento com Sela. Judá nega o filho novamente e Tamar se vale de outra tática. 

Após festejar a tosquia por três dias em Timnath, Judá voltou só e não resiste a buscar satisfação 

com uma “kedeche, a filha do prazer” (p. 224), entregando-lhe seus objetos pessoais. No dia 

seguinte, Hirão já não encontra a “rameira do templo” para reaver os objetos de Judá. Ao des-

cobrirem Tamar grávida, todos se escandalizam e exigem que Judá tome providências. Partindo 

em seu furor para executar Tamar na fogueira, Judá é surpreendido com a revelação de que é o 

pai da criança e com as gargalhadas das pessoas ali reunidas. Enfim, ele reconhece a justiça de 

Tamar, que posteriormente dá à luz a Farés (ascendente do rei Davi) e a seu irmão.  

Análise da obra 

Embora acrescente muitos detalhes, a narrativa de Mann se desvia pouco do texto bí-

blico em sua adaptação. Mann pressupõe que o leitor conhece a narrativa bíblica, pois comenta 

detalhes (como a morte de Her e Onã) sem tê-los apresentado claramente. O personagem Judá 
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é retratado como dilacerado pela culpa e autoritário; acrescenta-se ao seu perfil a junção carnal 

esporádica com hieródulas e a incapacidade de resistir às atrações sexuais da deusa Astarte. Seu 

reconhecimento da justiça de Tamar, embora se apresente na narrativa, não anexa motivos 

(como em Gênesis 38).  

Todavia, o papel de Tamar é retratado com cores bem mais vivas do que na narrativa 

bíblica. Em José, o provedor, Tamar é claramente uma mulher resoluta e impositiva. É ela quem 

exige o cumprimento do levirato, instrumento legal que ela mesmo sugeriu a Jacó. Em vez de 

ela ser tomada por esposa, são os filhos de Judá que são entregues a Tamar. Jacó a elogia como 

heroína (p. 217) e o narrador a exalta: “a paciência daquela mulher era tão notável como sua 

resolução” e “quanto mais de perto a observamos, mais ela nos surpreende” (p. 222). Isso não 

impede o autor de salientar sua ambivalência feminina: “toda mulher é a mulher, instrumento 

da queda e ventre da salvação, Astarte e a mãe de Deus” (p. 213). Ela se mantém no controle 

da situação e não desiste até ter se inserido na linhagem patriarcal messiânica. É uma “mulher 

que por nenhum preço esteve disposta a ser deitada à margem e que com assombrosa tenacidade 

e manha se introduziu na linha da descendência” (p. 227). 

De fato, Mann confessa como escolheu Tamar para ser a protagonista feminina da 

última parte de sua obra: 

Eu não tinha nenhum personagem feminino de reserva para equilibrar Raquel, 

no primeiro e no segundo romance, e Mut-em-enet, no terceiro. Levei bastante 

tempo até perceber que eu tinha um personagem enfim. Era Tamar, a nora e a 

sedutora de Judá, a qual tornei discípula de Jacó, uma figura similar a Astarte, 

dotada ao mesmo tempo de características do livro de Rute; em um estilo meio 

humorado, eu a desenvolvi como um protótipo de ambição histórica. Por meio 

dela, que no fim deu nome a uma seção inteira do romance, um conto em si 

mesmo, encontrei o cumprimento dos charmes do material restante e o incen-

tivo final a continuar a narrativa. Mesmo hoje não vejo exagero na sentença 

do texto que afirma: “Ela pode ser considerada a figura mais impressionante 

em toda esta história – poucos se acham para negar isso”. (MANN, 1948, p. 

xi-xii, tradução nossa)333 

As obras de Thomas Mann são conhecidas pelo uso de ironia e de simbolismo, com 

boas percepções psicológicas. Ele faz uma boa leitura da provável culpa de Judá, embora a 

ancore em outros comportamentos não identificados na narrativa original. Também explicita 

declaradamente a intenção de Tamar de fazer parte da linhagem messiânica, de ser portadora 

                                                 
333 Este é o prefácio do próprio Mann adicionado à versão norte-americana. Infelizmente, este prefácio não foi 

incorporado às edições brasileiras. 
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da bênção; isso é algo que o texto bíblico permite, mas não oferece sustentação clara.334 Além 

disso, em certo momento, Mann descreve que Tamar estava “envolvida num ketonet paspasim, 

a vestidura com que se cobrem as tentadoras” (p. 224), fazendo uma referência clara ao ketonet 

passim (a túnica longa) de José (Gn 37.3,23,32).335 Isso se torna relevante ao percebermos que 

esta túnica de José é a imagem central da tetralogia, associada à bênção de Jacó e presente nos 

principais momentos de clímax do romance, o que permite ao autor criar uma obra integrada.336 

Contudo, Mann não estabelece as demais ligações que usualmente são apontadas pelos rabinos 

e pelos comentaristas cristãos entre as duas narrativas (veja a seção 3.1 desta obra). Mesmo 

assim, acerta em cheio quanto ao objetivo principal da macronarrativa de Gênesis: “Embora o 

moribundo Jacó confirme a descoberta de José como o seu ‘favorito’, é a Judá que ele torna seu 

herdeiro. [...] A tetralogia de Mann dá a José e Judá uma posição igual como representantes do 

judaísmo”. (HARTWICH, 2004, p. 166, tradução nossa). 

Quanto à ironia, por exemplo, o autor faz uma ferina crítica religiosa aos santarrões na 

p. 226: “os pecadores costumam mostrar-se extremamente sensíveis aos pecados alheios”. Na 

p. 200, ele sutilmente se posiciona contra o racismo alemão de seus dias: “É sempre possível 

demonstrar a unidade de sangue, uma vez que se remonte bastante longe no passado”. Contudo, 

para Bloom e Rosenberg (1992, p. 240), a narrativa bíblica é “ainda mais irônica e sutil do que 

o ironista Mann”. 

Alan Levenson sugere diversos motivos para classificar esta obra de Thomas Mann 

como um possível midraxe judaico, incluindo sua consulta a uma importante coleção de folclore 

midráxico disponível em alemão e a escritos rabínicos. (LEVENSON, 1998, p. 167). Isso cer-

tamente justifica sua escolha de Tamar como heroína, pois os comentaristas judaicos em geral 

                                                 
334 Para Koelb (1976, p. 483, tradução nossa), “Mann alterou de forma discreta, mas total, o objetivo inteiro da 

história da Tamar bíblica”, ao representá-la com essa busca da bênção. Embora a narrativa bíblica certamente não 

demonstre este comprometimento de Tamar (algo que Mann provavelmente absorveu da narrativa de Rute), essa 

possibilidade não vai contra a ideologia bíblica. 

335 Possivelmente devido à dificuldade de tradução da expressão hebraica ketonet passim, Mann apenas a translitera 

em diversos momentos. Faz o mesmo ao se referir à túnica de Tamar, criando clara associação entre os termos. 

Para Koelb (1976, p. 478), a associação certamente se inspirou no texto de 2Sm 13.19, no qual a princesa Tamar, 

filha de Davi, rasga sua ketonet passim. 

336 Ao analisar essa imagem central da túnica, Koelb (1976, p. 473-474) esclarece que Mann a conecta com a deusa 

Ishtar (Astarte) e a faz surgir primeiramente como o véu usado por Raquel em seu casamento. Segundo a opinião 

de diversos estudiosos, Mann conecta este véu-túnica também com Maia, mãe de Hermes, e Maya, mãe de Buda 

e com a simbologia de maya, o engano daquilo que é ilusório e terreno. É interessante observar que a mesma 

associação do véu de Tamar com a deusa Isthar é estabelecida por estudiosos da narrativa bíblica (veja a seção 

1.2.4 desta obra). A temática do engano também está fortemente associada à simbologia do véu na Bíblia. Astuta-

mente, Mann conecta as três protagonistas femininas de sua obra (Raquel, Mut e Tamar) com o uso de roupas em 

situações de engano. 



169 

 

 

defendem as ações dela, enquanto os comentaristas cristãos tendem a condená-la. (LEVEN-

SON, 1998, p. 171). Para Frederick, este é o ponto alto do romance: 

Mann converteu a história dela [Tamar] a partir de poucos versículos sórdidos 

da narrativa do Antigo Testamento em um incidente inesquecível deste conto. 

Em nenhum outro lugar o seu poder técnico se demonstra mais brilhantemente 

do que na sua integração bem-sucedida da história de Tamar no corpo do ro-

mance. (FREDERICK, 1944, p. 4, tradução nossa). 

Tamar retorna indiretamente no fim da obra, quando Jacó dá a sua bênção a cada filho 

(cf. Gn 49). Quando Jacó fala de Shiloh, o “portador da paz, o homem da estrela” como des-

cendente de Judá (p. 397), Mann deixa a dica: “Só uma pessoa entre as que ali se achavam o 

sabia e tinha esperado ansiosamente ouvi-lo. O nosso olhar se volta instintivamente para a fi-

gura perdida nas sombras. Ali permanecera ela ereta, resplandecendo de orgulho [...]”. Orgulho 

de ter se inserido nesta linhagem abençoadora. 

3.5.3 Tamar 

A escritora norte-americana Francine Sandra Rivers (1947–presente) é formada em 

Letras e Jornalismo e já ganhou diversos prêmios por suas obras, incluindo quatro Ritas, pre-

miação norte-americana para romances.337 Rivers é uma autora de renome, com 35 obras pu-

blicadas desde 1976 até o momento. Um de seus romances (The last sin eater) foi transformado 

em filme em 2007, lançado no Brasil com o título “O último espírito”; além disso, em 2014, 

seu romance Bridge to Haven estava na lista dos best-sellers do The New York Times.338  

O romance Tamar: uma história de pecado e redenção faz parte da série “Mulheres 

na linhagem de Jesus”, publicada pela editora Mundo Cristão em 2001, e contém 204 páginas. 

A série original se compõe de cinco livros: Unveiled, Unashamed, Unshaken, Unspoken e Una-

fraid. Em português, a editora preferiu enfatizar as protagonistas nos títulos: Tamar, Raabe, 

Rute, Bate-Seba e Maria. Estas são as cinco mulheres mencionadas na genealogia de Jesus em 

Mateus 1 (daí o título da série). É interessante notar que a obra original, de 2000, é intitulada 

Unveiled (“desvelada”), que alude à importância do véu na trama. 

A narrativa 

A história é narrada em ordem cronológica e se estrutura em seis capítulos, com um 

                                                 
337 O Rita Award é concedido pela entidade Romance Writers of America (RWA) apenas a romances. Recebeu 

esse nome em homenagem à primeira presidente da RWA, Rita Estrada. 

338 O romance foi traduzido para o português com o título “A ponte de Haven”, lançado pela editora Verus no 

Brasil em 2015. 
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epílogo e pequenos textos para reflexão sobre a história ao final. 

Após a apresentação do texto bíblico que dá uma noção do contexto (Gn 37.1–38.6), 

o capítulo um (p. 13-40) introduz Tamar como uma jovem de 14 anos, sem saída e angustiada 

por ser entregue em casamento a Er. Judá é caracterizado inicialmente como alguém poderoso 

na região e que impõe temor. A mãe de Tamar dá dicas sobre a personalidade desta: “Você é 

forte, mais forte do que as outras. Tem espírito e uma tenacidade que ainda nem sabe que pos-

sui” (p. 20). Depois de examinar Tamar, Judá a julga cheia de “boa saúde” (p. 25) e possuidora 

de “inocência e inteligência” (p. 26).  

O segundo capítulo retrata o casamento de Er e Tamar (p. 41-72). Er e Onã são carac-

terizados por todos os demais personagens, desde a primeira menção, como perversos: compor-

tam-se “como animais selvagens” (p. 43). Tamar sofre pela língua ferina da sogra e pelas surras 

do marido irascível. Além disso, questiona as crenças de seu povo e busca conhecer o Deus de 

Judá (p. 52,61). Contudo, Judá está amargurado e sente-se culpado pela venda do irmão à es-

cravidão (p. 61-64). Quando Judá confronta seus filhos irresponsáveis, Er cai morto. 

O capítulo seguinte (p. 73-100) narra o relacionamento de Tamar com Onã. Diferindo 

do relato bíblico (que não especifica o intervalo entre a morte de Er e a ordem para Onã), Judá 

aguarda 70 dias para determinar o cumprimento do levirato (p. 77). A história aprofunda a 

caracterização psicológica dos personagens e intensifica o ciúme agressivo de Bate-Sua contra 

Tamar. Onã se revela ganancioso e não completa a fecundação de Tamar, pois deseja a herança 

do irmão (p. 91). Tamar conta a Judá o problema, mas ele não faz nada a respeito (p. 94), 

insinuando que ela devia resolver a situação sozinha (p. 98). Mas Onã persiste no coito inter-

rompido e morre sem explicações (p. 99).  

O capítulo quatro (p. 101-122) inicia com a confusão gerada pela morte do segundo 

filho e a culpa atribuída a Tamar (p. 102). Judá manda que ela espere por Selá e volte à casa do 

pai (p. 108), na qual tem uma recepção dolorosa (p. 113). Passam-se quatro anos (p. 120) e 

Tamar ora pedindo solução ao Deus de Judá (p. 121). 

O penúltimo capítulo (p. 123-142) revela que se passaram mais dois anos; enfim, Ta-

mar percebeu que Judá não cumpriria a sua promessa (p. 126). Logo depois morre a mulher de 

Judá (p. 128) e a mãe de Tamar sutilmente sugere que aí está uma oportunidade para ela (p. 

132-133). Trocando as vestes de viúva pelas de uma prostituta cultual, Tamar se posiciona em 

Enaim e aguarda. Logo Judá a aborda e realiza a negociação para obter o prazer desejado. Tamar 

consegue os objetos pessoais dele e volta para casa. Hira não consegue encontrá-la em Enaim 
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para reaver os objetos de Judá (p. 141).  

O capítulo final (p. 143-164) retrata a descoberta da gravidez de Tamar, com forte 

reação de sua família e o imediato julgamento de Judá. Tamar ora ao “Deus do céu e da terra” 

(p. 150), pedindo salvação para seu filho. Após enviar os objetos pessoais de Judá por meio de 

sua serva, Tamar luta fisicamente com os irmãos e o pai para evitar a punição. Judá reconhece 

os objetos e interrompe a execução, admitindo o seu erro em conversa particular com Tamar. 

Posteriormente, Judá confessa os seus pecados a Deus (p. 157) e se reconcilia com ele. Tamar 

passa a seguir o Deus de Israel e dá à luz os gêmeos Zerá e Perez. Judá reconhece que Tamar 

foi usada por Deus “para trazer-lhe o arrependimento, mudar seu coração, alterar o rumo de sua 

vida” (p. 162).  

O epílogo (p. 165-166) apresenta um Judá transformado, que lidera os irmãos na re-

conciliação com José e oferece sua vida em lugar da de Benjamim.  

A parte final do livro (p. 167-204) contém estudos para grupos de leitores cristãos que 

desejam meditar nas consequências morais das crises enfrentadas pelos personagens. 

Análise da obra 

Percebe-se na obra um excelente estudo dos costumes da época e uma boa absorção 

da enciclopédia cultural pressuposta pelo texto. A narrativa é simples e sem linguajar muito 

elaborado, com fácil conexão com o mundo do leitor moderno. Essas características sinalizam 

certa complacência com o leitor, provavelmente em busca de um público evangélico mais am-

plo e massificado. 

Rivers valoriza os diálogos entre os personagens e os monólogos interiores que retra-

tam as suas tensões internas. Em vez de usar longas descrições, sua caracterização dos perso-

nagens se dá em meio à ação contínua. Para compor o cenário e o perfil dos personagens, a obra 

dedica bastante espaço aos anos formativos da família de Judá: os quatro primeiros capítulos 

(110 páginas) avançam a história apenas até o retorno de Tamar à casa de seu pai, descrevendo 

e ampliando os eventos que são narrados em 11 versículos no texto bíblico (Gn 38.1-11).  

O estratagema de Tamar para garantir um filho não recebe muita atenção (diferindo de 

Scliar); de fato, o plano aparenta ter sido sugerido por sua mãe. Entretanto, a narrativa deixa 

claro que Tamar deseja intensamente ter um filho da casa de Judá (com menor força do que na 

versão de Mann). Já a ironia e os trocadilhos não são salientes nesta versão. 
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O texto segue a cronologia e a estrutura da narrativa bíblica, chegando ao mesmo clí-

max (Gn 38.24-26), mas elabora diversas explicações adicionais para aprofundar o drama psi-

cológico e para levar o leitor a perceber o momento de transformação de Judá. De fato, são 

tantos detalhes adicionados ao estabelecimento do cenário e tantas crises internas e monólogos 

dos demais personagens, que o clímax perde um pouco do impacto que tem na história original. 

Fica evidente o objetivo proselitista do romance, especialmente pelo conjunto de estu-

dos bíblicos inseridos no anexo da obra. Este objetivo é alcançado por meio de uma ênfase nos 

problemas enfrentados pelos personagens, que são retratados como muito similares aos do leitor 

moderno. O personagem Judá se angustia por sua culpa pela venda de José e pela má educação 

dos filhos; o personagem Tamar sofre pelo ciúme da sogra, pelo espancamento por Er, pelo 

desprezo de Onã, pela traição de Judá, pelos maus tratos do pai e dos irmãos. A autora desen-

volve estas crises para sugerir como solução a busca do Deus verdadeiro. Ao encontrá-lo, os 

protagonistas são transformados e a tensão narrativa se resolve. Só faltou registrar no final “e 

viveram felizes para sempre...”.  

3.5.4 Considerações sobre os três romances 

Ao aprofundarmos a comparação entre os romances disponíveis ao leitor brasileiro e 

a narrativa original da Bíblia, podemos perceber diversas diferenças.339 

Estrutura 

Primeiramente, quanto à estrutura e ao tamanho da história, a narrativa bíblica é bas-

tante concisa e desenvolve o enredo cronologicamente em seis cenas. Os romances analisados 

multiplicam o pequeno texto bíblico, aumentando-o para 31 páginas (Mann), 158 páginas (Ri-

vers) e 209 páginas (Scliar).340 Enquanto Mann e Rivers se apegam à sequência cronológica 

original do texto, Scliar conta a história sob dois ângulos diferentes e complementares; com 

isso, o segundo relato reconta muito do primeiro. Além disso, Scliar inverte a ordem dos acon-

tecimentos na macronarrativa, colocando as tratativas de José com seus irmãos no Egito (p. 37) 

antes da entrada de Tamar em cena (p. 43). Deste modo, elimina o impacto da confissão de Judá 

(e seu momento de anagnórise) no desenvolvimento posterior deste personagem. 

                                                 
339 As páginas citadas nesta seção se referem às devidas obras de cada autor analisado. Serão citadas apenas as 

páginas para simplificação da leitura, omitindo-se a referência bibliográfica completa em cada citação. 

340 Em Palimpsestes, G. Genette usa a tetralogia de Mann para a sua análise taxonômica das releituras amplificadas 

de uma narrativa (apud STAHLBERG, 2008, p. 61-80, especialmente p. 74 e seguintes). Embora esta categoriza-

ção seja relevante, não a aplicaremos em nossa análise dos romances. 
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Ainda quanto à estrutura, as três versões dedicam muito de seu espaço ao terço inicial 

da história registrada em Gênesis 38 (o primeiro ato em nossa análise). A narrativa bíblica re-

sume muito estes 20 anos da família de Judá, enquanto os romances modernos exploram lon-

gamente este período para a caracterização do ambiente e dos personagens da obra. Consequen-

temente, há um maior impacto no breve texto bíblico, que apresenta logo em seguida a transação 

entre Judá e Tamar e as consequências deste ato. Nos romances modernos, diminui-se a força 

destas cenas finais pela concorrência com muitos outros momentos importantes da história, sem 

a devida compensação de ênfase nas cenas finais. 

Personagens 

Em segundo lugar, quanto à caracterização dos personagens, há razoável diversidade 

nas quatro versões em comparação. Todas as versões apresentam Tamar como mulher bonita e 

desejável, além de assertiva e resoluta; porém, é Mann quem sublinha fortemente a sua carac-

terística determinação, fazendo com que ela exija maridos e até crie o sistema de levirato. Scliar 

já concede outras nuances a Tamar, pintando-a como assanhada e vingativa. Rivers a torna 

muito atual, em um misto de coragem e medos, levando-a a vivenciar crises com as quais uma 

leitora possa se identificar plenamente. Na versão bíblica, seu caráter decidido é retratado im-

plicitamente, mas o texto indica a multiplicidade de papéis que ela cumpre.  

Outra divergência se refere à abordagem religiosa. Scliar define a formação do perso-

nagem: ela é filha de um sacerdote de uma obscura seita hebraica (p. 140).341 Porém, ela termina 

posicionada contra o Deus hebraico machista (p. 123), compondo a tradicional crítica scliariana 

às religiões. Para Mann e Rivers, o caminho é inverso: a partir de suas origens cananitas, criada 

em outra religião, Tamar migra – como Rute – para a fé israelita. Rivers enfatiza bastante este 

ponto de conversão pessoal ao Deus de Judá, enquanto Mann é mais sutil, mostrando o apreço 

de Tamar pelas histórias de Jacó – ela deseja ser portadora da bênção – mas sem definir até que 

ponto ela se apega à fé de seu povo. É interessante que a narrativa bíblica nada afirma sobre 

esta questão, deixando a decisão ao leitor. Rivers também faz críticas à religião, mas foca o seu 

ataque contra a religiosidade hipócrita e a idolatria cananita. Mann é muito pontual e reservado 

em suas críticas neste capítulo específico da tetralogia.  

Ainda outro ponto de divergência se refere à sedução intencional de Judá por Tamar. 

                                                 
341 Desde antigamente, os midraxes judaicos sugerem o vínculo de Tamar com a família ou com a religião de Judá, 

pois seria inadmissível que a ancestral do rei Davi fosse uma cananita de outra religião. 
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Vimos que não há evidências bíblicas para esta dedução; de fato, foi Judá o iniciador da tran-

sação. No entanto, Scliar faz Tamar tomar aulas de sedução (p. 180-184) para garantir seu es-

tratagema. Rivers prefere um caminho mais sutil, fazendo com que a sugestão da estratégia 

venha da mãe de Tamar; mas é ela afinal quem decide seduzir Judá (p. 136). Mann não desen-

volve a sedução e enfatiza a disponibilidade de Tamar no caminho, mas deixa claro que ela se 

posiciona como tentadora prostituta cultual (p. 224). 

Um aspecto final divergente é a maneira como cada romance representa o clímax da 

narrativa original. Na história bíblica, a relação de Tamar com o patriarca levou o autoritário 

Judá a uma transformadora confissão de culpa. Tamar cumpre um papel pedagógico intencio-

nal, segundo certos estudiosos; ou, de forma mais conservadora, é usada como instrumento 

divino para gerar crescimento em Judá. Rivers segue de perto esta linha de pensamento, mas 

acrescenta diversos detalhes que obscurecem um pouco o impacto da confissão de Judá. No 

romance dela, Judá confessa privadamente a Tamar seu erro (de fato, a confissão é mútua, pois 

Tamar também se justifica a Judá) e ele não se explica à família dela (p. 152-157). Sua recon-

ciliação com Deus, contudo, atinge o seu passado e resolve a sua crise interna. Mann opta por 

um caminho diferente: Judá é retratado desde o início como alguém muito apegado ao sexo, 

devido à sua culpa pela venda de José (p. 204-205). Na anagnórise, Judá é exposto por Tamar 

e gozado publicamente; ele confessa que ela tem razão e se retira silenciosamente (p. 226-227). 

Porém, posteriormente Judá cresce e se revela um personagem importante.342 No final da obra, 

quando finalmente recebe a bênção formal de Jacó (de que será o ancestral de Shiloh), Judá se 

sente purificado de “seus tumultuosos sentimentos” (p. 396). Diferindo bastante desta aborda-

gem, Scliar apresenta um Judá que reconhece relutantemente o seu erro, mas que ao mesmo 

tempo repreende Tamar por enganá-lo (p. 122). Judá e Tamar se sentem apaziguados interna-

mente, mas o único motivo relatado é o cumprimento do “preceito tribal”: a geração da “se-

mente” (p. 125,199). Não há transformação moral dos personagens com base neste momento 

de confronto. 

Estratégias narrativas 

Em terceiro lugar, há grande variedade nas estratégias narrativas escolhidas. Como já 

está evidente, a história bíblica opta por deixar lacunas para o leitor preencher. Segundo Ferreira 

(2015, p. 156-157,165), o texto de Scliar é um processo de produção de sentido que gera uma 

                                                 
342 Na sequência da narrativa, Judá se levanta como líder entre os irmãos. No entanto, Mann em nenhum momento 

faz uma associação direta entre a transformação de Judá e o episódio com Tamar.  
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leitura transgressora (no sentido de “ir além”) da Bíblia. O autor implícito constrói criativa-

mente diversos detalhes que preenchem as lacunas deixadas pelo narrador bíblico, em geral 

valorizando as vozes sufocadas do texto original. Este processo de ressignificação do texto per-

mite que o leitor moderno compreenda melhor tudo aquilo que está implícito na narrativa; ou 

seja, é um processo que busca explicitar a enciclopédia cultural requerida do Leitor-Modelo. 

Essa descrição também se aplica bem aos romances de Mann e Rivers. 

