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RESUMO 

 

 
Analisa e compara a estrutura e os procedimentos narrativos do original (retirado de uma 

versão da Bíblia traduzida para o português) da narrativa de um dos milagres de Jesus: a 

história da ressurreição da filha de Jairo – conforme contada no Evangelho de Marcos – para 

três versões da mesma narrativa adaptadas para crianças. A análise é feita sob a hipótese de 

que histórias bíblicas para crianças constituem um subgênero da literatura infantil, cujas 

especificidades e relevância na formação do indivíduo também são discutidas. É apresentada 

ainda a hipótese da relevância da Bíblia como literatura, principalmente sob uma leitura 

ideológica. Conclui que parte do que foi denominada mensagem central do original, 

principalmente no que diz respeito à forma como é descrito o relacionamento de Jesus com as 

crianças, está preservada nas versões infantis. Conclui ainda que, apesar disso, muitos efeitos 

narrativos importantes do original se perderam nas adaptações infantis que, se preservados, 

teriam enriquecido as versões infantis em sua identidade com o original. 

Palavras-chave: Bíblia, Evangelhos, Literatura Infantil, Análise Narrativa, Adaptação, 

Leitura, Ideologia. 
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ABSTRACT 

 

 

Analyzes and compares the narrative structure and procedures of the original (taken from a 

version of the Bible translated into Portuguese) of the narrative of one of the miracles of 

Jesus: the resurrection of  Jairus daughter – as told in the Gospel of Mark – for three versions 

of the same narrative adapted to children. The analysis was performed under the assumption 

that biblical stories for children are a subgenre of children's literature, whose specificities and 

relevance in developing the individual are also discussed. It also presents the hypothesis of 

the relevance of the Bible as literature, especially under an ideological reading. Concludes 

that part of what has been termed the central message of the original, especially in regard to 

how it is described the relationship between Jesus and children, is preserved in the children's 

versions. It also concludes that, despite this, many important narrative effects of the original 

were lost in the adaptations for children that, if preserved, would have enriched the children's 

versions in its identity with the original. 

Keywords: Bible, Gospel, Children's Literature, Narrative Analysis, Adaptation, Reading, 

Ideology. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Ilustração 1: Mapa dos deslocamentos de Jesus em sua vida e ministério   55 

Ilustração 2: Capa e contracapa de Histórias Bíblicas em Rimas    64 

Ilustração 3: Histórias Bíblicas em Rimas: primeira e segunda estrofes   65/69 

Ilustração 4: Histórias Bíblicas em Rimas: terceira e quarta estrofes   65/70 

Ilustração 5: Histórias Bíblicas em Rimas: última estrofe     65/70 

Ilustração 6: Capa e contracapa de A Primeira Bíblia das Crianças   71 

Ilustração 7: Prefácio de A Primeira Bíblia das Crianças     73 

Ilustração 8: A Filha de Jairo em A Primeira Bíblia das Crianças    74 

Ilustração 9: Primeira cena de A Filha de Jairo em A Primeira Bíblia das Crianças 76 

Ilustração 10: Segunda cena de A Filha de Jairo em A Primeira Bíblia das Crianças 76/77 

Ilustração 11: Capa e contracapa de Almanaque Bíblico     78 

Ilustração 12: A Filha de Jairo em Almanaque Bíblico     79 

Ilustração 13: Única cena da versão de A Filha de Jairo em Almanaque Bíblico  84 

Ilustração 14: Oração de A Filha de Jairo em Almanaque Bíblico    85 

Ilustração 15: Atividade de A Filha de Jairo em Almanaque Bíblico   86 

Ilustração 16: Reflexão de A Filha de Jairo em Almanaque Bíblico   86 



11 
 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1: Os milagres de Jesus nos Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas 26 

Quadro 2: A Filha de Jairo nos três Evangelhos sinóticos    45 

Quadro 3: Jesus e as crianças nos três evangelistas sinóticos   50 

Quadro 4: Comparação entre as versões e o original    89 

Quadro 5: Funções de Propp em A Mulher com Hemorragia   91 



12 
 

 

SUMÁRIO 

 

1. APRESENTAÇÃO        13 

1.1. INTRODUÇÃO         13 

1.2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA   14 

1.2.1. SOBRE NARRATIVAS – PROPP E UMA PROPOSTA 

DE ESTUDO DA ESTRUTURA DE CONTOS MARAVILHOSOS 

APLICADA AO ESTUDO DE HISTÓRIAS BÍBLICAS   14 

1.2.2. SOBRE A BÍBLIA        18 

1.2.2.1. OS EVANGELHOS       22 

1.2.2.2. ESTRUTURA NARRATIVA DOS MILAGRES DE JESUS  24 

1.2.3. SOBRE LITERATURA INFANTIL     29 

2. A RELEVÂNCIA DAS HISTÓRIAS BÍBLICAS PARA CRIANÇAS 

COMO LITERATURA INFANTIL E A RELEVÂNCIA DA 

LITERATURA INFANTIL NA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO  31 

3. POR QUE MARCOS?        39 

4. POR QUE A FILHA DE JAIRO?      42 

5. COMPARAÇÃO DA HISTÓRIA DA FILHA DE JAIRO 

NOS TRÊS EVANGELISTAS       44 

6. JESUS E AS CRIANÇAS       49 

7. ANÁLISE DE A FILHA DE JAIRO EM MARCOS    52 

8. A FILHA DE JAIRO EM CADA VERSÃO INFANTIL   64 

8.1. HISTÓRIAS BÍBLICAS EM RIMAS      64 

8.2. A PRIMEIRA BÍBLIA DAS CRIANÇAS     71 

8.3. ALMANAQUE BÍBLICO       78 

9. CONCLUSÃO         88 

9.1. COMPARAÇÃO ENTRE AS VERSÕES     88 

9.2. O EVANGELHO DE MARCOS E O JESUS IDEOLÓGICO  93 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS      99 

ANEXOS          100 



13 
 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

 

1.1. INTRODUÇÃO 

 

 

Neste trabalho, apresentaremos um estudo da transposição de uma versão – traduzida 

para o português – da narrativa de um dos milagres de Jesus: a história da ressurreição da 

filha de Jairo (a qual iremos nos referir como A Filha de Jairo), para três versões da mesma 

narrativa para crianças. 

A narrativa bíblica, à qual iremos nos referir como original, está presente em três 

Evangelhos: Mateus (capítulo 9, versículos 18 a 26), Marcos (5.21 a 43) e Lucas (8.49 a 56) - 

transcritas em fac símile no capítulo 5 (ANEXO A). Optamos por analisar a versão do 

Evangelho de Marcos, extraída da Bíblia Sagrada, traduzida para o português, Nova Versão 

Internacional editada pela Editora Vida1. 

Como transposição, entendemos “tirar de um lugar e transportar a outro”, ou seja, 

retirar a narrativa do original e transportá-la para uma história infantil. Transporte que irá 

implicar uma transformação, pois o entendemos como um deslocamento, uma adaptação. 

As versões para crianças de A Filha de Jairo que discutiremos - e consideradas 

amostra desse gênero de literatura (pois trabalharemos sob a hipótese de que há o subgênero, 

dentro da literatura infantil, de histórias bíblicas para crianças) -, foram extraídas dos livros 

Histórias Bíblicas em Rimas2, da SBB - Sociedade Bíblica do Brasil, A Primeira Bíblia das 

Crianças, da Editora Globo3, e Almanaque Bíblico4, também da SBB. São versões em 

português de originais em inglês, e estão transcritas em fac símile nos ANEXOS B, C e D. 

Entre as 15 histórias de milagres de Jesus narradas no Evangelho de Marcos, a 

ressurreição da filha de Jairo, intercalada pela da cura da mulher com hemorragia, está 

presente no capítulo 5, versículos 21 a 43. No original, ela é precedida do título "O Poder de 

                                                 
1 Traduzido Comissão de Tradução da Sociedade Bíblica Internacional. São Paulo: Editora Vida, p. 801-802, 

2000. 
2 TOULMIN, Sarah. Histórias Bíblicas em Rimas. 1 ed. São Paulo: Sociedade Bíblica do Brasil, Adaptação 

Silvia Reinhold Timm, Ilustração Kristina Stephenson. p. 136-141, 2006. Original: Baby Bible, Oxford, 
Inglaterra: Lion Hudson. 

3 TAYLOR, Kenneth. A Primeira Bíblia das Crianças. Tradução Emirson Justino, Ilustração Nadine Wickenden 
e Diana Catchpole. 1 ed. Rio de Janeiro: p. 188-189, Editora Globo, 2007. Original: A Child's First 
Bible, Carol Stream, Estados Unidos: Tyndale House. 

4 LANE, Leena. Almanaque Bíblico. 1 ed. São Paulo: Sociedade Bíblica do Brasil, Tradução Arno Bessel, 
Ilustração: Gillian Chapman. p. 186-187, 2007. Il. Original: The Explorers Bible, Tring, Inglaterra: 
Anno Domini Publishing Services. 



14 
 

 

Jesus sobre a Doença e a Morte". 

Uma vez desenvolvidas as análises do original e das versões infantis, será feita a 

comparação entre os mesmos e discutidas equivalências e divergências entre eles, e a eficácia 

na preservação dos procedimentos narrativos. 

 

 

1.2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA 

 

 

1.2.1. SOBRE NARRATIVAS – PROPP E UMA PROPOSTA DE ESTUDO DA 

ESTRUTURA DE CONTOS MARAVILHOSOS APLICADA AO ESTUDO DE 

HISTÓRIAS BÍBLICAS 

 

 

Para estudar a estrutura dos procedimentos narrativos do original e das versões para 

crianças da história bíblica A Filha de Jairo, nos valeremos das propostas de Vladimir Propp, 

apresentadas na obra Morfologia do Conto Maravilhoso (2010)5. Trata-se de um dos livros 

mais conhecidos no mundo dos estudos folclóricos, como atestam E. M. Meletínski, Lévi-

Strauss e Boris Schnaiderman: este é autor do prefácio da nossa edição (2010, ps. IX a XXI), 

enquanto os outros dois escreveram artigos sobre a obra de Propp que também a 

acompanham: O Estudo Tipológico-Estrutural do Conto Maravilhoso (MELETÍNSKI - 2010, 

ps. 157 a 200) e A Estrutura e a Forma – reflexões sobre uma obra de Vladimir Propp 

(LÉVI-STRAUSS – 2010, ps. 201 a 233). Propp publicou, 40 anos depois da publicação desta 

obra, reflexões sobre sua repercussão em ensaio que a nossa edição também traz: Estudo 

Estrutural e Histórico do Conto de Magia (2010, pgs. 234 a 257). 

Morfologia do Conto Maravilhoso foi publicado em 1928 e, nele, Vladimir Propp 

propõe um modo de análise da narrativa de contos maravilhosos baseado no que ele chamou 

de funções: 31 características invariantes que ele encontrou nos cerca de 400 contos 

analisados (ANEXO K). 

Segundo Meletínski, essa obra de Propp, 

 
 
 

                                                 
5 PROPP, Vladimir. Morfologia do Conto Maravilhoso. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010. 2 Ed. 
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“Em alguns aspectos, adiantava-se muito aos trabalhos de seu tempo: mas 
não se percebeu o real alcance da descoberta científica de Propp enquanto não foram 
introduzidos na linguística e na etnologia os métodos da análise estrutural. (...) O 
retorno do interesse por este livro (...) foi consequência, principalmente, do 
desenvolvimento da linguística estrutural e da semiótica” (MELETÍNSKI Apud 
PROPP 2010, ps. 157 e 189). 

 

Meletínski afirma ainda em O Estudo Tipológico-Estrutural do Conto Maravilhoso - e 

este é um dos motivos da nossa opção em estudar, baseados no método proppiano, uma 

narrativa presente em três Evangelhos -, que o método de Propp abriu “amplas perspectivas 

para a análise do conto maravilhoso e da arte narrativa em geral” (p. 163), lembrando que a 

obra do morfologista foi utilizada como modelo de análise estrutural não apenas de textos 

folclóricos, mas de outros textos narrativos, “influenciando consideravelmente os trabalhos de 

semântica estrutural” (ps. 164 e 165). 

Em introdução à Morfologia do Conto Maravilhoso (2010), diz Propp que sua obra é 

dedicada aos contos maravilhosos como categoria particular: “Por conto de magia 

entenderemos, por enquanto, os que estão classificados no índice de Aarne e Thompson entre 

os números 300 e 749” (p. 20). Entretanto - e esta é a principal justificativa da nossa opção 

pelo seu método - ele concluiu que sua proposta poderia ser útil ao estudo de outros gêneros, 

desde que usada, como o foi em seu próprio estudo, como ferramenta e não fim em si, 

conforme nos diz no último parágrafo do ensaio Estudo Estrutural e Histórico do Conto de 

Magia (p. 256): 
 
 É bem possível que o método de análise das narrativas segundo as funções 
das personagens se revele útil também para os gêneros narrativos não só do folclore, 
mas também da literatura. Todavia, os métodos propostos neste volume antes do 
aparecimento do estruturalismo, bem como os métodos dos estruturalistas, que 
almejam o estudo objetivo e exato da literatura, possuem também seus limites6 de 
aplicação. Eles são possíveis e fecundos nos casos de uma repetição em ampla 
escala. É o que ocorre na língua, é o que ocorre no folclore. Mas quando a arte se 
torna campo de ação de um gênio irrepetível, o uso dos métodos exatos dará 
resultados positivos somente se o estudo for acompanhado pelo estudo daquele algo 
único para o qual até agora olhamos como a manifestação de um milagre 
incognoscível. Seja qual for a rubrica sob a qual inscrevamos a Divina Comédia7 ou 
as tragédias de Shakespeare, o gênio de Dante e o de Shakespeare não se repetem e 
sua análise não pode ser reduzida aos métodos exatos. E se, no início deste artigo, 
colocamos em relevo as afinidades entre as leis estudadas pelas ciências exatas e 
aquelas das ciências humanas, gostaríamos de concluir lembrando sua diferença 
fundamental e específica. 

 

Por causa dessa possibilidade de flexibilidade na aplicação das teorias de Propp em 

nossa pesquisa, que estuda uma narrativa que não pertence ao gênero dos contos 

                                                 
6 Grifo do autor. 
7 Grifo do autor. 
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maravilhosos, nos utilizaremos também do trabalho de Willi Bolle, Fórmula e Fábula 

(1973)8, que, nos parece, realizou uma pesquisa, também como a nossa, afastada do gênero 

"conto folclórico" embora muito mais sofisticada em vários aspectos, inclusive no que se 

refere à aplicação das propostas proppianas. Bolle se baseou no trabalho de Propp (e ainda em 

uma gramática narrativa elaborada por Tzvetan Todorov) para, como ele afirma no segundo 

capítulo de sua obra, estudar os procedimentos narrativos (ou “a poética narrativa”) dos 

contos de Guimarães Rosa (BOLLE, 1972, p. 25). 

Nossa utilização do “pensamento funcional de Propp” (1973, p. 26), será mais simples 

que a do autor de Fábula e Fórmula, pois, ao contrário dele, que traduziu os 77 contos de 

Rosa em um número igual de esquemas (p. 33), o que faremos é utilizar, como 

fundamentação, algumas formulações de Propp, particularmente, seu conceito de função, e a 

leitura que, a partir de tal conceito, poderemos fazer dos textos Evangélicos. 

Essa opção se explica porque, em narrativas bíblicas, acreditamos perceber elementos 

próximos aos encontrados em contos maravilhosos, conforme comentados por Nelly Novaes 

Coelho em Panorama Histórico da Literatura Infantil/Juvenil (1991, ps. 145 a 147)9: as 

metamorfoses, o uso de talismãs ou objetos mágicos, seres prodigiosos, o determinismo, a 

reiteração de números, intervenção mágica ou mesmo milagres. No estudo da narrativa 

original de A Filha de Jairo, apontaremos a ocorrência de cada um desses elementos. 

Como “valores ideológicos” (1991) transmitidos, em geral, em contos maravilhosos tal 

como os menciona Coelho, têm em comum com os transmitidos pelas narrativas dos milagres 

de Jesus, acreditamos também encontrar nas narrativas de nosso acervo: 

 
- Predomínio dos valores humanistas: preocupação fundamental com a 
sobrevivência ou as necessidades básicas do indivíduo: fome, sede, agasalho, 
descanso, estímulo à caridade, solidariedade, boa vontade, tolerância... Valorização 
da palavra dada que, em hipótese alguma, pode ser quebrada. 
- Oscilação entre uma ética maniqueísta (nítida separação entre o Bem e o Mal; o 
Certo e o Errado) e uma ética relativista (o que parecia mau acaba se revelando bom, 
o que parecia errado resulta em algo certo...). Mas quanto às ações, a regra é: prêmio 
para o Bem e castigo para o Mal. (p. 147) 

 

Finalmente, outros elementos que aproximam contos maravilhosos de histórias 

bíblicas são, como define André Jolles, em Formas Simples (1930)10 a satisfação do pendor do 

leitor para o maravilhoso e seu amor ao natural e ao verdadeiro “mas, sobretudo, porque as 

coisas se passam nessas histórias, como gostaríamos que acontecessem no universo, como 

                                                 
8 BOLLE, Willi. Fórmula e Fábula. São Paulo: Perspectiva, 1973. 
9 COELHO, Nelly Novaes. Panorama Histórico da Literatura Infantil/Juvenil. São Paulo: Ática, 1991. 
10 JOLLES, André. Formas Simples. São Paulo: Cultrix, 1976. 
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deveriam11 acontecer” (p. 198). 

O também já mencionado artigo O Estudo Tipológico-Estrutural do Conto 

Maravilhoso, de E. M. Meletínski, que acompanha o livro de Propp, resume e explica as 

ideias de Propp de forma tão conveniente que vale a pena transcrever aqui suas palavras. Diz 

ele que o morfologista propôs as 31 funções nos contos maravilhosos mas que, nem sempre, 

 
estão todas presentes, mas seu número é limitado e a ordem em que aparecem no 
decorrer do desenvolvimento da ação é sempre a mesma. Os papéis (em número de 
sete) que se distribuem de determinada maneira entre os personagens concretos do 
conto com seus atributos, são também sempre os mesmos. Cada um dos sete 
personagens (isto é, os papéis), a saber: o antagonista (ou agressor), o doador, o 
auxiliar, a princesa, ou seu pai, o mandante, o herói e o falso herói12 – possui sua 
própria esfera de ação, ou seja, uma ou mais funções. (ps. 160 e 161) 

 

Nessas esferas, os personagens executam suas funções em agrupamentos logicamente 

formados. A esfera de ação do herói, por exemplo, compreende, entre outras, a reação; a do 

doador, a preparação ou fornecimento do objeto mágico. Essas esferas, entretanto, não são 

limitadoras. Uma personagem pode ocupar várias esferas ou uma esfera pode abarcar vários 

personagens e ainda outros arranjos podem acontecer. O que não podemos esquecer é que, 

para a análise da narrativa, a vontade das personagens não é a marca essencial que as define: 

“O importante não é o que eles querem fazer nem tampouco os sentimentos que os animam, 

mas suas ações em si, sua definição e avaliação do ponto de vista de seu significado para o 

herói e para o desenvolvimento da ação13” (PROPP, 2010, p. 79). 

Voltemos à explicação de Meletínski que, ao reelaborar alguns traços básicos da 

proposta de Propp, fornece a nosso trabalho alguns caminhos interessantes para analisarmos o 

enredo - isto é - o fio narrativo, a sucessão de ações da história que nos ocupa: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
11 Grifo do autor. 
12 Grifos do autor. 
13 Grifos nossos. 
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A primeira e mais importante operação à qual Propp submete o texto é seu 
fracionamento, sua segmentação numa série de ações sucessivas. Em consequência 
disso: “todo conteúdo de um conto pode ser enunciado mediante frases curtas, como 
as seguintes: os pais partem para o bosque, proíbem que os filhos saiam à rua, o 
dragão rapta a jovem, etc. Todos os predicados refletem a composição do conto e 
todos os sujeitos, complementos e demais partes da oração definem o enredo”. Aqui, 
subentende-se a condensação do conteúdo numa série de frases curtas; em seguida, 
essas frases adquirem um sentido geral e cada ação concreta é reduzida a uma 
função determinada cujo nome representa a designação abreviada e generalizada de 
uma ação, na forma de um substantivo (afastamento, embuste, combate14 etc.). 
Empregando a terminologia contemporânea pode-se qualificar como sintagma 
narrativo um fragmento determinado do texto que contenha esta ou aquela ação (e, 
portanto, sua função correspondente). Todas as funções que se sucedem no tempo 
constituem uma espécie de sequência sintagmática linear. Propp considera que um 
certo número de fatos que parecem afastar-se de seu postulado não constituem uma 
ruptura da sequência das funções, mas a introdução parcial de uma sucessão inversa. 
Nem todas as funções se encontram obrigatoriamente presentes num conto, mas, em 
princípio, uma função conduz a outra (implica outra). Em alguns casos onde, 
segundo a expressão de Propp, “as funções se realizam de modo absolutamente 
idêntico” em virtude da “assimilação de uma forma à outra”, reconhece-se uma 
função somente pelas suas consequências. (ps. 161 e 162) 

 

Meletínski assinala que, para Propp, a morfologia não foi um fim em si, pois este “não 

pretendia realizar uma descrição dos procedimentos poéticos (...), mas descobrir a forma 

específica do conto de magia como gênero, para encontrar, consequentemente, uma 

explicação histórica para a sua uniformidade” (p. 157). 

Procedendo então ao trabalho com nosso corpus, tentaremos responder à questão: 

quantas e quais funções serão encontradas em A Filha de Jairo? As narrativas dos milagres de 

Jesus não fazem parte do gênero dos contos maravilhosos, apesar de ambos os “gêneros” 

possuírem as características comuns já mencionadas. Tanto nas narrativas dos milagres 

quanto em contos maravilhosos o elemento maravilhoso, miraculoso, está presente. 

Além da noção de função, manteremos as denominações de Propp para personagens e 

elementos do conto maravilhoso, como herói, antagonista, doador, auxiliar, vítima e objeto 

mágico. 

 

 

1.2.2. SOBRE A BÍBLIA 

 

 

Em nosso trabalho, partiremos do pressuposto de que a Bíblia tem importância como 

literatura – adulta e infantil –, além de ser fonte cultural, histórica, social, ideológica e 

religiosa. Assim, nos valeremos, como fundamentação teórico-metodológica, de propostas 
                                                 
14 Grifos do autor. 
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presentes em A Arte da Narrativa Bíblica, de Robert Alter (2007)15, Para Ler as Narrativas 

Bíblicas, de Daniel Marguerat e Yvan Bourquin (2009)16, Estudo Panorâmico da Bíblia17 

(1982), de Henrietta C. Mears e O Evangelho de São Marcos18 (1992), de Ched Myers. 

O filólogo e crítico literário Robert Alter leciona literatura hebraica e comparada na 

Universidade da Califórnia, em Berkeley, Estados Unidos, e sua proposta é estudar com 

profundidade o caráter literário do que chama Bíblia hebraica19 – como ele se refere ao 

Antigo Testamento, ao contrário da tradição cristã, para a qual a Bíblia é a reunião do Antigo 

e do Novo Testamentos -, analisando procedimentos e convenções que regem esses textos, 

entre os quais destaca prosa econômica, composição cênica, caracterização dos personagens, 

diálogos e efeitos de dicção e ritmo, focalizando ainda o poder estético e imaginativo dessas 

narrativas. 

Em A Arte da Narrativa Bíblica, Alter focaliza e discute esses procedimentos 

narrativos e pretende oferecer “um guia para a leitura inteligente da narrativa bíblica, 

iluminando os princípios narrativos dessa arte” (2007, p. 9). 

Apesar de, para Alter, não parecer adequado reunir, analiticamente, as narrativas da 

Bíblia hebraica às do Novo Testamento, por este ter sido escrito em línguas diferentes e em 

épocas bem posteriores àquele (e, aparentemente, a partir de pressupostos literários distintos) 

(p. 9), cremos que as ideias desse autor nos serão muito úteis porque os Evangelhos, ao menos 

os atribuídos a Mateus, Marcos e João, a princípio, podem ser considerados narrativas 

hebraicas: são livros atribuídos a escritores hebreus e a respeito de personagens hebreus. 

Reforça esta hipótese, a suposição que, como hebreus e leitores (ou ouvintes - já que muitos 

analfabetos conheciam as Escrituras a partir das leituras em voz alta feitas nas sinagogas) – da 

Bíblia hebraica, Mateus, Marcos e João e outros escritores do Novo Testamento, herdaram – e 

deles se utilizaram – muitos dos pressupostos literários (como define Alter), a partir dos quais 

foi escrita a Bíblia hebraica. 