Além disso, no romance moderno exemplificado pelas três obras analisadas, percebe-

se um claro enfoque no desenvolvimento psicológico dos personagens e na sua vida interior.343 

A narrativa bíblica se limita a indicar aqui e ali as motivações interiores dos personagens. É 

vital à boa narrativa moderna que haja algum tipo de conflito interno; os personagens interes-

santes podem até não ter conflito com outros personagens, mas quase sempre estão em conflito 

consigo mesmos. Scliar enfoca mais a tensão interna de Shelá e de Tamar, a quem dá voz nos 

dois relatos apresentados; Mann e Rivers preferem enfatizar as crises de Tamar e de Judá. A 

caracterização de Mann retrata os principais personagens como “uma mistura complexa de pon-

tos fortes e falhas” (LEVENSON, 1998, p. 171, tradução nossa).344 Ele reconhece que, quanto 

maior o personagem, maior a luta interna entre os seus impulsos. Rivers vai ainda além e ex-

plicitamente procura levar os protagonistas à resolução transformadora por meio da reconcilia-

ção com o Deus israelita. 

Um diferencial importante da obra de Scliar é sua decisão de enfocar o tema da sexu-

alidade humana em suas diferentes vertentes. Indo além do que o texto original preconiza, Scliar 

aborda práticas sexuais “irregulares” (do ponto de vista tradicional), dando lugar especial à 

masturbação – a principal paixão solitária que dá título ao livro. De certo modo, sua estratégia 

dessacraliza o texto original e choca o leitor mais conservador. Todavia, no final, a realização 

da paixão solitária de Shelá e Tamar é alcançada pela expressão artística e literária. Mann inova 

ao apresentar Judá como alguém que visita constantemente as prostitutas cultuais de Astarte, 

algo que nem Scliar ousa fazer.345 Rivers mantém uma abordagem bem conservadora, minimi-

zando toda referência aos atos sexuais envolvidos na história; nenhum personagem de sua obra 

                                                 
343 Há uma importante diferença de ênfase entre o texto bíblico e o romance moderno. Enquanto as Escrituras 

salientam a vida comunitária e a contribuição da pessoa para o povo aliançado com Deus, o romance moderno 

advoga um sujeito racional, autônomo e individualizado. Sou grato ao prof. Gladir Cabral por esta lembrança. 

344 É importante observar que em sua obra Mann, seguindo o costume judaico, vai na contramão da usual caracte-

rização dos cristãos tradicionais, que pintam Tamar como má e José como casto. 

345 Scliar aponta o momento de queda do patriarca crente, mas indica que isso se deve ao seu estado de embriaguez 

(p. 112). É possível que sua formação judaica (ainda que não fosse praticante) não o tenha permitido manchar a 

memória deste estimado patriarca do judaísmo. 
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apresenta desvios da normalidade sexual além do que já é relatado no texto bíblico. 

Finalmente, nos romances analisados observa-se a imposição da perspectiva moderna 

sobre os acontecimentos narrados, como não podia ser diferente. Não há releitura sem atualiza-

ção e adaptação às circunstâncias do momento. Scliar é particularmente explícito nesta questão, 

pois insere anacronismos intencionais no relato dos personagens do passado para vinculá-los 

ao mundo brasileiro presente e trazer uma mensagem crítica sobre a vida hoje. No final, revela 

claramente que os relatos criados pelos preletores na narrativa são posicionamentos ideológicos 

que seguem a agenda pessoal dos professores, explicitando ao leitor atento o viés catequético 

implícito em todas as narrativas humanas. Rivers é mais sutil neste mecanismo modernizante, 

mantendo tudo dentro do contexto da época representada, mas criando conexões sensíveis entre 

as crises dos personagens e as do mundo atual. Mann é ainda mais reservado nos limites do 

capítulo analisado. Contudo, em sua obra toda, Mann deixa sua inibição religiosa e entra na luta 

pelo cristianismo e pela humanidade, especialmente com o surgimento do poder “antidivino” 

do fascismo. Em seu discurso sobre Deus, Mann enfatiza a dimensão humana da religiosidade 

e a religiosidade como manifestação de humanidade. Segundo Karl-Josef Kuschel, que analisa 

a obra de Thomas Mann: 

Seu novo humanismo é novo justamente pelo fato de reconhecer as camadas 

profundas da natureza humana, assumi-las e transformá-las, de modo a propi-

ciar uma conciliação entre humanidade e religiosidade. Com isso, a posição 

de Thomas Mann representa até hoje um desafio à cultura eclesiástica que 

menospreza o humanismo, mas também à cultura secular que recalca a religi-

osidade. (KUSCHEL, 1999, p. 207). 

Kuschel conclui que é possível fazer literatura a respeito de Deus: 

grandes escritores do século XX demonstram que não apenas o discurso sobre 

a transcendência, [...] mas também o discurso sobre o Deus transcendente 

pode sobreviver no espaço da literatura, sem que Deus deixe de ser Deus; e 

sem que a literatura deixe de ser arte e acabe incorrendo em um tom edificante, 

de piedade leviana e de propaganda religiosa. Note-se que o discurso sobre 

Deus assume em cada escritor um perfil próprio, pessoal e individual, alimen-

tado por fontes espirituais próprias. (KUSCHEL, 1999, p. 215). 

Não podemos aplicar estas palavras diretamente à obra de Scliar e de Rivers, entre-

tanto. Enquanto Rivers faz “propaganda religiosa” de sua crença conservadora, Scliar fica no 

outro extremo com uma crítica sarcástica a qualquer religiosidade. 
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3.6 BÍBLIAS DE ESTUDO 

Nesta segunda amostra das leituras brasileiras, examinaremos as notas explicativas 

inseridas nas bíblias de estudo disponíveis ao leitor brasileiro.  

Na seção anterior, vimos obras que buscam novos sentidos para o texto original; pas-

samos agora à análise de obras que se prendem à “correta” interpretação do texto bíblico. Em-

bora as bíblias de estudo caminhem na direção oposta, tentando fechar o leque de leituras san-

cionadas, o exame destas obras fornece pistas interessantes para a história da leitura de Gênesis 

38, pois os seus paratextos denunciam as práticas de leitura de cada comunidade em seu olhar 

diferenciado quanto ao mesmo texto bíblico.346  

3.6.1 Considerações iniciais 

Convém iniciarmos definindo o que é uma bíblia de estudo. Uma “bíblia de estudo” é 

uma obra que apresenta uma versão do texto bíblico (própria ou já disponível à parte) acompa-

nhada por quadros e notas que visam explicar e aplicar o texto ao mundo do leitor. (FERREIRA, 

2012, p. 219). A metatextualidade é o modo discursivo prevalente nestes materiais bíblicos, ou 

seja, estas inserções se caracterizam como “comentários oficiais” aprovados pelo editor. Em 

geral, as notas com comentários são inseridas no rodapé; contudo, em poucos casos, as notas 

são laterais ou inseridas entre trechos textuais, como veremos mais adiante. Os quadros temá-

ticos, mapas e tabelas informativas costumam ser posicionados no meio do texto bíblico. Algu-

mas edições também incluem anotações de intertextualidade, que são referências a outras pas-

sagens do texto sacro sobre o mesmo assunto, ou a tópicos explicados em glossário à parte. 

Finalmente, às vezes a edição traz um texto introdutório a cada livro da coleção bíblica.  

Por meio destes paratextos,347 o leitor é orientado em sua leitura. (GENETTE, 2009). 

A influência dos paratextos, em especial das notas, é tão forte que virou anedota comum dos 

estudiosos afirmar que a Bíblia em nossa língua é lida da esquerda para a direita; a Bíblia He-

braica, da direita para a esquerda; já as bíblias de estudo, de baixo para cima. Obviamente, como 

demonstraremos, o discurso não é monolítico, mas varia bastante de acordo com a ideologia da 

editora e dos comentaristas envolvidos nos paratextos. (STAHLBERG, 2008, p. 65). 

                                                 
346 Ao se transformarem em paratextos, as práticas de leitura da comunidade se sacralizam, passando a ser um 

instrumento da obra gerada para conduzir o leitor à interpretação desejada. Chartier designa estes instrumentos 

como “protocolos de leitura”. Agradeço ao prof. Anderson Lima a valiosa contribuição nessa observação. 

347 Estas obras também incluem outros paratextos que são comuns às diversas edições atuais do texto bíblico: 

divisão do texto em capítulos, seções (perícopes) e versículos, subtítulos para cada perícope e indicação de corre-

lações intertextuais. 
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O mercado das bíblias de estudo 

A primeira bíblia de estudo do mundo foi a Geneva Bible. Publicada em 1560, esta 

bíblia dominou o mundo anglófono por boa parte dos séculos 16 e 17, e teve 140 impressões 

até 1640. Ela “incluía notas marginais que explicavam o texto bíblico com a coerência doutri-

nária da Teologia Reformada” (BÍBLIA DE ESTUDO DE GENEBRA, 2009, p. xi). Também 

foi a primeira bíblia em inglês a usar divisão de versículos.348 

As bíblias de estudo perderam bastante do seu lugar no mercado editorial até o início 

do século 20. Em 1917, o lançamento da segunda edição da Scofied Reference Bible reacendeu 

este nicho de mercado com suas inúmeras notas de rodapé que propagavam o sistema teológico 

dispensacionalista.349 Lentamente, o cenário começou a mudar, explodindo após a publicação 

da NIV Study Bible em 1985 pela editora Zondervan. Em dez anos já havia sete opções dispo-

níveis; nas duas décadas seguintes o número explodiu para a casa das centenas. O mercado 

editorial brasileiro reproduz a situação, como podemos ver na interessante análise de Leonildo 

Campos: 

A competitividade, no entanto, nesse mercado, força os produtores à raciona-

lização de seus custos de produção, a promover uma diferenciação em seus 

produtos, a fim de que a Bíblia (como um produto qualquer) se acomode den-

tro das leis de mercado – levando-se em consideração as necessidades e dese-

jos dos seus consumidores.  [...] 

 

A diversidade dos produtos oferecidos torna-se uma resposta criativa das en-

tidades fornecedoras de bíblias, que procuram descobrir nichos, oferecendo a 

diferentes segmentos produtos com valores agregados: Bíblia de estudos; Bí-

blia para adolescentes; Bíblia para a mulher; Bíblia escatológica; Bíblias com 

edições especiais. Enfim, uma quantidade de bíblias cuja diversidade não con-

segue esconder a padronização de produtos, sem perder de vista a segmenta-

ção do mercado.     (CAMPOS, 2012, p. 50-51) 

Algumas bíblias de estudo estão fortemente vinculadas a uma tradição interpretativa 

ou a um grupo religioso (por exemplo, a Bíblia de Genebra, a Bíblia Sagrada com Reflexões 

                                                 
348 Outras bíblias de estudo (ou seja, bíblias com notas explicativas) apareceram logo após, como a Bíblia dos 

Bispos (1568) e a Bíblia Rheims-Douay (1610). A famosa bíblia King James Version foi publicada em 1611 como 

uma intensiva revisão da Bíblia dos Bispos, com boa influência da Bíblia de Genebra. Não teve notas explicativas 

e só ultrapassou o domínio da Geneva Bible na segunda metade do século 17. (FREEDMAN, 1992, v. 6, p. 822-

824; v. 2, p. 962-963). 

349 Hoje chamada de Scofield Study Bible, sua primeira edição foi publicada em 1909 pela Oxford University, 

usando como texto bíblico a King James Version, com um sistema de referências cruzadas. A obra foi revisada 

pelo autor (C. I. Scofield) em 1917, adicionando notas explicativas. Após ser revisada por um comitê em 1967, foi 

publicada como New Scofield Reference Bible. (FREEDMAN, 1992, v. 6, p. 828-829). Foi esta edição que foi 

publicada em português em 1983 pela Imprensa Batista Regular do Brasil, usando o texto bíblico da versão Al-

meida Revista e Corrigida, com o título Bíblia Sagrada: com as referências e anotações do dr. C. I. Scofield. No 

entanto, é mais conhecida simplesmente como a Bíblia de Scofield. 
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de Lutero) ou a um líder específico de um grupo (em geral, nestes casos, de uma denominação 

evangélica; como a Bíblia Apostólica ou a Bíblia... R. R. Soares). No entanto, percebemos tam-

bém a proliferação de bíblias com os paratextos de um autor atual de renome sem vínculos 

denominacionais explícitos (como Max Lucado); ou, ainda, com paratextos de um autor histó-

rico (como Matthew Henry). Além disso, há bíblias temáticas (apologética, arqueológica, con-

selheira, etc.) e bíblias para funções específicas (pregador, guerreiro, expositor, etc.). Prolife-

ram ainda as bíblias voltadas para gêneros (como a Bíblia de Estudo Devocional do Homem e 

a Bíblia da Mulher) e faixas etárias específicas (como a Bíblia Extreme Teen e a Bíblia da 

Vovó). Mas, mesmo nestes nichos, há uma disputa acirrada pela atenção do leitor: há mais de 

uma dúzia de bíblias voltadas para as mulheres crentes adultas, o que provavelmente indica que 

há grande procura deste público. Há um grande número de bíblias traduzidas, mas também 

temos muita produção literária nacional. Em alguns casos, em vez de traduzir um projeto pronto 

(como a Bíblia Aplicação Pessoal), as editoras nacionais inovam produzindo uma bíblia de 

estudo nacional com textos traduzidos de autores estrangeiros, geralmente a partir de livros já 

disponíveis em português (como a Bíblia Perguntas e Respostas).  

De fato, a variedade atual é imensa. A Tabela 9 apresentada no Anexo B registra o 

levantamento destas obras no mercado brasileiro. A fenomenal diversidade exige que o com-

prador interessado leve em consideração os aspectos gráficos (como cor da capa e diagramação 

do texto), a versão usada para o texto bíblico e, principalmente, a linha teológica dos autores 

responsáveis pelos paratextos. O mercado parece estar saturado de opções, o que torna difícil a 

escolha do leitor. 

A partir do levantamento feito, a análise dos dados demonstra, em primeiro lugar, que 

a oferta de obras tem crescido significativamente no Brasil, em especial após a virada do milê-

nio, como vemos no Gráfico 1 a seguir. Dentre as 123 obras levantadas, o pico de publicação 

foi em 2014, com 15 novas bíblias de estudo lançadas. É uma tendência estranha diante da 

razoável recessão econômica do país nesta época, que perdeu sua posição internacional de sé-

tima maior economia do mundo em 2011. O movimento editorial possivelmente se justifica, 

primeiramente, pela recente ascensão de milhões de brasileiros à classe média, por meio dos 

programas de inclusão social do governo. Em segundo lugar, sugerimos que se justifica pelo 

impacto dos dados do censo de 2010 do IBGE, anunciados em meados de 2012. O censo revela 

um crescimento de 61% dos evangélicos em 10 anos, que chegaram a mais de 42 milhões de 

brasileiros, projetando um forte mercado consumidor para as bíblias de estudo. O censo de 2010 

também declara que há forte predominância de mulheres no meio evangélico (23,5 milhões, 
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contra 18,8 milhões de homens), o que justifica a intensa oferta de bíblias para o segmento 

feminino, na busca pelo domínio deste mercado crescente. 

 
Gráfico 1 – Total de lançamento de bíblias de estudo no Brasil por ano  

 

 

Em segundo lugar, o Gráfico 2 comprova que a versão Almeida Revista e Atualizada 

(ARA) domina o mercado editorial com 32 obras, seguida de perto pelas versões Nova Tradu-

ção na Linguagem de Hoje (NTLH) e Nova Versão Internacional (NVI), com 25 obras cada, e 

pela Almeida Revista e Corrigida (ARC), com 24 obras. Outras quatro versões de Almeida 

disputam o mercado com 14 obras no seu total: a Almeida Século XXI (A21), a Almeida Cor-

rigida e Fiel (ACF), a Almeida Edição Contemporânea (AEC) e a Nova Almeida Atualizada 

(NRA). Esta última versão foi lançada parcialmente pela Sociedade Bíblica do Brasil (só o NT) 

e tende a substituir a ARA. As 10 obras remanescentes utilizam traduções próprias.350 O levan-

tamento demonstra claramente o predomínio das versões da “família” Almeida (54% das obras) 

em suas diferentes versões, o que sugere uma posição conservadora do leitor evangélico brasi-

leiro, ao rejeitar as novas opções de tradução disponíveis. 

                                                 
350 O leitor atento perceberá que o total das obras mencionadas por versão (32+25+25+24+14+10 = 130) excede o 

total das bíblias registradas no levantamento (123). A diferença de sete obras se deve ao fato de que cinco delas 

foram publicadas em duas versões (quatro obras na ARA e na ARC; uma na ARA e na NTLH) e uma última (a 

Bíblia da Mulher) foi publicada em três versões (ARA, ARC e NTLH). 
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Gráfico 2 – Total de bíblias de estudo por versão do texto bíblico 

 

 

Em terceiro lugar, o Gráfico 3 corrobora o amplo domínio de mercado da Sociedade 

Bíblica do Brasil (SBB), com 48 obras publicadas (39%). Das 27 editoras que disputam o mer-

cado, 16 publicaram apenas uma obra; outras 5 publicaram de duas a cinco obras. Depois da 

SBB, as editoras mais agressivas na publicação de bíblias de estudo são, em ordem decrescente, 

a Mundo Cristão (11 obras), a CPAD (10 obras), a Vida (8 obras) e, empatadas com 6 obras 

cada, a Central Gospel e a Hagnos. As obras destas editoras são mais voltadas ao público pen-

tecostal e neopentecostal, o que justifica sua diversidade. Em contrapartida, as editoras vincu-

ladas aos evangélicos históricos lançam poucas opções de bíblias de estudo. A grande exceção, 

como já indicada, é a SBB, que faz parcerias com diversas entidades de diferentes ênfases reli-

giosas (quer evangélicos ou católicos) para a publicação de obras para nichos específicos do 

mercado brasileiro.  
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Gráfico 3 – Total de bíblias de estudo por editora 

 

Finalmente, o levantamento também permite a constatação de que temos 48 obras se-

guramente produzidas nacionalmente, com outras 6 possíveis.351 Das 123 obras consultadas, 69 

são certamente traduções de obras estrangeiras, em geral norte-americanas. Constatamos ape-

nas três obras traduzidas do espanhol e duas (católicas) do francês. Concluímos que há grande 

influência do mercado editorial norte-americano sobre o brasileiro, com contínuo interesse do 

público evangélico pelas “novidades” de lá. Isso se justifica pelas raízes dos grupos evangélicos 

brasileiros, os quais, de uma forma ou de outra, procedem quase todos, em última instância, de 

uma matriz norte-americana ou do trabalho de missionários norte-americanos que vieram ao 

Brasil.352 

Após estas considerações sobre o mercado editorial brasileiro, apresentamos na pró-

xima seção as nossas considerações sobre as leituras específicas da narrativa de Judá e Tamar. 

A análise das leituras 

Em nossa análise dos paratextos a seguir, não foi possível averiguar todas as possibi-

lidades de bíblias indicadas no levantamento realizado. Concentramos nossa pesquisa em edi-

ções representativas de cada segmento religioso.353 Para essa pesquisa, categorizamos as obras 

                                                 
351 A determinação desta informação exige, em diversos casos, consulta às editoras que as publicaram, pois a 

informação não é disponibilizada na própria obra. Isso sugere que a obra é produzida nacionalmente, mas não é 

possível fazer essa afirmação com certeza. 

352 As exceções geralmente se limitam ao protestantismo de imigração, que se restringiu ao sul do país. 

353 Esta segmentação religiosa da tradição judaico-cristã segue um padrão já estabelecido no estudo do campo 

religioso brasileiro. A distinção entre os grupos pentecostais e neopentecostais não é fácil, devido às diferentes 

categorizações sugeridas pelos sociólogos da religião. A mais usual é feita cronologicamente, considerando como 
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nos seguintes segmentos: judaico, ecumênico/católico, evangélico histórico, pentecostal e ne-

opentecostal; incluímos também exemplares voltados a um nicho específico: mulheres cristãs 

adultas.  

Além disso, focamos apenas nas notas de rodapé explicativas e nos quadros adicionais 

apostos ao texto de Gênesis 38. Uma vez que o espaço para notas é limitado nestas edições, é 

bastante relevante a seleção dos comentários que devem ser inseridos. Quase sempre as notas 

de rodapé indicam em negrito a quais versículos se refere o comentário; em alguns casos, iden-

tifica-se também a expressão ou o trecho textual referente em negrito ou itálico. No Anexo C, 

apresentamos as imagens registradas das obras consultadas. 

Diferindo da metodologia usada para a análise dos três romances que atualizam a his-

tória de Judá e Tamar (seção 3.5), apresentamos aqui primeiramente os resultados globais da 

nossa análise, uma vez que o corpus estudado é volumoso. Depois das considerações mais ge-

rais, selecionamos notas específicas de cada obra para exemplificação e comentários.  

Assim, em nossa análise da leitura judaico-cristã da narrativa de Judá e Tamar, exami-

namos quatro obras judaicas e quinze bíblias de estudo. A que conclusões chegamos? 

A Tabela 7 a seguir sumariza a quantidade de notas por bíblia de estudo referentes a 

Gênesis 38 e as ênfases principais observadas. Quando há inserção de quadros explicativos, 

foram contabilizados como uma nota cada. No caso da Bíblia de Estudo do Expositor, embora 

ela não apresente notas de rodapé, contabilizamos cada comentário inserido dentro do texto.354 

As notas são classificadas em múltiplas categorias, por isso a soma destas quantidades pode 

ultrapassar o total de notas de cada obra. A Tabela 6 apresenta as categorias usadas para a 

classificação das notas:  

Categoria Elementos da categoria 

Enc. Cult. notas relativas à enciclopédia cultural pressuposta; explicam termos geográficos ou costumes so-

ciais e históricos 

Gramat. notas gramaticais; explicam expressões textuais e/ou termos difíceis 

Moral notas com juízo moral sobre os eventos ou os personagens e aplicação ao leitor moderno 

Tradição notas que se embasam em fontes extrabíblicas, ou seja, obras da história de leitura do texto, como 

comentários  

Tabela 6 – Categorias de notas explicativas 

                                                 
grupos neopentecostais os movimentos surgidos no Brasil após a década de 1970. As características dos movi-

mentos neopentecostais são a ênfase na batalha espiritual contra o diabo e os demônios, o extensivo uso da mídia 

de massa, a teologia da prosperidade e o usual líder carismático; já os movimentos pentecostais se caracterizam 

pela ênfase na atuação poderosa do Espírito Santo, na capacitação divina dos participantes com dons extraordiná-

rios (o “batismo com o Espírito Santo”), na cura divina (e consequente contemporaneidade dos milagres) e na vida 

em santidade (imposições morais rígidas quanto aos costumes dos participantes). 

354 Veja mais adiante a análise desta obra específica. 
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Obra analisada Total Enc. Cult. Gramat. Moral Tradição 

A Torá Viva 24 11 46% 8 33% 0 0% 10 42% 

Torá: a Lei de Moisés 12 4 33% 5 42% 2 17% 4 33% 

Torá-Rashi 42 5 12% 31 74% 0 0% 23 55% 

Torati 10 5 50% 3 30% 10 100% 0 0% 

Bíblia de Jerusalém 11 3 27% 8 73% 0 0% 0 0% 

Bíblia Tradução Ecumênica 22 18 82% 4 18% 0 0% 0 0% 

Bíblia Pastoral 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 

Bíblia de Estudo de Genebra 17 11 65% 8 47% 3 18% 0 0% 

Bíblia de Estudo Almeida 13 10 77% 5 38% 1 8% 0 0% 

Bíblia Shedd 6 2 33% 0 0% 5 83% 0 0% 

Bíblia de Estudo MacArthur 13 11 85% 2 15% 5 38% 0 0% 

Bíblia de Estudo Pentecostal 4 3 75% 0 0% 2 50% 0 0% 

Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal 6 4 67% 0 0% 4 67% 0 0% 

Bíblia de Estudo Matthew Henry 12 7 58% 1 8% 8 67% 0 0% 

Bíblia de Estudo do Expositor 20 5 25% 5 25% 9 45% 1 5% 

Bíblia Apostólica 4 0 0% 0 0% 4 100% 0 0% 

Bíblia de R. R. Soares 1 1 100% 0 0% 1 100% 0 0% 

Bíblia da Mulher 5 5 100% 0 0% 1 100% 0 0% 

Bíblia de Estudo Desafios de Toda Mulher 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 

Tabela 7 – Categorização das notas a Gênesis 38 nas obras analisadas 

 

A análise feita, que esta tabela resume bem, nos permite algumas considerações e in-

ferências importantes sobre a relação entre os editores e os leitores destas obras.  

Primeiramente, as obras judaicas são mais explícitas quanto às tradições usadas para 

interpretar o texto bíblico. As demais vertentes religiosas não costumam fazer referências a 

obras anteriores. Encontramos uma exceção na Bíblia de Estudo do Expositor, que cita um 

comentário de Lutero sobre a narrativa. É possível que isso também se encontre em algumas 

bíblias de estudo específicas (como a Bíblia de Estudo da Reforma ou a Bíblia Sagrada com 

Reflexões de Lutero), mas a tendência predominante das bíblias cristãs é a ausência destas re-

ferências. Isso permite sugerir uma forte diferença entre o leitor judaico e o leitor cristão: o 

primeiro se fundamenta em suas tradições religiosas, construindo sua leitura a partir do que os 

seus líderes do passado comentaram sobre o texto; o segundo tende a ignorar o passado, preo-

cupando-se apenas com os comentários dos expoentes atuais de seu grupo religioso.  

Em segundo lugar, observamos também uma diferença quanto ao número de notas. As 

obras judaicas são mais detalhistas, buscando explicar cada aspecto do texto (primeiras duas 

categorias), sem deixar de valorizar a tradição. Embora a obra Torá: a Lei de Moisés tenha um 

total menor, suas notas são mais extensas. A exceção é a obra Torati, que tem um perfil bem 

mais devocional. Assim, em quantidade total de notas (ou extensão), as obras judaicas encon-

tram poucas rivais: a Bíblia de Jerusalém (católica) e a Bíblia de Estudo de Genebra (evangélica 
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histórica). Embora a Bíblia de Estudo do Expositor apresente número similar de notas intratex-

tuais, sua ênfase está na categoria “Moral”. O leitor destas obras judaicas, portanto, é um estu-

dioso que se compraz em entender todos os pormenores da narrativa; faz parte de sua leitura 

perceber o sentido oculto dos termos usados e sua relação com a história contada. O leitor das 

obras cristãs (exceto pelas duas citadas acima) não encontra muitas notas gramaticais; isso su-

gere que o mercado editorial assume que este leitor não se interessa por estas questões exegéti-

cas e textuais. 

Isso se torna especialmente interessante ao nos depararmos com uma narrativa bíblica, 

como é o caso dessa pesquisa. Usualmente, os protestantes históricos dão preferência aos textos 

com um discurso mais propositivo; daí sua predileção pelas cartas paulinas. São os protestantes 

pentecostais e neopentecostais que preferem os textos narrativos, porque estes descrevem as 

experiências vividas pelo povo de Deus. Assim, a pouca quantidade de notas explicativas refe-

rentes à narrativa de Gênesis 38 contradiz essa ênfase, revelando o possível embaraço dos edi-

tores diante do “escândalo” da narrativa. Este dado quantitativo precisa ser verificado nova-

mente pela comparação dos aportes apresentados a outras narrativas bíblicas, o que não é o 

objeto dessa pesquisa. 

Em terceiro lugar, diversas obras não demonstram a menor preocupação de explicar 

ao leitor a enciclopédia cultural pressuposta pelo texto (nem as expressões e termos difíceis, 

como vimos), preferindo usar o espaço de anotações para alcançar outros objetivos. Percebemos 

que há uma tendência mais exegética e cultural nas obras judaicas, católicas e evangélicas his-

tóricas, diferindo bastante das obras dos grupos pentecostais e neopentecostais, que estão inte-

ressadas em outros aspectos da leitura, como o suporte às questões doutrinárias e à exortação 

moralizante (veja a seguir). Nisso se confirma a análise feita por J. Ferreira quanto à Bíblia de 

Estudo Pentecostal: 

Com o surgimento das bíblias de estudo, a situação começa a mudar. Agora o 

texto bíblico traz junto de si paratextos que procuram direcionar seu sentido. 

Do ponto de vista teórico e prático, o leitor é alvo de coerção sob uma leitura 

que é voltada a determinados fins. [...] Por sua vez, a preocupação intensa com 

a formação pentecostal do leitor produz prejuízos. Entre eles, o sacrifício do 

caráter narrativo do texto bíblico, exemplificado neste estudo pela divisão in-

justificada de dois blocos, formando um terceiro, a fim de enfatizar um aspecto 

doutrinário. E a quase ausência de notas explicativas de cunho gramatical, his-

tórico e social sobre o texto e os costumes das sociedades nele representadas, 

em prol da ênfase em questões doutrinárias. (FERREIRA, 2012, p. 225) 

Em quarto lugar, notamos que, nas obras analisadas, existem anotações de caráter mo-
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ralizante em todos os segmentos, com exceção do católico. No entanto, elas se tornam predo-

minantes e bem mais incisivas nas obras pentecostais e neopentecostais. Por que isso acontece? 

Como mencionado acima, estes grupos evangélicos são decisivamente focados nos aspectos 

pragmáticos da interpretação bíblica. Há pouco interesse pela forma do texto, ou pelos detalhes 

“de cunho gramatical, histórico e social”, como afirmou Ferreira. Também não veem proveito 

em salientar a história de leitura do texto, com referências à sua tradição interpretativa. O des-

taque fica sempre no aspecto prático da vida cristã. Mesmo as ênfases em questões doutrinárias 

destes grupos, quando surgem, são ligadas ao pragmatismo.355 Dessa forma, a característica 

predominante das notas e quadros explicativos destes grupos está na aplicação pessoal do con-

teúdo lido no texto bíblico. É exatamente essa aplicação pessoal bem direcionada a nichos es-

pecíficos do público leitor que permite a publicação de tantas bíblias diferentes. Uma vez que 

o texto bíblico em si sofre pouquíssima variação de uma tradução para outra, são os paratextos 

que fazem toda a diferença. A grande maioria das bíblias analisadas pertencem aos segmentos 

pentecostal e neopentecostal, pois cada crente precisa destes auxílios hermenêuticos para pros-

seguir em sua jornada religiosa. É o que conclui o estudioso católico J. Konings: 

Enquanto nas Igrejas protestantes históricas – como na católica e na ortodoxa 

– existe a prática da leitura de perícopes litúrgicas, nas Igrejas de tipo pente-

costal o uso bíblico é preponderantemente individual. Cada pessoa é suposta 

ser assíduo leitor da Bíblia, enquanto o uso no culto se restringe a uns poucos 

versículos interpretados pelo pastor ou predicador. Nas Igrejas neopentecos-

tais, a Bíblia é apenas um pretexto para uma pregação extremamente seletiva, 

em meio a um culto dedicado a efeitos carismáticos (curas, falar em línguas 

etc.). (KONINGS, 2003, p. 227). 

Ou seja, na realidade pentecostal e neopentecostal o texto bíblico perde cada vez mais sua im-

portância diante dos paratextos que devem guiar a leitura devocional do crente. Portanto, con-

cluímos que a predominância das notas moralizantes é intencional, pois os editores destas bí-

blias querem formar o seu leitor de acordo com a ideologia específica de seu grupo religioso. 

Outro elemento característico que os editores das bíblias de estudo voltadas a estes 

dois segmentos julgam necessário acrescentar é o quadro de destaque de personagens bíblicos. 

Frequentemente o personagem bíblico é estereotipado, em geral exaltando as suas virtudes. No 

caso específico de Judá e Tamar nesta narrativa, contudo, a tendência é de apresentá-los como 

exemplos a não serem seguidos, com o comentário abonador no final de que Deus pode usar 

até gente pecadora assim. Essa construção de modelos positivos e negativos reforça a formação 

                                                 
355 Veja em nota anterior a breve caracterização feita das ênfases dos grupos pentecostais e neopentecostais. 
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prática do leitor, indicando o que ele deve ou não deve fazer em sua vida. Como apoio adicional, 

muitas bíblias vinculadas a estes grupos trazem pequenos textos ou frases de famosos crentes 

(quer líderes ou escritores), quase sempre de cunho bastante prático, que também servem como 

paradigma comportamental para o leitor. Neste sentido, percebemos uma forte diferença em 

relação aos quadros inseridos nas bíblias de grupos evangélicos históricos, pois o foco destes é 

na explicação de conceitos doutrinários e teológicos, com pouca aplicação prática. Isso se jus-

tifica pela conhecida ênfase destes grupos na construção do conhecimento intelectual dos seus 

membros, com a pressuposição de que este correto conhecimento (ortodoxia) levará à correta 

prática cristã (ortopraxia). 

Ainda em relação a essa abordagem moralizante, cumpre notar que ela representa tam-

bém a imposição dos conceitos ideológicos e dos valores morais e religiosos do leitor moderno 

sobre uma narrativa antiga. Quando a narrativa é interpretada em seu valor superficial (o texto 

literal), surgem leituras distorcidas, pois é desconsiderada a enciclopédia cultural que predeter-

mina a mensagem e leva à sua compreensão. Embora o texto bíblico seja lacônico, como vimos, 

e se abra ao preenchimento diverso das suas lacunas, é a enciclopédia cultural pressuposta e a 

análise gramatical do texto que permitem discernir quais são as leituras mais corretas do texto. 

Neste sentido, ao desarmar o leitor pela omissão de notas explicativas quanto ao contexto his-

tórico e social e ao sentido de expressões, e, ao mesmo tempo, ao privilegiar as notas morali-

zantes de aplicação pessoal, as bíblias de estudo vinculadas aos grupos pentecostal e neopente-

costal tiram do leitor a responsabilidade e a capacidade de interpretar corretamente o texto em 

sua leitura individual, condicionando-o a depender da interpretação autorizada pelo líder do 

grupo religioso e a seguir acriticamente as diretivas práticas derivadas do texto. 

Finalmente, é necessário ainda considerarmos se a diversidade de opções ajuda ou 

atrapalha o leitor. Entendemos que se aplicam às múltiplas opções de bíblias de estudo as mes-

mas considerações que se costumam fazer sobre a pluralidade de traduções do texto bíblico. 

Isto é, a pluralidade é geralmente benéfica porque ajuda o leitor a perceber diferentes ângulos 

de aproximação ao texto lido, encorajando-o a afiar o seu discernimento sobre as opiniões en-

contradas. As obras que inserem notas explicativas nas categorias da enciclopédia cultural e da 

gramática textual ajudam o leitor a compreender melhor a narrativa. Em geral, estas notas difi-

cilmente se contradizem nas diversas bíblias de estudo; diferem em sua presença ou não, sua 

extensão e sua clareza. Já as notas referentes às tradições interpretativas ou às exortações morais 

derivadas do texto podem diferir bastante entre as obras consultadas; isso pode gerar problemas 

do ponto de vista pastoral, pois o leitor que consulta obras diferentes pode ficar confuso quanto 
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às divergências encontradas. O leitor mais simples tende a extrapolar a autoridade divina nor-

malmente atribuída ao texto bíblico, aplicando-a também às notas explicativas encontradas. Ou 

seja, por um lado, a pluralidade de comentários (nas notas e quadros explicativos) é benéfica 

porque permite a comparação e o julgamento do conteúdo apresentado. Por outro lado, pode 

gerar confusão no leitor mais incauto que não sabe julgar entre as opções disponíveis. Estas 

opções não têm o mesmo valor, porque  

a cultura institucional nos predispõe a uma recepção particular do texto. […] 

Quer dizer que cada época constitui seus modelos e seus códigos narrativos e 

que no interior de cada momento existem códigos diversos, segundo os grupos 

culturais. (GOULEMOT, 2011, p. 113). 

Isso significa que o leitor recebe nos paratextos uma lente ideológica com sugestões 

de como ele pode ler e aplicar o texto bíblico ao seu mundo. Por isso ele precisa se ater aos 

paratextos sancionados por sua comunidade leitora, pois não há garantias fora do grupo que 

origina os comentários (ou os endossa) de que estes serão corretamente compreendidos e assi-

milados pelo leitor. Como explica Konings: 

A palavra produz um efeito, o texto cria um círculo de pessoas que o leem/ou-

vem e, inevitavelmente, o interpretam, não só em pensamento como também 

em ações. É neste círculo que o texto, por um entendimento teórico-prático 

comum, no processo de canonização implícita ou explícita, é reconhecido 

como expressão autoritativa e orientadora para sua práxis: “normado” pela 

(inspirada) comunidade de fé, o texto se torna “normante” para a práxis da 

comunidade. Essa comunidade entendeu no texto o sentido que ela desejava 

transmitir: por isso conservou o texto e o transmitiu. Ora, este sentido está 

indissoluvelmente ligado à práxis da comunidade. Ela conserva o texto en-

quanto texto de sua práxis, letra do seu cantar, partitura de sua sinfonia. Fora 

da comunidade e de sua práxis que interpreta o texto – como o músico inter-

preta a partitura tocando-a e só assim faz existir a melodia –, não se pode 

garantir que o texto suscite o sentido em razão do qual ele foi conservado e 

transmitido.  (KONINGS, 2003, p. 223) 

Tal como com o texto bíblico, os comentários das bíblias de estudo são “normados” e 

“normantes” para a comunidade da fé. Eles funcionam bem dentro daquela cultura institucional, 

mas provavelmente provocarão dúvidas e questionamentos em outros grupos. 

Passemos, finalmente, à investigação das obras específicas escolhidas, categorizadas 

por segmento religioso.  

3.6.2 Obras judaicas 

Analisamos inicialmente obras judaicas, disponíveis no mercado editorial atual, que 

podem ser comparadas às “bíblias de estudo” usadas no meio cristão. Obviamente, estas obras 
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judaicas não incluem o Novo Testamento. De fato, as quatro obras selecionadas se limitam à 

Torá (os cinco livros de Moisés, que as bíblias cristãs denominam de Pentateuco). São elas: A 

Torá Viva, a Torá: Lei de Moisés, a Torá-Rashi e a Torati. A obra não religiosa de André 

Chouraqui não foi incluída na análise porque não tem circulação efetiva nas comunidades reli-

giosas; fica mais difícil determinar sua comunidade leitora. 

A Torá Viva 

O livro A Torá Viva (2014) já foi apresentado na seção 1.1.1, pois usamos a sua tradu-

ção para as comparações iniciais. Agora atentaremos para as 24 notas de rodapé referentes a 

Gênesis 38 (Figuras 1 a 7 do anexo C). Além das usuais notas explicativas de termos geográfi-

cos e costumes históricos, há inserção de comentários baseados na tradição interpretativa ju-

daica. Seguem abaixo exemplos:  

38.1 Chirá. Ele era o capataz dos pastores de Judá (38:12; Tsava’at Yehudá 

8:1). Da expressão, “seu nome era Chirá”, vemos que ele era uma pessoa ín-

tegra. Há uma tradição que sempre que a expressão, “seu nome era”, precede 

o nome da pessoa, é porque se trata de alguém íntegro (Bamidbar Rabá 10; 

Ester Rabá 6:2). 

 

38.2 Shua. [...] A expressão, “seu nome era Shua” poderia indicar que ele era 

um homem íntegro (Sechel Tov; ver 38:1). Alguns dizem que ele era o rei de 

Adulam (Tsava’at Yehudá 8:2). 

 

38.6 Tamar. [...] Uma vez que está escrito “seu nome era Tamar”, vemos que 

ela foi uma mulher íntegra. Alguns dizem que ela era de Aram Naharaim 

(Tsava’at Yehudá 10:1; Yov’lot 41:1). 

 

38.9 deixava a semente cair... Daí são derivadas todas as discussões referen-

tes ao controle da natalidade e masturbação (Yevamot 34b; Nidá 13a; Bereshit 

Rabá 85). 

 

38.24 queimada. [...] Alguns dizem que Judá a estava punindo para enfatizar 

a moralidade dos israelitas (Yov’lot 41:17), ou como desagravo (Tsava’at 

Yehudá 12:5). De acordo com outras fontes, “queimar” aqui denota marcar a 

fogo e não uma pena de morte (Tur).   (A TORÁ VIVA, 2014, p. 187-194) 

Os paratextos acrescentam informações provenientes dos clássicos comentários de ra-

binos e estudiosos judaicos, e até de livros apócrifos como o Testamento de Judá (Tsava’at 

Yehudá). Algumas dessas informações impactam a interpretação da história, como a possibili-

dade de Shua ser rei da cidade (daí aumentando mais a percepção do poder de Judá) ou de 

Tamar proceder da terra de Harã (sendo arameia, ela podia ser parente de Abraão e, assim, não 
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seria das nações cananitas repudiadas por Israel).356 Como vimos, o texto de Gênesis 38 não 

sinaliza esta possível origem e a suposição mais provável do leitor é de que Tamar seja cananita. 

Aqui temos um exemplo de uma leitura da narrativa que a amolda à ideologia vigente na co-

munidade leitora, eliminando o escândalo do casamento misto do patriarca Judá e da origem da 

ancestral do rei Davi. No todo, as notas não polemizam nem criticam o comportamento dos 

personagens; de fato, sugerem que diversos deles eram pessoas íntegras.  

Torá: a Lei de Moisés 

Outra obra que usamos na análise das traduções disponíveis foi o livro Torá: a Lei de 

Moisés (2001). Suas 12 notas sobre Gênesis 38 (Figuras 8 a 11 do anexo C) estão razoavelmente 

vinculadas à tradição teológica judaica. Por exemplo: 

2. comerciante – Embora a palavra em hebraico seja Kenaani (Canaanita), o 

Talmud e os exegetas concordam que isso seria impensável para um descen-

dente de Abrahão, concluindo que este termo designa também um comerciante 

destacado. (E) 

 

10. e matou também a ele – O exegeta Rashi atribui a morte de Er e Onán, 

filhos de Judá, ao pecado de terem estes evitado a procriação, propositada-

mente. (vers. 7) O Rabino Ben Azai (princípio do século II) predicava, di-

zendo: “O homem casado que trata de não ter filhos é considerado um assas-

sino!” [...] 

 

18. e veio a ela – Cabe salientar que, da mesma forma que a ingestão de certos 

alimentos era proibida pelas leis da Torá, a prostituição não era proibida na-

quela época (Maimônides, Hilchot Ishut 1,4). O casamento de Jacob com duas 

irmãs é outro exemplo. (E) 

 

26. do que eu – É fácil fazer a apologia do valor do respeito ao próximo, mas 

Tamar é a única entre os seres humanos que teve o valor deste conceito sub-

metido à prova, caminhando conscientemente até as últimas consequências. 

Esta capacidade de Tamar nos mostra sua grandeza de espírito e perfeição. 

Esta história que nos conta a Torá objetiva fazer com que entendamos como 

Judá e Tamar fizeram por merecer que a dinastia do rei David descendesse 

deles. Porque, na essência, eles eram reis que governavam o território mais 

selvagem e difícil de se governar: a si mesmos. (E)    (TORÁ, 2001, p. 110-

113) 

A nota ao v. 2 interpreta o termo cananita como “comerciante”, não pela possibilidade 

de traduzir o termo dessa forma, mas pela impossibilidade teológica de um israelita se associar 

a um cananita. As mortes de Er e Onán são atribuídas ao sexo sem fins procriativos (v. 10), 

                                                 
356 Tanto o Livro do Jubileu (41.1) quanto o Testamento de Judá (10.1), apócrifos tardios não inseridos no cânon 

bíblico, indicam a origem de Tamar em Harã, tornando-a arameia (BAUCKHAM, 1995, p. 314). De fato, 

Bauckham argumenta que os apócrifos a inserem na família de Terá, pai de Abraão.  
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conclusão que também foi assumida por diversos intérpretes cristãos. O comentário ao v. 26 

reconhece o valor de Tamar e sua coragem de enfrentar a situação, mas vai além do esperado 

ao declarar que Judá e Tamar mereceram ser ancestrais de Davi. O comentarista atribui isto ao 

domínio próprio dos dois, mas a narrativa revela claramente que Judá falhou neste aspecto... 

Citando Maimônides, um comentarista judaico clássico do século 12, a nota ao v. 18 supera o 

usual preconceito dos intérpretes quanto à ação de Judá e Tamar, admitindo que a prostituição 

não era proibida naquela época pelas leis da Torá. 

Torá-Rashi 

Ainda outra versão judaica com notas se encontra em português. O primeiro volume 

(Sefer Bereshit) da obra Torá – Rashi foi publicado pela editora Maayanot em 2015. O livro 

apresenta o texto hebraico, sua tradução e, em fonte menor, o texto aramaico de Onkelos.357 

Após um traço divisor, as notas de rodapé explicativas do famoso comentarista judaico Rashi 

– em hebraico e em português – são apostas ao texto bíblico, com posteriores notas de rodapé 

com textos bíblicos aludidos em seus comentários. Rashi é o acrônimo do rabino e estudioso 

francês Shlomo Yitschaki, que viveu no século 11. Seguem exemplos selecionados dentre as 

42 notas referentes à narrativa de Judá e Tamar (Figuras 12 a 16 do anexo C): 

7. Foi mau aos olhos de D’us: Sua maldade era a mesma de Onan: ele emitia 

seu sêmen em vão, como está escrito em relação a Onan: “e matou também a 

ele”; o que significa que, como a morte de Êr ocorrera, assim a morte de Onan 

[pelo mesmo motivo]. Por que Êr fazia isso? Para que Tamar não engravidasse 

e sua beleza fosse prejudicada. {Yevamot 34b} 

 

14. Ela sentou-se na encruzilhada: [Em hebraico: petach enaim, cuja tradu-

ção literal é:] Na abertura dos olhos. Na encruzilhada das estradas no caminho 

para Timná. Nossos Sábios, no entanto, interpretam que “na entrada / petach” 

é uma alusão à residência de nosso patriarca Avraham, a quem todos os olhos 

/ enaim esperavam ver [todas as pessoas ficavam felizes ao vê-lo]. {Sotá 10a} 

 

23. Tentei enviar-lhe este cabrito: Uma vez que Yehudá havia enganado o 

seu pai com o cabrito em cujo sangue ele mergulhou a túnica de Yossef, ele 

também foi enganado em [um episódio envolvendo] um cabrito. {Bereshit 

Rabá 85:9} 

 

24. E queimada: Efraim Makshaá disse em nome de Rabi Meir: ela era a filha 

de Shem, que era um sacerdote, por isto condenaram-na à queima [...] 

 

25. Ela enviou a seu sogro: Não queria envergonhá-lo em público dizendo: 

“É de você que estou grávida” e falou tão somente: “do homem a quem per-

tence isto”. Ela disse: “Se ele admitir por si próprio, que confesse; e se não, 

                                                 
357 O texto aramaico de Onkelos é uma tradução interpretativa do texto hebraico original, com uma explicação 

adicional do texto escrito. A obra foi provavelmente composta no século 1 ou 2, com revisões posteriores. 
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que me queimem, mas não o envergonharei”. Daqui aprenderam nossos Sá-

bios: é preferível que uma pessoa seja lançada a um forno ardente, do que 

envergonhar o seu companheiro em público. {Sotá 10b} 

 

26. Ela está certa: No que ela disse. De mim: Ela está grávida. {Targum 

Onkelos} A partir destes ditos; nossos mestres de abençoada memória inter-

pretaram que naquele momento surgiu uma voz celeste que disse: “De Mim 

[D’us] foi que esta questão proveio. Isto se deu pelo mérito de Tamar ser re-

catada quando estava na casa do seu sogro, e por isso decretei que dela sairiam 

os reis. Meu decreto era que da tribo de Yehudá surgissem os reis de Yisrael. 

[...] 

 

27. E eis que havia gêmeos: A palavra ‘gêmeos’ está escrita com a grafia 

completa [teomim] sendo que, em outro exemplo, [no caso dos gêmeos de Ri-

vcá], a palavra gêmeos está escrita faltante [apenas tomim sem o alef], pois 

uma criança era má, mas aqui, os gêmeos de Tamar eram ambos justos. {Be-

reshit Rabá 85:13}        (TORÁ-RASHI, 2015, p. 361-369, grifos do autor) 

Não é possível revermos nesta pesquisa toda a história da leitura desta narrativa na 

milenar tradição judaica. Contudo, os comentários deste estudioso medieval nos permitem per-

ceber que se dava significado a cada mínimo detalhe do texto (como na nota ao v. 27). Estas 

interpretações geralmente não encontram apoio firme no texto ou em passagens correlatas, e 

em alguns casos são fruto da imaginativa especulação dos comentaristas judaicos. São exem-

plos disso identificar “encruzilhada” (petach enaim) com a residência de Abraão (v. 14) ou 

associar o caráter dos gêmeos à grafia utilizada para descrevê-los (v. 27). A atribuição de “De 

mim” a Javé (v. 26) poderia até se encaixar no contexto (pois, de fato, foi Javé quem preordenou 

que Judá gerasse reis), mas não há base textual para essa afirmação. Ou seja, importou-se um 

conceito teológico deduzido a partir de outras fontes para dentro de um segmento de fala que é 

de Judá, e não de Javé. 

Já o comentário ao v. 7 é plausível, pois infere uma similar punição pelo uso da palavra 

“também”. O mesmo se pode dizer do v. 23, pois há várias outras associações (analisadas an-

teriormente) entre o engano de Judá por Tamar e o engano de Jacó por Judá e seus irmãos. A 

inferência do cuidado de Tamar em não envergonhar Judá (v. 25) também é plausível, ainda 

que não esteja explícita no texto da narrativa.  

Torati 

A obra Torati foi escrita pelo judeu praticante Jorge Dzialowski Diaconescu e publi-

cada pela editora Maayanot em 2007. Sua inclusão em nossa análise se justifica por ser obra de 

um estudioso brasileiro. O livro apresenta o texto bíblico da Torá com notas laterais que co-

mentam e explicam partes do texto. O título Torati significa “Minha Torá” em hebraico e visa 

indicar ao leitor o foco devocional e prático da obra, que é alcançado pela divisão do texto 
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bíblico a ser lido em porções de leitura semanais e diárias (conforme determina o calendário 

litúrgico judaico). Além das notas laterais, cada porção apresenta uma seção de “Mensagens do 

Dia” e um exercício de cunho ético que busca aplicar a mensagem do texto na vida do leitor. 

O dia 60 é designado para a leitura do capítulo 38 de Gênesis, com 10 notas laterais 

(Figuras 17 e 18 do anexo C). Dentre estas, destacamos: 

389 – Er fez algo tão mau que não havia jeito de se arrepender. D’us, então, o 

matou. Quando a maldade é tal que não há condições de se arrepender, o Cas-

tigo Divino vem imediatamente. 

 

391 – Evitar a procriação quem não tem filhos é uma falha grave perante D’us, 

pois Ele nos ordenou crescer e multiplicar. O Homem não pode deixar de que-

rer ter descendência. E não deve protelar a vinda de filhos. 

 

392 – Judá pensou que todo aquele que se casava com Tamar acabava mor-

rendo. [...] Às vezes as pessoas são acometidas de superstições infundadas, 

por não saberem as causas reais dos acontecimentos. 