Robert Alter acredita que a Bíblia deixou de ser analisada literariamente, durante 

muitas décadas, porque “foi considerada durante muitos séculos, por cristãos e judeus, como 

fonte primordial e única da verdade divina revelada. Essa crença ainda tem influência 

profunda, tanto naqueles que a refutam, como naqueles que a perpetuam”. Entretanto, como 

ele, nos inclinamos a crer “que este tipo de análise, longe de negligenciar o caráter religioso 

                                                 
15 ALTER, Robert. A Arte da Narrativa Bíblica. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. 
16 BOURQUIN, Yvan; MARGUERAT, Daniel. Para Ler as Narrativas Bíblicas. São Paulo: Loyola, 2009. 
17 MEARS, Henrietta C. Estudo Panorâmico da Bíblia. São Paulo: Editora Vida, 1982. 
18 MYERS, Ched. O Evangelho Segundo São Marcos. São Paulo: Paulinas, 1992. 
19 Grifo nosso. 
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da Bíblia, focaliza-o de maneira mais nuançada”. (p. 34) 

Nossa intenção, portanto, como já foi dito, é produzir uma investigação de natureza 

literária e cultural que, como propõe Ched Myers, vá além do “domínio do pensamento 

abstrato ou da reflexão „espiritual‟, isto é, do domínio dos teólogos20!” (MYERS, 1992, p. 32). 

E que, como propõem Marguerat e Bourquin, como aquele leitor que “gostaria de saber que é 

que faz o autor para arrebatá-lo pela narrativa. Pois histórias não se contam de qualquer jeito” 

(MARGUERAT e BOURQUIN, 2009, p. 9) 

Para Ler as Narrativas Bíblicas, de Daniel Marguerat e Yvan Bourquin, será outra 

fonte de nosso trabalho já que apresenta uma análise das narrativas bíblicas que se debruça 

com mais detalhes sobre o Novo Testamento. 

Marguerat é professor de Novo Testamento na Faculdade de Teologia de Lausanne, 

Suíça. Bourquin, além de responsável pela seção de Teologia na biblioteca regional e 

universitária da mesma cidade, fez sua tese de doutorado sobre passagens do Evangelho de 

Marcos. 

O principal instrumento da obra desses dois estudiosos, Para ler as narrativas 

bíblicas, é a narratologia – cujos fundamentos devem-se a teóricos "(europeus e americanos)" 

que "publicaram seus trabalhos a partir dos anos 1960 e 1970, introduzindo-se sua aplicação à 

narratividade bíblica dez anos mais tarde" (2009, p. 14). Publicada em 1998 e lançada no 

Brasil em 2009, a obra (mais recente que a de Alter, cuja primeira edição foi publicada em 

1980), levanta hipóteses de análise de composição narrativa por meio de elementos como 

enredo, personagens, enquadramento, tempo e voz narrativa, entre outros. 

Recorreremos ainda ao Estudo Panorâmico da Bíblia (1996), de Henrietta C. Mears. 

A obra - expressamente popular e que expõe a história dos textos de cada livro da Bíblia - é 

voltada para leigos que desejam iniciar o estudo bíblico teológico e religioso. 

Segundo dois biógrafos de Mears, Marcus Brotherthon21 e Earl O. Roe22, ela fundou a 

editora Gospel Light Publications em 1933. Com sede nos Estados Unidos, continua 

produzindo e distribuindo (local e internacionalmente) esse material destinado ao estudo e 

ensino da Bíblia na Escola Dominical23. Essa produção teve início a partir de textos que Mears 

escreveu com a ajuda de sua equipe no departamento de Educação Cristã da Primeira Igreja 

                                                 
20 Grifo do autor. 
21 BROTHERTHON, Marcus. Teacher: the Henrietta Mears Story. Ventura, Califórnia, Estados Unidos: Regal, 

2000. 
22 ROE, Earl O.. Dream Big: the Henrietta Mears Story. Ventura, Califórnia, Estados Unidos: Regal, 1991. 
23 Segundo a tradição cristã protestante, parte das reuniões das manhãs de domingo é destinada à escola 

dominical, quando os membros da igreja se reúnem para estudar a Bíblia em classes dividas por idade, 
sexo ou interesse. 
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Presbiteriana de Hollywood (em Los Angeles, Califórnia) - que ela dirigiu de 1928 até o ano 

de sua morte, 1963. 

O material de Mears e sua equipe produziu um currículo que engloba ensino e estudo 

bíblico para crianças a adultos. O trabalho dela incluiu também a fundação do Forest Home 

Christian Conference Center, em 1938, e a cofundação do GLINT - Gospel Literature 

International Publishers, em 1961, ambas as instituições ainda atuantes, local e 

internacionalmente, com sede na Califórnia, EUA. 

Mears, graduada em Ciências pela Universidade da Minessota (1913), foi professora 

do ensino médio durante doze anos na Central High School de Minneapolis. Sua carreira de 

professora de escola dominical teve início na denominação protestante Batista, na Primeira 

Igreja Batista de William Bell Rilley. Entretanto, durante suas férias de 1927, em Los 

Angeles, ela conheceu a Primeira Igreja Presbiteriana de Hollywood, onde seu trabalho como 

educadora bíblica teria êxito e seria reconhecido. 

Sob a liderança de Mears, em dois anos, a Escola Dominical daquela igreja passou de 

450 membros – ou frequentadores semanais – a 4.200. A carreira dessa escritora e educadora 

teve o apoio de nomes importantes no meio protestante nos EUA (nomes que, nessa área, se 

tornaram referência internacional), como Billy Grahan, Bill Bright e o capelão do senado 

norte-americano, Richard Halverson. 

O livro Estudo Panorâmico da Bíblia, publicado em 1961, expõe a história dos textos 

dos livros da Bíblia, e será particularmente útil para situarmos A Filha de Jairo dentro das 

narrativas dos milagres de Jesus e dentro dos Evangelhos e, situar, ainda, os Evangelhos 

dentro da Bíblia, realizando também uma breve análise comparada dessa história nos três 

Evangelhos em que ela aparece. 

Como fundamento para uma análise específica do Evangelho de Marcos, de onde 

extraímos nosso texto original, e uma breve análise dos Evangelhos como parte da literatura 

bíblica, utilizaremos ainda a exegese do escritor, professor, teólogo e ativista social 

mencionado acima, Ched Myers, O Evangelho de São Marcos (1992). 

Bacharel em Filosofia pela Universidade da Califórnia (1978) e mestre em Estudos do 

Novo Testamento pela Graduate Theological Union (1984), há 30 anos ele trabalha como 

escritor, editor, professor e palestrante em diversas instituições religiosas (católicas, 

protestantes e ecumênicas) e laicas no mundo todo. Em O Evangelho de São Marcos, como 

em suas outras obras, a análise de Myers discute a relevância das Escrituras e do cristianismo 

do ponto de vista ideológico, político, social e histórico. 
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1.2.2.1. OS EVANGELHOS 

 

 

A respeito do estudo de cada um dos Evangelhos sinóticos24, Henrietta C. Mears 

propõe, em Estudo Panorâmico da Bíblia: “Os três primeiros Evangelhos (...) são chamados 

de Evangelhos sinóticos porque, ao contrário de João, apresentam uma sinopse da vida de 

Cristo. A palavra „sinopse‟ vem de duas palavras gregas que significam ver em conjunto, ver 

coletivamente25. Por isso esses três Evangelhos podem ser vistos em conjunto” (p. 305). 

Para ela, os sinóticos (os Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas) apresentam 

semelhanças e diferenças dignas de nota, narrando a vida e o ministério de Jesus, 

principalmente na Galiléia, enquanto o Evangelho de João narra o ministério de Jesus na 

Judéia: “Os sinóticos narram seus milagres, parábolas e mensagens dirigidas às multidões, 

enquanto o de João apresenta seus discursos mais profundos e abstratos, suas conversas e 

orações” (p. 305). 

Julgamos interessante ao nosso estudo o resumo que Mears apresenta do intervalo 

entre o Antigo e o Novo Testamento, este começando exatamente com o nascimento de Jesus 

Cristo. Foram, segundo os relatos bíblicos, 400 anos entre o tempo em que termina um e 

começa o outro: 

 
 Ao tempo em que se encerrou a história do Antigo Testamento, uns poucos 
judeus, especialmente da tribo de Judá, haviam voltado à Palestina sob a direção de 
Zorobabel, e aproximadamente oitenta anos mais tarde outro grupo havia voltado 
com Esdras. Viviam pacificamente em sua própria terra, com o templo reconstruído 
e as cerimônias religiosas restabelecidas. 
 Os últimos três livros históricos do Antigo Testamento – Esdras, Neemias e 
Ester – dão-nos a história desse período. Cobrem um período de cem anos que se 
seguem ao decreto do rei Ciro, permitindo que os judeus voltassem a sua terra (536-
432 a.C.) (Leia Esdras 1:1-4.) 
 De Neemias até o início do período do Novo Testamento, passaram-se 
quatrocentos anos. Durante esse tempo, nenhum profeta falou ou escreveu. Por isso 
é chamado o “período do silêncio”. (p. 303). 

 

Mears segue o relato histórico apontando que quando o Antigo Testamento foi 

traduzido para o grego (aproximadamente em 285 a.C.) e passou a ser conhecido também 

como a “versão das Escrituras chamada de „Septuaginta‟, que significa setenta, porque setenta 

eruditos hebreus fizeram este trabalho.” (p. 303). Ela vai guiando o leitor pela História até o 

                                                 
24 Os Evangelhos denominados sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas, são assim chamados porque os três – que, 

entre si, têm mais semelhanças do que com o Evangelho de João – formam uma sinopse (daí a origem 
da palavra sinótico) da vida de Jesus. 

25 Grifos nossos. 
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ano em que o Império Romano conquistou a Palestina (63 a.C.): “Os judeus tinham alguma 

liberdade política, mas tinham que pagar um imposto anual ao governo romano” (p. 304). 

Aí começam as narrativas dos Evangelhos. A palavra Evangelho vem do grego, 

significando boas-novas, boas notícias. As boas notícias são a vinda do esperado messias 

hebreu, Jesus Cristo, Filho de Deus. Diz Mears que, apesar de essas boas-novas serem 

narradas, na Bíblia, por quatro escritores: os quatro autores dos quatro Evangelhos – Mateus, 

Marcos, Lucas e João –, existe somente um Evangelho: 

 
A palavra “Evangelho” nunca é usada no Novo Testamento para referir-se a um 
livro. Significa sempre “boas-novas”. Quando falamos no Evangelho de Lucas, 
devemos compreender que se trata das boas-novas de Jesus Cristo conforme foram 
registradas por Lucas. Entretanto, desde os tempos antigos o termo “Evangelho” é 
usado com referência a cada uma das quatro narrativas da vida de Cristo (p. 306). 

 

Mears discorre, então, sobre como essas boas-novas eram transmitidas, primeiro 

oralmente, até que nasceu o projeto de um registro escrito, como se lê na introdução do 

Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 1 a 4, que, aqui, transcreveremos utilizando nossa 

versão da Bíblia: 

 
Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, 
conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas 
oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o 
começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que 
tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. (Lucas, 1.1 a 4). 

 

A autora propõe motivos pelos quais quatro – e não um ou dois – pontos de vista a 

respeito da vida de Jesus foram reunidos no Novo Testamento: 

 
Uma ou duas pessoas não nos teriam dado um retrato completo da vida de Cristo. 
(...) os quatro Evangelhos têm muita coisa em comum. Todos eles tratam do 
ministério terreno de Jesus, sua morte e ressurreição, seus ensinos e milagres, porém 
cada Evangelho tem suas diferenças. (p. 307) 

 
Mears interpreta essas diferenças afirmando que cada autor procura apresentar um 

quadro diferente de Jesus: “Mateus, de propósito, acrescenta à sua narrativa o que Marcos 

omite. (...) Embora cada Evangelho seja completo em si mesmo, cada evangelista registrou 

aquilo que era relevante e pertinente ao seu tema particular”. 

Para ela, “Mateus apresenta o Jesus como Rei” (primeiramente para os judeus, para 

quem esse Evangelho teria sido escrito a princípio) apresentando a genealogia que viria do rei 

Davi – (capítulos 1 e de 5 a 7). 

“Marcos descreve Jesus como Servo”, tendo escrito primeiramente para os romanos 
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que, segundo Mears, não queriam saber de palavras, mas de ações. Por isso, a ênfase nos 

milagres. 

“Lucas mostra Jesus como o Homem perfeito. Escrito para os gregos, sua genealogia 

vai até Adão, o primeiro homem, em vez de Abraão. Como Homem perfeito, vêmo-lo 

constantemente em oração e os anjos servindo-o”. 

João, por fim, “retrata Jesus como Filho de Deus”, pois teria sido escrito para todos os 

que viriam a ler e crer em Jesus como o único caminho que leva ao único e verdadeiro Deus. 

(p. 308) 

Portanto, cada Evangelho teria sido escrito, sábia e propositadamente, visando a um 

leitor específico - os principais tipos de leitor naquele mundo e naquela época: o judeu, o 

romano e o grego, e os que viriam a surgir posteriormente, o restante da humanidade. (ps. 309 

e 310) 

Mears chega a levantar, por fim, uma hipótese “numerológica” para serem quatro os 

Evangelhos, mas optamos por deixar essa hipótese de fora da nossa pesquisa por entendermos 

que foge da análise textual, que é nosso objetivo. (ps. 308 e 309) 

Mas ela lembra que todos os Evangelhos omitem alguns fatos – nenhum dos quatro 

conta a respeito dos dezoito anos da vida de Cristo entre seus doze e trinta anos de idade – o 

que também teria sido proposital: “Existem vazios propositados que nenhum dos evangelistas 

pretendeu preencher. (...) Nenhum dos Evangelhos contém a narração completa da vida de 

Cristo”, citando a passagem do versículo 25 do capítulo 21 do Evangelho de João (transcrito 

aqui da nossa versão da Bíblia), como justificativa para as lacunas: “Jesus fez também muitas 

outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro 

haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos”. 

 

 

1.2.2.2. ESTRUTURA NARRATIVA DOS MILAGRES DE JESUS 

 

 

Comparando entre si as histórias dos milagres de Jesus, narradas nos Evangelhos 

sinóticos, nos parece que sua estrutura é, em geral, a mesma. Isto é, assim como Propp 

verificou que há invariantes na estrutura dos contos maravilhosos - as funções-, acreditamos 

ter verificado em nosso estudo que as histórias dos milagres de Jesus também apresentam uma 

estrutura com invariantes: vencendo algum tipo de barreira física, social, emocional etc., 

alguém se aproxima de Jesus para obter um milagre - na maioria das vezes, a cura de uma 
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doença (mas também pode ser a expulsão de um demônio cuja possessão traz uma doença) 

para si ou para uma terceira pessoa. Jesus sempre realiza o milagre, mas, em muitos casos, 

enfrenta obstáculos ou mesmo se utiliza de algum meio, como uma simples ordem ou oração 

até um objeto ou uma tarefa. E, com frequência, pede que o contemplado não conte nada a 

ninguém. 

Resumindo: Vencendo um obstáculo, alguém aborda Jesus para obter um milagre. 

Utilizando-se de algum meio, Jesus realiza o milagre. 

Aparentemente, todas as histórias contam que, independente de quem requeresse o 

milagre e fosse qual fosse a necessidade, Jesus sempre conseguia o meio para realizá-lo. 

Assim, mostram a infalibilidade e a disponibilidade de Jesus como realizador de milagres – 

como supridor das necessidades de quem o procura. Essa é também a estrutura das narrativas 

de A Filha de Jairo, que inclui A Mulher com Hemorragia (como iremos nos referir à 

narrativa secundária, intercalada à primeira, A Filha de Jairo). 

Segue-se um quadro com os milagres realizados por Jesus nos Evangelhos de Mateus, 

Marcos e Lucas com essa estrutura (ANEXO E), que contam a maioria dos milagres narrados. 

Optamos por não incluir o Evangelho de João porque este não contém a narrativa A Filha de 

Jairo e, portanto, não oferece interesse ao nosso estudo, em particular. Observe-se que 

também não foi incluída a narrativa do milagre de quando Jesus caminha sobre a água, 

narrada nos Evangelhos de Mateus, Marcos e João, porque não apresenta a estrutura padrão 

dos milagres acima descrita. 

No Evangelho de Mateus, encontramos as histórias de 17 milagres com essa estrutura, 

16 em Marcos e 18 em Lucas: 

 



 
 

MATEUS MARCOS LUCAS 

1. A cura de um leproso (8.1 a 3) – também 
presente em Marcos e Lucas. 

1. A expulsão de um espírito imundo de um 
homem na sinagoga (1.21 a 28) - também 
presente em Lucas. 

1. A expulsão de um espírito imundo de um 
homem na sinagoga (4.31 a 36) – também 
presente em Marcos. 

2. A cura do servo de um centurião (8. 5 a 
13) – também presente em Lucas. 

2. A cura da sogra de Simão (1.29 a 31) – 
também presente em Mateus (em que Simão 
é chamado de Pedro), e em Lucas. 

2. A cura da sogra de Simão (4.38 a 40) - 
também presente em Mateus (em que Simão 
é chamado de Pedro) e em Marcos. 

3. A cura da sogra de Pedro (8.14 e 15) – 
também presente em Marcos e Lucas (em 
que Pedro é chamado de Simão). 

3. A cura de um leproso (1.40 a 45) – 
também presente em Mateus e Lucas. 

3. A cura de um leproso (5.12 a 16) - 
também presente em Mateus e Marcos. 

4. O acalmar de uma tempestade no mar da 
Galiléia (8. 23 a 27) – também presente em 
Marcos e Lucas 

4. A cura de um paralítico (2.1 a 12) – 
também presente em Mateus e Lucas. 

4. A cura de um paralítico (5.17 a 26) - 
também presente em Mateus e Marcos. 

5. A cura de dois endemoninhados na região 
dos gadarenos (8. 28 a 32) – também 
presente em Marcos e Lucas. Nesses outros 
dois Evangelhos, entretanto, a região é 
chamada de “dos gesarenos” e há somente 
um endemoninhado, e não dois. 
 

5. A cura de um homem com uma das mãos 
atrofiada na sinagoga (3. 1 a 6) - também 
presente em Mateus e Lucas 

5. A cura de um homem com a mão 
atrofiada na sinagoga (6.6 a 11) - também 
presente em Mateus e Marcos. 

6. A cura de um paralítico (9. 1 a 8) – 
também presente em Marcos e Lucas. 

6. O acalmar da tempestade no mar da 
Galiléia (4.35 a 41) – também presente em 
Mateus e Lucas. 

6. A cura do servo de um centurião (7.1 a 
10) - também presente em Mateus. 

7. A cura da mulher com hemorragia (9. 18 a 
22) – também presente em Marcos e Lucas. 

7. A cura do endemoninhado na região dos 
gerasenos (5 - 1 a 20) - também presente em 
Mateus e Lucas. Em Mateus, a região e 
chamada de “dos gadarenos” e há dois 
endemoninhados. 

7. A ressurreição do filho da viúva em Naim 
(7.11 a 17). 

8. A ressurreição da filha de Jairo (9. 18 a 
26) – também presente em Marcos e Lucas. 

8. A cura da mulher com hemorragia (5.21 a 
32) - também presente em Mateus e Lucas. 

8. O acalmar da tempestade no mar da 
Galiléia (8.22 a 25) - também presente em 
Mateus e Marcos. 

9. A cura de dois cegos (9. 27 a 31). 9. A ressurreição da filha de Jairo (5.21 a 
43) - também presente em Mateus e Lucas. 

9. A cura de um endemoninhado na região 
dos gerasenos (8.26 a 39) - também descrita 
em Mateus e Marcos. Em Mateus, a região é 
chamada de “dos gadarenos” e há dois 
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endemoninhados. 

10. A cura de um mudo endemoninhado (9. 
32). 

10. A primeira multiplicação de pães (6. 30 
a 44) - também presente em Mateus e Lucas. 

10. A cura da mulher com hemorragia (8.40 
a 47) - também descrita em Mateus e 
Marcos 

11. A cura de um homem com uma das 
mãos atrofiada na sinagoga (12. 9 a 13) – 
também presente em Marcos e Lucas. 

11. A cura da filha da mulher grega (7. 24 a 
30) – também presente em Mateus, em que a 
mulher é chamada de cananéia. Em Marcos, 
além de grega, ela e descrita como sírio-
feníscia de origem. 

11. A ressurreição da filha de Jairo (8.40 a 
55) - também descrita em Mateus e Marcos. 

12. A cura de um endemoninhado cego e 
mudo (12. 22) – também presente em Lucas. 

12. A cura de um surdo e gago (7. 31 a 37). 12. A primeira multiplicação de pães (9. 10 
a 17) – também presente em Mateus e 
Marcos. É interessante observar que, apesar 
de descrita em Lucas, assim como em 
Mateus e Marcos, sob o titulo de “primeira 
multiplicação de pães”, a segunda 
multiplicação de pães não é mencionada em 
Lucas. 

13. A primeira multiplicação de pães (14. 15 
a 21) – também presente em Marcos e 
Lucas. 

13. A segunda multiplicação de pães (8.1 a 
10) – também presente em Mateus. 

13. A cura de um menino endemoninhado 
(9.37 a 45) - também presente em Mateus e 
Marcos. 

14. A cura da filha da mulher cananéia (15. 
21 a 28) – também presente em Marcos, em 
que a mulher é chamada de grega de origem 
siro-feníscia. 

14. A cura de um cego em Betsaida (8.22 a 
26). 

14. A cura de um mudo endemoninhado 
(10.14) - também presente em Mateus, onde, 
além de mudo, é também cego. 

15. A segunda multiplicação de pães (14. 32 
a 39) – também presente em Marcos. 

15. A cura de um menino endemoninhado 
(9. 14 a 29) – também presente em Mateus e 
Lucas. 

15.  A cura da mulher encurvada (13.10 a 
13). 

16. A cura de um menino endemoninhado 
(17. 14 a 18) – também presente em Marcos 
e Lucas. 

16. A cura do cego Bartimeu na saída de 
Jericó (10.46 a 52) – também presente em 
Mateus e Lucas. Entretanto, em Mateus são 
dois cegos na saída de Jericó e de nenhum 
deles é mencionado o nome. Em Lucas, é 
um cego em Jericó. 

16. A cura de um homem com o corpo 
inchado (14.1 a 4). 

17. A cura dos dois cegos na saída de Jericó 
(20 29 a 34) – também presente em Marcos 

 17. A cura dos dez leprosos (17.11 a 19). 
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e Lucas. Entretanto, em Lucas é mencionado 
apenas um cego e a cura é realizada não 
quando Jesus esta saindo de Jericó, mas a 
caminho da cidade. Em Marcos, além de ser 
somente um cego, é mencionado o nome 
dele, Bartimeu. 
  18. A cura de um cego em Jericó (18.35 a 

42) – também descrita em Mateus e Marcos. 
Naqueles dois Evangelhos, entretanto, Jesus 
está saindo de Jericó, enquanto em Lucas, 
ele esta a caminho. Em Mateus, são dois 
cegos e, em Marcos, além de ser também 
somente um cego, é mencionado o nome 
dele: Bartimeu. 



 
 

1.2.3. SOBRE LITERATURA INFANTIL 

 

 

Na discussão das obras bíblicas voltadas para o público infantil particularmente, nossa 

fundamentação virá dos estudos da literatura infantil como gênero e suas especificidades na 

obra Panorama Histórico da Literatura Infantil/Juvenil (1991), de Nelly Novaes Coelho, 

mencionada no capítulo 1.2.1, além do artigo Literatura Infanto-Juvenil: para que fazer?, de 

Ana Maria Clark Peres (2007)26. 

Essas obras nos servirão também como guia na pesquisa da tradição do aparecimento 

explícito do elemento religioso na literatura infantil, da qual, acreditamos, fazem parte as três 

adaptações para o português das versões de A Filha de Jairo que constituem objeto em nossa 

pesquisa. Optamos pela análise de obras traduzidas e não em português porque, em nossa 

pesquisa (ANEXO F), verificamos a predominância no Brasil, de versões infantis da Bíblia 

traduzidas de autores estrangeiros, principalmente norte-americanos e ingleses. Entre os 29 

títulos pesquisados, nove são de autores de origem brasileira e o restante de origem 

estrangeira: oito norte-americanos, sete ingleses, dois espanhóis, um alemão, um francês e um 

dinamarquês. Provavelmente, isso seja resultado da predominância da influência do 

protestantismo inglês e norte-americano no protestantismo brasileiro e suas manifestações 

culturais como a literatura. 

Trabalharemos sob a hipótese de que, atualmente, existe um subgênero da literatura 

infantil: histórias bíblicas para crianças, inspiradas em episódios bíblicos, e cuja linguagem é 

trabalhada com a preocupação de ser inteligível para leitores muito jovens. 

A relevância das histórias bíblicas infantis como literatura infantil pressupõe a 

relevância da literatura infantil, isto é, sua significação e importância na formação do 

indivíduo. 