 

397 – Inicialmente Judá mandou matar Tamar porque ouviu dizer que ela co-

meteu adultério. Graças à esperteza de Tamar, ficou comprovado que ela fez 

a coisa certa e que não deveria sofrer o castigo, e que o errado era o próprio 

Judá. Não se deve julgar as pessoas pelas aparências: deve-se averiguar pro-

fundamente as causas das ações em questão.     (TORATI, 2007, p. 107-108) 

Observa-se facilmente o cunho moralizante e aplicado dos comentários, que diverge 

dos demais comentários judaicos em sua abordagem. A obra analisa o texto em busca de lições 

práticas em consonância com a ideologia do seu grupo religioso. A segunda nota (391), por 

exemplo, indica que o casal erra se escolher ficar sem filhos. A terceira nota se posiciona contra 

as superstições, o que se vincula ao exercício do dia no final da porção de leitura: “Você é 

supersticioso(a)? Analise uma superstição e verifique o fundamento da mesma” (TORATI, 

2007, p. 108). A última nota incluída na citação (397) reconhece a justiça da ação de Tamar e 

o erro de Judá, mas não deixa de encontrar aí uma lição de moral. 

Dentre estas quatro obras judaicas selecionadas, já se percebe com clareza a variedade 

de ideologias e abordagens possíveis ao texto bíblico. Isso ficará ainda mais nítido por meio da 

comparação com as notas produzidas pelos cristãos católicos e protestantes. 

3.6.3 Obras ecumênicas e católicas 

As editoras católicas aderiram há tempo às bíblias de estudo e são as únicas editoras 

que têm produzido obras que se afirmam como ecumênicas. A ênfase geral destas versões bra-

sileiras de obras ecumênicas, porém, se mostra mais próxima da ideologia católica do que da 
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protestante. (CHAGAS, 2010). Para representar este nicho de mercado, selecionamos as se-

guintes bíblias de estudo: a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Tradução Ecumênica e a Bíblia Pas-

toral. Há várias outras opções que não incluímos nesta pesquisa (como a Bíblia Vozes, a Bíblia 

Paulinas, a Bíblia do Peregrino e a Bíblia CNBB), por não apresentarem diferença significativa 

das escolhidas. 

Bíblia de Jerusalém 

Uma das primeiras bíblias de estudo publicadas em solo brasileiro foi a Bíblia de Je-

rusalém, que já analisamos ao compararmos traduções no capítulo 1. As notas de rodapé em 

geral se referem a questões de crítica textual e tradução, ou a explicações sobre o sentido de 

expressões e costumes do texto. Exemplos dentre as 11 notas referentes a Gênesis 38 (Figuras 

19 e 20 no anexo C): 

d) Deus condena ao mesmo tempo o egoísmo de Onã e sua falta contra a lei 

natural e portanto divina do casamento. 

 

g) Tamar, postando-se como prostituta, espera Judá no caminho. Ela é impe-

lida não pela impudícia, mas pelo desejo de ter um filho do sangue de seu 

defunto marido. Sua ação será reconhecida “justa” por Judá (v. 26) e louvada 

por seus descendentes (Rt 4,12). (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 2008, p. 84-85) 

Não se percebe nessas notas nenhum tom moralista; pelo contrário, afirma-se que a 

ação de Tamar é justa e louvável. A nota d, todavia, sugere que a escolha de Onã é contra a lei 

natural e divina, implicitamente dando suporte à interpretação católica posterior (veja mais adi-

ante o comentário sobre o onanismo).  

Bíblia Tradução Ecumênica 

A Bíblia Tradução Ecumênica (TEB) foi publicada pela editora Loyola em 1994, re-

produzindo o modelo da 3ª edição francesa de 1989. A edição original francesa foi produzida 

por estudiosos judaicos, ortodoxos, católicos e protestantes em 1975, passando por diversas 

revisões posteriores. Seu objetivo foi o de inserir comentários que pudessem ser aceitos pelos 

diversos grupos de cristãos e judeus. As 22 notas apostas ao texto em estudo (Figuras 21 e 22 

do anexo C) se revelam explicativas quanto a detalhes históricos e geográficos, ou a questões 

de exegese e da tradução escolhida. Quanto aos aspectos “escandalosos” da narrativa, os co-

mentários são sóbrios e curtos. Seguem abaixo alguns exemplos: 

s. Sobre os cananeus, cf. 10,15-19. Este relato não critica a união de Judá com 

uma mulher cananeia. 

 

e. O texto não se escandaliza com a prostituição, nem com o interesse de Judá 
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por uma prostituta. Tamar age levada pelo desejo de, a qualquer preço, dar um 

filho a seu marido falecido. 

 

j. Ela é mais justa no sentido de que teve mais preocupação que Judá pela 

descendência do patriarca. Em hebr. O termo “justo” significa antes de tudo a 

fidelidade a uma relação ou a um princípio (aqui a necessidade de perpetuar a 

descendência).       (BÍBLIA TRADUÇÃO ECUMÊNICA, 2004, p. 78-79, 

grifo do autor) 

Interessantemente, a nota de rodapé y explica sucintamente que “o gesto de Onan está 

na origem do termo ‘onanismo’”; contudo, não explica o significado do termo nem comenta 

sua atribuição à masturbação. Embora o gesto de Onan tenha sido de coito interrompido, o 

onanismo passou a designar toda ejaculação que não buscava a procriação de filhos. Com base 

nessa interpretação, a Igreja Católica condena a relação sexual sem fins procriativos. (HARRI-

SON, 1996; YEE, 2003). 

Bíblia Pastoral 

A Bíblia Sagrada – Edição Pastoral foi publicada em 1990 pela editora Paulus, em 

parceria com a Sociedade Bíblica Católica Internacional. Foi um projeto dirigido por José Bor-

tolini e contou com notas dos estudiosos Ivo Storniolo e Euclides Martins Balancin. Embora 

tenha sido amplamente aceita na catequese e nas comunidades de base (KONINGS, 2016, p. 

93-94), sofreu críticas severas por parte do catolicismo conservador, especialmente quanto ao 

léxico incluído no final, pela sua clara conexão com a teologia da libertação, como lemos na 

análise de dom Estêvão Bettencourt: 

A “Bíblia Edição Pastoral”, em tradução e notas de Ivo Storniolo e Euclides 

Balancin, não preenche a finalidade que se propõe. Inspirada por ideologia 

marxista, deturpa as concepções da história sagrada e da teologia; a leitura 

materialista aplicada ao texto sagrado torna a mensagem imanentista, fazendo-

a perder o seu caráter transcendental. (BETTENCOURT, 1993) 

Em 2014 ganhou nova edição (Nova Bíblia Pastoral) com revisão total da tradução e 

novas notas e introdução. Ao capítulo 38 de Gênesis, entretanto, a bíblia só apõe uma nota 

explicativa de cunho social e histórico (Figura 23 no anexo C): 

38,1-30 Embora estrangeira como Rute, Tamar foi incorporada ao povo de 

Israel e, através do seu filho Farés, tornou-se antepassada do rei Davi [...]. O 

texto mostra como funcionava a lei do levirato [...]. (BÍBLIA SAGRADA: 

edição pastoral, 1991, p. 53, grifo do autor) 

Observamos nestes três exemplos de bíblias católicas que os comentários são sóbrios 
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e de cunho exegético e sociohistórico. Há uma razoável diferença na quantidade de notas dis-

poníveis em cada versão analisada: 11, 22 e 1. 

3.6.4 Obras evangélicas históricas 

Algumas bíblias de estudo têm sido publicadas pelos protestantes históricos, em geral 

com uma abordagem conservadora e exegética, buscando auxiliar o leitor a entender o texto em 

suas expressões e costumes. Para avaliar este segmento religioso, escolhemos algumas bíblias 

de estudo representativas: a Bíblia de Estudo de Genebra, a Bíblia de Estudo Almeida, a Bíblia 

Shedd e a Bíblia de Estudo MacArthur. 

Bíblia de Estudo de Genebra 

A Bíblia de Estudo de Genebra é uma publicação conjunta das editoras Cultura Cristã 

(editora vinculada à denominação Igreja Presbiteriana do Brasil) e Sociedade Bíblica do Brasil. 

Sua primeira edição brasileira foi lançada em 1999, adaptando uma obra similar norte-ameri-

cana publicada em 1995, organizada pelo pastor reformado R. C. Sproul e sua equipe. Em 2009 

foi lançada uma segunda edição (“revisada e ampliada”), desta vez sob a direção do estudioso 

reformado Richard L. Pratt Jr. A tradução usada para o texto bíblico é a Almeida Revista e 

Atualizada.  

As 17 notas referentes ao capítulo 38 de Gênesis (Figuras 24 e 25 do anexo C) focam 

na explicação de expressões do texto e costumes históricos. Considerando o sucesso mercado-

lógico desta bíblia de estudo, apresentamos diversos exemplos das suas notas: 

38.2 viu... tomou. Literalmente, “viu... possuiu”. A junção desses dois verbos 

denota luxúria (3.6; 6.2; 12.15; 34.2). [...] tomou por mulher. [...] Provavel-

mente, uma das razões para Deus levar a família para o Egito era evitar que se 

misturassem completamente com os cananeus enquanto esperava que a ini-

quidade destes aumentasse (15.16). 

 

38.7. o SENHOR o fez morrer. Deus investigou cuidadosamente o crime antes 

de determinar a sentença de morte (18.21). Esse [sic] é a primeira passagem 

que declara explicitamente que Deus fez alguém morrer. 

 

38.8 [...] suscita... irmão. [...] Onã também dessacralizou a obrigação de sus-

citar uma descendência para o irmão por prazer pessoal. 

 

38.11 disse. Judá, não percebendo o castigo de Deus sobre a sua própria tolice 

e sobre os seus maldosos filhos, supersticiosamente considerou Tamar como 

uma esposa que trazia infortúnio. Veja CM 130. 

 

38.13 Tamar. Embora ela tenha se aproveitado da imoralidade de Judá, as 

Escrituras elogiam Tamar pela sua ousada artimanha para compensar a injus-

tiça de Judá e para construir a sua família (v. 25; Rt 4.12). 
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38.14 despiu. O pedido de Tamar para que o sogro gerasse um filho seu, uma 

vez que ele havia recusado lhe dar o seu filho como marido, era coerente com 

as práticas éticas dessa época. A Lei mosaica não ia tão longe, mas as ações 

dela eram coerentes com o princípio de que a viúva de um irmão não deveria 

se casar com pessoas de fora da família (Dt 25.5). 

 

38.25 Reconhece. O enganador era novamente enganado, na mesma medida 

(cf. cap. 29; 37.33). 

 

38.26 Mais justa é ela do que eu. Ou “ela é justa, eu não”. Tamar foi uma 

heroína em Israel porque arriscou a sua vida pela fidelidade à sua família. Veja 

CM 130,139. [...]    (BÍBLIA DE ESTUDO DE GENEBRA, 2009, p. 71-72) 

Em sua maioria, as notas são exegéticas, explicando questões históricas e textuais; 

algumas delas são vinculadas aos Símbolos de Fé da denominação, como o Catecismo Maior 

de Westminster (CM). As duas primeiras notas fazem algumas inferências que vão além do 

texto. Mas, na nota sobre a ação de Onã, não há um julgamento moralizante, nem indícios de 

imposições restritivas posteriores sobre o texto. Além disso, as notas proporcionam uma avali-

ação equilibrada dos protagonistas. Por um lado, percebe-se forte julgamento quanto às ações 

de Judá (“luxúria” na primeira nota; “tolice” e “supersticiosamente” na nota a 38.11; “imorali-

dade” e “injustiça” na nota a 38.13) que explicitam percepções do texto que analisamos anteri-

ormente. Por outro lado, as notas elogiam Tamar por suas ações (“heroína” na última nota; 

“ousada” na nota a 38.13; “coerente” na nota a 38.14) e fazem o devido vínculo do seu engano 

com os anteriores (nota a 38.25).  

Bíblia de Estudo Almeida 

A Sociedade Bíblica do Brasil publicou em 1999 a Bíblia de Estudo Almeida em duas 

versões: a Revista e Atualizada e a Revista e Corrigida; a diferença está no texto bíblico que 

serve de base às notas.358 A obra é uma tradução e adaptação, com acréscimos, da Santa Biblia 

Reina-Valera 1995: Edición de Estudio. 

As notas são explicativas dos costumes e do sentido do texto, sem comentários adici-

onais moralizantes.359 Das 13 notas referentes a Gênesis 38 (Figuras 26 e 27 do anexo C), exem-

plificamos: 

                                                 
358 É fato de notório saber no meio evangélico que os protestantes históricos preferem a versão Almeida e Atuali-

zada, enquanto os pentecostais preferem a versão Almeida e Corrigida. Daí a preocupação da editora em garantir 

seu mercado editorial com duas versões similares. 

359 A SBB publicou também outra bíblia de estudo com notas similares em 2005, usando a versão bíblica da Nova 

Tradução na Linguagem de Hoje. Devido à similaridade de abordagem nas notas, não incluímos esta bíblia de 

estudo em nossa análise.  
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a 38.1-30 Esta narrativa interrompe a história de José e mostra a coragem com 

que a viúva Tamar, nora de Judá, faz reconhecer o seu direito de ter filhos e 

de receber a parte que lhe cabia da herança da família do seu marido. [...] 

 
d 38.10 A culpa de Onã consistiu em se negar a cumprir com a sua obrigação 

para com o seu falecido irmão. 

 
i 38.26 Mais justa é ela do que eu: Judá reconhece que a conduta de Tamar 

estava justificada pelo egoísmo de Onã (cf. v. 9) e pela sua própria injustiça 

em não dar a ela o seu filho Selá como marido (cf. v. 14).     (BÍBLIA DE 

ESTUDO ALMEIDA, 1999, p. 60-61) 

De modo similar à bíblia de estudo anterior, as notas inseridas nesta obra são sucintas 

e explicativas do texto, sem inferências extravagantes nem aplicação pessoal do texto.  

Bíblia Shedd 

A Bíblia Shedd foi publicada em 1998 pela editora Vida Nova, sob supervisão do re-

nomado teólogo batista Russel P. Shedd. Ela é uma revisão da antiga Bíblia Vida Nova, publi-

cada em 1976, a qual foi a primeira bíblia de estudo lançada no Brasil (antecipou-se em três 

anos à Bíblia de Jerusalém), além de ser a primeira a incluir notas redigidas por brasileiros. As 

6 notas à narrativa de Judá e Tamar (Figuras 28 e 29 do anexo C), incrivelmente, não são tão 

sóbrias quanto se poderia esperar deste conceituado teólogo. Exemplos: 

38.10 Também este capítulo mostra o grave perigo e a punição consequente, 

reservada àqueles que não procuram corresponder à vontade divina, em as-

suntos de casamento. [...]  

 

38.18 O pecado de Judá em seu comportamento para com Tamar é o aconte-

cimento mais horrendo, que culmina nesta terrível história. Nela se depara 

apenas uma possível diminuição da culpa, se assim podemos dizer, que vem a 

ser o arrependimento tardio revelado por Judá, ao tomar consciência do que 

havia feito. 

 

38.21 As prostitutas sagradas eram causadoras da pior forma de prostituição 

cabível, uma vez que lhe era conferida a sanção religiosa. [...] 

 

38.29 [...] É efetivamente notável que Deus tivesse permitido, mediante sua 

graça, que elementos tão lamentavelmente infelizes e pecadores viessem a ser 

contados na genealogia sagrada, que compreende de Abraão até Cristo. [...]    

(BÍBLIA SHEDD, 1998, p. 53-54) 

Na nota inicial, há uma clara generalização do comportamento específico de Onã, su-

gerindo que há uma grave punição reservada a todos que não cumprem a vontade divina no 

casamento. As demais notas são hiperbólicas e refletem o escândalo do comentarista em relação 

à narrativa, como vemos nas expressões “acontecimento mais horrendo”, “terrível história”, 

“pior forma de prostituição”. Certamente, há erros sérios cometidos por Judá, mas as notas não 
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indicam ao leitor a redenção alcançada no clímax; pelo contrário, sugerem que o “arrependi-

mento tardio” de Judá gera apenas “uma possível diminuição da culpa”. Judá e Tamar, segundo 

as notas, terminam a narrativa como “elementos tão lamentavelmente infelizes e pecadores”. 

Bíblia de Estudo MacArthur 

A Bíblia de Estudo MacArthur usa a tradução Almeida Revista e Atualizada e foi pu-

blicada pela Sociedade Bíblica do Brasil em 2010, como tradução da obra norte-americana de 

1997, elaborada a partir dos comentários bíblicos do pastor John MacArthur. Há vários comen-

tários úteis e exegéticos nas 13 notas referentes a Gênesis 38 (Figuras 30 e 31 do anexo C), mas 

em certos momentos surge também a opinião moralista do autor: 

38.1-30 [...] Esse parêntesis na história de José exige uma explicação quanto 

à razão pela qual um capítulo recheado de maldade, imoralidade e subterfúgio 

deveria necessariamente figurar aqui. [...] A narrativa fornece um contraste 

porque também demonstra o caráter imoral de Judá quando comparado com a 

virtude de José. [...] 

 

38.11 [...] Ela recorreu finalmente a um subterfúgio para obter os seus direitos 

(vs. 13-16). Ao agir assim, ela pode ter sido influenciada pelas práticas de 

herança dos hititas que, maldosamente, envolviam o sogro em casamento le-

virato no caso de não haver filhos para fazê-lo.  

 

38.14-15 O fato de que a prostituição cultual era aceita como parte da cultura 

cananeia, [sic] não tornou as ações de Judá menos graves. Ele provocou a 

iniquidade ao abordar Tamar (v. 16) e ela, ao negociar o preço, fez o papel de 

prostituta (v. 17).  

 

38.26 Mais justa é do que eu. Isso não foi um elogio ao seu caráter moral e 

à sua fé, mas um louvor de Judá pela atenção dela aos direitos de herança da 

linhagem familiar e um reconhecimento da vergonhosa negligência dos mes-

mos da parte dele. A sentença de morte dela foi suspensa. (BÍBLIA DE ES-

TUDO MACARTHUR, 2010, p. 69-70) 

Observamos o direcionamento que a primeira nota faz à leitura do incauto leitor: “ca-

pítulo recheado de maldade, imoralidade e subterfúgio”. Estes elementos estão presentes em 

diversas narrativas bíblicas, mas o comentarista faz questão de destacar este capítulo como di-

ferente. Ele contrasta a história do casto José com a do imoral Judá.360 A segunda nota (“mal-

dosamente”) revela a opinião clara do autor sobre o costume hitita de levirato com o sogro. A 

terceira nota citada sugere que Tamar também agiu imoralmente, o que parece se confirmar na 

                                                 
360 Esta abordagem se repete em diversos comentários evangélicos, como a do batista brasileiro Isaltino Coelho 

Filho (2012, p. 245). O problema não está em afirmar o contraste, que parece ser provocado pela disposição se-

quencial dos capítulos, mas no estereótipo atribuído aos personagens: José como casto e Judá como imoral. Os 

dois são bem mais complexos do que isso. 
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última nota (“isso não foi um elogio ao seu caráter moral”). Para este comentarista, Tamar não 

foi uma heroína, nem merece elogios à sua moral e fé; ela apenas atentou à geração de um 

herdeiro para Judá. No entanto, isso equivale a afirmar que ela agiu com interesses puramente 

egoístas, pois importar-se com a preservação da família patriarcal é uma ação moral e de fé.  

Uma pesquisa interessante a ser desenvolvida é a identificação das origens desta con-

cepção de desvio moral na história. Vimos que a tradição judaica não costuma atribuir imorali-

dade às ações de Tamar, pois entende que ela foi justificada na narrativa por Judá (em sua 

declaração) e por Deus (pela bênção dos gêmeos).361 É bem provável que esta noção de imora-

lidade seja uma imposição ideológica derivada do posterior ascetismo cristão, que nega o prazer 

e valoriza o sofrimento para alcançar a comunhão com Deus.362 “Toda a nossa concepção de 

espiritualidade passa pela não-sexualidade, pela abstinência sexual, pela castidade total, pela 

renúncia desde o espetacular corpo criado à imagem de Deus” (BENETTI, 1998, p. 168). Daí 

o escândalo e a rejeição de narrativas que abordam a sexualidade de forma mais direta, princi-

palmente fora do casamento. Mais adiante veremos diversos outros exemplos deste antago-

nismo ao texto. 

Verificamos, portanto, que mesmo entre protestantes históricos temos razoável diver-

gência de abordagem ao texto, o que resulta em diferentes ênfases e avaliações dos eventos e 

dos personagens. 

3.6.5 Obras evangélicas pentecostais 

Os evangélicos pentecostais e neopentecostais são maioria absoluta dos evangélicos 

brasileiros, com mais de 30 milhões de adeptos em pesquisa de 2007. Consequentemente, as 

obras produzidas por este nicho de mercado tendem a ser produzidas em maior escala e a al-

cançar maior vendagem. Daí a importância de analisarmos também as bíblias de estudo dispo-

nibilizadas por editoras voltadas a este segmento.  

                                                 
361 De fato, a tradição judaica posterior acrescenta diversos detalhes à narrativa para reforçar a retidão e a piedade 

de Tamar e do patriarca Judá, algo já presente nos textos do período pós-exílico e que se desenvolve progressiva-

mente na idealização destes dois protagonistas nas épocas posteriores da história de interpretação dessa narrativa. 

(BLACHMAN, 2013; MENN, 1997; LUSTIGMAN, 2007; GROSS, 2014, p. 187-190; contra DREHER, 2012). 

Esther Blachman (2013, p. 349, tradução nossa) conclui: “A vasta maioria dos textos judaicos, incluído especial-

mente aqueles que têm autoridade para a tradição judaica, dão-se ao trabalho de louvar Tamar de múltiplas manei-

ras”. Veja também os comentários sobre a prostituição delineados anteriormente na seção 1.2.4 sobre “Relaciona-

mentos sociais”. 

362 K. Harper (2012) demonstra que as concepções do cristianismo inicial sobre a imoralidade (porneia) são influ-

enciadas por noções judaicas do período pós-exílico. Veja também a interessante tese de L. Eron (1987) sobre a 

sexualidade no mundo judaico pós-exílico.  
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Para a investigação deste segmento religioso, selecionamos as seguintes bíblias de es-

tudo: a Bíblia de Estudo Pentecostal, a Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, a Bíblia de Estudo 

Matthew Henry e a Bíblia de Estudo do Expositor. Apesar de apresentar extensas notas até o 

capítulo 37 de Gênesis, a famosa Bíblia de Scofield contém apenas uma nota menor ao texto 

em estudo (BÍBLIA SAGRADA, 1983, p. 55-56), por isso não foi incluída na análise a seguir. 

Bíblia de Estudo Pentecostal 

A Bíblia de Estudo Pentecostal foi publicada pela CPAD, editora vinculada à denomi-

nação Assembleia de Deus, em 1995. Para o texto bíblico, usa a versão Almeida Revista e 

Corrigida. As notas foram preparadas pelo norte-americano Donald Stamps, e adaptadas sob a 

supervisão do teólogo brasileiro Antonio Gilberto. As notas podem ser expositivas e doutriná-

rias, mas em geral são devocionais, éticas e práticas; ou seja, são mais preocupadas em direci-

onar como o cristão deve viver seu cotidiano do que em como deve entender o texto lido. (FER-

REIRA, 2012, p. 222). 

Apenas 4 notas são apostas à narrativa em estudo (Figuras 32 e 33 do anexo C). Para 

exemplificar, citamos alguns trechos: 

38.2 FILHA DE UM VARÃO CANANEU. As Sagradas Escrituras regis-

tram essa história vergonhosa de Judá, por quatro razões, pelo menos. (1) 

Mostra o relaxamento moral daqueles dias, em contraste com a pureza de José. 

[...] (3) Ilustra o fato que os pecados de todos, até mesmo de pessoas de des-

taque no plano divino da redenção, acabarão sendo conhecidos (ver o estudo 

O JULGAMENTO DO CRENTE, p. 1775). (4) Demonstra que a liderança do 

povo de Deus é entregue àqueles que são moralmente puros. José era fiel a 

Deus e às suas leis, ao passo que Judá era um fracasso. [...] (ver o estudo 

QUALIFICAÇÕES MORAIS DO PASTOR, p. 1867). 

 

38.15 TEVE-A POR PROSTITUTA. Tamar pecou, mas o pecado de Judá 

foi maior, com sua conduta hipócrita e corrupta (v. 26). [...]    (BÍBLIA DE 

ESTUDO PENTECOSTAL, 1995, p. 92-93) 

As notas remetem o leitor aos estudos doutrinários disponibilizados na própria bíblia 

de estudo, outra ferramenta de instrução do leitor. Tanto nos títulos dos estudos indicados 

quanto no teor das notas, percebemos um forte interesse na moralidade dos personagens. A 

narrativa deve escandalizar o leitor pentecostal, pois é uma “história vergonhosa” que retrata o 

pecado de Tamar e de Judá. Nada se fala sobre a transformação de Judá, nem sobre a justifica-

ção de Tamar diante do seu povo. A preocupação do comentarista é com o “relaxamento moral 

daqueles dias”, salientando que todos os pecados “acabarão sendo conhecidos”. Muito interes-

sante a lição moral indicada no ponto 4 da primeira nota, pois o restante da história bíblica 
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demonstra claramente que a liderança do povo de Deus foi entregue muitas vezes a pessoas 

moralmente impuras. De fato, como vimos, o próprio Judá (aqui considerado um fracasso) re-

cebeu a honra maior de ser o líder espiritual e ancestral da realeza davídica. 

Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal 

A Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal foi publicada pela CPAD em 2004 e traduz a 

obra norte-americana Life Application Study Bible, publicada a partir de 1988.363 A versão 

usada para o texto bíblico é a Almeida Revista e Corrigida. Dentre as 6 extensas notas ao capí-

tulo 38 de Gênesis (Figuras 34 a 36 do anexo C), selecionamos alguns trechos: 

38.1ss - Este capitulo é nitidamente um contraste entre o caráter imoral de 

Judá e o caráter moral de José. [...] 