Começamos a justificativa da importância da literatura infantil, lembrando a reflexão 

de Nelly Novaes Coelho sobre a tão antiga presença da literatura na civilização: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
26 PERES, Ana Maria Clark. Literatura Infanto-juvenil: para que fazer? Minas Gerais. Suplemento Literário, v. 
1306, p.6-9, 2007. 
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Através dos manuscritos ou das narrativas transmitidas oralmente e levadas de uma 
terra para outra de um povo a outro, por sobre distâncias incríveis, que os homens 
venciam em montarias, navegações ou a pé, a invenção literária de uns e de outros 
vai sendo comunicada, divulgada, fundida, alterada... Com a força da religião, como 
instrumento civilizador, é de se compreender o caráter moralizante, didático, 
sentencioso que marca a maior parte da literatura que nasce nesse período, fundindo 
o lastro oriental e ocidental. No fundo é sempre uma literatura que divulga ideais, 
que busca ensinar, divertindo, num momento em que a palavra literária (privilégio 
de poucos e difundida pelos jograis, menestréis, rapsodos, trovadores...) era vista 
como atividade superior do espírito: a atividade de um homem que tinha o 
Conhecimento das Coisas27 (COELHO, 1991, p. 33). 

 

Pode-se talvez estender para a literatura infantil o papel formador que Nelly Novaes 

Coelho atribui à literatura. Relativamente, porém, à articulação entre literatura e educação 

infantil, não nos referimos, necessariamente, à educação formal. Entretanto, consideramos 

ainda, como Coelho, que “a Literatura para crianças está e sempre esteve ligada os sistemas 

de educação imperantes no grupo social”. (1991, p. 63) 

Nossa pesquisa sobre a importância da literatura infantil e a evolução da literatura 

infantil brasileira será apresentada no capítulo 2. Por enquanto, prosseguindo a justificativa da 

nossa hipótese de constituírem as histórias bíblicas um subgênero da literatura infantil, 

observamos a constatação, por parte de pesquisadores como Ana Maria Clark Peres (2007), 

da explosão institucionalizada deste “gênero”, no Brasil, na década de 1980. 

Assim como Marisa Lajolo e Regina Zilberman que lançaram, na mesma década de 

1980, Literatura Infantil Brasileira – histórias e histórias (2009)28, um balanço do que se 

havia feito ao longo de quase um século, em termos de literatura infantil brasileira, ou seja: 

“No momento em que a produção de livros para crianças converte-se num dos segmentos 

economicamente mais relevantes da indústria editorial brasileira e que a literatura infantil 

começa a integrar muitos currículos universitários e a tornar-se objeto de teses, congressos e 

seminários" (p. 9). Sendo o referido momento, a década de 1980, durante a qual foi concedido 

ao Brasil, em 1983, o prêmio Internacional Hans Christian Andersen, pelo conjunto da obra 

de Lygia Bojunga Nunes. Lembramos ainda outros autores que se destacaram na produção de 

literatura infantil naquela década: Assis Brasil, Marina Colasanti, Ana Maria Machado e Ruth 

Rocha, entre muitos outros. 

                                                 
27 Grifos do autor. 
28 LAJOLO, Marisa e ZILBERMAN, Regina. Literatura infantil brasileira – Histórias e Histórias. Série 

Fundamentos. São Paulo: Ática, 2009. 
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2. A RELEVÂNCIA DAS HISTÓRIAS BÍBLICAS PARA CRIANÇAS COMO 

LITERATURA INFANTIL E A RELEVÂNCIA DA LITERATURA INFANTIL NA 

FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO 

 

 

Estamos, como já antecipamos, trabalhando com a hipótese da existência de um 

subgênero da literatura infantil que são histórias bíblicas para crianças, adaptadas para uma 

linguagem narrativa, por hipótese, mais apropriada à apreensão infantil. 

Lembrando o que se postula sobre a articulação entre literatura e educação infantil, 

vejamos como Coelho (1991) apresenta o que sucedeu, nessa área, a partir do século 18, que 

teria sido a época que abriu caminho para o reconhecimento da criança como um ser com 

características próprias e de cuja educação dependeria, no futuro, a personalidade ou o caráter 

do adulto (p. 125). 

Com a expansão do Iluminismo, do Racionalismo e das ideias do Enciclopedismo, 

assim como de conquistas científicas e tecnológicas29, houve um empenho nos debates sobre 

a necessidade de uma mudança dos “ultrapassados métodos educativos e a necessidade de 

uma nova pedagogia30” (p. 125). A autora nos lembra de que, entretanto, “como é natural, as 

novas ideias educacionais, até o início do século XIX, permaneceram limitadas aos estudos e 

discussões, entre filósofos, psicólogos, pedagogos e escritores empenhados nas inovações” 

(p.125). 

Entre as principais tendências desses pensadores, ela inclui a doutrina empirista de 

John Locke (1632-1704), o racionalismo cientificista e revolucionário do enciclopedismo e a 

doutrina naturalista de Jean Jacques Rousseau (1712-1778), sendo esta, acreditamos, a que 

interessa mais a nossa pesquisa não somente pela clara influência que teve sobre ideias 

pedagógicas ainda atuais, sendo um dos pilares da Escola Nova, como por ter sido 

“fundamentada em ideias religiosas e que, prescindindo do pecado original, afirmava a 

bondade natural do homem, corrompido pelos males da civilização31” (p. 126). Ou seja, 

segundo Coelho, Rousseau defende uma doutrina que favoreceu, no nosso entendimento, o 

aparecimento e o crescimento dos temas religiosos explícitos na literatura moderna voltada às 

crianças. 

Outro dado que interessa a nossa investigação sobre a especificidade da literatura 

                                                 
29 Grifo do autor. 
30 Grifos do autor. 
31 Grifos do autor. 
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infantil é o princípio naturalista de Rousseau da adequação do ensino às faculdades da 

criança, o que inclui a utilização de imagens e ilustrações. 

 
Segundo os teóricos da educação, Rousseau teria realizado uma verdadeira 
“revolução coperniciana”, pois (como Copérnico colocou o Sol, e não a Terra, no 
centro dos movimentos planetários) colocou a criança no centro de todas as 
considerações pedagógicas. Rousseau anuncia a ciência da criança, baseada na 
psicologia como auxiliar da pedagogia, ao insistir nas exigências próprias da 
natureza de cada criança (e da natureza humana em geral), e que deviam ser 
atendidas, acima de todas as pressões que a sociedade ou as gerações adultas possam 
arrogar-se o direito de exercerem sobre ela. 
(...) Sua doutrina assenta em dois princípios vitais: a diferença radical entre a 
natureza da criança e do adulto; e as diferenças substanciais de cada fase etária, ao 
longo do desenvolvimento do ser. Desses dois princípios básicos decorrem as 
normas propostas posteriormente para a educação infantil: as atividades educativas 
devem se basear na psicologia experimental da criança (isto é, devem respeitar a 
natureza da alma infantil); devem dar preferência à educação pelas coisas, em lugar 
da educação pelas palavras (= estimular mais os processos sensitivos, intuitivos e 
ativos do que os processos racionais, em todas as formas de ensino); devem atender 
sempre ao interesse geral da criança... 
Rousseau estava seguro de que não pode haver revolução nas instituições sociais 
sem uma prévia revolução na Educação. Daí que, em sua época, pregava a 
necessidade de subtrair a criança das influências sociais que poderiam entravar seu 
desenvolvimento espontâneo (tratava-se de um fim de época em que o novo deveria 
ter condições para eclodir, como efetivamente aconteceu). Denunciava as escolas 
comuns como nefastas ao pleno desenvolvimento do ser. Preconizava uma educação 
aristocrática (um preceptor para cada criança) e, ao mesmo tempo, reivindicava a 
educação para todos. É essa uma contradição que, através dos tempos, tem sido 
objeto de reflexões e tentativas de resolução: como conciliar a qualidade do ensino 
com a quantidade32 que se faz necessária, devido à contínua expansão demográfica 
da humanidade? Até os nossos dias, é problema vital que permanece em aberto... 
(COELHO, 1991, ps. 136 e 137, nota 5). 

 

A literatura, cremos – sem, com isso, pretender insinuar qualquer ideia a respeito da 

dispensabilidade do professor – pode fazer parte da solução desse problema vital, pois um 

livro pode chegar mais longe e atingir mais pessoas – entre elas, crianças – do que um 

professor. E, nisso, a literatura infantil com ideias moralizantes e éticas como as transmitidas 

pelas histórias bíblicas, pode vir a ter papel preponderante na formação do indivíduo. 

É, aliás, resultado dessas primeiras ideias pedagógicas surgidas no século 18, a 

proposta que chega ao século 19 de uma literatura que sirva de leitura para a criança, “isto é, 

para sua informação33 sobre os mais diferentes conhecimentos e para a formação de sua 

mente e personalidade”, aponta Coelho a respeito da descoberta da criança como um ser que 

precisava de cuidados específicos para sua formação cívica, espiritual, ética e intelectual: 

 
 

                                                 
32 Grifos do autor. 
33 Grifo do autor. 
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E os novos conceitos de Vida, Educação e Cultura abrem caminho para os novos e 
ainda tateantes procedimentos na área pedagógica e na literária. Pode-se dizer que é 
nesse momento que a criança entra como valor a ser levado em consideração no 
processo social e no contexto humano. (...) A descoberta da qualidade específica do 
ser criança ou do ser adolescente34 (como estados biológicos e psicológicos e 
valiosos, no desenvolvimento do ser) será feita no nosso século XX. (p. 139) 

 

Continuando a observação do percurso da literatura infantil em vários países, Coelho 

chama a atenção para a produção literária em Portugal, no final do século 19, onde destaca a 

preocupação de Antero de Quental, autor de Tesouro Poético da Infância (1883), em 
 
ultrapassar o mero moralismo e o puro recreio que, via de regra, eram buscados nos 
textos destinados às crianças; e pretendia desenvolver-lhes o gosto e a sensibilidade 
poética. Sua recolha corresponde, pois, a poemas „que, pela forma ou pelo conteúdo, 
pareceram acessíveis à mentalidade infantil‟. Entretanto, nesse momento, "não se 
pensa ainda em criar para a infância: tudo se faz ainda em ordem a um ideal de 
homem que se pretende realizar desde os primeiros anos. A criança não é vista ainda 
como um ser à parte, com problemas e interesses que diferem qualitativa e não 
quantitativamente do adulto. No entanto, para a época em que foi feita, a compilação 
representa um progresso notável, embora muitos de seus poemas estejam longe de 
satisfazer ao fim a que se destinavam (...). (In Dicionário da Literatura, op. cit.)" (p. 
195) 

 

Especificamente no Brasil, Coelho aponta a passagem entre os séculos 19 e 20 como o 

tempo em que as reformas de real alcance pelo qual passava o sistema educacional 

incorporaram a produção literária para adultos e jovens: 

 
Simultaneamente ao aumento de traduções e adaptações de livros literários para o 
público infanto-juvenil, começa a se firmar, no Brasil, a consciência de que uma 
literatura própria, que valorizasse o nacional, se fazia urgente para a criança e para a 
juventude brasileiras. (Tal como vinha sendo feito na área da literatura "adulta" e 
nos demais setores do pensamento culto.) 
 (...) Ao analisar esse período finissecular (...) Edgar Cavalheiro acrescenta 
outros dados e faz uma síntese bastante esclarecedora: 
 "A literatura infantil praticamente não existia entre nós. Antes de Monteiro 
Lobato havia tão-somente o conto com fundo folclórico". 
 (...) A Monteiro Lobato coube a fortuna de ser, na área da Literatura Infantil e 
Juvenil, o divisor de águas que separa o Brasil de ontem e o Brasil de hoje. (ps. 204, 
223 e 225). 

 

A década de 1920, portanto, segundo Coelho, assistiu à “invenção literária que cria o 

verdadeiro espaço da Literatura Infantil Brasileira”, iniciada por Monteiro Lobato. E ao 

fortalecimento do movimento renovador na área educacional, que “vai determinar os novos 

rumos da Literatura Infantil entre nós”, ativado por debates sobre reformas educacionais 

                                                 
34 Grifos do autor. 
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(influenciados pelos novos métodos pedagógicos da Europa e dos Estados Unidos), exigindo 

a reformulação do processo pedagógico sobre novas bases sociológicas, psicológicas, 

biológicas e ativistas – e fomentando reformas administrativas do ensino primário em várias 

regiões do país. (p. 239) 

Nas duas décadas seguintes, entretanto, a autora considera exagerada a 

intencionalidade pedagógica na literatura infantil, que, vinda do ideal legítimo do saber 

através do estudo35 como "caminho do preparo do indivíduo para a vida", acabou 

transformando-a "em mero meio educativo", resultando num "inexpressivo nível literário" da 

maior parte da produção daquele período. (p. 241) 

Coelho lembra um fato que, embora acontecido em 1931, julgamos relevante à nossa 

hipótese do surgimento das Bíblias para crianças como literatura infantil: o confronto das 

principais posições conflitantes no planejamento da educação nacional durante o Primeiro 

Congresso Católico de educação, organizado em São Paulo pelo Centro Dom Vital: "as de 

apoio ao ensino religioso nas escolas e as de defesa da laicidade ou da neutralidade religiosa 

escolar (Cf. Ensino Religioso e Ensino Leigo36, Pe. Leonel Franca, 1931)" (p. 240). 

Segundo a autora, a esse embate se seguiu ainda o antagonismo entre Realismo e 

Fantasia na produção dos principais escritores para crianças e jovens, e o posterior boom37 dos 

quadrinhos, na década de 1940, ou "literatura quadrinizada, com seus super heróis, séries 

detetivescas e aventuras que resultavam da fusão entre o maravilhoso e a ciência", destacando 

as tendências que então dominaram: a atração pela natureza livre ou vida natural que "busca 

as forças autênticas do ser humano"; o apelo do fantástico feérico com seus super heróis e sua 

ficção científica; o desafio do realismo violento, no qual o mundo está entregue a uma 

realidade apocalíptica de domínio do mal e da corrupção, e ainda a chamada literatura 

rósea38, "de consolidação do sistema paternalista e idealizante, criado pelo Romantismo", pela 

qual "gerações de mulheres brasileiras se formaram, até bem entrados os anos 50" (ps. 243 a 

246). 

Para Coelho, pode-se dizer que 1950 foi a década em que 

 

 

 

                                                 
35 Grifos do autor. 
36 Grifos do autor. 
37 Grifo nosso. 
38 Grifos do autor. 
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a crise de leitura39 se instala abertamente no Brasil, não só no âmbito da 
criança, mas também no do jovem e do adulto. (...) Os caminhos que no início do 
século foram abertos pelo cinema e pelo rádio ampliam-se agora, dando início à Era 
da Televisão. 

(...) Mas a grande novidade desse período, no que concerne à infância, foi o 
movimento em prol da formação do Teatro Infantil. (p. 249). 

 

A autora lembra dois grandes eventos ligados a esse movimento que se deram no Rio 

de Janeiro, em 1951: a criação, por Maria Clara Machado e outros intelectuais, do grupo de 

teatro amador O Tablado, e o Primeiro Congresso Brasileiro de Teatro. No congresso, "o 

paulista Júlio Gouveia apresenta a Comunicação: 'O Teatro para Crianças e Adolescentes – 

Bases Psicológicas, Pedagógicas, Técnicas e Estéticas para sua Realização'", na qual defende 

ideias que, para Coelho, podem e devem ser aplicadas em relação à Literatura: 

 
(...) este gênero de Teatro não consiste apenas em formar, para o futuro, um 

público adulto de boa qualidade, mas implica também em determinadas influências 
psicológicas de alcance muito maior do que se pensa usualmente. E isto porque 
todos os acontecimentos do palco passarão também a fazer parte do subconsciente 
das crianças, constituindo "engramas" e contribuindo para a formação daquele 
fabuloso depósito mais ou menos inconsciente de ideias e de emoções, e que terá 
posteriormente uma tremenda participação na inteligência, na sensibilidade e no 
comportamento do homem adulto. 

Educar uma criança é integrar sua personalidade dentro da sociedade, é 
iniciar o processo de maturação que se prolongará durante toda a existência do 
indivíduo. Esta integração e este amadurecimento, que constituem a base da saúde 
mental, requerem uma harmonia perfeita entre o intelecto e as emoções. Durante 
muitos anos, porém, os métodos educacionais foram baseados exclusivamente no 
desenvolvimento das faculdades intelectuais e só recentemente é que os educadores 
começaram a sentir a necessidade de um maior desenvolvimento e treino das 
emoções. 

E este treino das emoções só pode ser conseguido através da participação 
afetiva em experiências pessoais verdadeiras. É claro que experiência real, em todas 
as situações da vida, não é nem possível nem desejável. Constatou-se, porém, que as 
experiências pessoais imaginadas podem também servir para exercitar e desenvolver 
as emoções, desde que constituem verdadeiras experiências acompanhadas de 
participação afetiva. Podemos, pois, valer-nos de experiências imaginárias - ou 
"vicariantes" - para, através de expressões emocionais, encarar de perto todas as 
relações e reações humanas. E o melhor elemento de que dispomos para isso é o 
Teatro. (p. 253) 

 

Coelho propõe que o que vem a partir daí e os movimentos criativos na TV e na 

Música Popular Brasileira, que surgem na década de 1960, preparam o terreno, no Brasil, para 

o "grande surto criador" na literatura infantil que, para a autora, tem seu início nos anos de 

1970. É interessante, como ressalta Coelho, que o início do maior período de criatividade 

artística brasileira que se viu até a primeira publicação da obra da autora da qual nos 

utilizamos em nossa pesquisa (1981), e, para nós, até agora (2010), tenha coincidido com o 

                                                 
39 Grifo do autor. 



36 
 

 

período de ditadura militar e de grande recenseamento da liberdade, inclusive cultural, no 

país. 

Uma explosão criativa que chega aos anos de 1980 e, lembra Coelho, "repercute além-

fronteiras" com o já mencionado Prêmio Internacional Hans Christian Andersen, "espécie de 

Nobel da Literatura Infantil", concedido ao Brasil em 1983 pelo conjunto da obra de Lygia 

Bojunga Nunes: 
 

A par de inúmeros "continuadores" que seguem nas trilhas batidas, 
surgiram dezenas de escritores e escritoras, obedecendo a uma nova palavra de 
ordem: experimentalismo com a linguagem, com a estruturação narrativa e com o 
visualismo do texto; substituição da literatura confiante/segura por uma literatura 
inquieta/questionadora40, que põe em causa as relações convencionais existentes 
entre a criança e o mundo em que ela vive, questionando também os valores sobre os 
quais nossa Sociedade está assentada. 

As novas forças estimulam os criadores a preparar as novas gerações para a 
estruturação/construção de um novo mundo; e não para a consolidação de um 
Sistema já estruturado em suas bases (como aconteceu no século XIX, ao difundir 
através da Literatura Infantil/Juvenil os valores do Romantismo/Realismo...). (p. 
259) 

 

Seguindo essa linha de raciocínio, o surgimento crescente das Bíblias para crianças 

que, segundo nossa pesquisa, se deu na última década do século 20, pode ser uma tentativa de 

resgate dos antigos valores, entre eles a religião. 

Voltando às considerações de Coelho a respeito das mudanças que se deram na 

literatura infantil no final do século passado, lembremos de duas que, em nossa pesquisa, têm 

destaque: a ilustração, que a autora menciona trazendo vários nomes importantes nessa área 

("novos ilustradores empenhados em criar, através de imagens, uma linguagem narrativa 

autônoma") e a poesia, "área especialmente importante da criação literária para crianças e 

jovens", que "vem ganhando cada vez mais espaço em nosso mercado editorial e, o que é 

mais importante, na preferência dos pequenos leitores" (p. 260). 

Para Nelly Novaes Coelho, a palavra de ordem desde então, em todos os setores da 

criação literária e na área didática, "onde a literatura deve circular, pois é onde poderá 

abranger o maior público", é criatividade. Entre as inovações que dominam a atualidade, ela 

inclui a "revolução informática", à qual acrescentamos a internet. Coelho antecipa e alerta 

contra 

 

 

 

                                                 
40 Grifos do autor. 
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a inércia mental dos jovens como um dos resultados mais imediatos da 
influência da imagem como única forma-de-conhecimento realmente atuante no 
homem contemporâneo. (...) Paradoxalmente, apesar do ritmo cada vez mais 
acelerado que o mundo lhe impõe, o homem vive cada vez mais apático em seu 
mundo interior. Seu movimento é quase todo exterior; falta-lhe dinamismo vital, 
falta-lhe motivação autêntica para querer e fazer, faltam-lhe ideais como grandes 
metas a serem alcançadas. (ps. 261 e 262) 

 

Como contraponto, a autora propõe uma literatura que "em diferentes estilos, formas 

ou linguagens (com a presença cada vez mais decisiva da ilustração41)", ofereça às crianças  
 

estórias atraentes, vivas e bem-humoradas que buscam diverti-las e, ao 
mesmo tempo, estimular-lhes a consciência crítica em relação aos valores defasados 
do Sistema vigente e aos novos valores a serem eleitos. (...) 

A nova atitude narrativa é, pois, gerada por uma intenção de 
desmistificação, seja das convenções literárias já desgastadas (mas ainda utilizadas 
por muitos escritores "distraídos"...), seja dos valores já ultrapassados (mas ainda 
vigentes...). (...) 

É com certeza essa confiança no poder inaugural ou criativo42 de sua 
palavra literária que permite, ao novo narrador, o tom bem-humorado, a agilidade no 
falar e um certo espírito lúdico, de aparente irreflexão, que o aproxima do 
comportamento livre dos jovens ou das crianças - exatamente como os seres ainda 
descomprometidos com o preestabelecido pelo Sistema vigente e que marca limites 
ao espírito criador livre. (p. 263) 

 

Sobre a produção de literatura voltada para crianças de quando esse texto de Nelly 

Novaes Coelho foi, pela primeira vez, publicado - e cremos que essas considerações 

continuam valendo - a autora diz que há três tendências mais evidentes: a realista, a fantasista 

e a híbrida. 

A primeira pretende expressar o Real e 

 
Testemunhar o mundo cotidiano, concreto, familiar e atual, que o jovem 

leitor pode reconhecer prontamente, pois é nele que vive. (...) Informar sobre 
costumes, hábitos ou tradições das diferentes regiões do Brasil. (...) Apelar para a 
curiosidade e a argúcia do leitor, explorando enigmas ou aparentes mistérios de 
certos acontecimentos que rompem a rotina cotidiana. (...) Preparar 
psicologicamente43 os pequenos leitores para enfrentarem sem ilusões, mais tarde ou 
mais cedo, as dores e os sofrimentos da vida. (p. 264) 

 

A segunda, "apresenta o mundo maravilhoso, criado pela Imaginação, e que existe fora 

dos limites do Real e do senso comum". A última "parte do Real e nele introduz o Imaginário 

ou a Fantasia, anulando os limites entre um e outro. É, talvez, a mais fecunda das diretrizes 

inovadoras" (p. 265). 

Assim, "hoje não há um ideal absoluto de Literatura Infantil (nem de nenhuma outra 
                                                 
41 Grifos do autor. 
42 Grifo do autor. 
43 Grifos do autor. 
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espécie literária). Será 'ideal' aquela que corresponder a uma necessidade profunda do tipo de 

leitor a que ela se destina, em consonância com a época que ele está vivendo..." (p. 264). 
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3. POR QUE MARCOS? 

 

 

Após a leitura das três versões de A Filha de Jairo dos evangelistas Mateus, Marcos e 

Lucas, optamos pela versão do Evangelho de Marcos por razões que expomos a seguir. 

O Evangelho de Marcos é o mais curto. Entretanto, a narrativa A Filha de Jairo é bem 

mais longa e rica em detalhes em Marcos do que em Mateus. 

A narrativa em Lucas é bem semelhante à de Marcos, e as versões infantis utilizadas 

em nossa pesquisa são baseadas em Lucas. Apesar disso, um dos principais motivos por 

optarmos por considerar nosso original o Evangelho de Marcos é a natureza hebraica da sua 

composição: o autor é de origem hebreia e escreveu sob os pressupostos do estilo narrativo 

hebreu, que é o que permeia, como nos diz Robert Alter (2007) a Bíblia. Assim, se nosso 

interesse é desenvolver o estudo de uma narrativa bíblica, nos pareceu adequado optarmos por 

um Evangelho cuja autoria, historicamente, é atribuída a um hebreu. 

Para Ched Myers (1992) o escritor do Evangelho de Marcos não somente era hebreu, 

como foi o primeiro, entre os sinóticos, a escrever a história de Jesus, tendo até servido de 

base para Lucas e para o apóstolo Mateus. (p. 67) 

Myers afirma que, provavelmente não existe parte da Escritura que tenha servido mais 

de assunto tanto para comentário popular quanto para pesquisa e investigação exegética do 

que o Evangelho de Marcos, que tem uma história longa e fascinante de interpretação: 

 
Como o Evangelho mais antigo, ele geralmente ocupou o centro dos esforços 
críticos de reconstituição da vida de Jesus (ou, mais modestamente, a história das 
comunidades primitivas). Cada nova época da crítica bíblica moderna usou Marcos 
como crisol onde novas estratégias de leituras são testadas, estabelecidas ou 
superadas. (1992, p. 36). 

 

O autor acredita que essa importância vai além das narrativas bíblicas, alcançando o 

geral das narrativas da antiguidade: 

 
A narrativa de Marcos sobre Jesus permanece virtualmente sozinha entre as 
realizações literárias por uma razão: ela é narrativa para e sobre o povo comum. O 
evangelho reflete as realidades diárias de doença, pobreza e exploração que 
caracterizavam a existência social dos "outros 95%" da Palestina do século I. (p. 66) 
 

Para o analista, cuja leitura desse Evangelho é a de "uma narrativa ideológica, o 

manifesto da comunidade de discipulado cristão primitivo em sua guerra de mitos contra a 

ordem social dominante e seus adversários políticos" (p. 57), ler Marcos traz oportunidade de 
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se conhecer um Jesus: 

 
eminentemente não-metropolitano, cuja voz ainda é ouvida ao longo dos tempos no 
chamado ao discipulado. É como Sobrino44 afirma: “O acesso ao Cristo da fé só se 
dá mediante o nosso seguimento do Jesus histórico”. Ele45 não pretende apresentar a 
palavra de Deus desapaixonada ou imparcialmente, como se esta palavra fosse 
inocuamente universal no seu apelo ao rico e ao pobre ao mesmo tempo. O seu 
relato é história feita pelos comprometidos com a obra de Deus, com obra de justiça, 
de compaixão e de libertação no mundo. (p. 30) 

 

Myers também sustenta que o Evangelho de Marcos foi escrito em uma época 

politicamente turbulenta na Palestina, em que os judeus se revoltaram contra o domínio 

romano: entre 66 a 70 d.C. 

Ao comparar a versão de Marcos e versões infantis da história da filha de Jairo, que 

constituem o corpus desta pesquisa, um dos quesitos sobre os quais vamos nos debruçar é se, 

na transposição, aparece o Jesus histórico – ou ideológico e político - que a análise de Myers 

detecta. Segundo Sobrino (apud MYERS), o Evangelho de Marcos é “o único ao qual o 

seguimento dá acesso ao Cristo da fé”. Uma fé que, descreve Myers: 

 
supõe libertar-se da poderosa sedução de uma sociedade que recompensa a 
ignorância e vulgariza tudo o que é político, a fim de discernirmos e assumirmos 
posições concretas em nosso momento histórico. (...) um compromisso com a não-
violência, como forma pessoal e interpessoal de vida e como militância e prática 
política revolucionária. (p. 31) 

 

E acrescentamos: militância e prática “cultural e literária” revolucionária. Pois Myers 

afirma, ao justificar sua escolha de Marcos como o autor evangélico de foco analítico (e dele 

emprestamos essa justificativa): “Que tem Marcos a dizer com referência às nossas lutas para 

superar o racismo? Ou no sentido de encontrarmos formas mais próximas de solidariedade 

com os pobres enquanto trabalhamos pela justiça? Ou para aprofundarmos nosso uso da ação 

não-violenta direta?” 

Em nossa expectativa de investigação, acrescentamos mais: o que – e como - tem a 

narrativa A Filha de Jairo, no Evangelho de Marcos, transposta para a literatura infantil, a 

dizer com referência aos quesitos apontados por Myers e ainda a respeito, parafraseando 

nosso citado autor, “no sentido de encontrarmos (ou contribuirmos para que sejam 

encontradas46) formas mais próximas de solidariedade com as mulheres e as crianças47 

                                                 
44 SOBRINO, Jon, apud MYERS, Ched. 
45 O evangelista Marcos. 
46 Grifo nosso. 
47 Grifo nosso. 
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enquanto trabalhamos pela justiça?” Em nossas versões para crianças dessa narrativa, Jesus, o 

personagem principal é, como diz Myers, “o Senhor do mundo” ou o “Salvador pessoal do 

evangelismo (...) domesticado”? (p. 32) 

Já Henrietta C. Mears, ao ocupar-se do texto de Marcos - texto que, como já vimos, é a 

base do nosso trabalho, faz uma análise mais superficial em relação à ideologia e política, e 

mais didática e teológica, já que seu estudo é voltado a leigos que pretendem iniciar o estudo 

religioso da Bíblia. A autora enumera, em comparação aos outros três Evangelhos, algumas 

características de Marcos dignas de nota: ele não fala sobre o nascimento virginal de Jesus, 

aliás, não menciona o nascimento em nenhum momento, nem a genealogia de Cristo, ou a 

visita que lhe fizeram os magos. Também não menciona a visita que Jesus fez ao templo de 

Jerusalém quando tinha 12 anos ou nada até o início da vida de Jesus como o Messias, aos 30 

anos, que começa a partir de seu batismo por João Batista. Aparentemente, como destaca 

Mears, não interessa a Marcos o menino48 Jesus (MEARS, 1982, p. 330). Outras 

características desse Evangelho, que destacamos entre as que a autora aponta em comparação 

aos outros, são as seguintes: 

 
 Não se usam títulos divinos. Nunca se fala dele49 como Rei, a não ser em tom de 

motejo. 
 Mateus diz: Ele será chamado pelo nome de Emanuel – Deus conosco. Marcos 

não. Ele lhe chama "Mestre", enquanto os outros evangelistas o chamam de 
"Senhor". 

 Mateus diz: "Senhor, salva-nos! Perecemos!" Marcos diz: "Mestre, não te 
importas que pereçamos?” 

 Não há introdução em Marcos. Os outros Evangelhos têm extensas aberturas, 
mas não há nenhuma em Marcos. O versículo inicial diz: Evangelho de Jesus 
Cristo. Ele acrescenta: Filho de Deus (...). 

 Os milagres têm lugar saliente em Marcos, como as parábolas em Mateus. 
(1982, pg. 330 e 331). 

 

Finalmente, ao descrever a morte de Jesus, Marcos não declara que a sua obra havia 

sido consumada, como faz João (19:3050): “Não cabe ao servo dizer quando sua obra 

terminou”, diz Mears (1982, p. 330). 

                                                 
48 Grifo nosso. 
49 Jesus. 
50 João 19:30: “Tendo-o provado, Jesus disse: „Está consumado!‟ Com isso, curvou a cabeça e entregou o 

espírito". Da Bíblia Sagrada Nova Versão Internacional. São Paulo, Editora Vida: 2000. 
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4. POR QUE A FILHA DE JAIRO? 

 

 

Optamos por analisar a história bíblica A Filha de Jairo - quer em versão para adultos, 

quer em versões voltadas para o público infantil por razões a partir de agora discutidas: 

 

- Por incluir com destaque personagens infantis e femininas: além de a criança ser uma 

menina, a história traz uma narrativa intercalada sobre uma mulher. 

- É representativa do cristianismo, pois, além de seu personagem principal, seu herói, 

ser Jesus Cristo, ilustra alguns aspectos centrais da ideologia cristã e bíblica, como o poder 

infalível de Jesus, como Filho de Deus, para curar e ressuscitar, e mesmo reabilitar social e 

religiosa ou espiritualmente o ser humano; o desapego cristão ao dinheiro e a sua 

característica de nunca fazer discriminar pessoas, “fazendo o bem sem olhar a quem” (aqui, 

tomamos a liberdade de fazer uso de uma expressão popular) – quando Jesus opta por atender 

primeiramente a personagem pobre e, somente em seguida, a personagem rica, e o fato de não 

apenas não se jactar do bem feito, mas até escondê-lo, como quando Jesus permite que poucas 

pessoas assistam à ressurreição da menina e ainda pede que o fato não seja divulgado. 

- Em aspectos culturais, mostra o modo como Jesus rompeu alguns paradigmas. Por 

exemplo, quando ele opta por atender primeiro ao pedido de uma mulher que, vários 

elementos levam a crer, era uma pessoa religiosa e socialmente marginalizada, para, somente 

em seguida, atender ao pedido de um homem que tinha grande importância social e religiosa. 

Como lembra Ched Myers (1992), 

 
"A maneira como Jesus responde a essas pessoas desamparadas, apesar da 

oposição, dramatiza seu ministério preferencial junto aos pobres. 
O ministério de cura de Jesus é, pois, descrito como parte essencial de sua 

luta para conferir libertação concreta aos oprimidos e marginalizados da sociedade 
palestinense. (...) Na ordem simbólica do judaísmo, a enfermidade estava associada à 
impureza ou pecado, estado que significava exclusão do pleno status no corpo 
político. 

(...) O Jesus de Marcos procura sempre restabelecer o bem-estar social51 
negado ao doente/impuro por essa ordem simbólica. Eis porque seu ato de curar o 
doente/impuro é virtualmente recíproco como o relacionamento social que mantém 
com ele.  (ps. 184 a 187) 

 

A marginalização da mulher aqui postulada decorre de um aspecto da cultura do povo 

hebreu daquela região, naquela época: uma mulher com hemorragia era considerada impura, o 

                                                 
51 Grifo nosso. 
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que deve explicar o fato de ela se aproximar de Jesus incógnita. Na condição dela, nem fora 

de casa ela poderia estar, quanto mais em meio a uma multidão, pois qualquer pessoa que a 

tocasse se tornaria, aos olhos da lei, também impura. A confirmar essa leitura, em muitas 

sinagogas, ainda hoje mulheres e crianças menores de 13 anos não podem entrar no recinto de 

culto principal. Além disso, um mestre religioso (como Jesus era considerado, dado o fato de 

Jairo, um dos dirigentes da sinagoga, procurá-lo), “gastar” tempo com mulheres e crianças 

também não seria visto favoravelmente por outras autoridades, pois eram seres considerados 

inferiores em questões religiosas. Um exemplo é outra narrativa bíblica, contada no 

Evangelho de Lucas (capítulo 18, versículos 15 a 17), em que Jesus está pregando em uma 

reunião. Algumas pessoas lhe apresentam crianças para que ele as toque e abençoe, mas os 

discípulos tentam afastá-las e Jesus os repreende, dizendo: "Deixem vir a mim as crianças e 

não as impeçam; pois o Reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a 

verdade: Quem não receber o Reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele". 

Mas, ao lado do forte lastro de cultura cristã, o episódio tem, como tantas outras 

histórias bíblicas, aspectos do conto maravilhoso como transformações (a mulher doente e 

impura se transforma em pura, sendo curada, e a menina morta, em viva), objetos e poderes 

mágicos (a mulher fica curada ao tocar o manto de Jesus e, a menina, apenas com o toque da 

mão e uma ordem). 

Por todas as razões acima expostas, A Filha de Jairo nos parece bastante interessante 

como objeto de estudo de uma narrativa literária e bíblica em suas versões para adultos e 

crianças. 
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5. COMPARAÇÃO DA HISTÓRIA DA FILHA DE JAIRO NOS TRÊS 

EVANGELISTAS 

 

 

Passamos agora à discussão do episódio relativo à filha de Jairo nos três evangelistas. 

O quadro da página 45 traz os fac símiles da passagem em cada um (ANEXO A). 

Mateus, Marcos e Lucas são narradores oniscientes, como podemos perceber quando 

eles se referem aos pensamentos dos personagens, a exemplo desses trechos: 

 
Nisso uma mulher que havia doze anos vinha sofrendo de hemorragia, chegou por 
trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma52: “Se eu tão-somente 
tocar em seu manto, ficarei curada". (Mateus 9. 20 e 21) 
 
Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em 
seu manto, porque pensava53: "Se eu tão-somente tocar em seu manto, ficarei 
curada‟". (Marcos, 5.27 e 28) 
 
Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida54, veio tremendo e 
prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo contou por que tinha tocado 
nele e como fora instantaneamente curada. (Lucas 8. 47) 

 

Nos três Evangelhos sinóticos, quando Jesus fala com a mulher com hemorragia, ele 

lhe diz que a fé dela a curou e que ela vá em paz. 

Outro ponto em que as três narrativas coincidem é quando Jesus, na casa de Jairo, diz 

às pessoas que a menina não está morta, mas dormindo, e elas riem dele. Em outros aspectos, 

há mais semelhança nessa narrativa entre Marcos e Lucas do que entre estes dois e Mateus:  

 

 Marcos e Lucas são mais próximos entre si na caracterização das personagens, seu modo 

de falar, e na caracterização também das cenas. Em ambos, a sequência em que os fatos 

acontecem é praticamente a mesma, assim como o conteúdo. 

 Mateus é mais econômico em palavras e detalhes nessa narrativa que os outros dois 

evangelistas sinóticos. Em Mateus, ela ocupa somente oito versículos do seu capítulo 9, 

enquanto em Marcos são 22 e, em Lucas, 16. Como se vê, Mateus descreve os 

personagens menos detalhadamente. É interessante notar que apesar de Marcos ser o 

Evangelho mais curto, é nele que essa narrativa é mais longa. 

                                                 
52 Grifo nosso. 
53 Grifo nosso. 
54 Grifo nosso. 
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A Filha de Jairo nos três Evangelhos sinóticos 
 
 

 
Mateus 9.18-26 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Marcos 5.21-43 

 
 
 

 
Lucas 8.40-56



 
 

 Em Marcos e Lucas a situação inicial é bem nítida, mas em Mateus, não: antes da chegada 

do dirigente da sinagoga, Jesus está conversando com várias pessoas, seus próprios 

discípulos, os fariseus. Pouco antes de ser abordado por Jairo, Jesus está conversando com 

os discípulos de João, ou seja, João Batista. Assim, em Mateus a narrativa começa com 

“Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou”, (Mt 9.18) enquanto em 

Marcos e Lucas, o episódio sucede-se à volta de Jesus da outra margem do mar da 

Galiléia, e há a menção que ele estava cercado por uma multidão. Lucas chega a 

mencionar que a multidão recebe Jesus "com alegria, pois todos o esperavam" (Lc 8.40) 

 Marcos e Lucas informam o nome de Jairo, mas, em Mateus, ele é apresentado apenas 

como "um dos dirigentes da sinagoga". 

 Em Mateus, Jairo não vai implorar que Jesus cure sua filha, como nos outros dois 

evangelistas porque, neste Evangelho, ao abordar Jesus ele já sabe que a menina está 

morta. Ele se aproxima de Jesus e, ajoelhando-se, pede pela ressurreição da filha: “Vem e 

impõe a tua mão sobre ela, e ela viverá" (Mt 9.18). 

 Marcos e Lucas descrevem com mais detalhes a forma como o dirigente da sinagoga faz 

esse pedido, mas Mateus diz somente que ele se ajoelha, gesto que subentende o implorar. 

 Ao por em cena a mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, Mateus já a coloca na ação 

de se aproximar por trás de Jesus e tocá-lo, pensando que somente tocando-o seria curada, 

sem antes apresentá-la ao leitor, como o fazem Marcos e Lucas. 

 Marcos e Lucas descrevem a mulher com hemorragia de forma semelhante. Marcos 

acrescenta que “Quando ouviu falar de Jesus”, ela o procurou e, como Mateus, diz que ela 

chega “por trás” dele (Mc 5.27). 

 Em Marcos e Lucas, o leitor é informado de que, assim que toca Jesus, a mulher com 

hemorragia é curada e que, assim que isso acontece, Jesus percebe que saiu poder dele. 

Em Mateus, não. 

 Mateus também não nos diz, ao contrário dos outros dois evangelistas sinóticos, que Jesus 

fica olhando em volta, perguntando e procurando quem o tocou, ou da reação que isso 

provoca nos discípulos. Em Mateus, Jesus se volta, vê a mulher e, sem perguntas, lhe diz 

para ter ânimo, pois sua fé a havia curado. Somente então se sabe que ela ficou curada. 

 Também não há, no Evangelho de Mateus, ao contrário de em Marcos e Lucas, o 

aparecimento de pessoas da casa de Jairo para informá-lo de que a menina estava morta, 

pois, ao se aproximar de Jesus, o dirigente da sinagoga já sabe disso. 

 Assim como em Lucas, em Marcos Jesus diz a Jairo, ao saberem que a menina havia 

morrido, que ele não tivesse medo, mas tão somente cresse. Lucas acrescenta “e ela será 
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curada” (Lc 50). 

 Ao chegar a casa da menina, o relato de Mateus não fala em choro e lamentações, como o 

de Marcos e Lucas, mas em uma multidão agitada e flautistas. Jesus chega ordenando que 

todos saiam porque a menina não está morta, mas dormindo. Marcos e Lucas não falam 

em flautistas, mas Marcos acrescenta que os lamentos são “em alta voz” (Mc 5.38) e que 

Jesus pergunta “Por que todo esse alvoroço e lamento?” (Mc 5.39) 

 Em seguida, Mateus informa simplesmente que, depois que a multidão se afastou, Jesus 

entrou, pegou na mão da menina e ela se levantou. Jesus não a chama, nem lhe ordena que 

ela se levante, como nos outros dois Evangelhos. Em Marcos, o narrador chega a destacar 

em aramaico (sendo o texto escrito em grego), língua falada pelo povo naquela época e 

região, as palavras "menina, eu lhe ordeno, levante-se!": "talita cumi!" (Mc 5.41). 

 Mateus também não informa que Jesus entra na casa de Jairo acompanhado dos pais da 

menina e de dois discípulos por Jesus escolhidos, como Marcos e Lucas informam. 

 Em Mateus, depois que a menina se levanta, nada é dito a respeito da reação das pessoas 

ou da ordem dada por Jesus, presente nas outras duas versões, de que nada do que 

aconteceu ali fosse transmitido. Apenas que a notícia daquele “acontecimento espalhou-se 

por toda aquela região” (Mt 9.26) 

 

Apesar das semelhanças entre as narrativas de Marcos e Lucas, há também diferenças entre os 

pontos de vista desses dois evangelistas: 

 

 Lucas fala da intenção de Jairo em discurso indireto, informando o leitor já no início que a 

única filha dele, de 12 anos, estava à morte. Marcos diz que Jairo implora insistentemente 

e diz a Jesus que a “filhinha” dele está morrendo. E só informa a idade da menina quando 

a narrativa alcança a passagem em que Jesus chega a casa de Jairo. 

 Marcos menciona que a mulher pensava que apenas tocando o manto de Jesus, seria 

curada, mas Lucas, não. 

 Em Marcos, a atitude de Jesus, de olhar em volta, procurando e perguntando quem o havia 

tocado, causa uma reação nos discípulos que, em Lucas, é atribuída somente a Pedro. 

 Lucas informa que a mulher se revela e conta, tremendo e prostrando-se aos pés de Jesus, 

o que havia feito porque viu que “não conseguiria passar despercebida” (Lc 47). Mas 

Marcos diz que a mulher se apresenta porque sabia o que tinha acontecido e acrescenta 

que ela tremia “de medo” (Mc 5.33). 

 Marcos informa que Jairo pede a Jesus por sua filhinha, mas, Lucas, que ele fala em única 
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filha. 

 Tanto em Marcos quanto em Lucas, Jesus ainda está falando com ela ao ser interrompido 

por pessoas da casa de Jairo, mas em Lucas é apenas uma pessoa, “alguém”, que se 

aproxima para informar que a filha de Jairo havia morrido e ainda dizer que, por causa 

disso, Jairo não precisa mais incomodar o mestre. 

 Marcos conta que Jesus não faz caso do aviso de que a filha de Jairo tinha morrido, mas 

Lucas, não. 

 Marcos também conta que, ao ir com Jairo, Jesus não deixa ninguém segui-lo, a não ser 

Pedro, Tiago e João. E acrescenta que João é irmão de Tiago. Lucas menciona esse fato 

quando a cena já é na casa do dirigente da sinagoga, acrescentando que Jesus deixa entrar 

com ele “os pais da criança”. 

 À reação das pessoas, que riem de Jesus, Lucas acrescenta: “porque sabiam que ela estava 

morta” (Lc 53). 

 Em Marcos, antes de entrar na casa e chegar à menina, Jesus ordena a todos que saiam. 

Assim, a cena é mais íntima. 

 Ao narrar a ressurreição da menina, Lucas não fala, como Marcos, da frase em aramaico. 

 Em Marcos, somente após a ressurreição, o narrador informa que a menina tinha 12 anos. 

Lucas acrescenta que, nesse momento, o espírito da menina volta e então ela se levanta e 

começa a andar, após o que Jesus ordena que lhe deem de comer. Lucas também diz que 

os pais da menina ficaram maravilhados. 
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6. JESUS E AS CRIANÇAS 

 

 

Como o objeto de nosso estudo é a literatura infantil, já que trata de um episódio 

bíblico adaptado para crianças, é importante destacarmos nesta análise, as passagens que, nos 

Evangelhos sinóticos, se referem à maneira como Jesus considerava as crianças. O quadro das 

páginas 50 e 51 (ANEXO G) traz os fac símiles das passagens em cada Evangelho. 

Ched Myers (1992) dá especial atenção às menções a crianças no Evangelho de 

Marcos, afirmando que elas fazem parte do segundo ciclo desse Evangelho, que começa a 

partir do versículo 30 do capítulo 9. Para o autor, esse “segundo ciclo” tem um modelo 

discursivo que sugere “que as crianças servem como o exemplo primordial” (p. 313). 

 
Marcos conduz o episódio à máxima ironia: os discípulos são apanhados 

discutindo para saber quem era o maior entre eles “no caminho”. (...) O caminho da 
não-violência significa estar atento à dinâmica real e atual do poder social e do 
privilégio no seio da família, entre amigos e vizinhos. O seguidor de Jesus deve 
esperar a sorte de subversivo, mas a opção suprema da cruz deve também ser 
cotidianamente reproduzida na vida concreta da comunidade messiânica. 

Jesus prossegue explicando o que significa “tornar-se menor”, começando 
com a lição que utiliza com algo que se torna bem à mão (9,36). As crianças 
representavam o ponto mais baixo da escala social e econômica em termos de 
status55 e direitos no mundo messiânico antigo: 

 
Divisões por idade e distribuição de poder e responsabilidade eram 
rigidamente demarcadas e se mostravam significativas. A autoridade fluía 
para baixo verticalmente. Idade e tradição eram reverenciadas e poderosas. 
(...) A educação ou treinamento inicial era fortemente disciplinada. Só no 
início da idade adulta é que os jovens começavam a receber sérias 
recomendações como membros do grupo de família (Carney, 1975: 92) 

 
É dado que merece bastante atenção Jesus dirigir sua atenção sobretudo às 

crianças, pois elas eram consideradas não-entidades. É quase chocante que ele 
pudesse recorrer a elas como modelos do seu programa social. No entanto ele o faz, 
voltando-se para elas não uma vez apenas, mas duas, em 10,13-16. Novamente, 
lançando o mundo social do ouvinte em crise com a inversão radical de status56 no 
reino, Jesus desfecha seu ataque contra o interesse dos discípulos pelo poder. (ps. 
315 e 316). 

 

                                                 
55 Grifo do autor. 
56 Grifo do autor. 
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7. ANÁLISE DE A FILHA DE JAIRO EM MARCOS 

 

 

A Filha de Jairo, como todas as narrativas evangélicas, é narrada em terceira pessoa, 

do ponto de vista de um observador presente no momento da ação. Note-se que intercalada a 

essa narrativa aparece outra história, como uma espécie de digressão, que é A Mulher com 

Hemorragia. Além de interromper a primeira narrativa, aparentemente, essa segunda narrativa 

é independente da primeira. Entretanto, ambas apresentam vários paralelos, o que é comum 

nas narrativas bíblicas, como observado por Robert Alter. Em A arte da narrativa bíblica 

(2007), ele analisa uma ocorrência semelhante: a história de Judá e Tamar, inserida na história 

de José do Egito e faz ponderações interessantes sobre uma intercalação - procedimento que 

“cria um suspense a respeito do destino de José e produz uma sensação de passagem do tempo 

até o reaparecimento de José do Egito" (p. 16). 

Assim Ched Myers (1992) resume essa narrativa: 

 
Jesus é abordado por um membro da classe dirigente judaica, que roga a 

Jesus a cura de sua filha. Jesus atende ao pedido e sai com o homem, mas é 
interrompido pela aproximação de uma mulher impura que sai do meio da multidão. 
Contrariando as inclinações de seus discípulos, Jesus dá atenção à mulher atingida 
pela pobreza, mas, como resultado, chega tarde demais para salvar a filha. O fim 
trágico da narrativa é surpreendentemente invertido pela ação poderosa de Jesus, que 
reergue a menina, restituindo-lhe a vida. Marcos (...) usa aqui a forma de inserção 
para interligar esses dois episódios. Contudo, eles também são vinculados 
retoricamente por diversos elementos, especialmente o número doze: a mulher tinha 
fluxo de sangue havia doze anos, a idade da filha era doze anos. (p. 248). 

 

Segundo o modelo de proposta de análise morfológica de Propp, passamos a 

identificar diferentes sequências narrativas presentes em A Filha de Jairo a partir da situação 

inicial: 

 
Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu 
ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. 

 

Para Ched Myers, o objeto principal da narrativa é status57 de classe, a multidão 

significando "a localização social dos pobres" (1992, p. 249). A primeira ação é, 

notavelmente, a reunião da multidão ao redor de Jesus, mas, cremos, a primeira ação que 

impõe ritmo à narrativa é a chegada repentina de Jairo, um dos dirigentes da sinagoga, e o 

pedido que ele faz a Jesus: 
                                                 
57 Grifo do autor. 
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Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, 
prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: “Minha filhinha está 
morrendo! Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que 
viva”. Jesus foi com ele.  