 

38.15-23 - Por que esta história parece banalizar a prostituição? [...] Tamar foi 

impelida a seduzir Judá devido ao seu forte desejo de ter um filho e ser a ma-

triarca da linhagem de Judá. Judá foi dirigido por sua cobiça: nenhum dos 

casos era justificável. 

 

38.15-24 - Por que Judá foi tão aberto em suas relações com uma prostituta, e 

pronto para executar sua nora por ser uma? [...] Judá não viu problema em 

contratar uma prostituta por uma noite [...] Ao que parece, a questão da moral 

sexual nunca entrou na mente de Judá. [...] De forma alguma a história insinua 

que Deus fecha os olhos à prostituição. Por toda a Escritura, a prostituição é 

condenada como sério pecado. [...] 

 

38.24-26 - Quando Tamar revelou que estava grávida, Judá sem saber que a 

tinha engravidado, decaiu matá-la. Ele havia encoberto seu próprio pecado e 

ainda assim agiu duramente para com Tamar. Normalmente, os pecados que 

tentamos encobrir são aqueles que mais nos enfurecem quando os vemos em 

outras pessoas. Se você indignar-se com o pecado de outros, pode ser que te-

nha uma tendência similar para aquele pecado e não queira enfrentá-la. Ao 

admitirmos nossos pecados e buscarmos o perdão de Deus, torna-se mais fácil 

perdoar as outras pessoas.        (BÍBLIA DE ESTUDO APLICAÇÃO PES-

SOAL, 2004, p. 64-66) 

Observamos novamente a contraposição entre o caráter imoral de Judá e o moral de 

José. E, mais uma vez, o que se destaca é a preocupação com o pecado, especialmente o sexual. 

A última nota termina com uma aplicação bastante pessoal ao leitor (“se você...”). 

Bíblia de Estudo Matthew Henry 

A Bíblia de Estudo Matthew Henry foi publicada em 2014 pela editora Central Gospel, 

vinculada ao pastor pentecostal fundamentalista Silas Malafaia. A tradução usada é a Almeida 

                                                 
363 Em 2015, a editora publicou a Bíblia de Estudo Cronológica Aplicação Pessoal, que traz as mesmas notas e 

texto bíblico, variando apenas na ordem de apresentação do conteúdo textual. 
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Revista e Corrigida. Esta bíblia de estudo é uma tradução de uma obra norte-americana publi-

cada em 1994, a qual insere em suas notas de rodapé extratos do clássico comentário devocional 

do estudioso britânico não-conformista Matthew Henry – também pastor e pregador – sobre 

toda a Bíblia, no final do século 17. Dentre as 12 disponíveis (Figuras 37 e 38 do anexo C), a 

primeira nota de rodapé de Gênesis 38 afirma o seguinte: 

38.1 Judá [...] Hira: Eis aqui a tola amizade de Judá com um cananeu. 

Quando os jovens que receberam boa educação começam a mudar de compa-

nhia, eles logo começam a mudar seus modos e perdem a boa educação. Eis 

aqui um tolo casamento com uma mulher cananeia, um matrimônio feito não 

por seu pai, que, aparentemente, não foi consultado, mas por seu novo amigo 

Hira. Muitos são levados a casamentos escandalosos e perniciosos a eles e às 

suas famílias quando andam com más companhias e familiarizam-se com pes-

soas más. (BÍBLIA DE ESTUDO MATTHEW HENRY, 2014, p. 78) 

Observamos aqui um comentário que não explica o texto; antes, faz uma advertência 

moral ao leitor sobre o perigo das “más companhias”. Uma nota posterior da mesma bíblia de 

estudo ilustra a opinião do comentarista sobre a personagem Tamar: 

38.12 [...] Esta é uma história muito desagradável em relação a Judá. [...] Ta-

mar, perversamente, prostituiu-se como uma meretriz a Judá [...] (BÍBLIA DE 

ESTUDO MATTHEW HENRY, 2014, p. 78-79, grifo nosso) 

Interessantemente, não há nenhum comentário sobre a afirmação de Judá no versículo 

26 que justifica as ações de Tamar. Concluímos que os comentários moralistas não são exclu-

sivos das notas produzidas na pós-modernidade. 

Bíblia de Estudo do Expositor 

A Bíblia de Estudo do Expositor foi publicada pela SBB em 2012, em parceria com a 

organização de Jimmy Lee Swaggart, renomado tele-evangelista pentecostal da década de 1980. 

Usa para o texto bíblico uma tradução própria, chamada de Versão Textual Expositora. O estilo 

desta bíblia de estudo é inovador para o leitor brasileiro, pois apresenta os comentários inseridos 

no meio do texto bíblico entre parênteses e com letras vermelhas, e não em notas de rodapé 

como nas demais bíblias investigadas (Figuras 39 e 40 do anexo C). Seguem abaixo alguns 

trechos do texto: 

E ACONTECEU naquele tempo, que Judá desceu de onde estavam os seus 

irmãos, e se foi à casa de um homem Adulamita, que se chamava Hira. (Este 

Capítulo é um parêntese introduzido aqui como uma ilustração real do pe-

cado, trevas, corrupção e a obstinação dos irmãos de José durante todo o 

período de sua ausência deles, como fruto genuíno de sua rejeição a ele. É, 

também, um quadro antecipado da condição moral dos Judeus de hoje em 
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dia, como o resultado de sua rejeição ao Messias.) 

 

2 E viu Judá ali a filha de um homem Cananeu, a qual se chamava Sua; e 

tomou-a por mulher, e a possuiu (Judá ao casar-se com uma Cananita signi-

fica que ele pecou a olhos abertos, porque ele devia saber a Vontade de Deus 

quanto a esse assunto [Gn 24:3; 26:35; 27:36; 28:1]). 

 

[...] 10 E isto muito desagradou aos olhos do Senhor, pelo que também tirou-

o a vida. (De novo, de que maneira o fez o Senhor, não nos diz. A razão maior 

que tudo isto era tão oneroso à vista do Senhor, era porque tinha que ver com 

a linhagem do Redentor vindouro, que era a coisa mais singular e importante 

no mundo.) 

 

[...] 24 E aconteceu que, ao cabo de uns três meses foi dado aviso a Judá, 

dizendo: Tamar, tua nora fornicou; e eis que, por causa das fornicações está 

grávida (enquanto ela estava grávida, não era fornicação, quão disposto so-

mos para julgar) Então disse Judá: Tirai-a para fora para que seja queimada 

(Judá estava disposto a condená-la, quando, na realidade, ele era igualmente 

culpado, e até muito mais que ela)     (BÍBLIA DE ESTUDO DO EXPOSI-

TOR, 2012, p. 78-79) 

Observa-se facilmente que a tradução da obra não foi realizada com primor, como nas 

demais bíblias analisadas, e demonstra diversos problemas gramaticais. As notas em si não são 

tão alegóricas ou moralizantes como se poderia esperar, mas fazem uma leitura a partir da pers-

pectiva neotestamentária, com um claro interesse na “linhagem do Redentor” e na questão do 

pecado. Além disso, a nota inicial tem positivamente um tom antissemita, ao afirmar que os 

judeus estão em “pecado, trevas, corrupção e obstinação”.  

3.6.6 Obras evangélicas neopentecostais 

Para nossa análise deste segmento dos evangélicos, selecionamos apenas duas bíblias 

de estudo: a Bíblia Apostólica e a “Bíblia do R. R. Soares”.  

Bíblia Apostólica 

A Bíblia Apostólica foi publicada em 2012 pela Sociedade Bíblica do Brasil, em par-

ceria com o autodenominado apóstolo Estevam Hernandes, líder da denominação Renascer em 

Cristo.364 As 4 notas apostas a Gênesis 38 (Figura 41 do anexo C) não explicam o texto, mas 

são aplicações alegóricas à vida do leitor. Merecem ser transcritas na íntegra: 

38.9-10 A pessoa que tem condições de dar frutos e não os dá, por causa das 

malignidades que alimenta em seu coração, é uma pessoa morta e para nada 

presta, a não ser para ser cortada e lançada fora (Mt 3.10). 

 

                                                 
364 A função de apóstolo não é uma categoria reconhecida no meio cristão tradicional para os ministérios atuais da 

igreja, como o são a de pastores e padres. 
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38.14-18 O espírito de roubo que quer tomar a sua essência e destruir a sua 

identidade se disfarça muito bem; ele se transforma em algo que você deseja 

– e até cobiça, pelo qual você está disposto a pagar um preço. Afaste-se deste 

espírito de morte! 

 

38.18 O compromisso espiritual com o diabo só traz roubo para a vida do 

homem. O inimigo deseja: o seu anel, ou seja, a sua aliança com Deus e sua 

autoridade ministerial; por isso, jamais a quebre; o seu cordão, que é a sua 

ligação com Deus; jamais se afaste Dele; o bastão que você tem na mão, o seu 

cajado; jamais abandone o seu chamado. 

 

38.25 Satanás é o acusador dos homens. Ele quer acumular legalidades contra 

a sua vida para depois expor e humilhar você, destruindo seu poder de atuação 

e defesa (Ap 12.10). Se tivermos uma conduta diária de arrependimento e re-

flexão sobre nossos erros e pecados, sendo justificados todos os dias por 

Cristo, não daremos a Satanás a chance de encontrar legalidades, ou seja, si-

tuações carnais e/ou espirituais que dão ao diabo direito ‘legal’ (pelas leis es-

pirituais) de interferir e prejudicar nossa vida.   (BÍBLIA APOSTÓLICA, 

2012, p. 61-62) 

Observamos que não há qualquer ligação direta das notas com os personagens da nar-

rativa, nem com os seus eventos, locais ou costumes. A leitura do texto é feita sempre na pers-

pectiva da vida espiritual do leitor atual e de sua batalha espiritual com o diabo. 

“Bíblia do R. R. Soares” 

A Bíblia Sagrada com 1880 comentários do Missionário R. R. Soares foi publicada 

em 2012 pela Sociedade Bíblica do Brasil, em parceria com a Graça Editorial. Esta editora é 

vinculada à Igreja Internacional da Graça de Deus, na qual o pastor R. R. Soares é o líder prin-

cipal. O texto bíblico usado é o da versão Almeida Revista e Corrigida; os comentários e notas 

são de R. R. Soares e de sua equipe de colaboradores. Ao capítulo 38 foi aposto apenas um 

quadro explicativo, intitulado “O triste acontecimento entre Judá e Tamar (Gn 38)” (Figura 42 

do anexo C): 

[...] O que Tamar fez foi reprovável, e Judá também pecou, porque, pensando 

que se deitava com uma prostituta, teve relações com sua nora. Tais práticas 

são abomináveis aos olhos do Senhor. Por isso, o cristão deve fugir da prosti-

tuição em obediência à vontade de Deus (1Co 6.18; 1Pe 1.15).     (BÍBLIA 

SAGRADA, 2012, p. 72) 

Neste caso, a parte omitida do quadro explica o levirato e sumariza a narrativa. Con-

tudo, a parte citada demonstra o forte julgamento moral sobre as ações de Tamar e de Judá: são 

práticas abomináveis. Nada se fala sobre a justificação dos personagens dada pela narrativa. 
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3.6.7 Obras evangélicas dirigidas a segmentos específicos 

Observamos no levantamento feito a proliferação de bíblias voltadas para diversos 

segmentos específicos, como o dos homens e o das mulheres, com variação de faixas etárias 

(desde meninas a vovós). Visto que a narrativa em análise tem uma protagonista importante, 

consideramos importante analisar as obras voltadas para as mulheres. Contamos 25 publicações 

que disputam a atenção do público feminino cristão brasileiro.  

Para este segmento final, selecionamos dois exemplos: a Bíblia da Mulher e a Bíblia 

de Estudo Desafios de Toda Mulher. Como estas bíblias de estudo são especificamente dirigidas 

à mulher cristã, esperamos que esta rara heroína do Antigo Testamento seja valorizada como 

exemplo para a leitora atual, e não estigmatizada como uma mulher enganosa cuja ação deve 

ser evitada, como acontece em outras obras. 

Bíblia da Mulher 

A Bíblia da Mulher foi publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil em 2016 e se apre-

senta em três versões diferentes, de acordo com o texto bíblico selecionado (Revista e Atuali-

zada, Revista e Corrigida, ou Nova Tradução na Linguagem de Hoje). Há apenas 4 notas su-

cintas para o capítulo 38 de Gênesis (Figuras 43 e 45 do anexo C), mas a edição insere outro 

tipo de paratexto: um quadro à parte com o título “Tamar, uma viúva enganosa” (Figura 44 do 

anexo C). Seguem trechos de uma das notas e do quadro: 

38.8 [...] Onã utilizou-se do coitus interruptus como prática habitual. Seu pe-

cado não está no ato em si, mas na recusa em cumprir sua obrigação de irmão 

(v. 9). 

 

Tamar, uma viúva enganosa. [...] As Escrituras não comentam suas ações. 

[...] A atitude de Tamar não foi apenas enganosa, mas uma direta violação da 

lei de Deus. No entanto, ele é capaz de cumprir seus propósitos e realizar seus 

planos mesmo quando nós falhamos. Tamar tinha um propósito legítimo, isto 

é, dar continuidade a [sic] linhagem de Judá, mas não confiou que Deus cum-

priria suas promessas de acordo com seus próprios planos. Mesmo que nossa 

motivação seja pura e o nosso propósito legítimo, não agradamos a Deus com 

nossa desobediência. [...]        (BÍBLIA DA MULHER, 2016, p. 76-78) 

As poucas notas são explicativas e não se afastam das inferências possíveis do texto. 

Contudo, o quadro “Tamar” conclui que a ação de Tamar foi enganosa e pecaminosa, ignorando 

a dupla justificação que a narrativa provê para este personagem (como vimos na seção 2.3.2). 

A ação é julgada a partir de um ponto de vista dualista: é certa ou errada. Neste caso, a ação de 

Tamar é julgada como errada porque ela não esperou Deus agir; nesta leitura se ignora comple-

tamente a possibilidade de que Deus tenha agido por meio dela. 
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Bíblia de Estudo Desafios de Toda Mulher 

Para atrair um público mais diversificado, a Bíblia de Estudo Desafios de Toda Mu-

lher, publicada em 2015 pela editora Mundo Cristão, busca ser eclética, reunindo escritoras 

influentes de diversas denominações, com contribuições norte-americanas e brasileiras. Não há 

notas apostas ao capítulo 38 de Gênesis, apenas um quadro explicativo (Figura 46 do anexo C). 

Ao final da página em que termina o capítulo, há um espaço destinado às “Minhas anotações”, 

estimulando a interação da leitora com o texto lido (Figura 47 do anexo C). 

[...] Tamar e Bate-Seba [...] geraram filhos por meio de um pecado, [...] Tamar 

após enganar Judá e se prostituir com ele. Curiosamente, ambas fazem parte 

da genealogia de Jesus (Mt 1.3,6). Isso prova que Deus pode usar nossos mai-

ores erros para deles tirar grandes bênçãos. [...]   (BÍBLIA DE ESTUDO DE-

SAFIOS DE TODA MULHER, 2015, p. 58) 

É lamentável observar que novamente Tamar é caracterizada como alguém que enga-

nou Judá e se prostituiu. A lição tirada é claramente moralizante, como acontece em algumas 

outras bíblias de estudo para mulheres. 

Nestes dois exemplares de bíblias voltadas para o segmento feminino, não encontra-

mos paratextos que sequer se aproximem da usual interpretação feminista desta narrativa, que 

vê Tamar como uma mulher marginalizada que vence a opressão patriarcal para garantir o seu 

direito a uma posição social digna.365 As outras opções deste segmento366 também não assumem 

esta linha interpretativa. Isso sugere que o mercado feminino, pelo menos na percepção das 

editoras atuais, ainda não está preparado para esta leitura minoritária. 

3.6.8 Análise das leituras divergentes 

Para finalizar nossa análise das bíblias de estudo, vamos comparar algumas divergên-

cias específicas encontradas nas notas e quadros analisados quanto a Gênesis 38. 

                                                 
365 Para um panorama da interpretação feminista brasileira relacionada a este texto, consulte JARSCHEL, 1999; 

MARIANNO, 2005; MUSSKOPF; HERNÁNDEZ, 2005. Para interpretações feministas de outros países, con-

sulte, por exemplo, NOBUKO, 1993; BAL, 1987; 1988; VAN DIJK-HEMMES, 1989; BOS, 1988; FUCHS, 2000; 

1989; 1988; FURMAN, 1989; JEANSONNE, 1990; SAWYER, 2002; JACKSON, 2002; NIDITCH, 1979; BIRD, 

1989a; 1989b. Já os trabalhos de C. Wassén (1994) e P. Van der Horst (1993) fazem uma abordagem feminista às 

leituras pós-bíblicas incipientes de Gênesis 38. 

366 Investigadas informalmente, sem inclusão na pesquisa. Nem a Bíblia Pastoral, que tem certa proximidade 

ideológica, se manifesta neste sentido. 
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Judá e Tamar são julgados por algumas comunidades leitoras como personagens imo-

rais, os quais não devem ser imitados em sua ação de incesto e prostituição.367 O grande escân-

dalo do texto é o envolvimento do patriarca Judá com uma prostituta comum, pois ele é o an-

cestral do Messias, designado posteriormente como o Leão da Tribo de Judá. A situação se 

agrava para estes leitores conservadores ao se considerar que a relação é incestuosa, ainda que 

Judá não tivesse consciência disso no momento, e que indica apostasia, se Judá a escolheu na 

função de prostituta cultual. Além disso, essas leituras geralmente retratam Tamar como uma 

sedutora sem princípios nem escrúpulos, pois ousa fazer o que os ditames morais proíbem. 

Alguns também se escandalizam com o engano mútuo perpetrado pelos personagens.  

Vimos em nossa análise anterior que a narrativa não emite juízo moral contrário a estas 

ações de Tamar; pelo contrário, ela é justificada duplamente (por Judá e por Javé). Quanto a 

Judá, o texto não se pronuncia explicitamente, apesar de sua confissão (v. 26) de que não seguira 

corretamente a lei do levirato. Porém, nessas obras de perfil mais conservador, sua leitura mo-

ralizante gera uma segunda reação: o leitor é encorajado a se alegrar com o Deus gracioso que 

transforma estas situações complicadas em passos para alcançar seus propósitos a longo 

prazo.368 Os “personagens imorais” são pessoas pecadoras que, apesar do seu caráter, foram 

escolhidas por Deus e receberam o favor imerecido de entrarem na genealogia messiânica do 

rei Davi e de Jesus. (DAVIS, 2006, p. 63-64). Esta abordagem é bastante comum nas bíblias 

voltadas ao público pentecostal e neopentecostal, sugerindo que a leitura popular dos textos 

bíblicos tende a ser conservadora e moralizante, talvez até fundamentalista.  

Para outros grupos, Tamar é uma heroína, exemplo digno de ser imitado em sua batalha 

pelo cumprimento da vontade divina. Judá é um patriarca que erra, mas é um homem honrado 

que se arrepende e se torna o dignificado líder dos seus irmãos. (WESTERMANN, 2013, p. 

319-320). Certamente, como vimos, o texto bíblico não tenta esconder as trapalhadas de Judá 

nem sua moral confusa. Da mesma forma, indica o incomum caminho seguido por Tamar em 

sua luta por justiça, justificando-a no final, mas sem aconselhar que façamos o mesmo. Não há 

“panos quentes”; não se omitem os fatos que podem danificar a reputação dos ancestrais do rei 

                                                 
367 Embora fuja do escopo de nossa pesquisa, D. Hollenberg comenta a repulsa islâmica à narrativa em estudo: 

“Para os muçulmanos medievais guiados pelo princípio de isma (a infalibilidade dos profetas), essas não são as 

ações de quem gera uma descendência profética. O erudito andaluz do século 11, Ibn Hazm (m. 1067), achou a 

história tão censurável que, na seção de sua heresiografia que analisa o judaísmo, ele elenca a história de Judá e 

Tamar como uma das indicações claras da corrupção judaica da Torá autêntica (assim como da propensão geral 

dos judeus ao comportamento vil!” (2003, p. 134-135, tradução nossa).  

368 Veja, por exemplo, as notas a 38.29 e 38.30 da Bíblia Shedd ou o quadro da Bíblia de Estudo Desafios de Toda 

Mulher. 
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Davi. Entretanto, para estas comunidades leitoras, não há um juízo severo sobre os eventos que 

transcorrem nessa narrativa. É interessante observar que estas leituras são mais presentes nas 

comunidades que se prendem aos detalhes exegéticos e sociohistóricos do texto, pois estes ge-

ram uma compreensão diferenciada das motivações reais por trás das ações de Judá e Tamar. 

Outra situação de escândalo que surge do texto se refere a Onã. Seu nome 

passou a ser associado à masturbação, mas somente devido a um erro intenci-

onal de interpretação da história bíblica por parte de pregadores da Inglaterra 

vitoriana, obcecados pelos supostos males da masturbação. Ansiosos por en-

contrar pelo menos alguma vaga autoridade bíblica que a condenasse, os guar-

diães da moralidade do século XIX se apegaram a Onan como exemplo ad-

monitório do mal que pode suceder quando alguém se entrega ao “abuso” de 

si.   (KIRSCH, 1998, p. 152-153) 

Kirsch sugere incorretamente quando surgiu esta leitura da ação de Onã. De fato, a 

repressão à masturbação já faz parte de obras judaicas do período pós-exílico (como sugere o 

texto de Eclesiástico 23.16-18) e a associação com o texto de Gênesis 38 já é encontrada no 

posterior Talmude Babilônico judaico. Contudo, esta imposição moral só veio a se disseminar 

na cultura ocidental por meio dos escritos patrísticos e medievais do cristianismo. M. Patton 

(1985) traça os passos desta caminhada ideológica.369 Hoje, a maioria dos comentaristas dos 

grupos evangélicos históricos concorda que “a ação de Onã não tem nenhuma relação com a 

autossatisfação (masturbação)”. (BRÄUMER, 2016, p. 186). É, como vimos, um crime social 

pelo não cumprimento do levirato (cf. Dt 25.7); todas as obras analisadas seguem por esta di-

reção quando tocam no assunto. Nenhuma sugere uma associação com o tema da masturbação, 

exceto a breve e imparcial nota a 38.9 de A Torá Viva. Concluímos que o assunto polêmico é 

evitado nas obras analisadas. 

Entretanto, a questão mais polêmica que surge na interpretação das ações de Onã, po-

rém, se refere ao objetivo da relação sexual dentro do casamento. Para diversos intérpretes, a 

punição de Onã leva à dedução moral de que todo ato sexual sem fins procriativos é condenado 

por Deus. As obras judaicas sugerem, de leve, esta linha de interpretação. De fato, a preocupa-

ção das obras judaicas está em evitar o casamento sem filhos,370 embora Rashi também julgue 

como maldade a emissão do sêmen em vão. Incrivelmente, as obras católicas analisadas são 

bem reticentes a tocar nesta doutrina fundamental do catolicismo. A Bíblia de Jerusalém é a 

                                                 
369 O termo onanismo só surgiu no século 18 (do francês onanisme) e os primeiros estudos científicos sérios contra 

o onanismo são do século 18; a ciência só mudou de opinião 250 anos depois. (YEE, 2003, p. 107). 

370 Especificamente nas notas analisadas da Torá: a Lei de Moisés, da Torá-Rashi e da Torati.  



210 

 

 

única que ousa abordar o problema, e o faz de modo muito sutil, falando da falta de Onã “contra 

a lei natural e portanto divina do casamento” (2008, p. 84). O linguajar usado lembra as palavras 

da encíclica papal Casti Connubii, que afirma claramente que Deus matou Onã porque praticou 

o intercurso sexual com um método anticoncepcional. (DEVINE, 1942, p. 323). As outras duas 

obras católicas consultadas nem sequer enfatizam a procriação como a finalidade única do re-

lacionamento sexual dos cônjuges. As obras evangélicas fogem do assunto da finalidade do 

sexo. Limitam-se a enfatizar que a falha de Onã se refere à sua obrigação social de suscitar 

descendência para o seu irmão falecido. Enfim, este é um assunto complicado e extenso, com 

uma longa história de leitura sobre a qual não podemos nos estender aqui. 

O objetivo da segunda parte deste capítulo da tese foi cumprido. Investigamos diversas 

leituras da narrativa de Judá e Tamar presentes no mercado editorial brasileiro. Ao comparar-

mos os dois focos de análise do capítulo 38 de Gênesis, concluímos que a história de leitura 

desta narrativa se estende ao longo de dezenas de séculos e é bastante diversificada.  

Resta-nos agora fazer uma avaliação das investigações realizadas e dos métodos usa-

dos, junto com considerações finais e propostas de prosseguimento da pesquisa.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesta pesquisa buscamos aplicar dois métodos de crítica literária, especificamente a 

análise de narrativas e a história da leitura, ao capítulo 38 de Gênesis, que apresenta a história 

de Judá e Tamar. Sendo este um vasto campo ainda incipiente em chão brasileiro, este trabalho 

pode ilustrar e incentivar o uso destes métodos pelos estudiosos da Bíblia. 

Justificamos a escolha desta narrativa pelo seu comum desprezo e escândalo. Ela é 

desprezada como mera interpolação intrusiva naquela que é considerada por alguns como a 

“história de José”, contendo personagens sem importância para a macronarrativa do livro. Ela 

é escandalosa devido à sua temática sexual, pois aborda incesto, coito interrompido e prostitui-

ção, e ao aparente sancionamento do engano entre familiares. 