 

A abertura da narrativa merece considerações: a primeira função listada por Propp é 

afastamento58: “um dos membros da família sai de casa”. Retomamos, porém, a observação 

já apresentada de que em nosso objeto de estudo as funções proppianas podem estar implícitas 

e é o conhecimento do contexto dessa narrativa que nos permite encontrá-las, ainda que 

diluídas. 

Assim, podemos pensar que Jairo, para buscar a ajuda de Jesus, se afastou de casa e da 

filha doente. Entretanto, pensamos também que quem está sempre afastado, se locomovendo, 

em trânsito, é Jesus. Pelas informações dos Evangelhos, sabe-se que, ao começar seu 

ministério, aos 30 anos, Jesus saiu de casa e começou sua vida de andarilho e missionário em 

busca de discípulos e seguidores. Todos os acontecimentos importantes na vida dele, inclusive 

os milagres que realizou, se deram quando ele estava afastado de casa. O mapa que 

reproduzimos na página 55 (Ilustração 1, ANEXO H), é anexo à NVI Study Bible 10th 

Anniversary Edition59 e, em inglês, mostra os caminhos percorridos por Jesus nas regiões da 

Samaria, Galiléia (Galilea), Fenícia (Phoenicia), Decápolis (Decapolis), Peréia (Perea) e 

Judéia (Judea). 

Circulada em vermelho, vemos a região em que se deu a narrativa objeto de nosso 

estudo: a cidade de Cafarnaum (Capernaum), à beira do Mar da Galiléia (Sea of Galilea): 

“restores Jairu‟s daughter to life” ou “restaura a vida da filha de Jairo”. Segundo Ched Myers 

(1992), a Galiléia é o centro narrativo do Evangelho de Marcos, sendo Cafarnaum “o centro 

narrativo do relato da Galiléia na primeira parte do Evangelho”. Ele cita a descrição de outro 

autor, Harrison, da cidade, para informar que ela teria sido relativamente importante e com 

habitantes de maioria - ou exclusivamente - judaica. (p. 496) 

Destacado em laranja, o local em que, segundo a tradição, Jesus teria sido batizado e, 

portanto, em seguida, iniciado seu ministério: Betânia, além do Rio Jordão. Em azul, está 

circulada outra Betânia próxima do Rio Jordão e que, assim, seria outro possível local em que 

Jesus teria sido batizado. O primeiro, na região da Peréia e, o segundo, na região de 

Decápolis. Circulado em verde, está destacado o local em que Jesus teria subido aos céus, 

após a sua ressurreição (Monte das Oliveiras, região da Judéia) tendo, consequentemente, 

terminado seu ministério na Terra. É importante destacar esse deslocamento que, parece-nos, 
                                                 
58 Grifo nosso em toda a análise da narrativa. 
59 The NVI Study Bible 10th Anniversary Edition. Grand Rapids, EUA: Zondervan Publicashion House, 1995. 
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agrega muito valor à história, assim como ocorre no gênero narrativo em geral, lembrando 

que alguns romances importantes são protagonizados por personagens que viajam, que se 

deslocam no espaço, como Dom Quixote, na tradição europeia, e Quarup, na nacional. Esse 

constante deslocamento de Jesus nos Evangelhos merece grande destaque: mais importante do 

que onde Jesus está no momento da ação, para onde vai ou de onde vem, é o deslocamento, 

que amplia o raio de sua ação e, consequentemente, a credibilidade da narrativa. 

A fala de Jairo é dramática e mostra o amor dele pela filha o desespero da situação, a 

crença no poder de Jesus e a humildade na deferência da atitude. Por exemplo, o uso do 

diminutivo: “filhinha” e da exclamação, são recursos que demonstram ênfase emotiva, 

ampliando a dramaticidade da cena. 

Entretanto, assim que Jesus, sem a menor hesitação, começa a seguir Jairo, é 

interrompido por outro acontecimento que interrompe também a primeira narrativa e introduz 

a segunda, A Mulher com Hemorragia. Como a primeira, esta também tem a própria situação 

inicial, que novamente focaliza Jesus em deslocamento, no meio da multidão (e é o primeiro 

exemplo de paralelo entre as duas narrativas): 
 
Uma grande multidão o seguia e o comprimia. 
E estava ali certa mulher que havia doze anos vinha sofrendo de hemorragia. 

 

Aqui, podemos encontrar indicações do aparecimento das três primeiras funções 

proppianas: afastamento, proibição e transgressão. Afastamento: a mulher, pelo que o texto 

indica, estava fora de casa. 

Proibição e transgressão: Segundo a lei da nidá, ou separação, que faz parte de uma 

série de mandamentos judaicos – ou código de pureza levítico (MYERS, 1984, p. 249) com 

origem na Torá (a Bíblia hebraica) uma mulher em período menstrual está impura e deve ficar 

separada das outras pessoas. Quando o fluxo menstrual permanece após o período normal do 

ciclo, a mulher continua impura e qualquer pessoa que tiver contato com ela também se 

tornará impura. 

Um fluxo hemorrágico ininterrupto há 12 anos, muito provavelmente havia afastado 

aquela mulher, por lei, do convívio social por todo aquele tempo. Estando no meio da 

multidão, ela estava, portanto, transgredindo a proibição de se manter separada. 
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MAPA DOS DESLOCAMENTOS DE JESUS DURANTE SUA VIDA E 

MINISTÉRIO 

 

 
Ilustração 1 (ANEXO H) 
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O narrador onisciente (outro procedimento narrativo que acrescenta verossimilhança 

ao texto) prossegue, nos informando que: 

 
Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas, 
em vez de melhorar, piorava. 

 

Aparentemente, essa descrição da condição da mulher é uma forma de que se utiliza o 

narrador para intensificar a gravidade da situação e, por extensão, o poder de Jesus. 

A falta de saúde pode ser a função que Propp denomina carência. A mulher não 

carece apenas de saúde, mas de habilitação social e religiosa. Não estar apta a exercer seu 

papel religioso e social, ainda que pequeno por ser mulher, naquela cultura era algo 

devastador. Era estar despida da honra: O judaísmo da Palestina do século I pode ser descrito 

como “cultura de honra”. (...) O status de alguém nesse sistema altamente formal determinava 

com quem60 e como61 se poderia falar e interagir, regulava os papéis e as transações sociais e 

circunscrevia a mobilidade dentro do sistema. (MYERS, 1984) 

Observamos que, ao contrário dos contos maravilhosos, aqui a carência (função 8) 

não é resultado da transgressão da proibição ou do afastamento. Para Propp, o 

afastamento, a proibição, a transgressão e outras funções iniciais constituíam uma parte 

preparatória62 do conto, ou seja, funções “que possibilitam ou simplesmente facilitam o 

aparecimento da função carência ou dano” (PROPP, 2010). A reparação da carência, no 

entanto, também era, no entender de Propp, uma função. E veremos que a mulher, ao 

transgredir a proibição e um item do código de pureza levítico, não será punida, mas 

recompensada. 

Como não podia andar pelas ruas ou falar com as pessoas, a mulher 

 
Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em 
seu manto, porque pensava: se eu tão-somente tocar em seu manto, ficarei curada. 

 

Novamente o narrador onisciente trabalha no sentido de convencer o leitor da 

veracidade do fato narrado. Em sua explicação, é como se se colocasse no lugar de Deus, 

sabendo o que pensam e sentem os personagens. Aliás, como todo narrador onisciente. 

A função ardil (função 6), por exemplo, faz parte da esfera de ação do antagonista, ou 

agressor, que “tenta ludibriar sua vítima para apoderar-se dela ou de seus bens” (PROPP, 

                                                 
60 Grifo nosso. 
61 Grifo nosso. 
62 Grifo nosso. 
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2010). Em nosso objeto de estudo, todavia, a mulher com hemorragia parece ter exercido essa 

função acidentalmente, se a interrupção ocasionada por ela no socorro prestado por Jesus a 

Jairo tiver causado a morte da filha dele. 

Se essa hipótese estiver correta, encontramos aqui também a função 7, cumplicidade, 

na qual a vítima se deixa enganar pelo ardil, ajudando, assim, involuntariamente, seu inimigo. 

Jesus terá exercido essa função ao se deixar interromper no socorro à filha de Jairo. 

Ao tocar o manto de Jesus, a mulher fica curada: 

 
Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do 
seu sofrimento. 

 

Outro elemento narrativo sublinhado por Propp é o objeto ou meio mágico com o 

qual o herói exerce função 19: reparação do dano ou carência. No caso da narrativa aqui 

analisada, essa função parece realizar-se de forma mais sofisticada: a mulher pode ser o herói-

vítima, que obtém a reparação da carência ao tocar o manto de Jesus. O manto seria o objeto 

mágico com o qual ela obtém a reparação – cura – da hemorragia crônica. Sendo o manto de 

Jesus o objeto mágico, temos aqui também a função 14: recepção do meio mágico. 

Imediatamente, Jesus percebe que dele “saiu poder” e olha em volta, querendo saber 

quem o tocou. Pode-se supor que essa solicitação de informações ocupa o lugar das funções 4 

e 5: interrogatório e informação. Que também são, como o ardil, funções do antagonista. 

Assim, mais uma vez, funções antagônicas seriam usadas por personagens diferentes, com 

propósitos diferentes, embora permanecendo as mesmas. 

Interrogatório parece incomodar os discípulos, que reagem com alguma irritação e 

ironia, provavelmente percebendo que a interrupção atrasaria o atendimento à filha de Jairo. 
 
No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a 
multidão e perguntou: “Quem tocou em meu manto?” Responderam os seus 
discípulos: “Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: Quem tocou 
em mim?” 
Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. 
Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos 
seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. 

 

Nesse trecho, a aparente ignorância de Jesus sobre quem o havia tocado e mesmo a 

reação de surpresa dos discípulos ao entenderem que o mestre queria saber quem o havia 

tocado quando estavam cercados por uma multidão que os comprimia, criam um efeito 

narrativo de suspense. Provavelmente, nosso narrador quer instigar o leitor a tentar antecipar e 

imaginar, com ansiedade, o que vai acontecer. 
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À função interrogatório, segue-se a função informação, em que o antagonista recebe 

as respostas ao interrogatório. Sugerimos que Jesus poderia ter deixado a mulher continuar 

incógnita. Quem tem poder para curar uma doença apenas tendo a roupa tocada pelo doente 

também teria poder para saber quem o tinha tocado, mesmo no meio da multidão, sem 

precisar perguntar. Mas cabia à mulher revelar-se, pois ela escolhera (não tivera outra escolha, 

pelo que se sabe) esconder-se. Apesar de ter sido curada secretamente, a mulher precisava que 

a cura fosse publicamente reconhecida para que ela pudesse ser reabilitada social e 

religiosamente. 

Jesus pede, portanto, uma informação chave para essa reabilitação que faz parte da 

cura. Podemos perceber nesse trecho que, pedindo essa informação, Jesus exerce outra função 

proppiana importante, a 12: a primeira função do doador, que é colocar o herói à prova. A 

mulher, sendo herói-vítima, é submetida a uma prova ao ser solicitada a dar-se a conhecer 

enquanto pratica uma transgressão à lei. 

Corajosamente, ela vence a prova, assim cumprindo também a função 13: reação do 

herói. Então Jesus lhe diz: "Filha, a sua fé a curou! Vá em paz e fique livre do seu 

sofrimento". 

Com o fim de elaborar o contexto da narrativa e verificar as hipóteses das funções 

implícitas, recorremos novamente a Myers (1992): 

 
Marcos também descreve as duas personagens principais desse episódio 

como opostos arquetípicos em termos de status63 econômico e de honra. De um lado, 
o chefe da sinagoga, Jairo (uma das raras pessoas designadas pelo nome na narrativa 
de Marcos), faz aproximação assertiva de Jesus, como se se tratasse de pessoa de 
igual condição social. O homem que se aproximou de Jesus era ao mesmo tempo 
"chefe" de sua família (por isso apelando em favor de sua filha) e "chefe" de seu 
grupo social (líder da sinagoga, archisunagogoon64). O homem cai aos pés de Jesus, 
gesto adequado de concessão de honra - maneira de homenagear - antes de pedir um 
favor. 

De outro lado, a mulher, que consegue sair do meio da multidão, na 
tentativa envergonhada e ambiciosa de obter a cura, é anônima. Quando Jesus tenta 
descobri-la, os discípulos o desestimulam (...). A mulher não tem nome, ela pertence 
às multidões: ela é sem-status65, sem ninguém para defendê-la (como Jairo defende 
sua filha). (p. 249) 

 

Ched Myers (1991) defende ainda a ideia de que as sensações físicas experimentadas 

pela mulher e por Jesus durante essa cura mostram que a prioridade no restabelecimento da 

integridade física traz à tona a importância do código de pureza violado por Jesus, que 

                                                 
63 Grifo do autor. 
64 Grifo do autor: Myers traduz a expressão para o grego. 
65 Grifo do autor. 
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"reverte o contágio pelo seu 'toque' (haptomai66, quatro vezes em 5,27-31). A mulher, que era 

permanentemente marginalizada, é restabelecida na integridade social e física" (ps. 249 e 

250). 

O autor levanta a hipótese de que 

 
o nível primordial de significado nesse episódio reside no fato de Jesus aceitar a 
prioridade da ("altamente inadequada") inoportunidade dessa mulher sobre o pedido 
("correto”) do líder da sinagoga. Sua missão de "impor suas mãos sobre" a filha de 
Jairo (5,23c) é interrompida pelo "toque" da mulher duplamente pobre e, agora, é ela 
quem cai aos pés de Jesus (5,33). A inversão simbólica mais importante aí é o 
status67 da mulher empobrecida. Do fundo da escala da honra ela interrompe uma 
importante missão em benefício da filha de alguém que se acha no topo da escala da 
honra, mas, pela conclusão da narrativa, ela68 própria se tornou "filha" no cento da 
narrativa! "Minha filha", exclama Jesus, "tua fé te salvou, vai em paz e goza de 
plena saúde, livre desse teu mal" (5,34). (p. 250) 

 

Dessa forma, com a função 19: reparação do dano ou carência, é concluída a 

narrativa secundária retorna-se à Filha de Jairo. 

Enquanto (ou “por esse tempo”, uma forma convenientemente ambígua de indicação 

temporal [ALTER, 2007, pg. 18], a exemplo do “era uma vez” dos contos maravilhosos), 

Jesus se ocupa da mulher enferma, Jairo espera. Jairo, o importante dirigente da sinagoga, que 

humilde e credulamente se prostrou aos pés de Jesus. Trata-se da mesma atitude corporal da 

mulher depois de curada, outro recurso de dramatização. 

Ao ir até Jesus, prostrar-se aos pés dele e, insistentemente, implorar por sua ajuda, 

Jairo exerce a função 9: mediação/momento de conexão: “Esta é a função que introduz o 

herói no conto” (PROPP, 1928, pg. 36). Dessa forma, Jairo pode ser visto, como vimos a 

mulher com hemorragia – mais um paralelo entre as duas narrativas – como o herói-vítima de 

Propp. A narrativa da filha de Jairo prossegue: 

 
Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o 
dirigente da sinagoga: "Sua filha morreu", disseram eles. "Não precisa mais 
incomodar o mestre!" 

 

É como se estivéssemos diante de uma peça de teatro, num espaço cênico limitado, em 

que novas vozes surgem – mensageiros – que trazem notícias de “longe”, de outro espaço ao 

qual a narrativa ainda não dá acesso. Notemos também como o narrador dá uma informação 

redundante, ao chamar Jairo novamente de dirigente da sinagoga. Aparentemente, quer 

                                                 
66 Grifo do autor: traduzido para o grego. 
67 Grifo do autor. 
68 Grifo do autor. 
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lembrar o leitor de que Jesus está perdendo tempo com uma pessoa menos importante. A 

pobre mulher hemorrágica havia roubado a cena, enquanto a filha de tão importante 

personagem morre. 

Aqui, é preciso uma nova referência a procedimentos da narrativa secundária: 

subitamente, aparece uma antagonista (a mulher) que, transgredindo uma proibição e, 

contando com a cumplicidade (voluntária ou não de Jesus), causa um dano a Jairo. O dano é a 

função (8-A) que desencadeia o nó da intriga69 e uma função “extremamente importante 

porque é ela na realidade que dá movimento ao conto maravilhoso. O afastamento, a infração 

ao interdito, a informação, o êxito do embuste preparam esta função, tornam-na possível ou 

simplesmente a facilitam” (2010, p. 31). É a chegada do dano irreversível que colocara o 

poder de Jesus contra a morte à prova. 

 
Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: "Não 
tenha medo; tão-somente creia". 

 

As palavras “Não fazendo caso” dão a entender que Jesus não dá a menor atenção à 

péssima notícia nem ao tom, talvez, de censura com que ela foi dada: “Não precisa mais 

incomodar o mestre”. Ora, Jairo, como foi visto anteriormente, era um homem importante. 

Numa hierarquia social e econômica, mais importante que Jesus e, com certeza, muito mais 

do que a mulher por quem Jesus se deixara incomodar e interromper e, em consequência, 

atrasar no atendimento à filha do dirigente da sinagoga. 

Nesse ponto, identificamos novamente a função 12: primeira função do doador – o 

herói-vítima é submetido a uma prova. Como fez com a mulher com hemorragia, ao pedir que 

ela se identificasse, Jesus pede a Jairo que não tenha medo. Pedir isso a um pai que acaba de 

receber a notícia da morte da filha é uma prova. Jairo realmente não tem escolha e a narrativa 

não diz como ele reagiu, se chorou, se assentiu ou simplesmente ficou calado. 

É interessante o que Myers (1992) destaca a esse respeito: após a chegada das pessoas 

da casa de Jairo que o informam que a menina morreu, Jesus não somente não faz caso da 

notícia, como ainda exorta o chefe da sinagoga "a seguir o exemplo da mulher de status70 

inferior: 'Não temas, crê somente' (5,36)" (p. 250). 

Sabemos que em seguida Jairo, Jesus e alguns discípulos se dirigem a casa do 

dirigente da sinagoga, no que nos parece a função 15: viagem com um guia, numa mudança 

rápida, mas sutil, de cenário: 
                                                 
69 Grifo nosso. 
70 Grifo do autor. 
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E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando 
chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente 
chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: “Por que todo este 
alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme”. Mas todos começaram a 
rir de Jesus. 

 

Jesus, aparentemente, não queria mais multidões naquele dia. A plateia diminui e ele 

convoca ao cenário íntimo apenas poucas personagens dignas de sua confiança, que não lhes 

seriam hostis - alguns discípulos - além dos pais da menina morta, os mais interessados em 

que Jesus tivesse a mobilidade necessária para o restabelecimento da filha. Para Myers 

(1992), nessa cena, Marcos "formalmente introduz o círculo mais íntimo da comunidade do 

discipulado, indicando que algo importante está para acontecer" (p. 250). 

Apesar da diminuição dessa suposta plateia, a sonorização da narrativa aumenta. Ao 

contrário da mulher hemorrágica, que toca silenciosamente e incógnita em Jesus e só se revela 

ao ser convocada, há um alvoroço de lamentações na casa de Jairo pela morte da criança. 

Causa algum estranhamento que, do lamento em alta voz, as pessoas passem 

rapidamente ao riso por causa da afirmação de Jesus de que a criança não estava morta, mas 

dormindo. Com esse riso, tanto quanto o lamento anterior - também uma reação hostil àquele 

que chega para tumultuar uma ocasião já tão consternadora - pode haver a continuidade de 

uma aparente desconstrução da figura de Jesus como um herói – ou auxiliar mágico – 

infalível, iniciada já na cena com a mulher com hemorragia. Também os discípulos haviam 

demonstrado aparente irritação com o mestre. Aqui, a hostilidade das pessoas na casa de Jairo 

é francamente assumida. Esse antagonismo - mais um efeito de suspense - irá aumentar ainda 

mais o efeito maravilhoso do milagre – ou da transformação ou reparação do dano - sem 

precedentes que está prestes a acontecer. 

Esse antagonismo pode, também, preparar o leitor para solidarizar-se com a figura de 

Jesus, o herói – ou auxiliar mágico – sendo injustiçado. Pois, apesar de ele já ter realizado 

outros milagres e estar sendo conduzido à casa de Jairo pelo próprio dirigente da sinagoga, 

torna-se motivo de riso ao anunciar o milagre que ainda irá fazer. E o faz de maneira modesta, 

sem alardear a ressurreição da menina, mas, ao contrário, afirmando que a menina morta 

apenas dorme. 

Assim, Jesus (que, como foi dito, tanto na narrativa secundária quanto nesta, a 

principal, acreditamos ser o herói-doador e auxiliar mágico, mas que, nesta cena, atua na 

esfera do herói) se encontra em função 16: combate. Para Myers (1992), essa transformação 

súbita das "demonstrações de dor em caçoada: é a indicação mais do que irônica de Marcos da 

falta de fé deste grupo familiar" (p. 250). 
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Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os 
discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a 
pela mão e lhe disse: "Talita cumi!", que significa "menina, eu lhe ordeno, levante-
se!". Imediatamente a menina, que tinha doze anos de idade, levantou-se e começou 
a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem 
nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. 
 

A adversativa “porém” parece acrescentar que Jesus - novamente como quando a 

morte da menina foi anunciada a Jairo e também na cena da mulher com hemorragia - não fez 

caso do riso ou das pessoas que o antagonizam. Ao contrário, sem hesitar ou se intimidar, ele 

ordena que aquelas pessoas deixem a cena. 

Vencidas, como antagonistas, as pessoas que riam saem da sala. E são vencidas tanto 

por obedeceram a essa ordem quanto pelo fato de Jesus ressuscitar/acordar a menina. Serem 

vencidas, portanto, seria a função subsequente ao combate: vitória, função 18. 

Vale fazer outra referência à narrativa secundária: o narrador não nos diz o nome da 

mulher com hemorragia nem o nome da filha de Jairo. No entanto, menciona o tempo em que 

a primeira estava doente e a idade da menina, que é igual: doze anos. 

Myers vê esse paralelismo numérico (a idade da menina ser doze anos e o tempo de 

duração da mulher ser de doze anos) e outros detalhes da narrativa como "coordenadas 

simbólicas" propositais: 

 
Marcos delineia essa narrativa com a intenção de justapor os dois extremos 

da escala social judaica. A menina usufruíra, durante doze anos, o privilégio de ser a 
filha do chefe da sinagoga, embora estivesse agora "à beira da morte" (5,23). (...) Na 
verdade, de acordo com o Jesus de Marcos, a ordem social representada pelo 
judaísmo do chefe da sinagoga está à beira do colapso. A mulher sem status71 
sofrera durante doze anos de desamparo nas mãos do sistema de pureza e de seus 
"doutores"; e, mesmo assim, ela ainda tomou a iniciativa na sua luta pela libertação. 
(p. 251) 

 

O desfecho feliz é o que pensamos encaixar-se na função 19: reparação do dano. 

Parece apropriado a um típico conto de fadas estudado por Propp, embora a última função 

proppiana, 31, seja casamento. Mas a ideia de final feliz, de conjunção, acreditamos, é o que 

prevalece, pois, com um toque, que poderíamos chamar de toque de amor – embora não de 

um amor romântico-sexual – Jesus traz a menina de volta do sono da morte. Da mesma forma 

como acontece nos contos maravilhosos dos irmãos Grimm, como A Bela Adormecida e 

Branca de Neve, em que um toque – um beijo – de amor traz a princesa de volta à vida após 

um longo sono de morte. 

Para Myers (1992), entretanto, Marcos, nessa narrativa, 

                                                 
71 Grifo do autor. 
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prefigurou o que surgiria como tema central na segunda metade do Evangelho. 
Através da concatenação dramática ele continua (...) a preparar o caminho para o 
discurso de "os últimos serão os primeiros" (...). E o simbolismo da ressurreição no 
restabelecimento da menina antecipa o paradoxo "morte/vida" (...) que Jesus ensina 
e encarna. De fato, como o anúncio de "tua filha morreu", a narrativa da missão 
começada em 5,23 chegou ao ponto álgido. No entanto, Jesus "ignorava esta 
mensagem" (5,36: parakousas ton logon72) e exortava à fé. Assim sendo, o leitor 
também terá que ignorar a mensagem da morte de Jesus como fim da narrativa da 
missão messiânica e terá que demonstrar fé para continuar a viagem. Com efeito, o 
termo, que aqui descreve a admiração dos observadores diante do restabelecimento 
da menina (5,42b, ekstasis73), só aparece de novo uma vez em Marcos: quando as 
mulheres souberam que também Jesus ressuscitou dos mortos (16,8). (p. 251) 

                                                 
72 Grifo do autor: em grego. 
73 Grifo do autor: em grego. 
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8. A FILHA DE JAIRO EM CADA VERSÃO INFANTIL 

 

 

8.1. HISTÓRIAS BÍBLICAS EM RIMAS 

 

 
Ilustração 2: Capa e contracapa de Histórias Bíblicas em Rimas (ANEXO I) 

 

A escritora dos poemas originais de Histórias Bíblicas em Rimas (em inglês: The Baby 

Bible. Oxford, Inglaterra: Lion Hudson, 2006) é a professora Sarah Toulmin, uma das editoras 

da Lion Hudson. O título do original, em inglês, já dá a entender que essa versão é para 

crianças bem pequenas: "babies". Entretanto, a descrição do livro original, no site de vendas 

da editora, não menciona se o texto original é escrito em versos, como a versão em português, 

editada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Segundo a descrição constante no site da editora74 

(em tradução livre), The Baby Bible é uma versão para iniciar crianças pequenas no interesse 

pelas Escrituras. São 20 histórias, entre as mais conhecidas da Bíblia, desde a criação do 

mundo à ressurreição de Jesus: “Elas são contadas com extrema simplicidade e senso de 

admiração ao expressar o imenso amor de Deus pelo mundo e toda a sua criação, 

especialmente as criancinhas. As ilustrações contam as histórias e oferecem um 

direcionamento para pais e filhos compartilharem esse livro tão agradável”. 

 

                                                 
74  http://www.lionhudson.com, consultado em 27 de outubro de 2010. 
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Ilustração 3: Histórias Bíblicas em Rimas - primeira e segunda estrofes (ANEXO B) 

 

 
Ilustração 4: Histórias Bíblicas em Rimas – terceira e quarta estrofes (ANEXO B) 

 

 
Ilustração 5: Histórias Bíblicas em Rimas - última estrofe (ANEXO B) 
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Antes de entrarmos na análise textual, faremos uma breve análise estrutural do poema 

A Filhinha de Jairo, a versão infantil de A Filha de Jairo em Histórias Bíblicas em Rimas. 

Nos baseamos no que Norma Goldstein propõe, na obra Versos, Sons e Ritmos (2007)75, sobre 

o "aspecto formal e rítmico do poema" (p. 9). Como sugere Goldstein, em poemas 

semelhantes a esse, "O ritmo simples e repetitivo facilita e memorização. (...) O ouvinte capta 

o apelo do texto, graças à harmonização de todos os seus elementos, um dos quais, o ritmo. É 

bem possível começar a percebê-lo, através da marcação das sílabas poéticas" (p. 9). 

À marcação das sílabas poéticas se dá o nome de escansão. Escandindo A Filhinha de 

Jairo, extraímos um esquema rítmico (ER) em que o poema é formado por estrofes e versos 

de tamanhos diferentes. São cinco estrofes, a segunda formada por somente dois versos - um 

dístico -, enquanto as quatro restantes são de quatro versos - quadras ou quartetos. Neste caso, 

por se tratarem de versos populares, quadrinhas: "O ritmo é formado pela sucessão, no verso, 

de unidades rítmicas resultantes da alternância entre as sílabas acentuadas (fortes) e as não-

acentuadas (fracas)" (2007, p. 9), diz também Goldstein, lembrando ainda que, até o início do 

nosso século, valorizava-se, sobretudo, a contagem silábica dos versos. 

No ER de A Filhinha de Jairo, podemos perceber a recorrência maior dos versos de 

sete sílabas, os heptassílabos também conhecidos como rendondilha maior. Dos 18 versos do 

poema, 14 são heptassílabos. 

 
O verso de sete sílabas, heptassílabo ou redondilha maior, é o mais simples, do 
ponto de vista das leis métricas. Basta que a última sílaba seja acentuada, os demais 
acentos podem cair em qualquer outra sílaba. Talvez por isso ele seja predominante 
nas quadrinhas e canções populares. Verso tradicional em língua portuguesa, já era 
frequente nas cantigas medievais. (...) esse verso melódico, é muito frequente na 
letra das canções folclóricas e populares. Aparece ainda em poemas de todas as 
épocas, em Portugal e no Brasil. (GOLDSTEIN, 2007, p. 27) 

 

As rimas são externas (no final das estrofes) e tanto consoantes (semelhanças de 

consoantes e vogais), como toantes (só apresenta semelhança na vogal tônica). 

A segunda estrofe é a única que não é uma quadra, mas um dístico. 

Referentemente às classes gramaticais das palavras que fazem as rimas, encontramos 

tanto as rimas pobres (formadas por palavras de mesma classe gramatical), quanto rimas ricas 

(formadas por palavras de classe gramatical diferente). Por exemplo, na primeira estrofe, a 

rima A é formada por adjetivos e, a rima B, por verbos. Mas na terceira estrofe, a rima A é 

formada por um adjetivo: "triste", e por um advérbio de tempo: "antes". 

A linguagem utilizada no poema é simples coloquial. Predominam os verbos de ação, 
                                                 
75 GOLDSTEIN, Norma. Versos, Sons e Ritmos. São Paulo: Ática, 2007. 
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provavelmente por se tratar de uma narrativa e ainda para dar um efeito de movimento. Os 

verbos estão no passado, dando um efeito de distanciamento no tempo. A construção sintática 

das estrofes é semelhante e há encadeamento, isto é, liga um verso ao verso seguinte. 

Goldstein aponta o fato de esse efeito causar tensão, o que se pode e, talvez, se deva, esperar 

em uma narrativa como a que estamos analisando. Ela explica que o encadeamento 

 
é incompleto quanto sentido e quanto à construção sintática apenas. Metricamente, 
ritmicamente, ele tem todas as sílabas poéticas, e, se for verso regular, poderá ter 
rima. Surge, portanto, uma espécie de choque entre o som (completo), a organização 
sintática e o sentido (ambos incompletos). Ou seja: tensão (2007, p. 63) 

 

Entre as três versões para crianças de A Filha de Jairo que optamos por analisar, A 

filhinha de Jairo (destacamos o uso do diminutivo, como no original no Evangelho de 

Marcos, o que deve criar identificação e aproximação com o leitor), nos parece ser a narrativa 

mais simples. 

A primeira personagem a entrar em cena, no primeiro verso, ao contrário das outras 

versões infantis e do original, é Jairo, e não Jesus: "Jairo estava preocupado, queria com Jesus 

falar". E esta seria a situação inicial. Não se menciona o que Jesus estava fazendo antes ou 

durante o momento da chegada de Jairo, nem a multidão ou qualquer outro detalhe. 

Os verbos "estava" e "queria", no pretérito imperfeito, sugerem que Jairo estava em 

deslocamento, a procura de Jesus. O texto, entretanto, não informa se essa procura era urgente 

ou desesperada, o que tem por efeito pouca dramaticidade. 

No verso seguinte aparece o motivo da preocupação de Jairo – o nó da intriga –, ainda 

que o texto não transmita nenhum desespero: "Sua filha estava doente, alguém tinha de 

ajudar". 

Observe-se que Jairo queria falar com Jesus porque, segundo o texto, "alguém" tinha 

que ajudá-lo. O pronome alguém pode indicar algum desespero da parte de Jairo, mas é 

notável que um texto que transpõe o Evangelho não informe que Jairo queria falar com Jesus 

porque Jesus é quem tinha que – ou podia ou devia – ajudar. Se o leitor já sabe das 

características e dos poderes de Jesus, pode inferir que esse "alguém" seria ele. Caso não 

saiba, pode, talvez, ter a ideia de que Jesus poderia ajudar Jairo, já que era com ele que Jairo 

queria falar, mas não necessariamente resolver o problema. 

A doença da filha de Jairo pode se encaixar na função proppiana 9: mediação, 

momento de conexão, em que "É divulgada a notícia do dano o carência" (PROPP, 2010, p. 

36). Que decorre da função anterior, 8 A - carência -, e como mencionado, traz ao texto o nó 
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da intriga. As funções anteriores, de 1 a 7 – afastamento, proibição, transgressão, 

interrogatório, informação, ardil e cumplicidade – que, segundo Propor, servem de 

preparação para a função 9, não são mencionadas. 

"Jesus atendeu o chamado, mas demorou para chegar." Não se menciona porque Jesus 

demorou a chegar, mas ele deve ter tido boa vontade em "atender ao chamado" (função 10: 

início da reação), e ir com Jairo (funções 11, 14 e 15: partida, recepção do meio mágico e 

deslocamento) – apenas com Jairo; outras personagens, como os discípulos, não são 

mencionadas. Mas teria Jesus tido má vontade ou negligência ao demorar a chegar? O texto 

não informa, uma nova omissão em relação ao original, o motivo dessa demora (a mulher 

com hemorragia), nem dá nenhum explicação ao acontecimento. Omissão que faz com que 

essa demora pareça mais grave nos versos seguintes: "Todo mundo estava triste: a menina 

tinha morrido. Se Jesus chegasse antes isso não teria acontecido." 

Se Jesus e suas características fossem pouco conhecidos ou para quem não conhecesse 

o texto, Jesus poderia, talvez, parecer culpado, mesmo que de forma não intencional, pela 

função 8: dano – a morte da menina – já que se ele chegasse antes "isso não teria acontecido". 

Principalmente porque o texto não informa o que o atrasou. 

O drama em relação à morte a menina, comparado ao original, está bastante 

esmaecido: "Todo mundo estava triste", não é mencionado nenhum tipo de demonstração 

dessa tristeza. 

Não é mencionada também a reação de Jesus a essa tristeza, mas apenas que ele entra 

no quarto: “Jesus entrou no quarto, com a menina foi falar." O texto não informa se alguém o 

acompanha e o leitor pode inferir que ele entra sozinho. É interessante que Jesus vá ao quarto 

para "falar" com a menina, dado que ela já estava morta. Talvez essa seja uma pista do que 

vai acontecer, um elemento de suspense, principalmente com o que vem logo a seguir: Jesus 

toma a menina pela mão e a manda se levantar. Momento em que o texto é muito semelhante 

ao original. 

No último verso, em que podemos encaixar as funções 19 e 31: reparação de dano ou 

carência e casamento (a esta damos a interpretação de conjunção – final feliz). O texto não 

informa que Jesus curou ou ressuscitou a menina, mas que “ela estava viva”. Sim, era um 

motivo para comemorar, mas o papel que Jesus tem nessa reparação de dano, no texto, não 

fica muito claro. Entretanto, o final feliz é festejado por "Aqueles que estavam tristes", que, 

além de Jairo, o texto não conta quem são. Os festejos também não dão nenhuma pista do fato 

de, no original, Jesus não querer que a notícia se espalhe. 

Já as ilustrações (Ilustrações 3, 4 e 5), parece-nos, entre as três versões infantis são as 
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que melhor se adequam à ideia que se tem, comumente, das pessoas que viviam no local e na 

época em que se dá a narrativa – em caracterizações como cor da pele e vestimentas das 

personagens. Pelo gestual e expressões, é provável que o leitor também tenha mais noção da 

dramaticidade narrativa e da disposição de espírito das personagens, e mesmo do conteúdo 

narrativo, que o texto fornece. Um bom exemplo é a abertura da história, mostrada abaixo em 

duas páginas. 

 

 
 

A posição ocupada pela personagem que, pode inferir o leitor pela indicação do texto, 

é Jairo, está posicionada como alguém que está entrando na cena, chegando. Seu gesto e a o 

pano que traz na cabeça parecem ser os de uma pessoa que chega correndo ou andando 

rapidamente. A expressão do rosto, de perfil, é de expectativa urgente. 

Jairo aponta para Jesus – o leitor sabe que é Jesus se já viu ou leu as narrativas 

anteriores do mesmo livro (o que se dá também nas outras duas versões infantis aqui 

analisadas), em que essa personagem já foi identificada. Aqui, aparecem várias pessoas ao 

redor de Jesus e uma delas, vestida em lilás, parece ser uma mulher – o que pode ser uma 

referência à mulher com hemorragia e a um dos motivos pelos quais Jesus demora a atender o 

chamado de Jairo. A expressão de Jesus é de surpresa, talvez de susto, o que pode dar a 

entender que ele se interessa bastante pela personagem que acaba de chegar, Jairo, e seu 

pedido. 

Atrás de Jesus, um homem vestido em verde olha para ele de forma aparentemente 

zangada, o que pode ser uma referência à reação de irritação dos discípulos à demora de Jesus 

em atender ao chamado de Jairo. E as outras figuras presentes, podem também ser referência à 

multidão que cercava e comprimia Jesus. 
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Nas páginas seguintes, também mostradas acima, ao lado direito das três figuras 

identificadas como “todo mundo” e que estão com expressões tristes, já se vê a página em que 

Jesus está com a menina acordada. Antes de ler o texto ou ver as próximas ilustrações, já se 

pode inferir que a menina não está morta. Sentada em algo que parece ser uma cama, por 

causa da coberta verde, ela tem um expressão de surpresa. 

Jesus, sentado à frente dela, parece estar de braços cruzados. A expressão de seu rosto 

é levemente interrogativa, mas não mais de susto, nem de tristeza. Ele parece calmo. 

 

 
 

A cena final é alegre – Jairo, que pode ser reconhecido pela primeira cena da narrativa 

em ilustração, e outra figura que parece ser mulher e, pode-se inferir, é a mãe da menina, a 

seguram e erguem (também a menina pode ser reconhecida pela ilustração anterior) em uma 
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cena bastante interessante, pois é comum crianças pequenas gostarem quando, seguras por 

dois adultos, cada um segurando por uma das mãos das crianças, que os adultos a ergam e 

balancem. 

É interessante notar que o lenço da cabeça de Jairo novamente está esvoaçante: talvez 

ele esteja mexendo a cabeça alegremente. Os personagens calçam chinelas – e não sandálias, 

como é mais comum na caracterização de personagens dessa época e loca. Ao lado esquerdo 

da família alegre, outras personagens azafamadamente trazem alimentos, o que deve ser uma 

referência a quando, no original, Jesus ordena que a menina seja alimentada. 

Por toda essa riqueza de detalhes, acreditamos que as ilustrações da versão de 

Histórias Bíblicas para Crianças, além de serem mais ricas em relação ao próprio texto, o são 

também em relação às outras versões infantis aqui analisadas. 

Com relação ao texto, entretanto, pelas hipóteses levantadas acreditamos que, entre as 

três versões infantis, esta é a menos detalhada, menos dramática e, portanto, a mais simples. 

 

 

8.2. A PRIMEIRA BÍBLIA DAS CRIANÇAS 

 

 

A Primeira Bíblia das Crianças, editada pela Editora Globo, traz histórias bíblicas 

adaptadas para o público infantil pelo editor e autor norte-americano Kenneth N. Taylor, que 

se tornou conhecido pela criação da Living Bible, ou A Bíblia Viva (versão parafraseada da 

American Standard Version, de 1901). 

 
Ilustração 6: Capa e contracapa de A Primeira Bíblia das Crianças 
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A primeira edição da Bíblia Viva foi lançada em 1971, pela Tyndale House Publishers, 

editora fundada por Taylor e sua família (o nome é uma homenagem a William Tyndale, 

partidário da Reforma Protestante do século 16, martirizado por traduzir a Bíblia para o 

inglês). Nos Estados Unidos, A Bíblia Viva ganhou bastante notoriedade ao ser adotada pelo 

popular pregador protestante Billy Graham. No Brasil, lançada em 1981 pela Mundo Cristão, 

também alcançou, de início, bastante popularidade entre os cristãos. 

Em 1979, Taylor declarou ao Christianity Today, um popular periódico protestante 

nos Estados Unidos, que as crianças, especialmente seus próprios filhos, foram uma das suas 

principais inspirações na composição da Bíblia Viva. O autor explicou que, durante as 

reuniões domésticas para estudos bíblicos, seus filhos estavam tendo dificuldade para 

compreender o que diziam as Escrituras nas versões utilizadas então: The King James Version 

e Revised Standard Version: 

 
Com muita frequência, quando eu fazia algumas perguntas às crianças para ver se 
elas haviam entendido, elas somente davam de ombros. Não conseguiam 
compreender o que a passagem queria dizer. Então eu explicava, fazendo uma 
paráfrase da passagem para lhes dar uma boa ideia dela. Certo dia, de repente, me 
ocorreu que eu deveria escrever parafraseada a passagem que leríamos na reunião 
doméstica naquela noite, ideia por ideia, ao invés de fazer isso durante a reunião. Foi 
o que eu fiz, com resultados animadores: depois da leitura, as crianças conseguiram 
responder a todas as perguntas! 

 

Esse relato está em Ken Taylor, God's Voice In The Vernacular, de Harold Myra, que 

foi quem entrevistou Taylor para a reportagem no Christianity Today. E nos lembra relato 

semelhante, feito por Monteiro Lobato, por carta datada de 8 de setembro de 1916, ao amigo 

Godofredo Rangel. Numa reflexão de Lobato a respeito da “moralidade” presente nas 

histórias para crianças (assunto que interessa a nossa investigação) Lobato conta que parte do 

interesse em produzir uma literatura brasileira para crianças, diante, também, do seu 

desagrado relativo à que era então produzida, veio-lhe: 

 
(...) diante da atenção curiosa com que meus pequenos ouvem as fábulas 

que Purezinha lhes conta. Guardam-nas de memória e vão recontá-las aos amigos – 
sem, entretanto, prestarem nenhuma atenção à moralidade, como é natural. A 
moralidade nos fica no subconsciente para ir se revelando mais tarde, à medida que 
progredimos em compreensão. (LOBATO apud COELHO, 1991, ps. 226 e 227) 

 

Taylor, que foi também teólogo, tradutor e um dos grandes divulgadores e 

distribuidores das Escrituras nos Estados Unidos e no mundo, faz parte da tradição das 

versões bíblicas para crianças, um dos pioneiros. Além de nossa A child’s first Bible (A 
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Primeira Bíblia das Crianças), ele publicou The Bible in Pictures for Little Eyes76, Stories for 

the Children’s Hour77 e Devotions for the Children's Hour78. 

Seu prefácio, na versão em português de A Primeira Bíblia das Crianças, é dedicado 

aos leitores infantis (também presente no Anexo I): 

 

 
Ilustração 7: Prefácio de A Primeira Bíblia das Crianças (ANEXO I) 

 

No livro, após cada história, ou após cada capítulo das histórias mais longas, há uma 

pergunta que a criança deve responder, como diz o autor em sua dedicatória ou carta ao leitor 

(Ilustração 5), para ajudá-la “a pensar sobre o significado da história”. O original não traz a 

indicação da idade do público alvo, limitando-se ao comentário: “Talvez você já saiba ler. Se 

não souber, poderá pedir que alguém o faça para você”, o que indica um público alvo bastante 

amplo e pouco especificado. 

Em A Primeira Bíblia das Crianças, a narrativa A Filha de Jairo, assim como as 

outras deste livro, não apresenta título ou indicação de identidade do texto, e as ilustrações de 

cada narrativa apenas continuam a história de Jesus, como uma única grande narrativa em que 

                                                 
76 TAYLOR, Kenneth. The Bible in Pictures for Little Eyes. Chicago, Estados Unidos: Moody Publishers, 1951. 
77 TAYLOR, Kenneth. Stories for the Children’s Hour. Chicago, Estados Unidos: Moody Publishers, 1987. 
78 TAYLOR, Kenneth. Devotions for the Children's Hour. Chicago, Estados Unidos: Moody Publishers, 1999. 
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os episódios são bem resumidos e enfileirados um depois do outro. É como se o autor 

quisesse transmitir apenas o essencial, como se o leitor infantil não precisasse ser informado 

dos detalhes da ação. 

 
Figura 8: A Filha de Jairo em A Primeira Bíblia das Crianças (ANEXO C) 

 

A narrativa é extremamente resumida e a situação inicial não informa onde estava 

Jesus ao ser abordado por Jairo. Nem que o pai da menina se chamava Jairo ou que ele era um 

dos dirigentes da sinagoga. Ele é caracterizado somente como “o pai de uma menina muito 

doente”. Nada é dito também para dramatizar a cena como vimos ocorrer no original. O fato 

de a menina estar “muito doente” e de o pai dela pedir a Jesus que a curasse parece suficiente. 

O drama tem lugar quando, no caminho para a casa daquele homem, eles (que, pelo 

que informa o texto, são somente Jesus e o homem), recebem a notícia da morte da menina. 

A reação de Jesus é, “mesmo assim”, ir até a casa dela. Sem mencionar nenhum outro 

detalhe, a narrativa já informa que Jesus diz à menina que se levante, chamando-a de “minha 

filha”. Outro toque dramático é, depois de contar que a menina se levantou, o texto informar 

que “Ela estava viva e bem de novo!”, de maneira exclamativa. 

O narrador nada informa a respeito dos sentimentos e pensamentos de nenhum 

personagem, mas somente suas ações e os fatos, como estes poderiam ter sido presenciados 

por qualquer espectador. O texto também não dá informações de características dos 

personagens, que são apenas três: Jesus, a menina e o pai da menina. O único cenário 
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mencionado é a casa da menina e o deslocamento de Jesus: a mudança de cenário, se dá 

quando o narrador diz que “No caminho para a casa daquele homem...” 

Após a narrativa, uma pergunta é feita ao leitor: “O que Jesus fez pela menina que 

tinha morrido?”, provavelmente com a intenção de testar a apreensão, pelo leitor, da principal 

informação da narrativa: Jesus ressuscitou a menina. Ao final do texto, é informado ainda que 

a narrativa se localiza, na Bíblia, em Lucas, capítulo 8, por meio das palavras “Lucas 8”. 

A história da mulher com hemorragia está completamente ausente, assim como todas 

as outras personagens do original. Essa versão parece um resumo, em poucas frases, da 

narrativa original. 

Nesta versão, primeira função de Propp que aparece já é a que desencadeia a ação, 

função 9: mediação/momento de conexão79 e pode ser detectada já na primeira frase do 

texto: “O pai de uma menina muito doente foi pedir a Jesus que a curasse”.  Talvez a 

informação de o pai ir até Jesus (“foi pedir”) tenha, implícita, a ação de ele se afastar de casa, 

o que seria a primeira função: afastamento, mas sem que isso inclua as funções 2, 3, 4, 6 e 7: 

proibição, transgressão, interrogatório, ardil e cumplicidade. A função 8-A: carência, 

entretanto, está bem estabelecida quando o texto informa que o pai de “uma menina muito 

doente foi pedir a Jesus que a curasse”. 

“No caminho”, inclui a informação de que Jesus aceitou ir com o homem (funções 10, 

11 e 14: início da reação, partida e recepção do meio mágico) e, principalmente, uma 

função importante na maioria das narrativas, a função 15: deslocamento no espaço ou 

viagem com um guia – “o herói é transportado, levado ou conduzido até o objeto que 

procura”, conforme Propp. 

A próxima função (pulando três funções) é, voltando, a função 8: dano – “No 

caminho para a casa daquele homem, eles receberam a notícia da morte da menina”. O 

deslocamento continua: “Mesmo assim, Jesus foi até a casa dela”. 

A função 19: reparação de dano ou carência vem a seguir: “Ele disse: „Levante-se, 

minha filha!‟. A menina se levantou. Ela estava viva e bem de novo!” O que dá ocasião à 

função 31: casamento – que representa o happy end80, a conjunção final de todos os fatores 

para que a narrativa tenha seu final feliz característico e aguardado. 

Mas como essa narrativa se desenvolve simultaneamente em duas linguagens (ou 

numa linguagem híbrida) - a verbal e a visual -, é nessa segunda que vêm alguns elementos 

que conferem dramaticidade à ação, como a imagem que mostra um homem ajoelhado à 

                                                 
79 Grifo nosso em toda a análise. 
80 Grifo nosso. 
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frente do personagem que, pelas narrativas anteriores do livro, já se sabe que é Jesus (Figura 

8) 

 
Ilustração 9: Primeira cena de A Filha de Jairo em A Primeira Bíblia das Crianças 

 

O homem ajoelhado está quase de costas, o observador não pode ver sua expressão. 

Jesus está em pé e, com as mãos voltadas na direção do homem - uma das mãos abertas -, e 

um meio sorriso, poderíamos dizer, um sorriso “piedoso”, de sobrancelhas “tristemente” ou 

“piedosamente” arcadas, parece receber bem o outro homem. (Ilustração 9) 

São ilustradas somente duas cenas: a primeira, cena em que o pai da menina se ajoelha 

à frente de Jesus (Ilustração 9), e a segunda ou final, em que Jesus segura a menina pela mão, 

sorrindo (Ilustração 10): 

 
Ilustração 10: Segunda cena de A Filha de Jairo em A Primeira Bíblia das Crianças 
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Na Ilustração 10, podemos ver que a menina está sentada sobre a cama e ela e Jesus 

estão cercados pelos pais dela. É interessante observar que, em ambas as cenas (Figuras 9 e 

10), o chão parece ser lajeado. Não de barro, grama ou pedra, como poderíamos esperar da 

ilustração de uma cena naquele local e época, mas de uma forma mais moderna. Talvez isto 

crie maior identificação do leitor infantil, pretendido pelo livro. 

Na Ilustração 10, podemos reconhecer o pai da menina pela roupa (a mesma da 

ilustração anterior, Figura 9) e, a mãe, por ser uma mulher ao lado do pai. O casal está 

ajoelhado aos pés da cama. Todos têm a aparência que, culturalmente, se associa às pessoas 

daquela época e local. 

A cama da menina é simples, aparentemente de madeira, e a coberta também. Mas o 

travesseiro, uma almofada redonda, com aparência mais moderna, dá um toque de 

sofisticação, talvez dando a entender a condição social da família. Ao lado da menina, uma 

cesta com frutas, que, para quem conhece o texto original, remete à ordem de Jesus de que 

fosse dado alimento à menina após o restabelecimento dela. 