Para a compreensão da narrativa, nos afastamos da abordagem histórico-crítica, que 

valoriza o “mundo por trás do texto” com suas questões de historicidade e de crítica textual, e 

nos concentramos na abordagem literária, que valoriza o “mundo do texto” com seus mecanis-

mos de produção de sentido. Cumprindo o objetivo central desta pesquisa, aplicamos a aborda-

gem literária de análise de narrativas e da história da leitura ao capítulo 38 de Gênesis. Para 

isso, começamos com a produção de uma tradução literária da narrativa em estudo. Nestas con-

siderações finais, revisaremos os pontos principais da pesquisa e salientaremos a contribuição 

geral destes métodos à interpretação de textos bíblicos narrativos. 

 

Consideremos, de início, a tradução literária. Pela diferença de capital cultural que 

existe entre o leitor moderno e o Leitor-Modelo, elaboramos uma nova tradução da narrativa a 

partir do texto em hebraico. A transcriação apresentada visa alcançar um espécime específico 

de leitor moderno: o universitário brasileiro que tem domínio da norma culta de nossa língua. 

Obviamente, outros tipos de leitores entenderão melhor a narrativa por meio de uma linguagem 

mais contextualizada às suas realidades e formas de expressão.  

Para a preparação desta tradução, examinamos algumas versões disponíveis em portu-

guês, a fim de identificar os possíveis pontos problemáticos e as maiores divergências, além de 

alcançar uma visão geral da estrutura do texto. Em seguida, explicitamos a enciclopédia cultural 

pressuposta no texto original, diante dos conhecimentos atuais sobre a realidade do Leitor-Mo-

delo. Em nossa comparação de oito versões existentes da narrativa em português, observamos 

algumas diferenças significativas.  
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A primeira se referiu à transcrição dos nomes próprios, um problema sempre presente 

na tradução de obras estrangeiras, em especial quando procedem de línguas com alfabetos di-

ferentes. O leitor brasileiro estranha nomes importados como Desdêmona, Hamlet, Aramis ou 

Noirtier, mas temos nossa cota de personagens com nomes intrigantes: Peri, Diadorim e Her-

mógenes, para citar só alguns.371 Nos dois casos, é tão difícil determinar o gênero destes perso-

nagens por seu nome quanto o é na narrativa de Gênesis 38. 

Certas escolhas na tradução de termos específicos já sugerem a ideologia por trás da 

leitura feita pelos tradutores, como vimos quanto ao substantivo cananita e aos verbos ir, des-

cer, aproximar-se e ser justo. Esta não é uma questão fácil de se resolver. No entanto, o maior 

problema na tradução parece ser a consistência de fazer as mesmas escolhas a cada encontro 

com o termo original. Obviamente, o termo original pode adquirir outros sentidos em diferentes 

contextos, mas devemos preservar a opção de tradução sempre que possível, até para que o 

leitor faça as mesmas conexões de repetição que estão presentes no texto inicial. Vimos que 

isso é importante quando a narrativa original usa séries de verbos que fazem correlação com 

outras partes do texto. A tradução literária deve levar em conta tais considerações. 

Outra dificuldade inerente à tradução de obras estrangeiras se refere à enciclopédia 

cultural do Leitor-Modelo que é assumida pelo autor implícito. Isso se torna ainda mais rele-

vante quando a distância entre o leitor moderno e o implícito é multidimensional. No caso de 

Gênesis 38, há a separação da linguagem, a distância geográfica, o intervalo temporal e a dife-

rença cultural. Quanto ao capital cultural pressuposto nesta narrativa bíblica, analisamos quatro 

áreas principais: a) o sentido dos nomes próprios usados para dez personagens e quatro loca-

ções; b) a compreensão vigente sobre a vida e da morte quanto ao controle soberano divino, à 

ênfase na geração de descendência e ao direito patriarcal de sentenciar alguém à morte; c) as 

pressuposições referentes à família patriarcal – casamento endógeno, a situação das viúvas, o 

levirato, os direitos de primogenitura e a “ultimogenitura” vigente em Gênesis; e, finalmente, 

d) os demais costumes sociais da época – a tosquia de ovelhas, a prostituição comum e cultual, 

e os símbolos de posição social.  

Todas estas investigações revelaram dados importantes que impactam na interpretação 

da narrativa. Não conseguimos explicitar muitas destas informações em nossa tradução literária 

                                                 
371 Desdêmona e Hamlet são personagens de duas obras do dramaturgo inglês William Shakespeare; Aramis e 

Noirtier, do romancista francês Alexandre Dumas; Peri é um personagem de O Guarani, obra do romancista bra-

sileiro José de Alencar; Diadorim e Hermógenes são personagens de Grande Sertões: Veredas, do romancista 

brasileiro João Guimarães Rosa.  
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proposta; contudo, procuramos levar em consideração as questões mais significativas. De fato, 

quanto é possível incorporar da enciclopédia cultural em uma tradução literária? Em uma tra-

dução de equivalência formal, isso se torna bastante difícil. Porém, mesmo em uma tradução 

que escolha a equivalência dinâmica, seria lícito ampliar a narrativa com todos os detalhes ne-

cessários para a sua compreensão pelo leitor moderno?  

Certamente é difícil determinar o equilíbrio correto entre as alternativas de tradução. 

Talvez o melhor caminho seja o usado pelas atuais bíblias de estudo: apresentar uma tradução 

mais enxuta que contenha notas de rodapé explicativas. Obviamente, isso funcionará desde que 

as notas explicativas se restrinjam ao capital cultural necessário ao entendimento do texto, sem 

juízos adicionais sobre o seu conteúdo ou aplicações ao mundo atual do leitor.  

De qualquer forma, sugerimos que a tradução literária é uma ferramenta importante no 

arsenal do estudioso bíblico, pois exige que ele investigue detalhadamente os aspectos grama-

ticais do texto, assim como os aspectos culturais implícitos na narrativa. Em cada elemento 

desta investigação histórico-gramatical, contudo, é necessário muito discernimento e pondera-

ção das evidências, pois há quase tantas teorias quanto estudiosos e, infelizmente, muitas care-

cem de boa argumentação ou de uma base sólida.  

Finalmente, como método produtivo para a identificação dos pontos possivelmente 

problemáticos na tradução, recomendamos a comparação extensiva de diversas versões já exis-

tentes, seja na língua destino ou em outras disponíveis. Essa verificação em geral conduz à 

descoberta de possíveis variantes do próprio texto hebraico ou de possíveis variações do seu 

sentido básico. Se for possível identificar as motivações que levaram os tradutores de cada ver-

são às suas escolhas divergentes, isso será determinante para o aprofundamento da compreensão 

da história. Além disso, essas motivações se tornarão subsídios básicos para uma posterior ava-

liação da história de leitura do texto estudado. 

 

Passemos agora às considerações sobre a análise de narrativas. A análise literária da 

narrativa de Judá e Tamar se baseou na investigação dos elementos narrativos identificados 

pelos teóricos literários: enredo, cenário, personagens e ponto de vista. Ao final buscamos de-

terminar a função (ou funções) da narrativa em seu contexto. 

A análise do enredo envolveu a delimitação da narrativa e a definição de sua estrutura 

básica. Concluímos que Gênesis 38 pode ser representado como um drama em três atos, cada 

um com duas cenas. As mudanças importantes de tempo, cenário e forma de narração sinalizam 
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o início de uma nova cena. Todavia, esta identificação ainda é bastante subjetiva, como o de-

monstra a variedade de opiniões divergentes dos estudiosos. São raros os textos bíblicos em 

que há concordância plena dos estudiosos quanto à sua estruturação.  

A descrição detalhada de cada cena nos permitiu revirar cada pedra do cenário e cada 

palavra do texto, percorrendo no enredo as usuais partes da exposição, da complicação e da 

resolução (com epílogo). Esta resolução se dá por peripécia e reconhecimento. Fica evidente 

em nossa análise a característica lacônica das narrativas bíblicas, a qual incita a interação do 

leitor e o convida a participar da história preenchendo as lacunas deixadas. Contra a antiga 

opinião de que muitos dados do texto são descartáveis, as informações textuais fornecidas são 

sempre valiosas e direcionam o sentido da narrativa, ainda que às vezes seja difícil determinar 

as razões de sua inserção (como na cena 4). Como já indicamos quanto à tradução, a enciclo-

pédia cultural é muito relevante para a determinação do significado de expressões gramaticais 

e de costumes sociais e históricos presentes no texto. Além disso, o narrador bíblico constrói a 

sua descrição embasado nas narrativas anteriores, sugerindo aqui e ali diversas correlações com 

o que o Leitor-Modelo já leu em Gênesis.  

A habilidade artística do narrador bíblico é impressionante, pois ele conduz magistral-

mente o Leitor-Modelo em suas expectativas e em sua compreensão do texto. Com poucas pin-

celadas, o autor implícito desenha o cenário da história e faz a devida caracterização dos per-

sonagens. Salientamos na análise a importância de investigar o enquadramento social, geográ-

fico e temporal da narrativa; estes também são mecanismos de produção de sentido. Ainda mais 

valiosa é a análise dos personagens da narrativa, pois a sua apresentação inicial e o seu desen-

volvimento durante a narrativa são os principais indicadores da função da história. Adicional-

mente, esta análise revelou diversos dispositivos literários usados pelo narrador para conduzir 

o Leitor-Modelo às percepções desejadas sobre os personagens.  

Estes diversos mecanismos de produção de sentido também induzem uma visão espe-

cífica da narrativa. Para isso o narrador usa a ironia, os trocadilhos, a ambiguidade, as lacunas 

e a repetição de expressões e circunstâncias, geralmente com variações, entre outros recursos. 

Nossa análise literária incluiu também uma descrição dos diversos pontos de vista usados pelo 

narrador para transmitir a sua cosmovisão ao leitor. Neste sentido, investigamos a perspectiva 

narrativa, a dos personagens e a visão ideológica do narrador. Desta forma, concluímos que a 

função da narrativa é relatar a geração da descendência de Judá, em primeiro lugar, e indicar o 

início da transformação de Judá mediada por Tamar, em segundo lugar. 

Ao avaliarmos este instrumento da abordagem literária, concluímos que a análise de 
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narrativas é uma ferramenta valiosa e fundamental ao estudioso bíblico. Este método procura 

identificar o sentido do texto, tal como muitas outras opções hermenêuticas. Contudo, regula-

se pelo conteúdo do próprio texto, incluindo aí o capital cultural nele implícito e as correlações 

contextuais indicadas, mas sem impor conceitos e valores externos na sua interpretação. Dife-

rindo de certas abordagens exegéticas mais tradicionais, as quais se concentram em versículos 

e atomizam o texto atribuindo-o a fontes diversas, a análise literária considera o texto todo em 

sua forma final e trabalha as suas relações com as outras partes da obra, desde as mais imediatas 

até o conjunto maior dos livros bíblicos. Com isso, o método se concentra em explicar as tensões 

internas do texto a partir do próprio texto, e não por meio de conjecturas sobre a sua história de 

composição. 

O método visa também identificar a estratégia de comunicação narrativa do autor. Vi-

mos que, por meio de suas escolhas de escrita, o autor se torna presente e deixa um traço carac-

terístico no texto; ele se revela de um modo particular em cada obra e, por meio da persona 

criada (o autor implícito), orienta o leitor em sua decifração do sentido do texto. Dessa forma, 

embora discorde da exegese tradicional em sua busca pelo único sentido original do texto defi-

nido pelo autor, a análise literária busca identificar no texto os mecanismos inseridos pelo autor 

para determinar os sentidos possíveis de leitura. É o próprio texto que serve como parâmetro 

para a avaliação das leituras que dele se fazem. É o próprio texto também que permite determi-

nar as características do autor e do leitor nele implícitos. Além disso, a análise literária apro-

funda a nossa percepção de que o autor bíblico tem intenções ideológicas e teológicas bem 

definidas, e de que ele transmite sua cosmovisão tanto nos textos mais propositivos quanto nas 

narrativas mais “inocentes” e ficcionais. 

Assim, por um lado, o benefício da análise literária de narrativas está nas perguntas 

que faz ao texto, auxiliando na sua compreensão porque está mais atenta aos detalhes textuais, 

aos indicadores narrativos, às convenções literárias e às estratégias do autor implícito. A crítica 

tradicional à análise literária está na sua desvalorização da historicidade dos textos, por causa 

da categorização destes como obra de ficção. Contudo, apesar do extremismo de alguns, a abor-

dagem literária não se opõe em si à historicidade dos eventos que embasaram a narrativa bíblica, 

apenas não a toma como foco de pesquisa, deixando esta questão para o estudo de outros cam-

pos. É preciso admitir que a análise literária apresentada nessa pesquisa ainda contém traços de 

uma leitura exegética tradicional, devido à nossa própria formação. Tentamos nos distanciar o 

máximo possível da abordagem histórico-crítica, mas nossa análise ainda é ditada pela perspec-
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tiva histórico-gramatical. Junto com os demais biblistas que ousam adentrar neste campo, ne-

cessitamos caminhar bastante na aplicação das ferramentas analíticas da teoria literária para 

alcançar maior nitidez e separação entre as duas áreas e para aproveitar sabiamente as vantagens 

de cada abordagem.  

Por outro lado, a análise narrativa exige uma reavaliação constante dos resultados ob-

tidos. Afinal, esta ferramenta deve ser uma descrição da comunicação narrativa, e não um meio 

de se produzir leituras novas e engenhosas. É certo que o texto bíblico é lacônico e usa as 

lacunas para envolver o leitor na produção de significado, mas é preciso cuidar com a dedução 

de motivos psicológicos latentes dos personagens e com as elucubrações pseudocríticas que 

descobrem o que não está no texto. Deve-se fazer diferença entre os procedimentos interpreta-

tivos e os mecanismos composicionais do texto. Sem entrar no mérito das possíveis leituras 

feitas em cada texto, nem sempre é possível inferir que, por exemplo, a repetição de expressões, 

temas ou eventos em diferentes livros seja uma estratégia do narrador para vincular as histórias; 

às vezes, a conexão intertextual é apenas o resultado de uma leitura ideológica bem posterior. 

Buscamos filtrar estas questões em nossa consulta e avaliação de outros estudiosos. Será que 

fomos bem-sucedidos? 

Resta indicar ainda algumas dificuldades percebidas na aplicação da análise literária 

às narrativas bíblicas. Em primeiro lugar, é difícil definir os limites de cada método e de cada 

escola de pensamento nesta área tão recente do saber. Por exemplo, escolas francesas se opõem 

a escolas anglófonas e as complementam; e há diferenças de abordagem entre autores da mesma 

escola. Além disso, os resultados das análises apresentadas às vezes variam demais, gerando 

suspeita sobre as subjetividades inerentes a este método científico proposto.  

Em segundo lugar, a linguagem usada por diversos autores do campo literário é com-

plexa e esotérica, ou seja, exclui os não iniciados. É certo que este fator é menos intenso na área 

da crítica narrativa. Ainda assim, são muitos os conceitos a serem absorvidos. Procuramos fun-

damentar e explicar os termos técnicos usados nesta pesquisa, evitando seu uso quando desne-

cessário. É bem possível que seja necessário laicizar ainda mais o produto deste esforço para 

ele se tornar útil aos estudiosos bíblicos de outros campos. 

Em terceiro lugar, diversos estudiosos literários propõem categorizações e análises do 

texto sem indicar claramente qual é o ganho específico de compreensão que podemos obter 

mediante o uso destes procedimentos analíticos. Ou seja, pressupõe-se que a análise tenha como 

objetivo explicar o texto e explicitar as estratégias narrativas usadas para guiar o leitor em sua 

interpretação. Contudo, há certos momentos dessa pesquisa em que a simples categorização 
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teórica dos elementos narrativos não produziu grande avanço interpretativo. Em alguns casos, 

excluímos essas partes da apresentação de resultados; em outros, buscamos minimizar a descri-

ção teórica da análise.  

Mesmo diante destas dificuldades, concluímos que o método de análise literária de 

narrativas é compensador e deve fazer parte do ferramental do estudioso bíblico moderno. 

 

E quanto à história da leitura? O que podemos considerar a respeito desta ferramenta? 

A investigação da história da leitura da narrativa de Judá e Tamar foi estruturada em dois focos, 

por causa do recorte necessário a essa pesquisa pelas restrições de tempo e espaço. Os dois 

focos escolhidos se situam nos extremos desta história de leitura. Examinamos os primeiros 

momentos de retomada da narrativa, dentro do próprio cânon bíblico, e as últimas leituras dis-

poníveis, as que estão dentro do mercado editorial brasileiro.  

Na primeira parte dessa investigação, buscamos as leituras mais distantes de nossa 

realidade, começando com as correlações dentro do próprio livro de Gênesis. Na macronarra-

tiva de Gênesis 37 a 50, a abordagem hermenêutica de muitos estudiosos foca exclusivamente 

em José como o protagonista da narrativa. Consequentemente, fica difícil aceitar a “intrusão” 

da narrativa de Judá e Tamar neste contexto. Contudo, procuramos esclarecer que o foco não 

está em José, mas em Jacó e seus filhos; ou seja, a ênfase está na formação do povo de Israel, 

com destaque para as tribos de José e de Judá. José e Judá serão, de acordo com a bênção de 

Jacó em Gênesis 49, respectivamente o líder material (no filho Efraim, como detentor da pri-

mogenitura) e o líder espiritual (ancestral de reis e do Messias) da futura nação. São também as 

tribos que lideram os dois reinos posteriores na época da monarquia dividida: Efraim na nação 

do norte (Israel) e Judá na nação do sul (também designada Judá). Dessa forma, fica evidente 

que o foco da macronarrativa de “Jacó e seus filhos” (Gênesis 37 a 50) está na formação desta 

família, indicando sutilmente as futuras relações políticas e sociais do povo que daí se deriva. 

Os personagens individuais só se tornam importantes por seu papel determinante nesta história 

de formação do povo de Deus.372 

Em seguida, continuamos a pesquisa com a inclusão da História Primária (Gênesis–

2Reis) e dos demais livros do cânon bíblico. Aos poucos Judá assume a proeminência na histó-

ria de Israel, por isso Tamar fica conhecida como um símbolo de fertilidade e sucesso, como 

                                                 
372 Sou grato ao prof. Júlio Zabatiero por sua análise do trabalho inicialmente apresentado. Suas significativas 

observações reforçaram a necessidade de explicitar estas características da macronarrativa de Gênesis. 
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vimos na referência em Rute. Examinamos a forte intertextualidade percebida por leitores mo-

dernos entre a narrativa de Davi e Gênesis 38, mas que não se caracteriza como parte da história 

da leitura dentro do cânon bíblico. As referências posteriores feitas aos personagens de Gênesis 

38 são relacionadas à descendência de Tamar; por meio dela e de seu filho Perez surgiu o rei 

Davi e, bem depois, o Messias Jesus. 

Como segunda parte de nossa investigação, passamos às leituras mais próximas e re-

levantes ao nosso contexto imediato: avaliamos primeiramente as reimaginações da história de 

Judá e Tamar em três romances publicados e disponíveis no Brasil e, posteriormente, as notas 

e os quadros explicativos inseridos como paratextos nas bíblias de estudo publicadas no Brasil. 

Já tecemos diversas considerações sobre as obras analisadas. Resta-nos agora avaliar mais de-

talhadamente esta ferramenta da abordagem literária. 

Em primeiro lugar, a história da leitura é uma ferramenta que valoriza a diversidade 

de leituras. É preciso lembrar que vivemos em uma realidade bem diversa daquela que originou 

o texto, separados por barreiras de linguagem, de tempo e de espaço e, fundamentalmente, de 

cultura. Por isso, para complementar a nossa leitura ocidental moderna, é essencial a leitura de 

comentaristas de diversas épocas e de múltiplos locais, especialmente dos estudiosos judaicos 

em sua tradição milenar de leitura deste texto. Não é possível descartarmos nenhuma dessas 

contribuições como artificiais, pois a diferente abordagem do outro revela sua peculiar sensibi-

lidade às nuances da narrativa e abre os nossos olhos para certas riquezas do texto que a nossa 

ideologia não nos permitiu perceber. Além disso, a categorização destas leituras poderá gerar 

uma percepção da correlação entre as circunstâncias sociohistóricas de cada comunidade leitora 

e a leitura feita. 

Em segundo lugar, pela apresentação de diversas leituras, a história da leitura eviden-

cia que, nas análises interpretativas, há uma imposição ideológica dos conceitos e categorias 

dos leitores sobre o texto. É certo que o leitor traz suas experiências para a leitura que faz; 

afinal, não existe uma leitura “objetiva”. Assim, o estudo da história da leitura leva à relativi-

zação das deduções – por vezes dogmáticas – que os estudiosos e os comentaristas apresentam 

sobre o texto. Isso se demonstra importante na avaliação que fizemos das bíblias de estudo 

disponíveis. Os seus paratextos (notas e quadros) permitem explicar os costumes, as expressões, 

os nomes e tudo mais que está implícito no texto – detalhes vocabulares e semânticos que o 

leitor moderno não compreende. Entretanto, a nossa análise destes paratextos demonstrou que 

nem todas as leituras interpretativas incluídas nas edições atuais se concentram em prover ao 
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leitor meros recursos de compreensão do texto que explicitem a enciclopédia cultural ali pres-

suposta. Em geral, as notas são também diretivas, buscando formar no leitor uma leitura espe-

cífica do texto. A imposição deste saber unilateral só pode ser enfraquecida pela apreensão de 

outras leituras disponíveis. 

Afinal, há uma diferença entre o uso e a interpretação de um texto. Enquanto interpre-

tar se restringe a identificar as leituras possíveis a partir das lacunas abertas pelo texto, usar o 

texto é ignorar as suas instruções implícitas de produção do sentido. Dessa forma, o Leitor-

Modelo deve chegar a uma interpretação legitimável para que ela seja uma leitura válida. Con-

tudo, às vezes, um comentarista valoriza a aplicação pragmática de temas tocados pelo texto e 

acaba impondo sobre os demais leitores suas táticas interpretativas imaginativas; elas geram 

conclusões que não podem ser classificadas como leituras legítimas.  

Finalmente, a história de leitura também permite verificar as propostas de estratégia 

narrativa do autor implícito. Se há um mecanismo intencional de produção de sentido, este 

sentido provavelmente foi percebido por diversos leitores nos muitos séculos de leitura da nar-

rativa bíblica. Se ninguém o percebeu ainda, será que esta intencionalidade está realmente im-

buída no texto? Ou será que o leitor analítico está “descobrindo” no texto aquilo que deseja ver 

ali? De modo inverso, o peso e a autoridade da tradição de leitura da narrativa podem também 

silenciar a possibilidade de novas leituras. É possível ainda descobrir respostas originais? Ou 

só seguimos trilhas interpretativas já desgastadas pelo uso? Este questionamento de cada leitura 

à luz das demais é sempre salutar. 

Concluímos, pois, que essa ferramenta também é fundamental e valiosa para o estudi-

oso bíblico. 

 

Entendemos que os objetivos gerais e específicos dessa pesquisa foram cumpridos. O 

que resta fazer? Queremos apontar aqui algumas possibilidades de continuação deste trabalho. 

Em primeiro lugar, seria interessante fazer uma investigação exaustiva de todas as tra-

duções disponíveis ao leitor brasileiro, de forma a categorizar as diferenças encontradas e bus-

car uma explicação para as escolhas feitas. Obviamente, isso já se configura como uma ampli-

ação da história de leitura atual. Nessa análise comparativa das traduções do texto bíblico, será 

útil diferenciar entre os métodos usados (equivalência formal, dinâmica ou paráfrase) e a cor-

respondente clareza na atualização da narrativa. 
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Em segundo lugar, essa investigação pode se estender aos comentários bíblicos publi-

cados no mercado editorial brasileiro. Em pesquisa preliminar, encontramos quatorze obras pu-

blicadas até hoje para o público brasileiro. Tal como nas bíblias de estudo, algumas delas são 

bem diretivas e moralizantes em sua avaliação do texto bíblico, enquanto outras se restringem 

à explicitação da enciclopédia cultural pressuposta. Outro caminho de ampliação da pesquisa 

se refere às bíblias de estudo eletrônicas, disponíveis ao leitor brasileiro em celulares, tablets e 

computadores. 

Em terceiro lugar, a história de leitura dessa narrativa sofreu um recorte muito restri-

tivo nesta tese. Há muito a investigar desde o período extrabíblico pós-exílico, começando com 

as obras deuterocanônicas e pseudepígrafas e continuando através dos comentaristas patrísticos, 

medievais, modernos e pós-modernos, tanto cristãos quanto judaicos. A avaliação dos romances 

baseados na narrativa de Gênesis 38 deve ser expandida para abranger as obras publicadas em 

outros países. Além disso, outra possível ampliação é a inclusão de pinturas, esculturas e filmes 

que se referem à narrativa de Judá e Tamar.  

Em quarto lugar, há muito campo de pesquisa no que se refere aos paratextos das bí-

blias de estudo encontradas. Mesmo com o recorte de um simples capítulo da Bíblia, é possível 

investigar se houve predominância das interpretações estrangeiras ou se já se constata uma linha 

hermenêutica nacional. No caso das traduções de bíblias de estudo estrangeiras, pode-se tam-

bém analisar se houve adaptações do comentário original à realidade brasileira, devido à mu-

dança de público. Ao se considerar a linha cronológica de publicação destas obras, é possível 

ainda questionar se houve influência de uma obra sobre as outras; ou seja, será que há interpre-

tações seminais sobre o texto? E, além disso, é interessante discernir se os comentários existen-

tes estão vinculados especificamente à versão do texto bíblico que acompanha a bíblia de es-

tudo, ou se são adaptáveis a outras versões existentes; neste quesito, nossa pesquisa parece 

sugerir a hipótese de que não há este vínculo, uma vez que algumas bíblias de estudo são apre-

sentadas com as mesmas notas apostas a diferentes traduções do texto bíblico. 

Em quinto lugar, é preciso realizar uma pesquisa de campo com os leitores de cada 

segmento religioso para identificar se o mesmo leitor usa mais de uma bíblia de estudo, e se são 

da mesma “segmentação” ou se há real complementação pela consulta rotineira a obras de di-

versas tradições. Nossa experiência com leitores evangélicos sugere que os crentes pentecostais 

e neopentecostais tendem a adquirir e consultar mais de uma bíblia de estudo, mas em geral as 

escolhem dentro das opções do seu segmento religioso. Uma pesquisa de campo pode confirmar 

estes dados e indicar se as demais comunidades de leitura também agem assim.  
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Em sexto lugar, é ainda necessária a identificação da época e das condições de surgi-

mento da leitura moralizante deste texto. É bem provável que este resultado seja alcançado pela 

investigação complementar da vasta história da leitura desta narrativa que ficou fora dessa pes-

quisa. Neste sentido, seria bom incluir na pesquisa de campo anteriormente sugerida questões 

que permitam discernir como as comunidades de leitura mais simples – nos seus tradicionais 

grupos de estudo bíblico, católicos ou evangélicos – entendem o texto hoje. Como elas reagem 

aos assuntos “escandalosos” nele embutidos? Quais as suas dificuldades? É bem possível que 

nos surpreendamos pela profundidade alcançada pela leitura “leiga” dos textos bíblicos. 

Em sétimo lugar, não analisamos nessa pesquisa os efeitos da materialidade das bíblias 

de estudo. Cada versão editorial produz efeitos de sentido diversificados, por meio de suas es-

colhas quanto ao tamanho da letra, ao tamanho e tipo de papel, à diagramação do texto, e aos 

demais paratextos inseridos, chegando até às cores usadas e à capa escolhida. Ou seja, cada 

edição é uma obra distinta. Com isso, a geração de diferentes leituras se multiplica infinita-

mente. Um estudo das razões destas escolhas pelos editores pode ser bem aproveitado, especi-

almente se conjugado com uma pesquisa de campo que capte os reais efeitos de sentido produ-

zidos no leitor por estes mecanismos editoriais. 

Finalmente, ainda quanto às bíblias de estudo, outra boa área de pesquisa se refere à 

marginália, isto é, às marcações e notas manuscritas inseridas pelo leitor nas folhas de sua obra. 

A análise dessas reações do leitor ao texto abre um poderoso canal de compreensão sobre os 

efetivos processos de leitura, especialmente se for possível determinar o que motivou o leitor a 

realizar as suas marcações. Obviamente, essa pesquisa pode abranger também as bíblias co-

muns, isto é, sem notas e quadros explicativos. 

 

Encerrando nossa pesquisa, ficam registradas aí algumas sugestões para a sua conti-

nuação, além das considerações que fizemos neste texto final sobre a aplicação das ferramentas 

literárias ao estudo da Bíblia. 
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ANEXO A 

 

Neste anexo é apresentado o texto original da narrativa de Judá e Tamar em hebraico, 

conforme registrado na Bíblia Hebraica Stuttgartensia (2006). A seguir, o texto original é apre-

sentado de forma transliterada (para se evidenciar a sonoridade e cadência do texto).  

Texto original 

ה׃ 1 ָֽ ו ִחירָּ י ּוְׁשמִ֥ ִמָ֖ ֵּ֛ט ַעד־ִאִ֥יׁש ֲעֻדלָּ ָ֑יו ַוֵי ה ֵמֵאֵ֣ת ֶאחָּ ָ֖ ִֶַֽ֥רד ְיהּודָּ וא ַוֵי ֵ֣ת ַהִהִ֔ ֵע ְַֽיִהי֙ בָּ  ַוָֽ
׃ 2 יהָּ א ֵאֶלָֽ ב ִ֥ הָּ ַויָּ ֶחָ֖ ּוַע ַוִיקָּ ו ׁשָ֑ ה ַבת־ִאִ֥יׁש ְכַנֲעִנָ֖י ּוְׁשמֵ֣ ֵּ֛ ָׁ֧ם ְיהּודָּ  ַוַיְרא־ׁשָּ
ר׃ 3 ו ֵעָֽ א ֶאת־ְׁשמָ֖ ִ֥ ַהר ַוֵתֵֶ֣לד ֵבָ֑ן ַוִיְקרָּ  ַוַתָ֖
ַָֽֽן׃ 4 ו אֹונָּ א ֶאת־ְׁשמָ֖ ִ֥ ֹוד ַוֵתֵֶ֣לד ֵבָ֑ן ַוִתְקרָּ ַהר עָ֖  ַוַתִ֥
ֶסף עֹוד֙ ַוֵתֵֶ֣לד 5 ׃ ַות ֹּ֤ תֹוָֽ ּה א  ִ֥ ָ֖יב ְבִלְדתָּ ִ֥ה ִבְכִז יָּ ָ֑ה ְוהָּ ו ֵׁשלָּ א ֶאת־ְׁשמָ֖ ִ֥ ן ַוִתְקרָּ  ֵבִ֔
ר׃ 6 ָֽ מָּ ּה תָּ ָ֖ ו ּוְׁשמָּ ֵ֣ר ְבכֹורָ֑ ה ְלֵע ָ֖ ה ִאשָּ ֵּ֛ ח ְיהּודָּ  ַוִיַקָׁ֧
ָֽה׃ 7 הּו ְיהוָּ ָ֑ה ַוְיִמֵתָ֖ ֵ֣י ְיהוָּ ע ְבֵעיֵנ ה ַרָ֖ ִ֔ ֹור ְיהּודָּ ֵ֚ר ְבכֵ֣ י ֵע  ַוְיִהִ֗
ה֙ לְ  8 יָך׃ַוי ֹּ֤אֶמר ְיהּודָּ ִחָֽ ַַָֽ֖רע ְלאָּ ם ֶז ֵקִ֥ ָּ֑ה ְוהָּ תָּ יָך ְוַיֵבֵ֣ם א  ִחָ֖ ֶׁשת אָּ א ֶאל־ֵאִ֥ ן ב ֵּ֛  אֹונִָּ֔
ה  9 ְרצָּ ִחיו֙ ְוִׁשֵחֵ֣ת ַאִ֔ א ֶאל־ֵאֶֹּׁ֤שת אָּ ה ִאם־בָָּּ֨ יָָּ֞ ַַָֽ֑רע ְוהָּ ֵ֣ה ַהזָּ א לֹוָ֖ ִיְהֶי ן ִכֵּ֛י ל ִ֥ ֵַַֽ֣דע אֹונִָּ֔ ַוֵי

יו׃ ִחָֽ ַַָֽ֖רע ְלאָּ ן־ֶז י ְנתָּ  ְלִבְלִתִ֥
ִ֥י יְ  10 ֵַַּֽ֛רע ְבֵעיֵנ ׃ַוֵי תֹוָֽ ֶָ֖מת ַגם־א  ָ֑ה ַויָּ שָּ ָ֖ה ֲאֶׁשֵ֣ר עָּ  הוָּ
י ִכֵ֣י  11 ֵ֣ה ְבִנִ֔ יְך ַעד־ִיְגַדל֙ ֵׁשלָּ ִבִ֗ ֵ֣ה ֵבית־אָּ נָּ תֹוֹ֜ ְׁשִבָׁ֧י ַאְלמָּ ר ַכלָּ מָָּּ֨ ה֩ ְלתָּ ַוי ֵ֣אֶמר ְיהּודָּ

׃ יהָּ ִבָֽ ית אָּ ֶׁשב ֵבִ֥ ר ַוֵתָ֖ מִָּ֔ ָ֑יו ַוֵתֵֶ֣לְך תָּ ּוא ְכֶאחָּ ּות ַגם־הָ֖ ר ֶפן־יָּמִ֥ ַמִ֔  אָּ
ֹּ֤י צ אנֹו֙  12 זֲֵז ַעל ַעל־ג ָֽ ה ַוַיֹ֜ ִ֗ ֵֶ֣חם ְיהּודָּ ָ֑ה ַוִינָּ ֶׁשת־ְיהּודָּ ּוַע ֵאָֽ ת ַבת־ׁשֵ֣ מָּ ָ֖ ים ַותָּ ִמִ֔ ַוִיְרבּו֙ ַהיָּ

ה׃ ָֽתָּ י ִתְמנָּ ִמָ֖ ֲעֻדלָּ ה ֵרֵעִ֥הּו הָּ ֵּ֛ ּוא ְוִחירָּ  הִ֗
ו׃ 13 ִ֥ז צ אנָֽ ג  ה לָּ ָ֖תָּ ֶלִ֥ה ִתְמנָּ ִמֵּ֛יְך ע  ר ִהֵנִ֥ה חָּ ר ֵלאמ ָ֑ ָ֖ מָּ  ַוֻיַגִ֥ד ְלתָּ
ִים  14 ֶׁשב֙ ְבֶפֵַ֣תח ֵעיַנִ֔ ף ַוֵתָּ֨ ִעיף֙ ַוִתְתַעלִָּ֔ יהָּ ַוְתַכֹּ֤ס ַבצָּ ֶלִ֗ עָּ ּה ֵמָֽ י ַאְלְמנּותָֹּ֜ ַסר֩ ִבְגֵדָּ֨ ַותָּ

ה׃ ָֽ ִ֥ה לֹוָ֖ ְלִאשָּ א־ִנְתנָּ וא ל ָֽ ה ְוִהִ֕ ַדֵ֣ל ֵׁשלִָּ֔ י־גָּ ה֙ ִכָֽ ֲאתָּ ה ִכֹּ֤י רָּ ָ֑תָּ ר ַעל־ֶדֵֶ֣רְך ִתְמנָּ  ֲאֶׁשָ֖
15 ַֽ ה ַוָֽ ִ֔ ׃ַוִיְרֶאֵ֣הָּ ְיהּודָּ ֶנָֽיהָּ ה פָּ ָ֖ ָ֑ה ִכִ֥י ִכְסתָּ הָּ ְלזֹונָּ  ַיְחְׁשֶבָ֖
תֹוָ֖ ִהָ֑וא  16 ע ִכִ֥י ַכלָּ ַדִ֔ א יָּ ֵ֚י ל ֵ֣ ִיְך ִכ ֹוא ֵאַלִ֔ בֵ֣ ה־נָּא֙ אָּ בָּ ָֽ אֶמר֙ הָּ ֶרְך ַוי ָּ֨ יהָּ ֶאל־ַהֶדִ֗ ט ֵאֶלֹ֜ ַוֵיָּ֨

י׃ ָֽ ֹוא ֵאלָּ בָ֖ י ִכִ֥י תָּ אֶמר֙ ַמה־ִתֶתן־ִלִ֔  ַות ָּ֨
ִכֵּ֛י ֲאַׁשַלִ֥ח  17 נ  אֶמר אָּ ָך׃ַוי ִ֕ ְלֶחָֽ ֹון ַעִ֥ד ׁשָּ בָ֖ ן ֵערָּ אֶמר ִאם־ִתֵתִ֥ אן ַות ִ֕ ָ֖ים ִמן־ַהצ ָ֑ י־ִעִז  ְגִדָֽ
ָך ּוַמְטָךָ֖ ֲאֶׁשֵ֣ר  18 ְמָך֙ ּוְפִתיֶלִ֔ ָֽ תָּ אֶמר ח  ְךְ֒ ַות ִ֗ בֹון֮ ֲאֶׁשֵ֣ר ֶאֶתן־לָּ ֵערָּ ָֽ ֵ֣ה הָּ אֶמר מָּ ַוי ִ֗

׃ ַהר לֹוָֽ א ֵאֶלָ֖יהָּ ַוַתִ֥ ב ִ֥ ֵּּ֛ה ַויָּ ֶדָָ֑ך ַוִיֶתן־לָּ  ְביָּ
ּה׃וַ  19 ָֽ י ַאְלְמנּותָּ ׁש ִבְגֵדִ֥ ֶלָ֑יהָּ ַוִתְלַבָ֖ ּה ֵמעָּ ָ֖ ַסר ְצִעיפָּ ִ֥ ֶלְך ַותָּ ם ַוֵתִ֔ ֵ֣קָּ  תָּ
ֵ֣ד  20 ֹון ִמַי בָ֖ ֵערָּ ַחת הָּ ַקִ֥ י לָּ ִמִ֔ ֲעֻדלָּ ָֽ ֵ֣הּו הָּ ים ְבַיד֙ ֵרֵע ִעִזִ֗ ָֽ י הָּ ה ֶאת־ְגִדֵ֣ ֹ֜ ח ְיהּודָּ ַוִיְׁשַלָּ֨

ּה׃ ָֽ אָּ א ְמצָּ ָ֑ה ְול ָ֖ ִאשָּ  הָּ
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ל ֶאת־ַאנְ  21 ֶָ֑רְך ַוִיְׁשַאָ֞ ִַָֽ֖ים ַעל־ַהדָּ ֵעיַנ ֵּ֛ה ִהִ֥וא בָּ ָׁ֧ה ַהְקֵדׁשָּ ר ַאֵי ּה֙ ֵלאמ ִ֔ מָּ ֵׁשֹּ֤י ְמק 
ה׃ ָֽ ָ֖ה ְקֵדׁשָּ ֶז ה בָּ ִ֥ ְיתָּ ּו ל א־הָּ  ַוי ֵ֣אְמרִ֔

ה  22 ִ֥ ְיתָּ ּו ל א־הָּ ְמרִ֔ ָֽ קֹום֙ אָּ ם ַאְנֵׁשֹּ֤י ַהמָּ אִתָ֑יהָּ ְוַגָּ֨ א ְמצָּ ה ַוי ָ֖אֶמר ל ֵ֣ ִ֔ ב֙ ֶאל־ְיהּודָּ ׁשָּ ַויָָּּ֨
ה׃ ָֽ ָ֖ה ְקֵדׁשָּ ֶז  בָּ

א ַוי ֹּ֤  23 ה ל ִ֥ ָ֖ ה ְוַאתָּ י ַהֶזִ֔ ְחִתי֙ ַהְגִדֵ֣ ַלָּ֨ ֹּ֤ה ׁשָּ ּוז ִהֵנ בָ֑ ֵ֣ה לָּ ן ִנְהֶי ּה ֶפָ֖ ח־לִָּ֔ ַקָֽ ה֙ ִתָֽ אֶמר ְיהּודָּ
ּה׃ ָֽ אתָּ  ְמצָּ

ֵּ֛ם ִהֵנִ֥ה  24 ָך ְוַג ֶתִ֔ ֵ֣ר ַכלָּ מָּ ה֙ תָּ ְָֽנתָּ ר֙ זָּ אמ  ה ֵלָֽ ֹּ֤ יהּודָּ ד ִלָֽ ים ַוֻיַגָּ֨ ִׁשִ֗ ׁש ֳחדָּ ַוְיִהֵ֣י׀ ְכִמְׁשלֵ֣
ָ֑י ה ִלְזנּוִנ ָ֖ רָּ ף׃הָּ ֵרָֽ ּוהָּ ְוִתשָּ ה הֹוִציאָ֖ ִ֔  ם ַוי ֵ֣אֶמר ְיהּודָּ

ָ֑ה  25 רָּ ִכָ֖י הָּ נ  ר ְלִאיׁש֙ ֲאֶׁשר־ֵאֵֶ֣לה לֹוִ֔ אָּ ֙ ֵלאמ ִ֔ יהָּ ִמָּ֨ ֹּ֤ה ֶאל־חָּ ְלחָּ יא ׁשָּ את ְוִהָּ֨ ִהֵ֣וא מּוֵצִ֗
ֶלה׃ ֵאָֽ ֶתֶָׁ֧מת ְוַהְפִתיִלֵּ֛ים ְוַהַמֶטָ֖ה הָּ י ַהח  א ְלִמָ֞ אֶמר֙ ַהֶכר־נִָּ֔  ַות ָּ֨

26  ִ֗ ף ַוַיֵכֵ֣ר ְיהּודָּ ַסִ֥ א־יָּ ָ֑י ְול ָֽ ֵ֣ה ְבִנ יהָּ ְלֵׁשלָּ י־ַעל־ֵכִ֥ן ל א־ְנַתִתָ֖ ִני ִכָֽ ה ִמֶמִ֔ ֵ֣ ְדקָּ ָֽ אֶמר֙ צָּ ה ַוי ָּ֨
ה׃ ָֽ ֹוד ְלַדְעתָּ  עָ֖

ָּֽה׃ 27 ים ְבִבְטנָּ ָּ֑ה ְוִהֵנִ֥ה ְתאֹוִמָ֖ ֵ֣ת ִלְדתָּ י ְבֵע  ַוְיִהָ֖
ֶדת ַוִתקְ  28 ח ַהְמַיֶלִ֗ ָ֑ד ַוִתַקֵ֣ ּה ַוִיֶתן־יָּ ָ֖ י ְבִלְדתָּ א ַוְיִהִ֥ ִ֥ ָ֖ה יָּצָּ ר ֶז ִני֙ ֵלאמ ִ֔ ו ׁשָּ ר ַעל־יָּדֹּ֤ ׁש ָּ֨

ָֽה׃ נָּ  ִראׁש 
ו  29 א ְׁשמָ֖ ִ֥ ֶָ֑רץ ַוִיְקרָּ ֶלֵ֣יָך פָּ ְצתָּ עָּ ַרָ֖ אֶמר ַמה־פָּ יו ַות ִ֕ ִחִ֔ ֵ֣א אָּ ו ְוִהֵנה֙ יָּצָּ ַוְיִהֵ֣י׀ ְכֵמִׁשֵ֣יב יָּדִ֗

ֶרץ׃ ָֽ  פָּ
א 30 ִ֥ ָ֑י ַוִיְקרָּ ִנ ו ַהשָּ ר ַעל־יָּדָ֖ יו ֲאֶׁשִ֥ ִחִ֔ ֵ֣א אָּ ַַָֽֽרח׃  ס ְוַאַחר֙ יָּצָּ ו זָּ  ְׁשמָ֖

 

 

Texto transliterado 
1 wayĕhiy bāʿēt hahiwʾ wayyēred yĕhûdâ mēʾēt ʾeḥāyw wayyēṭ ʿad-ʾîš ʿădullāmî ûšĕmōw ḥîrâ 
2 wayyarʾ-šām yĕhûdâ bat-ʾîš kĕnaʿănî ûšĕmōw šûaʿ wayyiqqāḥehā wayyābōʾ ʾēlêhā 
3 wattahar wattēled bēn wayyiqrāʾ ʾet-šĕmōw ʿēr 
4 wattahar ʿôd wattēled bēn wattiqrāʾ ʾet-šĕmōw ʾônān 
5 wattōsep ʿôd wattēled bēn wattiqrāʾ ʾet-šĕmōw šēlâ wĕhāyâ bikzîb bĕlidtāh ʾōtô 
6 wayyiqqaḥ yĕhûdâ ʾiššâ lĕʿēr bĕkôrōw ûšĕmāh tāmār 
7 wayhî ʿēr bĕkôr yĕhûdâ raʿ bĕʿênê yĕhwâ waymitēhû yĕhwâ 
8 wayyōʾmer yĕhûdāh lĕʾônān bōʾ ʾel-ʾēšet ʾāḥîkā wĕyabbēm ʾōtāh wĕhāqēm zeraʿ lĕʾāḥîkā 
9 wayyēdaʿ ʾônān kî lōʾ lô yihye hazzāraʿ wĕhāyâ ʾim-bāʾ ʾel-ʾēšet ʾāḥîw wĕšiḥēt ʾarṣâ lĕbiltî nĕton-

zeraʿ lĕʾāḥîw 
10 wayyēraʿ bĕʿênê yĕhwâ ʾăšer ʿāśâ wayyāmet gam-ʾōtô 
11 wayyōʾmer yĕhûdāh lĕtāmār kallātô šĕbî ʾalmānâ bêt-ʾābîk ʿad-yigdal šēlâ bĕnî kî ʾāmar pen-yāmût 

gam-hûʾ kĕʾeḥāyw wattēlek tāmār wattēšeb bêt ʾābîhā 
12 wayyirbû hayyāmîm wattāmot bat-šûaʿ ʾēšet-yĕhûdâ wayyinnāḥem yĕhûdâ wayyaʿal ʿal-gōzăzê 

ṣōʾnô hûʾ wĕḥîrâ rēʿēhû hāʿădullāmî timnātâ 
13 wayyuggad lĕtāmār lēʾmōr hinnē ḥāmîk ʿōle timnātâ lāgōz ṣōʾnōw 
14 wattāsar bigdê ʾalmĕnûtāh mēʿālêhā wattĕkas baṣṣāʿîp wattitʿallāp wattēšeb bĕpetaḥ ʿênayim ʾăšer 

ʿal-derek timnātâ kî rāʾătāh kî-gādal šēlâ wĕhiwʾ lōʾ-nittĕnâ lô lĕʾiššâ 
15 wayyirʾehā yĕhûdâ wayyaḥšĕbehā lĕzônâ kî kissĕtâ pānêhā 
16 wayyēṭ ʾ ēlêhā ʾ el-hadderek wayyōʾmer hābā-nnāʾ ʾ ābôʾ ʾ ēlayik kî lōʾ yādaʿ kî kallātô hiwʾ wattōʾmer 

ma-ttitten-lî kî tābôʾ ʾēlāy 
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17 wayyōʾmer ʾānōkî ʾăšallaḥ gĕdî-ʿizzîm min-haṣṣōʾn wattōʾmer ʾim-tittēn ʿērābôn ʿad šolḥekā 
18 wayyōʾmer mâ hāʿērābôn ʾăšer ʾetten-lāk wattōʾmer ḥōtāmĕkā ûpĕtîlekā ûmaṭṭĕkā ʾăšer bĕyādekā 

wayyitten-lāh wayyābōʾ ʾēlêhā wattahar lô 
19 wattāqom wattēlek wattāsar ṣĕʿîpāh mēʿālêhā wattilbaš bigdê ʾalmĕnûtāh 
20 wayyišlaḥ yĕhûdâ ʾet-gĕdî hāʿizzîm bĕyad rēʿēhû hāʿădullāmî lāqaḥat hāʿērābôn miyyad hāʾiššâ 

wĕlōʾ mĕṣāʾāh 
21 wayyišʾal ʾ et-ʾanšê mĕqōmāh lēʾmōr ʾ ayyē haqqĕdēšâ hiwʾ bāʿênayim ʿ al-haddārek wayyōʾmĕrû lōʾ-

hoytâ bāze qĕdēšâ 
22 wayyāšāb ʾel-yĕhûdâ wayyōʾmer lōʾ mĕṣāʾtîhā wĕgam ʾanšê hammāqôm ʾāmĕrû lōʾ-hoytâ bāze 

qĕdēšâ 
23 wayyōʾmer yĕhûdāh tiqqaḥ-lāh pen nihye lābûz hinnē šālaḥtiy haggĕdî hazze wĕʾattâ lōʾ mĕṣāʾtāh 
24 wayhî kĕmišlōš ḥŏdāšîm wayyuggad lîhûdâ lēʾmōr zānĕtāh tāmār kallātekā wĕgam hinnē hārâ 

liznûnîm wayyōʾmer yĕhûdâ hôṣîʾûhā wĕtiśśārēp 
25 hiwʾ mûṣēʾt wĕhîʾ šolḥâ ʾel-ḥāmîhā lēʾmōr lĕʾîš ʾăšer-ʾēlle lô ʾānōkî hārâ wattōʾmer hakker-nāʾ lĕmî 

haḥōtemet wĕhappĕtîlîm wĕhammaṭṭe hāʾēlle 
26 wayyakkēr yĕhûdâ wayyōʾmer ṣādĕqâ mimmennî kî-ʿal-kēn lōʾ-nĕtattîhā lĕšēlâ bĕnî wĕlōʾ-yāsap ʿ ôd 

lĕdaʿtâ 
27 wayhî bĕʿēt lidtāh wĕhinnē tĕʾômîm bĕbiṭnāh 
28 wayhî bĕlidtāh wayyitten-yād wattiqqaḥ hamyalledet wattiqšōr ʿal-yādōw šāniy lēʾmōr ze yāṣāʾ 

riʾšōnâ 
29 wayhî kĕmēšîb yādōw wĕhinnēh yāṣāʾ ʾāḥîw wattōʾmer ma-ppāraṣtā ʿālêkā pāreṣ wayyiqrāʾ šĕmōw 

pāreṣ 
30 wĕʾaḥar yāṣāʾ ʾāḥîw ʾăšer ʿal-yādōw haššānî wayyiqrāʾ šĕmōw zāraḥ 
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ANEXO B 

 

Para a análise do mercado editorial brasileiro feita no capítulo 4, fizemos um levanta-

mento das bíblias de estudo publicadas no Brasil em português. 

Este levantamento foi feito em abril de 2017, por meio de pesquisa no site da Agência 

Brasileira do ISBN (www.isbn.bn.br) e nos sites das principais editoras e distribuidoras. Tam-

bém foram consultadas as edições disponíveis no Museu da Bíblia da Sociedade Bíblica do 

Brasil, em Barueri – com a valiosa ajuda da bibliotecária Daniele M. M. Santos, a quem agra-

decemos a cooperação. Infelizmente, os dados disponíveis nem sempre são completos ou segu-

ros; nestes casos, indicamos a incerteza com o símbolo “?”. O ano de lançamento de cada obra 

é uma das informações mais difíceis de se obter com precisão, mas envidamos os maiores es-

forços para obter os dados mais acurados possíveis. Além disso, registramos apenas os dados 

da 1ª edição de cada obra, pois, em alguns casos, as bíblias foram relançadas com nomes dife-

rentes e/ou com ampliações e revisões. 

Nas páginas seguintes, a tabela 9 apresenta, na primeira coluna, um registro numérico 

para facilitar referências posteriores às obras. A segunda coluna informa o título da bíblia de 

estudo, critério pelo qual a tabela está ordenada alfabeticamente; os artigos iniciais foram omi-

tidos para uniformizar a classificação, uma vez que não há consistência no seu uso nos títulos. 