Nessa cena (Ilustração 10), a expressão de cada personagem é diferente. A menina 

parece bem e olha serenamente para Jesus. A expressão dela, embora vista somente de perfil, 

parece levemente interrogativa, surpresa, realmente como alguém que tivesse acabado de 

acordar. 

 

 
 

A mãe da menina também traz um meio sorriso com as sobrancelhas tristemente – ou 

piedosa ou emocionadamente – arcadas. Já o pai da menina parece bastante emocionado. 
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Visto de perfil, ele está com o olho arregalado, a boca entreaberta e as mãos postas. 

Jesus permanece em pé, inclinado para a menina, olha para ela ainda com o meio 

sorriso piedoso, enquanto segura uma de suas mãos. 

Em relação à narrativa analisada anteriormente, em Histórias Bíblicas em Rimas, esta 

traz um texto mais resumido. Ainda assim, o texto nos parece mais compreensível, embora as 

informações sejam as mesmas. Com as ilustrações, porém, acontece o contrário. 

 

 

8.3. ALMANAQUE BÍBLICO 

 

 

 
Ilustração 11: Capa e contracapa de Almanaque Bíblico 

 

Almanaque Bíblico é a versão em português, editada pela SBB, de The Explorer 

Bible81, da seção de Livros de Atividades da editora inglesa Anno Domini, especializada em 

Bíblias e livros infantis. Segundo as informações sobre The Explorer Bible no catálogo da 

editora, “As brincadeiras nas páginas de atividades são combinadas com a passagem bíblica, 

trazendo seu ensinamento e uma oração com o fim de tornar a aprendizagem divertida” – 

tradução livre. 

A autora, Leena Lane, com 50 livros publicados, é professora e editora de livros. A 

ilustradora, Gillian Chapman, é também designer e escritora, tendo publicado cerca de 100 

títulos infantis. 

                                                 
81 LANE, Leena. The Explorer Bible. Tring, Inglaterra: AD Publishing Services, 2007. 
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Essa versão de A Filha de Jairo é, nos parece, a mais elaborada das nossas três versões 

infantis, ou seja, é maior, mais detalhada, com mais personagens, ações e cenários. A começar 

pelo título: "Jesus cura a filha de Jairo". O título não é Jesus "ressuscita a filha de Jairo", ou 

"traz de volta à vida", mas, somente, "cura". O que já cria uma relação de alteridade com o 

original. 

 

 
Ilustração 12: A Filha de Jairo em Almanaque Bíblico (ANEXO D) 

 

Estão presentes também, em relação às outras narrativas infantis, mais drama e 

suspense, reforçados pelas perguntas que interrompem a narrativa recém iniciada: "Será que 

Jesus poderia fazer alguma coisa? Será que Jesus chegaria a tempo?" e a informação de que 

havia muita gente em volta de Jesus. Entretanto, esse suspense pode já ter sido bastante 

diluído pelo título: "Jesus cura a filha de Jairo", ou seja, o leitor já sabe que Jesus vai curar a 

filha de Jairo. O que, acreditamos, pode não fazer diferença em se tratando de literatura 

infantil. É só nos lembrarmos, como Nelly Novaes Coelho, 
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do prazer sempre renovado com que as crianças ouvem repetidas vezes as mesmas 
estórias e, como as exigem imutáveis em seus termos, reclamando contra quaisquer 
alterações que o "contador" lhes queira introduzir. Ou, ainda, o fascínio com que 
assistem aos intermináveis e repetidíssimos "desenhos animados" que a televisão 
lhes oferece. Embora sabendo ponto por ponto o que vai acontecer, permanecem 
suspensas dos acontecimentos e "torcem" sempre com o mesmo ardor para que os 
heróis vençam os vilões (COELHO, 1991, ps. 144 e 145).  

 

As perguntas que o texto faz, portanto, podem ser somente para mobilizar o leitor a 

respondê-las, como é feito em muitas peças de teatro infantis em que um narrador ou 

personagem faz perguntas às quais as crianças respondem com sonoros "sim" ou "não". 

Recursos semelhantes são a repetição e a antecipação. 

A situação inicial é "Certo dia" e, ao contrário do original e das outras versões infantis, 

aqui Jairo não se aproxima de Jesus pedindo pela filha, mas o texto diz apenas que "pediram 

que Jesus ajudasse um homem chamado Jairo". Ou seja, encontramos outra relação de 

alteridade. Por que esse "pediram" ao invés de informar que o pai da menina procurou Jesus e 

lhe pediu pela cura da filha? Não nos parece que seja para diminuir o interesse do pai na cura 

da menina, pois, em seguida, o texto informa que Jairo "amava muito a sua filha". 

"Mas havia muita gente em volta e Jesus." A adversativa pode dar a entender que tanta 

gente em volta poderia dificultar o atendimento de Jesus à filha de Jairo, principalmente 

porque antes dessa informação é feita a pergunta "Será que Jesus chegaria a tempo?" 

Das nossas três versões infantis, esta é a única que fala da mulher com hemorragia, 

mas sem explicitar qual era a doença da qual ela sofria "há muitos anos". Como no original, a 

mulher chega perto de Jesus e o toca. Inferimos que ela o toca, provavelmente, sem o 

consentimento dele, mas, em seguida, somos informados de que ele "a curou" e que foi "um 

dia maravilhoso para ela". São omitidas, em relação ao original, as cenas em que Jesus sente 

que dele saiu poder e olha em volta, procurando saber quem o tocou, provocando a reação de 

impaciência dos discípulos. Aliás, nenhum dos discípulos é mencionado. Também não é dito 

que a mulher estava com medo de ser reconhecida e tocou em Jesus porque pensava que 

apenas tocando nele seria curada e que, emocionada e vendo que não poderia passar 

despercebida, acabou se revelando. Também não é informado que Jesus diz que a sua fé a 

havia curado e, chamando-a de filha, lhe diz para ficar em paz. Ou seja, nada dessa tensão é 

revelada, nem em relação à demora de Jesus no atendimento a Jairo por causa da interferência 

dessa mulher, mas somente a alegria dela, que podemos inferir pela informação de que ela 

teve um dia maravilhoso ao ser curada, estando doente há muitos anos. 

O suspense e o drama são instaurados em seguida: "De repente, um empregado da casa 

de Jairo chegou trazendo uma notícia ruim". E é então revelada a tragédia: "A filha de Jairo 
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havia morrido", da qual o leitor, talvez, ainda não suspeitasse, pois o título o havia informado 

de que "Jesus cura a filha de Jairo". 

A trama se complica. Curar alguém doente há vários anos, como Jesus acabara de 

fazer com a mulher, é uma coisa, mas a filha de Jairo havia morrido. Entretanto, em seguida, 

Jesus diz "Não tenha medo" e "Tenha fé e ela ficará boa". O narrador não informa a quem ele 

se dirige, mas o leitor talvez deva supor que ele se dirige ao pai da menina. Quem não 

conhece o original, entretanto, ou nunca teve contato com a história, pode pensar que Jesus se 

dirige ao empregado da casa de Jairo que traz a notícia ruim. Talvez ainda essa ordem – ou 

pedido – de Jesus seja, a exemplo das perguntas, dirigida ao leitor. 

Agora o leitor pode começar a torcer para que os poderes do herói sejam suficientes 

para que ele mantenha a palavra dada e traga de volta à vida, com saúde, a menina. Porém, 

não é apenas pelo herói que o leitor precisa torcer, mas por seu interlocutor. Afinal, a menina 

ficar "boa", aparentemente, está condicionado a que esse interlocutor "tenha fé", pois Jesus 

diz "Tenha fé e ela ficará boa". 

Eles (que o narrador não explicita quem são e que talvez o leitor deva inferir ser Jesus 

e o outro alguém que o texto também não deixa claro quem é) vão depressa para a casa de 

Jairo. O texto não usa meias palavras ao informar que "Jesus encontrou a menina morta". 

Assim, o drama continua e "Todos estavam chorando de tristeza". São omitidas, em 

relação ao original, as manifestações muito ruidosas de lamento, bem como a ordem de Jesus 

para que as pessoas parem de chorar porque a menina não está morta, mas dormindo, e a 

reação de riso que essa afirmação provoca, seguida da ordem de Jesus para que todos saiam. 

Nessa versão infantil, Jesus pega na mão da menina e, como no original, a chama e lhe 

ordena que se levante. "A menina voltou a viver e se levantou". Assim, o desfecho feliz 

acontece de forma miraculosa, confirmando o poder de Jesus e a fé de quem creu nesse poder 

para não apenas curar, mas fazer a vida voltar. Como no original, aqui ele também diz aos 

pais que dêem comida para a menina, acrescentando: "Ela está com fome". 

Apesar de todos ficarem admirados com o que Jesus tinha feito, ou seja, ressuscitar a 

menina, ele não pede, ao contrário do original, que nada daquilo seja dito a ninguém. O relato 

termina apenas com a felicidade geral pelo que havia acontecido e a indicação da passagem 

bíblica de onde a narrativa foi extraída: Lucas, 8.40-56. 

Nesta versão, a situação inicial é "Certo dia". Como Jairo não aparece como sujeito do 

pedido de ajuda a Jesus, não temos a possibilidade de encaixar a função 1: afastamento82 

                                                 
82 Grifo nosso em toda a análise. 
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relacionada ao pai da menina, como foi feito no original. Não nos parece que possamos 

detectar aqui as outras funções subsequentes, 2 a 7: proibição, transgressão, interrogatório, 

informação, ardil e cumplicidade. A narrativa parte diretamente para as funções 8 e 9: 

carência e mediação- momento de conexão, estabelecendo-se já no início o nó da intriga83: 

a doença da filha de Jairo e o pedido de ajuda a Jesus. 

Nesta versão, numa relação de identificação com o original, a história da mulher com 

hemorragia é incluída, ainda que não seja informada a natureza da sua doença, talvez por ser 

considerada de caráter não adequado à apreensão infantil. 

O leitor é informado de que havia "muita gente em volta de Jesus" e que "Uma mulher 

chegou perto de Jesus e tocou nele." Não temos – já que o texto não explicita – como encaixar 

as funções 3 a 7: transgressão, interrogatório, informação, ardil e cumplicidade, pois nada 

é informado sobre as condições em que se deu a aproximação da mulher, nem quem ela era. 

Apenas que ela estava doente há muitos anos e Jesus a curou. Nada do que sugere, no 

original, que a interrupção da mulher pode ter atrasado a ida de Jesus a casa de Jairo é 

mencionado. Ela é, na verdade, uma personagem simpática e simples e o leitor pode se alegrar 

por ela ter sido curada e, com isso, ter tido um "dia maravilhoso". 

Assim, a narrativa prossegue rapidamente "ao que interessa", a história da filha de 

Jairo, anunciada no título. 

Um mensageiro (um empregado da casa de Jairo) traz a notícia da função 8: dano – a 

filha de Jairo havia morrido. Como em toda a dissertação, apontamos a propósito do original, 

podemos supor que a resposta de Jesus: "Não tenha medo" e "Tenha fé e ela ficará boa" se 

encaixaria na função 12: primeira função do doador: o herói é submetido a uma prova, 

atribuindo aqui ao interlocutor de Jesus (que não fica claro, no texto, se é Jairo ou o 

empregado que levou a notícia da morte da menina) a designação de herói-vítima, sendo as 

provas o "não ter medo" e, principalmente, "tenha fé e ela ficará boa". É interessante observar 

que as palavras não são "Tenha fé e ela voltará à vida", mas, simplesmente, "ficará boa". 

Em seguida, "Eles foram depressa para a casa de Jairo”. O "depressa" nos parece 

supérfluo por dois motivos: se Jesus tinha certeza de sua infalibilidade, não haveria motivo de 

pressa. E, se a menina já estava morta, muito menos. A pressa pode ser uma gentileza de 

Jesus ao minimizar a agonia da família da menina. Talvez. Talvez seja simplesmente a reação 

do herói-vítima, ou a função reação do herói, diante das ações do futuro doador (Jesus, o 

herói-doador). 

                                                 
83 Grifo nosso. 
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Essa partida apressada nos parece o estabelecimento das funções 10, 11, 14 e 15: 

início da reação: o herói-buscador aceita ou decide reagir (atribuindo a Jesus a função de 

herói-buscador, que vai ao resgate da vítima) e parte (partida: o herói deixa a casa - Jesus se 

afasta de onde está para ir em busca da vítima e realizar o milagre), proporcionando a 

recepção do meio mágico e dando ocasião ao deslocamento no espaço entre dois reinos, 

viagem com um guia. 

Em seguida, bruscamente, a narrativa informa que, ao chegar a casa de Jairo, "Jesus 

encontrou a menina morta. Todos estavam chorando de tristeza." É uma cena trágica e até de 

horror: uma casa em luto pela morte de uma criança. 

Entretanto, tão bruscamente quando é disposta a tragédia, se dá a função 19: 

reparação do dano. Como no original, Jesus pega na mão da menina e lhe diz (mas não 

"ordena"): "Menina, levante-se!" Prontamente, ela obedece: "A menina voltou a viver e se 

levantou!" Não nos esqueçamos que o mérito não é somente do herói-doador, Jesus, mas do 

herói-vítima que, aqui, não ficou claro quem é. Pois, se a menina "ficou boa", foi, também, 

graças à fé do herói-vítima e aí teremos a demonstração da função 13: reação do herói. Ou 

seja, sabemos que herói, neste caso, o herói-vítima, reagiu positivamente diante das ações do 

doador. 

Não é omitido, em relação ao original, o pedido de Jesus aos pais da menina para que 

a alimentem, mas, aqui, ele acrescenta: "Ela está com fome." 

Também não deixa de ser mencionada a admiração de todos com o que Jesus tinha 

feito, mas é omitido o pedido dele para que nada do que ali havia acontecido fosse divulgado. 

Enfim, todos ficam felizes e a função 31, casamento, conjunção de todos os fatos para 

que haja harmonia e um final feliz, é estabelecida: E ficaram muito felizes porque a menina 

estava viva de novo. 
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Ilustração 13: Única cena da versão de A Filha de Jairo em Almanaque Bíblico 

 
Na Ilustração 13, Jesus (que reconhecemos por estar segurando a mão da menina e 

apartado dos outros personagens adultos que, consequentemente, devem ser os pais da 

menina), parece muito feliz. Ele sorri abertamente para a menina que parece estar se 

levantando. A expressão dela é um pouco surpresa. O pai da menina (podemos saber que ele é 

o pai porque tem barba e bigode e, portanto, é um homem, ao contrário da personagem que 

está ao lado dele e, mais baixa, e com a cabeça coberta, deve ser a mãe) está levando a mão à 

boca, num gesto de grande surpresa que a mãe da menina já completou com ambas as mãos. 

Parecem mesmo um casal, pois a outra mão dele está em um dos braços da esposa, mostrando 

que ele a está abraçando com um dos braços. Todos estão com as sobrancelhas arqueadas e, 

aparentemente, sem sinal de tristeza. 

O ambiente parece rústico pelo estilo do forro do teto e do chão em pedra e a cama de 

madeira simples com encaixes amarrados. Do travesseiro está até saindo um pouco de palha 

ou capim seco. O visual dos personagens também é rústico e remete ao que se supõe ser a 

aparência das pessoas daquela época e região. 

A oração abaixo, Ilustração 12 (localizada em quadro separado, na parte superior da 

ilustração, à direita) - que deve ser uma sugestão de como a criança deve orar-, ao se dirigir a 

Deus como "querido", parece criar uma proximidade afetiva entre a divindade e aquele que a 

ela está orando. É, portanto, uma divindade a quem se pode amar e que pode amar aquele que 

a ela está se dirigindo. O pedido de ajuda mostra uma divindade aparentemente disposta a 
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ajudar, parecendo resumir o que a narrativa quer informar: quando confiamos em Deus, 

mesmo em um momento de grande dificuldade (e a maior dificuldade, impossível de ser 

modificada, é a morte), ele age em nosso favor. Em seguida, um agradecimento porque o 

Senhor ouve as orações daquele que o busca, assim como atendeu a mulher que estava doente 

há muitos anos e ajudou Jairo. 

 

 
Ilustração 14 

 

A atividade abaixo (Ilustração 15), é muito simples e nos parece ser puramente 

recreativa - colorir a mesma figura da ilustração. Algumas partes já estão coloridas – as 

cabeças e braços dos personagens, as cordas que amarram a estrutura da cama, bem como o 

colchão ou catre, e as solas das sandálias dos adultos, bem como o chão e o travesseiro da 

menina. 
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Ilustração 15 

 
 

Abaixo, mostramos a proposta ao leitor uma reflexão, algo "para pensar" (Ilustração 

16), que, como diz a capa e a contracapa do livro, faz parte da 

  
oportunidade de combinar leitura bíblica e oração com atividades para fixar 

o conhecimento. (...) Cada história convida o leitor a refletir sobre o ensino bíblico e 
traz atividades variadas. São tarefas que ajudarão o leitor a aprender mais sobre os 
personagens da Bíblia e o relacionamento com Deus. (contracapa, 2007) 

 

 
Ilustração 16 

 

O texto narrativo não diz que ninguém tinha esperança de que a filha de Jairo pudesse 

viver, mas o que se espera quando alguém morre: que ninguém tenha esperança de que 

esse alguém volte a viver. Mas Jesus diz que se houvesse fé, ela ficaria boa e, indo até 

ela (o verbo é "veio" e não "foi", o que pode servir para uma aproximação e 

identificação maior do leitor com a narrativa) e lhe devolveu a vida. Talvez a reflexão 
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seja para que o leitor conclua algo como “que mesmo quando ninguém acredita no 

poder de Jesus ou quando a situação se apresenta de solução impossível, esse poder 

pode se manifestar”. Aliás, o que a oração também supõe.
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9. CONCLUSÃO 

 

 

9.1. COMPARAÇÃO ENTRE AS VERSÕES 

 

 

Como resultado de nossas análises de A Filha de Jairo no original e nas três versões 

infantis, temos o quadro comparativo nas páginas 89 e 90 (ANEXO J). Observando-o, 

podemos perceber que as versões infantis mantêm as principais funções encontradas no 

original: 

 

 Mediação/momento de conexão: função 9, que insere o herói na narrativa. 

 Carência e dano: funções 8 e 8-A, que dão ocasião ao nó da intriga da 

narrativa 

 Deslocamento no espaço entre dois reinos, viagem com um guia: função 15 

 Reparação do dano ou carência: função 19, importante para que se dê a 

função 31: casamento 

 Casamento: função 31, que representa a conjunção de todos os fatos para a 

realização do final feliz 

 

Assim, acreditamos que está preservada, nas versões infantis, parte do que chamamos 

de mensagem central da história (o que Willi Bolle [1973] chamou de poética) da narrativa. 

Embora algumas funções estejam em posições invertidas (por exemplo, na versão de 

Almanaque Bíblico, a posição das funções 8-A: carência e 9: mediação/momento da 

conexão está na ordem inversa que nas outras duas versões infantis e no original) isso não 

interfere no desenrolar da narrativa. O mesmo acontece em relação a funções presentes no 

original e ausentes nas infantis (como as 16 e 18: combate e vitória) ou presentes em uma ou 

outra versão infantil e ausentes em outra (como a função 1: afastamento, presente em A 

Primeira Bíblia das Crianças e ausente nas outras duas versões infantis). 

Porém, baseados não apenas nas propostas de Propp, mas nos procedimentos 

sugeridos por Robert Alter (2007), Daniel Marguerat e Yvan Bourquin (2009), e nas hipóteses 

de interpretação propostas por Ched Myers (1991), consideramos que as versões infantis de A 

Filha de Jairo não mantêm total relação de identidade com o original.



 
 
Comparação entre as funções identificadas no original de A Filha de Jairo e nas três versões infantis 
 
 
Original Almanaque Bíblico A Primeira Bíblia das 

Crianças 
Histórias Bíblicas em Rimas 

Afastamento: função 1 
(implícita) 

 Afastamento (implícita) Afastamento (implícita) 

Mediação/momento de 
conexão: função 9 

Carência: função 8 - A Mediação/momento de 
conexão: função 9 

Mediação/momento de 
conexão: função 9 

Carência: função 8 - A Mediação/momento de 
conexão: função 9 (seguida da 
intercalação com a narrativa 
da Mulher com Hemorragia) 

Carência: função 8 - A Carência: função 8 - A 

Início da reação: função 10 Dano: função 8 Início da reação: função 10 Início da reação, função 10  
 
 

Partida: função 11 (seguida da 
intercalação com a narrativa A 
Mulher com Hemorragia) 

Primeira função do doador, 
função 12 

Partida: função 11 Partida função 11 

Dano: função 8 Reação do herói: função 13 Recepção do meio mágico: 
função 14 

Recepção do meio mágico 
função 14 

Primeira função do doador, 
função 12  

Recepção do meio mágico: 
função 14  

Deslocamento no espaço ou 
viagem com um guia: função 
15 

Deslocamento no espaço entre 
dois reinos, viagem com um 
guia: função 15 

Reação do herói: função 13 Deslocamento no espaço ou 
viagem com um guia: função 
15 

Dano: função 8 Dano: função 8 
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Recepção do meio mágico: 
função 14 

Reparação do dano ou 
carência: função 19 

Reparação do dano ou 
carência: função 19 

Reparação do dano ou 
carência: função 19 

Deslocamento no espaço entre 
dois reinos, viagem com um 
guia: função 15 

Casamento: função 31 Casamento: função 31 Casamento: função 31 

Combate: função 16    

Vitória: função 18    

Reparação de dano ou 
carência: função 19 

   

Casamento: função 31    



 
 

A narrativa de A Mulher com Hemorragia – salvo a breve menção em Almanaque 

Bíblico – está ausente nas versões infantis e, cremos, ela é importante para a narrativa A Filha 

de Jairo não apenas pelos paralelismos que mantém com a narrativa principal (como os 12 

anos de doença da mulher e os 12 anos de idade da menina e mesmo o fato de as duas 

personagens curadas nas duas narrativas serem do sexo feminino), mas pela interrupção que 

causa à primeira narrativa, que dá lugar a procedimentos narrativos importantes, como o 

efeito de suspense. 

No entanto, na versão de Almanaque Bíblico, as perguntas “Será que Jesus poderia 

fazer alguma coisa? Será que Jesus chegaria a tempo?” e a frase que antecede à aparição da 

mulher doente: “Mas84 havia muita gente em volta de Jesus”, podem ser uma tentativa de dar 

relevância à interrupção causada pela mulher. A informação de que “ela estava doente há 

muitos anos” dá pistas a respeito da gravidade do sofrimento dela. 

A interrupção da mulher com hemorragia dá lugar também, como mencionado na 

análise no capítulo 7, a funções importantes no acervo de Propp (ANEXO K) que ficam 

ausentes nas versões infantis (ver abaixo quadro com as funções de Propp encontradas em A 

Mulher com Hemorragia), como as funções 2 e 3: proibição e transgressão, e as 6 e 7: ardil 

e cumplicidade. 

 

Funções de Propp em A Mulher com Hemorragia 

Afastamento: função 1 

Proibição: função 2 

Transgressão: função 3 

Carência: função 8 - A 

Ardil: função 6  

Cumplicidade: função 7 

Recepção do meio mágico: função 14 

Interrogatório: função 4 

Informação: função 5 

Primeira função do doador: função 12 

Reação do herói: função 13 

Reparação da carência: função 19 

 

                                                 
84 Grifo nosso. 
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A natureza da doença de A Mulher com Hemorragia pode ser inadequada à apreensão 

infantil – hipótese que levantamos para que esteja ausente em duas versões infantis e 

mencionada de forma pouco relevante em uma das versões – porém, isso não deveria, talvez, 

ser uma razão legítima para deixar essa narrativa de fora, já que a natureza da doença poderia 

ser omitida sem, com isso, deixar de ser mencionada sua gravidade. Isso porque, como vimos, 

essa narrativa tem sua importância não somente individual, mas pela posição que ocupa, de 

intercalação e interrupção, em relação à Filha de Jairo. 

Mesmo na narrativa principal, procedimentos narrativos importantes presentes no 

original são deixados de lado nas versões infantis. 

Em Histórias Bíblicas em Rimas, por exemplo, não fica clara a importância de Jairo 

porque ele é tratado somente pelo nome. Também, ao saber que a menina estava morta, Jesus 

não diz a Jairo que tenha fé e apenas creia, nem, ao chegar a casa do chefe da sinagoga, diz às 

pessoas que se lamentavam que a menina estava dormindo e que, por isso, as pessoas riem 

dele. 

Jesus também não pede que o fato de a menina ter sido ressuscitada não seja dito a 

ninguém, nem dá ordem de que a alimentem. Ao contrário, essa narrativa acrescenta que o 

fato de ela estar viva seria motivo para “comemorar” e “festejar”. 

Esses trechos estão novamente ausentes em A Primeira Bíblia das Crianças. De Jairo 

não somente não é dito nada que dê pistas sobre sua importância, como nem o nome é 

mencionado. 