A terceira coluna sugere o público-alvo da obra, com base no texto de seus próprios editores. 

A quarta coluna apresenta a versão usada para o texto bíblico, usando as abreviaturas padrões 

apresentadas na Tabela 8. A quinta coluna informa a editora e a sexta, instituições e/ou editoras 

que foram parceiras na publicação.359 A sétima coluna sugere a pessoa, o grupo de pessoas ou 

a instituição responsável pelas notas e quadros explicativos. A oitava coluna mostra o ano de 

lançamento da obra no Brasil. As duas últimas colunas exibem o título e o ano de lançamento 

da obra original, quando se trata de tradução e/ou adaptação de obra estrangeira. 

 

Abreviatura Versão bíblica 

A21 Almeida Século XXI 

ACF Almeida Corrigida e Fiel 

AEC Almeida Edição Contemporânea 

ARA Almeida Revista e Atualizada 

ARC Almeida Revista e Corrigida 

NRA Nova Almeida Atualizada 

NTLH Nova Tradução na Linguagem de Hoje 

NVI Nova Versão Internacional 

Tabela 8 – Abreviaturas das principais versões evangélicas do texto bíblico  

                                                 
359 Na indicação das editoras e parceiros, usamos as abreviaturas padrões adotadas por cada instituição. Assim, 

SBB = Sociedade Bíblica do Brasil; CPAD = Casa Publicadora das Assembleias de Deus; IECLB = Igreja Evan-

gélica de Confissão Luterana no Brasil; IELB = Igreja Evangélica Luterana do Brasil; ICP = Instituto Cristão de 

Pesquisas; CPPC = Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos; CPP = Casa Publicadora Paulista. 
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# Título da bíblia de estudo Público Versão Editora Parceiros Responsabilidade pelas notas Ano Título original 
Ano  

orig. 

001 Bíblia Anotada: edição expandida pentecostal ARA 
Mundo  

Cristão 
  Charles C. Ryrie 2007 Ryrie Study Bible 1978 

002 Bíblia Apostólica neopentecostal ARA SBB   Estevam Hernandes 2012 - - 

003 Bíblia Apostólica Renasci  
neopentecostal; 

jovem 
ARA SBB   Centro de Estudo Apostólico 2014 - - 

004 Bíblia Brasileira de Estudo   A21 Hagnos   Luiz Sayão 2016 - - 

005 Bíblia Caminho   jovem NTLH SBB   Jaime Kemp 2011 - - 

006 Bíblia Casamento Blindado   A21 
Thomas  

Nelson 
  Renato e Cristiane Cardoso 2015 - - 

007 Bíblia da Escola Bíblica   ARA SBB 
Cristã  

Evangélica 
  2017 - - 

008 Bíblia da Família  família 
ARA; 

NTLH 
SBB   Jaime e Judith Kemp 2015 - - 

009 Bíblia da Garota de Fé  jovem NTLH 
Mundo  

Cristão 
  FaithGirlz! 2013 FaithGirlz Bible 2006 

010 Bíblia da Liderança Cristã   ARA SBB   John Maxwell 2007 Maxwell Leadership Bible 2002 

011 Bíblia da Mamãe  feminino ARA SBB   Bobbie Wolgemuth 2013 Mom's Bible 2010 

012 Bíblia da Mulher  feminino várias SBB 
Mundo  

Cristão 
 Dorothy Kelley Patterson 2003 Woman's Study Bible 1995 

013 
Bíblia da Mulher de Bem com a 

Vida 

neopentecostal; 

feminino 
ARA SBB   Sônia Hernandes 2011 - - 

014 Bíblia da Mulher de Fé  feminino NVI 
Thomas  

Nelson 
  Patsy Clairmont et al. 2013 

Women of Faith Devotional 

Bible 
2003 
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# Título da bíblia de estudo Público Versão Editora Parceiros Responsabilidade pelas notas Ano Título original 
Ano  

orig. 

015 Bíblia da Mulher Devota 
católico;  

feminino 
própria Santuário   José Raimundo Vidigal 2015 - - 

016 
Bíblia da Mulher Mais que Vence-

dora 

neopentecostal;  

feminino 
ARA SBB 

Gospel  

Bay 
Estevam e Sônia Hernandes 2014 - - 

017 Bíblia da Mulher que Ora  feminino NVI 
Mundo  

Cristão 
  Stormie Omartian 2009 

Power of a Praying Woman 

Bible 
2006 

018 
Bíblia da Mulher segundo o Cora-

ção de Deus 
 feminino A21 Hagnos   Elizabeth George 2014 - - 

019 Bíblia da Mulher Virtuosa  feminino ARC Atos     2016 - - 

020 Bíblia da Pregadora  feminino ARA SBB   Esperança 2009 - - 

021 Bíblia da Vovó  feminino NVI 
Mundo  

Cristão 
  D. Rikkers; J. Taylor 2010 Grandmother's Bible 2008 

022 Bíblia das Descobertas   NTLH SBB     2008 ? ? 

023 
Bíblia das Descobertas para Ado-

lescentes 
jovem NTLH SBB     2008 Explorer's Study Bible 1997 

024 Bíblia de Estudo A Mensagem   própria Vida   Eugene Peterson 2014 Message Study Bible 2012 

025 Bíblia de Estudo Almeida   
ARA; 

ARC 
SBB     1999 

Santa Bíblia Reina-Valera 

1995: Edición de Estudio 
1995 

026 Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal pentecostal ARC CPAD   Equipe Tyndale 2004 
Life Application Study Bi-

ble 
1988 

027 Bíblia de Estudo Apologética   ACF Geográfica   Instituto Cristão de Pesquisas 2000 - - 

028 Bíblia de Estudo Arqueológica    NVI Vida   Walter C. Kaiser Jr.; D. Garrett 2013 Archaeological Study Bible 2006 
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# Título da bíblia de estudo Público Versão Editora Parceiros Responsabilidade pelas notas Ano Título original 
Ano  

orig. 

029 
Bíblia de Estudo Batalha Espiritual 

e Vitória Financeira 
neopentecostal NVI 

Central  

Gospel 
  Morris Cerullo 2011 

Financial Breakthrough 

Spiritual Warfare Bible 
1996 

030 Bíblia de Estudo Colorida   NVI BV Books      2014 Rainbow Study Bible 1992 

031 
Bíblia de Estudo Conselheira (NT 

e partes do AT) 
  NTLH SBB CPPC CPPC; Karl Heinz Kepler 2014  - 

032 Bíblia de Estudo da Mulher  feminino ACF Atos   Carolyn Nystrom 2003 ? ? 

033 
Bíblia de Estudo da Mulher - Des-

perta Débora 
 feminino ARA SBB 

Desperta  

Débora 
  2016 - - 

034 Bíblia de Estudo da Mulher de Fé  feminino NVI Vida   Jean E. Syswerda 2014 
NIV Women of Faith Study 

Bible 
2001 

035 Bíblia de Estudo da Mulher Sábia 
pentecostal; 

feminino 
ARC CPP   Manoel Borges 2015 - - 

036 Bíblia de Estudo da Reforma histórico ARA SBB Concórdia Martinho Lutero 2017 Lutheran Study Bible 2009 

037 Bíblia de Estudo Dake pentecostal ARC Atos   Finis Jennings Dake 2012 
Dake Annotated Reference 

Bible 
1963 

038 
Bíblia de Estudo das Profecias 

[reed. B. de Revelação Profética] 
neopentecostal ARA Atos   John Hagee 2001 Prophecy Study Bible 1997 

039 
Bíblia de Estudo de Avivamento e 

Renovação Espiritual 
pentecostal ARA SBB   Enéas Tognini 2009 - - 

040 Bíblia de Estudo de Genebra histórico ARA SBB 
Cultura  

Cristã 
R. C. Sproul 2009 Reformation Study Bible 1995 

041 
Bíblia de Estudo Defesa da Fé 

[reed. B.E. Apologia Cristã] 
pentecostal ARC CPAD   apologistas 2010 Apologetics Study Bible 2007 

042 
Bíblia de Estudo Desafios de Toda 

Mulher  
 feminino NVI 

Mundo  

Cristão 
    2015 ? ? 
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# Título da bíblia de estudo Público Versão Editora Parceiros Responsabilidade pelas notas Ano Título original 
Ano  

orig. 

043 
Bíblia de Estudo Desafios de Todo 

Homem 
 masculino NVI 

Mundo  

Cristão 
    2012 ? ? 

044 
Bíblia de Estudo Despertamento 

Espiritual 
pentecostal ARC 

Central  

Gospel 
  William Pratney et al. 2012 Revival Study Bible 2010 

045 Bíblia de Estudo Despertar dependentes NTLH SBB   
David Stoop; Stephen Arter-

burn 
2005 Life Recovery Study Bible 1992 

046 
Bíblia de Estudo Devocional do 

Homem 
masculino  NVI Geográfica   dezenas de cristãos famosos 2010 

Men's Devotional Study Bi-

ble 
1993 

047 
Bíblia de Estudo Devocional Graça 

Diária 
  ARC CPAD   Max Lucado 2010 

Grace for the Moment Da-

ily Bible 
2006 

048 Bíblia de Estudo Diário da Mulher  feminino ACF Holy Bible   Jill Briscoe 2013 
Daily Study Bible for Wo-

men 
1999 

049 
Bíblia de Estudo do Discipulado 

(NT) 
  NRA SBB     2017 - - 

050 Bíblia de Estudo do Discípulo   ARA Geográfica     2010 Disciple's Study Bible 1988 

051 Bíblia de Estudo do Expositor pentecostal própria SBB   Jimmy Swaggart 2012 Expositor's Study Bible 2005 

052 Bíblia de Estudo do Guerreiro neopentecostal A21 Ágape Naós Ubirajara Crespo 2013 - - 

053 
Bíblia de Estudo do Líder Pente-

costal 
pentecostal ARC SBB   Manoel Ferreira 2009 - - 

054 Bíblia de Estudo Esperança   A21 Vida Nova   Luiz Sayão 2005 - - 

055 Bíblia de Estudo Esquematizada   ARA SBB   Bright Media Foundation 2012 Discover God Study Bible 2007 

056 Bíblia de Estudo Explicada   ARC CPAD   Stuart E. McNair 2006 - - 
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# Título da bíblia de estudo Público Versão Editora Parceiros Responsabilidade pelas notas Ano Título original 
Ano  

orig. 

057 Bíblia de Estudo Facilitado jovem  NVI 
Mundo  

Cristão 
  Philip Yancey; Tim Stafford 2013 Student Bible 2002 

058 Bíblia de Estudo Indutivo   ACF Vida   Kay Arthur 1995 Inductive Study Bible 1993 

059 Bíblia de Estudo Integrada   NVI 
Thomas  

Nelson 
  John R. Kohlenberger III 2017 Integrated Study Bible 2013 

060 Bíblia de Estudo Joyce Meyer   NVI Bello   Joyce Meyer 2012 Everyday Life Bible 2006 

061 Bíblia de Estudo Leitura Diária   ARC 
Central  

Gospel 
  Silas Malafaia 2013 - - 

062 
Bíblia de Estudo Literal do Texto 

Tradicional 
  própria 

E-Fundamen-

tos 
  Hélio de Menezes Silva 2015 - - 

063 Bíblia de Estudo Live   jovem NVI Geográfica   Group 2013 LIVE Bible 2008 

064 
Bíblia de Estudo Louvor e Adora-

ção 
  NVI Fôlego   Adhemar de Campos 2007 - - 

065 Bíblia de Estudo MacArthur histórico ARA SBB   John F. MacArthur 2010 MacArthur Study Bible 1997 

066 Bíblia de Estudo Matthew Henry   ARC 
Central  

Gospel 
  Matthew Henry 2014 Matthew Henry Study Bible 2003 

067 Bíblia de Estudo NTLH   NTLH SBB     2005 ? 2000 

068 Bíblia de Estudo NVI   NVI Vida     2003 NIV Study Bible 1985 

069 
Bíblia de Estudo Palavras-Chave: 

hebraico-grego 
  ARC CPAD   Spiros Zodhiates 2009 

Hebrew-Greek Key Word 

Study Bible 
1984 

070 
Bíblia de Estudo para Pequenos 

Grupos 
  NVI Palavra     2011 ? ? 
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# Título da bíblia de estudo Público Versão Editora Parceiros Responsabilidade pelas notas Ano Título original 
Ano  

orig. 

071 Bíblia de Estudo Pentecostal pentecostal ARC CPAD   Donald C. Stamps 1995 - - 

072 
Bíblia de Estudo Perguntas e Res-

postas 
  ARA 

Mundo  

Cristão 
  Norman Geisler; T. Howe 2016 - - 

073 Bíblia de Estudo Plenitude pentecostal 
ARA; 

ARC 
SBB   Jack W. Hayford 2005 Spirit-filled Life Bible 1991 

074 
Bíblia de Estudo Plenitude para Jo-

vens 

pentecostal; 

jovem 
NTLH SBB   Jack W. Hayford 2008 

Spirit-filled Life Bible for 

Students 
1995 

075 
Bíblia de Estudo Preparando Ca-

sais para a Vida 
família  ARC 

Central  

Gospel 
  Dennis e Barbara Rainey 2013 FamilyLife Marriage Bible 2007 

076 
Bíblia de Estudo Princípios de 

Vida 
  ARA SBB   Charles F. Stanley 2015 Life Principles Bible 2005 

077 Bíblia de Estudo Profética pentecostal ACF Hagnos   Tim LaHaye 2005 
Tim LaHaye Prophecy 

Study Bible 
2000 

078 Bíblia de Estudo Teen jovem ARA Hagnos   Eugene C. Roehlkepartain 2004 The Youth Bible 1991 

079 
Bíblia de Estudo Temas em Con-

cordância 
  NVI 

Central  

Gospel 
  Roswell D. Hitchcock 2005 Baker's Topical Bible 1984 

080 Bíblia de Estudo Vida Plena   NVI 
Thomas  

Nelson 
  Max Lucado 2013 Inspirational Study Bible 1995 

081 Bíblia de Estudo Wiersbe   NVI Geográfica   Warren W. Wiersbe 2015 Transformation Study Bible 2009 

082 
Bíblia de Formação Espiritual Re-

novare 
  NVI Ichtus Renovare Richard Foster et al. 2009 

Renovaré Spiritual Forma-

tion Bible 
2005 

083 Bíblia de Jerusalém católico própria Paulinas   École Biblique de Jérusalem 1985 La bible de Jérusalem 1956 

084 Bíblia de Liderança Jovem jovem NTLH SBB   
Abel López; CLAY Student 

Leadership 
2015 - - 
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# Título da bíblia de estudo Público Versão Editora Parceiros Responsabilidade pelas notas Ano Título original 
Ano  

orig. 

085 
Bíblia de Recursos para Ministério 

com Crianças 
  ARA Hagnos   APEC; Gayle Klock 2013 

Children's Ministry Resou-

rce Bible 
1993 

086 Bíblia de Referência Thompson   AEC Vida   Frank Charles Thompson 2000 
Thompson Chain-Reference 

Bible 
1908 

087 

Bíblia de Scofield [ou Bíblia Sa-

grada com as Referências e Anota-

ções de Dr. C. I. Scofield] 

pentecostal ARC 
Batista  

Regular 
  C. I. Scofield 1983 Scofield Reference Bible 1909 

088 Bíblia de Transformação Pessoal   NTLH 
Mundo  

Cristão 
  Brennan Manning 2015 Ragamuffin Bible 2013 

089 
Bíblia Devocional do Casal: as lin-

guagens do amor 
família NVI 

Mundo  

Cristão 
  Gary Chapman 2013 

Love Languages Devotional 

Bible 
2012 

090 Bíblia Devocional Presente Diário   NVI 
Rádio Trans 

Mundial 
  devocional "Presente Diário" 2012 - - 

091 Bíblia do Executivo   NVI Vida   Sid Buzzell 2000 Leadership Bible 1998 

092 Bíblia do Obreiro   
ARA; 

ARC 
SBB    2003 - - 

093 Bíblia do Papai família  ARA SBB   Robert Wolgemuth 2012 Dad's Bible 2007 

094 Bíblia do Peregrino católico própria Paulus   Luis Alonso Schokel 2002 
Biblia del Peregrino: edi-

ción de estudio 
1997 

095 Bíblia do Pescador   ARC CPAD   Luis Ángel Díaz-Pabón 2014 Biblia del Pescador 2013 

096 Bíblia do Pregador   
ARA; 

ARC 
SBB Esperança 

Georg Brinke; Fred Roland 

Bornschein 
2009 - - 

097 Bíblia do Pregador Pentecostal pentecostal ARC SBB   Erivaldo de Jesus 2016 - - 

098 Bíblia do Semeador   NTLH SBB   David D. Coles et al. 2015 - - 
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Ano  
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099 Bíblia do Surfista (NT) jovem NTLH SBB 

Missão 

Surfistas de 

Cristo 

Sérgio Busatto 2010 - - 

100 Bíblia GPS jovem NTLH SBB Esperança Christian Denkers et al. 2014 ? ? 

101 Bíblia Missionária de Estudo   ARA SBB   Timóteo Carriker  2014 - - 

102 Bíblia Mulher, Tu Estás Livre! feminino  AEC Vida   T. D. Jakes 2011 
Woman, Thou Art Loosed! 

Bible 
1992 

103 Bíblia Mulheres Diante do Trono feminino NVI 
Mundo  

Cristão 
  Ana Paula Valadão 2014 - - 

104 Bíblia Obreiro Aprovado pentecostal ARC CPAD   Equipe CPAD 2010 - - 

105 Bíblia Pentecostal para Meninas 
pentecostal; 

feminino 
NTLH CPAD     2014 ? ? 

106 
Bíblia Sagrada Ave Maria: edição 

de estudos 
católico própria Ave Maria   Pastoral Bible Foundation 2011 ? ? 

107 Bíblia Sagrada Bom Dia   NTLH SBB   Israel B. de Azevedo 2016 - - 

108 
Bíblia Sagrada com 1880 coment. 

do Missionário R. R. Soares 
neopentecostal ARC SBB 

Graça Edi-

torial 
R. R. Soares 2012 - - 

109 
Bíblia Sagrada com Devocionais 

de Hernandes Dias Lopes 
histórico A21 Hagnos   Hernandes Dias Lopes 2010 - - 

110 
Bíblia Sagrada com Reflexões de 

Lutero 
histórico ARA SBB   IECLB; IELB 2012 - - 

111 Bíblia Sagrada Deus Está Comigo feminino  NTLH SBB     2015 ? ? 

112 
Bíblia Sagrada Edição com Notas 

para Jovens 
jovem  NTLH SBB    Ron Luce 2016 ? ? 



 

 

 

 

2
6
2
 

# Título da bíblia de estudo Público Versão Editora Parceiros Responsabilidade pelas notas Ano Título original 
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113 Bíblia Sagrada Elas Falam de Deus 
histórico; 

feminino 
NTLH SBB   

Sociedade Missionária Hora 

Luterana 
2015 - - 

114 
Bíblia Sagrada entre Meninas e 

Deus 
feminino  NTLH SBB     2014 Revolve Devotional Bible 2006 

115 
Bíblia Sagrada entre Mulheres e 

Deus 
 feminino NTLH SBB   Max Lucado 2014 ? ? 

116 Bíblia Sagrada Extreme Teen  jovem NTLH SBB     2016 Extreme Teen Bible 1999 

117 Bíblia Sagrada Pobreza e Justiça   NTLH SBB 
Visão Mun-

dial 
Nick e Claire Paige 2011 - - 

118 Bíblia Sagrada: Edição Pastoral   própria Paulus   José Bortolini 1990 - - 

119 Bíblia Sagrada: Mulher 
católico; 

feminino 
própria Vozes   Ludovico Garmus 2012 - - 

120 Bíblia Shedd histórico ARA Vida Nova   Russell Shedd 1998 - - 

121 Bíblia The Way – O Caminho jovem  NTLH CPAD   The Way International 2016 The Way 1972 

122 Bíblia Tradução Ecumênica católico própria Loyola   Johan Konings 1994 
Traduction Oecuménique 

de la Bible 
1975 

123 Bíblia Vida Nova histórico ARA Vida Nova   Russell Shedd 1976 - - 

 

Tabela 9 – Bíblias de estudo disponíveis em português em abril de 2017 
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ANEXO C 

 

Para documentar a análise das bíblias de estudo feita no capítulo 4, apresentamos 

abaixo cópias das obras consultadas. Em cada página, apenas as notas referentes ao capítulo 38 

de Gênesis são apresentadas. 

 

Obras judaicas360 

A Torá Viva 

 
Figura 1 – Nota da página 188 de A Torá Viva361 

 

 
Figura 2 – Notas da página 187 de A Torá Viva 

 

                                                 
360 As páginas das obras judaicas geralmente são encadernadas da direita para a esquerda, quando contêm texto 

hebraico. Esse é o caso de algumas das obras analisadas nesta seção. 

361 Nesta obra as notas de rodapé começam na página da esquerda e continuam na página da direita. Para facilitar 

a consulta, as páginas foram apresentadas neste apêndice na ordem usual a serem lidas. 
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Figura 3 – Notas da página 190 de A Torá Viva 

 

 
Figura 4 – Notas da página 189 de A Torá Viva 

 

  
Figura 5 – Notas da página 192 de A Torá Viva 

 

 
Figura 6 – Notas da página 191 de A Torá Viva 
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Figura 7 – Notas da página 194 de A Torá Viva 

 

 

Torá: a Lei de Moisés 

 
Figura 8 – Notas da página 110 de Torá: a Lei de Moisés 

 

 
Figura 9 – Notas da página 111 de Torá: a Lei de Moisés 

 

 
Figura 10 – Notas da página 112 de Torá: a Lei de Moisés 
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Figura 11 – Notas da página 113 de Torá: a Lei de Moisés 

 

 

Torá-Rashi 

 
Figura 12 – Notas das páginas 361 e 362 de Torá-Rashi 
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Figura 13 – Notas das páginas 363 e 364 de Torá-Rashi 

 

 
Figura 14 – Notas das páginas 365 e 366 de Torá-Rashi 
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Figura 15 – Notas das páginas 367 e 368 de Torá-Rashi 

 

 
Figura 16 – Notas da página 369 de Torá-Rashi 
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Torati 

 
Figura 17 – Notas da página 107 de Torati 

 

 
Figura 18 – Notas da página 108 de Torati 
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Obras ecumênicas e católicas 

Bíblia de Jerusalém 

 
Figura 19 – Notas da página 84 de Bíblia de Jerusalém 

 

 
Figura 20 – Notas da página 85 de Bíblia de Jerusalém 

 

 

Bíblia Tradução Ecumênica 

 
Figura 21 – Notas da página 78 de Bíblia Tradução Ecumênica 
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Figura 22 – Notas da página 79 de Bíblia Tradução Ecumênica 

 

 

Bíblia Pastoral 

 
Figura 23 – Nota da página 53 de Bíblia Pastoral 

 

 

Obras evangélicas históricas 

Bíblia de Estudo de Genebra 

 
Figura 24 – Notas da página 71 de Bíblia de Estudo de Genebra 
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Figura 25 – Notas da página 72 de Bíblia de Estudo de Genebra 

 

 

Bíblia de Estudo Almeida 

 
Figura 26 – Notas da página 60 de Bíblia de Estudo Almeida 

 

 
Figura 27 – Notas da página 61 de Bíblia de Estudo Almeida 
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Bíblia Shedd 

 
Figura 28 – Notas da página 53 de Bíblia Shedd 

 

 
Figura 29 – Notas da página 54 de Bíblia Shedd 

 

Bíblia de Estudo MacArthur 

 
Figura 30 – Notas da página 69 de Bíblia de Estudo MacArthur 
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Figura 31 – Notas da página 70 de Bíblia de Estudo MacArthur 

 

Obras evangélicas pentecostais 

Bíblia de Estudo Pentecostal 

 
Figura 32 – Notas da página 92 de Bíblia de Estudo Pentecostal 

 

 
Figura 33 – Notas da página 93 de Bíblia de Estudo Pentecostal 
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Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal 

 
Figura 34 – Notas da página 64 de Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal 

 

 
Figura 35 – Notas da página 65 de Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal 

 

 
Figura 36 – Notas da página 66 de Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal 
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Bíblia de Estudo Matthew Henry 

 
Figura 37 – Notas da página 78 de Bíblia de Estudo Matthew Henry 

 

 
Figura 38 – Notas da página 79 de Bíblia de Estudo Matthew Henry 
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Bíblia de Estudo do Expositor 

 
Figura 39 – Notas da página 78 de Bíblia de Estudo do Expositor 
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Figura 40 – Notas da página 79 de Bíblia de Estudo do Expositor 

 

 

Obras evangélicas neopentecostais 

 

Bíblia Apostólica 

 
Figura 41 – Notas das páginas 61 e 62 de Bíblia Apostólica 
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Bíblia de R. R. Soares 

 
Figura 42 – Notas da página 72 de Bíblia... R. R. Soares 

 

 

Obras evangélicas dirigidas a segmentos específicos 

Bíblia da Mulher 

  
Figura 43 – Notas das páginas 76 e 77 de Bíblia da Mulher 

 

 
Figura 44 – Quadro da página 77 de Bíblia da Mulher 
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Figura 45 – Nota da página 78 de Bíblia da Mulher 

 

 

Bíblia de Estudo Desafios de Toda Mulher 

 
Figura 46 – Quadro da página 58 de Bíblia de Estudo Desafios de Toda Mulher 

 

 
Figura 47 – Notas da página 59 de Bíblia de Estudo Desafios de Toda Mulher 
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