Da mesma forma, em Almanaque Bíblico há essas omissões, com exceção de Jesus 

dizer a Jairo que não tenha medo e tenha fé, e a menina ficará boa. A frase “Eles foram 

depressa para a casa de Jairo e Jesus encontrou a menina morta”, repete a informação da 

morte e dá ênfase a ela. Entretanto, não se menciona Jesus dizendo às pessoas que se 

lamentam que parem porque a em menina não está morta, mas dormindo, e o riso que essa 

afirmação provoca. Jesus também não pede às testemunhas do ressuscitamento que não 

contem nada a ninguém, mas a narrativa termina dizendo que todos ficaram muito admirados 

e felizes com o que Jesus tinha feito. 

Portanto, apesar de a tabela comparativa mostrar que a maioria das funções de Propp, 

encontradas no original, se encontram nas versões infantis, e a mensagem central ter sido 

parcialmente preservada, cremos que as versões infantis poderiam ganhar em identidade com 

o original, e na preservação da mensagem central do mesmo, se nelas os detalhes 

mencionados, que consideramos importantes procedimentos narrativos, tivessem sido 

incorporados. 
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9.2. O EVANGELHO DE MARCOS E O JESUS IDEOLÓGICO 

 

 

A parte da mensagem central da narrativa original que é preservada nas versões 

infantis, acreditamos, é que Jesus considera as crianças como agentes importantes da 

sociedade, que merecem sua especial atenção e merecem que ele se mobilize e mobilize seus 

poderes e sua infalibilidade com o fim de auxiliá-las. Ou seja, assim, como os adultos, as 

crianças também podem e devem se considerar importantes para Jesus, alvos do amor e da 

preocupação dele, bem como de sua mobilização. 

Para corroborar nossa hipótese, nos reencontramos agora com as considerações de 

Ched Myers (1992) em sua leitura política e ideológica do Evangelho de Marcos. Ele 

considera que esse Evangelho fala aos sofredores (p. 29), sendo um relato escrito, 

originalmente, para ajudar os súditos imperiais a aprenderem a dura verdade sobre o seu 

mundo e sobre si mesmos (p. 34): 

 
Seu principal auditório era constituído por aqueles cujas vidas diárias 

suportavam o peso explorador do colonialismo (...). O mundo mediterrâneo antigo 
era dominado pela lei de Roma imperial. No entanto, se eu leio situando-me no 
centro, Marcos escreveu da periferia palestina (p. 29) 

 

Myers descreve a própria leitura e análise dessa passagem do Novo Testamento como 

política, ou seja, “a leitura de uma narrativa ideológica” (p. 46), contrapondo-a a outras 

leituras que ele chama de leituras da exegese sociológica, da crítica histórica, da crítica da 

redação e da crítica literária. 

Declaração que nos diz respeito, pois nosso estudo de A Filha de Jairo seguiu o 

mesmo rumo da interpretação da "crítica literária”. Para nossa análise comparativa entre o 

original e as versões para crianças da narrativa selecionada, entretanto, interessa o que Myers 

aponta a respeito das preocupações e escolhas da interpretação bíblica da teologia 

contemporânea: 
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A preocupação da teologia contemporânea com os estragos da Angst85 e 
com a busca da integridade pessoal é, de modo semelhante, captada pelo “labirinto 
da intersubjetividade” (Hunter, 1982: 40)86. Ambos refletem a tendência moderna a 
fugir de uma história crescentemente incerta e dirigida pelo conflito para refugiar-se 
na autoabsorção ou no que Christopher Lash chamou „a cultura do narcisismo‟ 
(1979)87 (p. 32). 

 

Para o autor, o Evangelho de Marcos chega a ser um manifesto sobre o que é, 

realmente, ser cristão, ou seja, associar prática aos fundamentos bíblicos, propondo uma 

leitura e um estudo da Bíblia, do Novo Testamento e, especialmente, do Evangelho em 

questão, que demonstre, por exemplo, de que modo a prática de ação direta não-violenta – que 

se diz ser a proposta do cristianismo – “está baseada na ação simbólica dos profetas hebreus e 

de Jesus” (ps. 34 e 35). 

Talvez por isso a versão de Marcos não seja a comumente escolhida para a adaptação 

para crianças (como mencionado em nossa justificativa para a escolha da versão de Marcos, 

no capítulo 3, duas de nossas versões infantis são baseadas na narrativa de Lucas: em A 

Primeira Bíblia das Crianças e Almanaque Bíblico). Com essa hipótese, queremos dizer que, 

se a proposta do evangelista Marcos é propor um Jesus revolucionário e a proposta das 

histórias bíblicas adaptadas para crianças é a de ensino religioso e moral, propondo um 

comportamento condizente com as normas religiosas de vida cristã conformista, realmente o 

evangelho de Marcos não seria a opção na hora de escolher uma narrativa bíblica original a 

ser adaptada ao público infantil, e sim evangelistas menos "políticos", como Marcos é 

classificado por Myers. 

Especificamente em relação a como o Evangelho de Marcos se refere a crianças, 

Myers chama a atenção para o começo quase idêntico das duas passagens de Marcos em que 

Jesus fala delas: “Jesus „as toma em seus braços‟ (9,36; 10,16: enagkalisamenos88, verbo 

único no Novo Testamento)”. Particularmente a respeito da segunda passagem, Myers diz: 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
85 Acreditamos que Myers se refere ao Angst de Kierkergaard, que descreve a angústia do ser humano e seu 

medo de falhar com Deus, e que “os estragos” teriam sido as propostas do existencialismo que, além de 
analisarem nossa preocupação em não falhar com Deus, ampliaram essa preocupação ao medo de 
falharmos em nossas responsabilidades com os outros e até conosco. 

86 HUNTERS, J. Subjectivization and the New Evangelical Theidicy. 
87 LASCH, Christopher. The Culture of Narcissism. Nova Iorque: Norton, 1979. 
88 Grifo do autor: em grego. 
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A estrutura de tensão neste episódio breve mostra que Marcos compreendia 
as dificuldades que sua comunidade enfrentava para reestruturar o poder social no 
nível mais íntimo: casa/família. Alguns seguidores trazem crianças a Jesus para que 
ele as toque, mas são afastados pelos discípulos (10,13; novamente, o forte 
epetimesan89). Isto, porém, provoca relacionamento hostil com Jesus, que responde 
com indignação (10,14: eganaktesan90 [...]). A “guerra de mitos” fervilha até no 
coração da comunidade: Jesus está comprometido com a abrangência/inclusividade, 
seus discípulos com a exclusividade. O pronunciamento solene de Jesus transforma, 
pois, essa divergência aparentemente pequena em nada menos do que um desafio 
divisório sobre a participação no reino (10,15)! O episódio termina com a aguda 
menção de que Jesus prosseguiu com sua intenção apesar da oposição dos 
discípulos, reunindo e acolhendo as crianças em seus braços e “abençoando-as” 
(10,16: kauteulogeo91, somente aqui em Marcos). (p. 323) 

 

Para o autor, esse episódio mais uma vez mostra como Jesus inverte “as asserções 

socioculturais normais sobre status92, elevando o „último‟ ao „primeiro‟ lugar”: 
 
E, certamente, a criança representava o “menor dos menores”. Em ação simbólica, 
significativa, Jesus salva as crianças da situação às margens da nova comunidade e 
as coloca no seu centro93 (“no meio deles”: 9,36), como lição objetiva fundamental. 
Mais uma vez, contrariando a resistência dos próprios discípulos, Jesus insiste em 
que as crianças “não sejam impedidas” de se aproximarem (10,14). Por que esta 
impressionante ênfase sobre as crianças? (p. 324)  

 

 A essa pergunta, o autor responde que o convite de Jesus para “tornar-se criança” é um 

exemplo hiperbólico da inversão de status94, já que a finalidade da vida é “crescer”. Ele se 

queixa da maioria das interpretações e comentários desse trecho, afirmando que ele não deve 

dar somente “a oportunidade de fazer elogios à inocência feliz da infância, ou de apelar para o 

„íntimo da criança‟ ou fazer homilias sobre „o amor de Jesus às criancinhas‟” e cita o analista 

Dan Via que, em obra publicada em 198595, teceu considerações a respeito desse trecho do 

ponto de vista do arquétipo junguiano de criança: 
 
No arquétipo em si a criança como potencial para o futuro passa pelo 

abandono de origem segura, pelo risco e pelo perigo para chegar à idade adulta. No 
Evangelho de Marcos, o adulto é chamado tacitamente a se tornar criança. (...) O 
adulto transformou-se em pessoa dura de coração, de modo que o centro interior da 
vida não está aberto a futuro diferente (...) é preciso retornar à infância e começar de 
novo. Isto acarreta renúncia à forma de sua própria existência presente, a fim de 
recuperar um potencial abandonado (VIA apud MYERS, 1991, p. 324). 

 

Myers acredita que Via não está errado ao recorrer à psicologia, mas acha que esse 

arquétipo ainda não está totalmente adequado, propondo que a criança representa uma classe 
                                                 
89 Grifo do autor: em grego. 
90 Grifo do autor: em grego. 
91 Grifo do autor: em grego. 
92 Grifo do autor. 
93 Grifo do autor. 
94 Grifo do autor. 
95 VIA, Dan. The Ethics of Mark’s Gospel – in the Middle of Time. Filadélfia, Estados Unidos: Fortress, 1985.  
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de pessoas exploradas, “como acontece com todos os outros alvos de defesa por parte de Jesus 

em Marcos”: 
 
Os impuros, os pobres e os gentios são representações da marginalização 

social real; por que não também a criança? Isto certamente estaria mais de acordo 
com a ideologia deste catecismo, que tem por intuito desmascarar realidades de 
dominação dentro da comunidade e até dentro das relações de parentesco. Com 
efeito, considerando o mundo narrativo de Marcos, temos motivos para desconfiar 
de que as coisas não andassem bem para a criança na sociedade palestinense do 
século I. Pois onde encontramos crianças no Evangelho? Em todos os casos é em 
situação de doença e opressão: a filha do chefe da sinagoga (5,21ss)96, a filha da 
mulher sírio-fenícia (7,24ss), o filho surdo-mudo (9,14s)97. Apesar do tratamento 
que dou a tais episódios, usando de maneira simbólica, não desejo fazê-lo de modo 
superficialmente instrumental. O significado social de um retrato narrativo assim 
consistente sugere que Marcos compreende que a criança é vítima. 

Via não pode ver isto porque, como todos os outros comentadores, idealiza 
a infância, referindo-se a ela como sede de “origens seguras”. (ps. 324 e 325) 

 

Myers propõe então que Marcos faz da infância uma leitura menos “romântica”, que 

focaliza a “„situação‟ da criança vulnerável, crédula e dependente (...), na realidade o próprio 

ponto inicial na exploração quer da exploração, quer da violência”. Para o autor o discurso de 

Marcos afirma que aquele que adotar o estilo de vida da não-violência, deve começar 

cortando essa violência pela raiz, indo à “pedra fundamental da construção da existência 

social humana: a família”: 
 
Uma das descobertas mais seguras das disciplinas psicológicas modernas 

talvez seja a recuperação de velha verdade, perdida devido à interrupção das 
estruturas de parentesco tradicional e de superconcentração sobre o indivíduo. Isto 
significa que a unidade familiar é sistema social com seus direitos próprios e que os 
padrões precisam ser examinados estruturalmente. A consideração que a 
psicoterapia faz dos “sistemas de família”, combinada com os pontos de vista 
básicos de Freud, que localizava a origem das neuroses na primeira infância, 
começaram a revelar uma verdade luminosa: a criança é sempre a primeira vítima 
das práticas de dominação dentro a família. (p. 325) 

 

Myers recorre a análises da filósofa e psicóloga Alice Miller, publicadas em duas 

obras – The Drama of the Gifted Child (1981)98 e For Your Own Good: Hidden Cruelty in 

Child-Rearing and the Roots of Violence (1983)99 a respeito da vulnerabilidade infantil: 

 
 
 
 
 

                                                 
96 Grifo nosso: referência à filha de Jairo. 
97 Grifo nosso: referências a outros milagres que constam no quadro do Anexo E.  
98 MILLER, Alice. The Drama of the Gifted Child. Nova Iorque, Estados Unidos: Basic Books, 1981. 
99 MILLER, Alice. For Your Own Good: Hidden Cruelty in Child-Rearing and the Roots of Violence Nova 

Iorque: Farrar, Strauss, Giroux, 1983. 
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Ela descreve as crianças como candidatos ideais para a exploração em 
virtude de sua completa dependência (material e emocional) do adulto (...) As 
crianças não conseguem ter percepção crítica a manipulação feita pelos adultos, nem 
podem reagir contra ela. (...) este exercício do poder pelo adulto sobre a criança 
deixa, em larga escala, de ser checado pelo sistema social mais amplo: a família é 
“domínio privado”. A sujeição100 da criança representa, assim, a pedra fundamental 
do edifício da socialização dentro das estruturas sociopolíticas de dominação mais 
amplas. 

(...) O resultado corresponde ao que ela101 identifica como “círculo vicioso 
de desprezo pelos que são menores e mais fracos”, padrões de dominação que são 
mantidos e que são psiquicamente fortalecidos de modo “intergeracional” (1981: 
67). (...) O custo pessoal é a depressão e várias formas de desespero. O custo social 
se manifesta pela opressão102, a reprodução concreta da violência intrapessoal. 
Ambas são trágicas, mas é a última que desejo focalizar aqui na minha leitura 
política. (...) Daí segue também que a não-violência, como parte de prática radical 
que procura atingir a injustiça estrutural em suas raízes, deve começar pelo sistema 
de família. É, pois, neste103 sentido, diria eu, que precisamos compreender o dito: 
“Se não receberdes o reino de Deus como uma criança, não entrareis nele”. 

O círculo vicioso de desprezo e violência pode ser interrompido, não 
idealizando a infância como o faz Via, e sim somente compreendendo a dinâmica 
inconsciente da indignação primeira; (...) convém então notar que o discurso de 
Marcos aqui não é “ordem”. O silogismo central desta seção compreende a 
libertação como questão de convite: 

 
Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo; 

e quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também àquele que 
me enviou. (9,37); 

Quem não receber o Reino de Deus como uma criança, nunca 
entrará nele (10,15).104 

 
Aí está a promessa de um novo sistema de família, baseado tanto no acesso 

quanto na aceitação105. 
Talvez o leitor pense que estou simplesmente pondo as palavras de 

psicanalista moderno nos lábios de Jesus. Esta digressão hermenêutica não deve ser 
erradamente elaborada. As observações de Miller se baseiam nas alienações do 
modernismo, as de Marcos nas alienações da antiguidade. Para deduzir correlações 
diretas, as características a opressão do sistema de família devem ser examinadas 
historicamente e transculturalmente (embora eu desconfie de e que as estruturas de 
parentesco rígidas e hierárquicas da Palestina do século I só confirmariam a tese de 
Miller). Estou convencido, porém, de que a tese de Miller nos dá “ouvidos para 
ouvir” o ensinamento radical de Jesus neste ponto de um modo que a exegese 
idealizadora tradicional não consegue fazer. A criança não é mero símbolo em 
Marcos, e sim pessoa106. Lidar com esta pessoa equivale a lidar com nosso próprio 
passado reprimido, com as raízes da violência e com a possibilidade de futuro 
transformado, o nosso próprio futuro e o de nossos filhos (ps. 327 e 328). 

 

A criança vista como pessoa dentro de um sistema familiar e social baseado no acesso 

e na aceitação, como descreve Myers, é como, cremos, ela é mostrada nas versões infantis de 

A Filha de Jairo, sendo esta uma forte relação de identidade com o original que nos leva a 

                                                 
100 Grifo do autor. 
101 Alice Miller. 
102 Grifo do autor. 
103 Grifo do autor. 
104 Trechos transcritos do nosso original da Bíblia e não do texto e Myers. 
105 Grifos do autor. 
106 Grifo do autor. 
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supor que parte da mensagem central do original está preservada nas versões infantis. 

Sendo assim, nossa amostra (as versões infantis analisadas neste trabalho) desse que 

cremos ser subgênero da literatura infantil: histórias bíblicas adaptadas para crianças, 

contribuiriam para a propagação (partindo do ponto de vista da relevância da literatura infantil 

na formação do indivíduo, conforme exposto no capítulo 2) desse particular que Myers aponta 

no Evangelho de Marcos: o estilo de vida pregado por Cristo, da não-violência, que, conforme 

acima mencionado, diz o autor, deve começar cortando a violência pela raiz, indo à “pedra 

fundamental da construção da existência social humana: a família” (p. 325).
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ANEXO A 
 

A Filha de Jairo nos três Evangelhos 
sinóticos 

 

 
Mateus 9.18-26 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Marcos 5.21-43 

 
 
 
 
 

 
Lucas 8.40-56



 
 

ANEXO B 

 

A Filha de Jairo em Histórias Bíblicas em Rimas 

 



102 
 

 

 

 
 



103 
 

 

 
 



104 
 

 

ANEXO C 

 

A Filha de Jairo em A Primeira Bíblia das Crianças 
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ANEXO D 

 

A Filha de Jairo em Almanaque Bíblico 

 



 
 

ANEXO E 

 
MATEUS MARCOS LUCAS 

1. A cura de um leproso (8.1 a 3) – também 
presente em Marcos e Lucas. 

1. A expulsão de um espírito imundo de um 
homem na sinagoga (1.21 a 28) - também 
presente em Lucas. 

1. A expulsão de um espírito imundo de um 
homem na sinagoga (4.31 a 36) – também 
presente em Marcos. 

2. A cura do servo de um centurião (8. 5 a 
13) – também presente em Lucas. 

2. A cura da sogra de Simão (1.29 a 31) – 
também presente em Mateus (em que Simão 
é chamado de Pedro), e em Lucas. 

2. A cura da sogra de Simão (4.38 a 40) - 
também presente em Mateus (em que Simão 
é chamado de Pedro) e em Marcos. 

3. A cura da sogra de Pedro (8.14 e 15) – 
também presente em Marcos e Lucas (em 
que Pedro é chamado de Simão). 

3. A cura de um leproso (1.40 a 45) – 
também presente em Mateus e Lucas. 

3. A cura de um leproso (5.12 a 16) - 
também presente em Mateus e Marcos. 

4. O acalmar de uma tempestade no mar da 
Galiléia (8. 23 a 27) – também presente em 
Marcos e Lucas 

4. A cura de um paralítico (2.1 a 12) – 
também presente em Mateus e Lucas. 

4. A cura de um paralítico (5.17 a 26) - 
também presente em Mateus e Marcos. 

5. A cura de dois endemoninhados na região 
dos gadarenos (8. 28 a 32) – também 
presente em Marcos e Lucas. Nesses outros 
dois Evangelhos, entretanto, a região é 
chamada de “dos gesarenos” e há somente 
um endemoninhado, e não dois 
 

5. A cura de um homem com uma das mãos 
atrofiada na sinagoga (3. 1 a 6) - também 
presente em Mateus e Lucas 

5. A cura de um homem com a mão 
atrofiada na sinagoga (6.6 a 11) - também 
presente em Mateus e Marcos. 

6. A cura de um paralítico (9. 1 a 8) – 
também presente em Marcos e Lucas. 

6. O acalmar da tempestade no mar da 
Galiléia (4.35 a 41) – também presente em 
Mateus e Lucas. 

6. A cura do servo de um centurião (7.1 a 
10) - também presente em Mateus. 

7. A cura da mulher com hemorragia (9. 18 a 
22) – também presente em Marcos e Lucas. 

7. A cura do endemoninhado na região dos 
gerasenos (5 - 1 a 20) - também presente em 
Mateus e Lucas. Em Mateus, a região é 
chamada de “dos gadarenos” e há dois 
endemoninhados. 

7. A ressurreição do filho da viúva em Naim 
(7.11 a 17). 

8. A ressurreição da filha de Jairo (9. 18 a 
26) – também presente em Marcos e Lucas. 

8. A cura da mulher com hemorragia (5.21 a 
32) - também presente em Mateus e Lucas. 

8. O acalmar da tempestade no mar da 
Galiléia (8.22 a 25) - também presente em 
Mateus e Marcos. 
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9. A cura de dois cegos (9. 27 a 31) 9. A ressurreição da filha de Jairo (5.21 a 
43) - também presente em Mateus e Lucas. 

9. A cura de um endemoninhado na região 
dos gerasenos (8.26 a 39) - também descrita 
em Mateus e Marcos. Em Mateus, a região é 
chamada de “dos gadarenos” e há dois 
endemoninhados. 

10. A cura de um mudo endemoninhado (9. 
32). 

10. A primeira multiplicação de pães (6. 30 
a 44) - também presente em Mateus e Lucas. 

10. A cura da mulher com hemorragia (8.40 
a 47) - também descrita em Mateus e 
Marcos 

11. A cura de um homem com uma das 
mãos atrofiada na sinagoga (12. 9 a 13) – 
também presente em Marcos e Lucas. 

11. A cura da filha da mulher grega (7. 24 a 
30) – também presente em Mateus, em que a 
mulher é chamada de cananéia. Em Marcos, 
alem de grega, ela é descrita como sírio-
feníscia de origem. 

11. A ressurreição da filha de Jairo (8.40 a 
55) - também descrita em Mateus e Marcos 

12. A cura de um endemoninhado cego e 
mudo (12. 22) – também presente em Lucas. 

12. A cura de um surdo e gago (7. 31 a 37). 12. A primeira multiplicação de pães (9. 10 
a 17) – também presente em Mateus e 
Marcos. É interessante observar que, apesar 
de descrita em Lucas, assim como em 
Mateus e Marcos, sob o título de “primeira 
multiplicação de pães”, a segunda 
multiplicação de pães não é mencionada em 
Lucas. 

13. A primeira multiplicação de pães (14. 15 
a 21) – também presente em Marcos e 
Lucas. 

13. A segunda multiplicação de pães (8.1 a 
10) – também presente em Mateus. 

13. A cura de um menino endemoninhado 
(9.37 a 45) - também presente em Mateus e 
Marcos. 

14. A cura da filha da mulher cananéia (15. 
21 a 28) – também presente em Marcos, em 
que a mulher é chamada de grega de origem 
siro-feníscia. 

14. A cura de um cego em Betsaida (8.22 a 
26). 

14. A cura de um mudo endemoninhado 
(10.14) - também presente em Mateus, onde, 
além de mudo, é também cego. 

15. A segunda multiplicação de pães (14. 32 
a 39) – também presente em Marcos. 

15. A cura de um menino endemoninhado 
(9. 14 a 29), também presente em Mateus e 
Lucas. 

15.  A cura da mulher encurvada (13.10 a 
13). 

16. A cura de um menino endemoninhado 
(17. 14 a 18) – também presente em Marcos 
e Lucas. 

16. A cura do cego Bartimeu na saída de 
Jericó (10.46 a 52) – também presente em 
Mateus e Lucas. Entretanto, em Mateus são 
dois cegos na saída de Jericó e de nenhum 
deles é mencionado o nome. Em Lucas, é 
um cego em Jericó. 

16. A cura de um homem com o corpo 
inchado (14.1 a 4). 
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17. A cura dos dois cegos na saída de Jericó 
(20 29 a 34) – também presente em Marcos 
e Lucas. Entretanto, em Lucas é mencionado 
apenas um cego e a cura é realizada não 
quando Jesus está saindo de Jericó, mas a 
caminho da cidade. Em Marcos, além de ser 
somente um cego, é mencionado o nome 
dele: Bartimeu. 

 17. A cura dos dez leprosos (17.11 a 19). 

  18. A cura de um cego em Jericó (18.35 a 
42) – também descrita em Mateus e Marcos. 
Naqueles dois Evangelhos, entretanto, Jesus 
está saindo de Jerico, enquanto em Lucas, 
ele esta a caminho. Em Mateus, são dois 
cegos e, em Marcos, além de ser também 
somente um cego, é mencionado o nome 
dele: Bartimeu. 

 



 
 

ANEXO F 

 

LISTA DE TÍTULOS DE BÍBLIAS PARA CRIANÇAS À VENDA NO BRASIL PELA 

INERNET NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2010107 

 

1 365 Histórias Bíblicas 

Autor: Meg Wang 

Publicado no Brasil pela Editora Vale das Letras, Blumenau: sd. 

Original: 365 Story Bible 

Publicado na Inglaterra por Bible Reading Fellowship, Abingdon: sd. 

 

2 Bíblia Arco-íris - Histórias Ilustradas para Crianças 

Autor: Dieter Konsec 

Publicado no Brasil pela Sociedade Bíblica do Brasil, São Paulo: 2003 

Original: Unter Gottes Weitem Himmell: die Bible für Kinder 

Publicado na Alemanha pela Sociedade Bíblica Alemã, Stuttgart: 2003 

 

3 Bíblia contada para crianças, A 

Autor: Arcebispo Desmond Tutu 

Publicado no Brasil pela Thomas Nelson Brasil (grupo Ediouro), Barueri: 2010 

Original: Children of God: Story Book Bible 

Publicado nos Estados Unidos pela Harper Collins, em Nova Iorque: 2010 

 

4 Bíblia Contada para Crianças, A 

Autor: Fernando Gonzaga da Silva 

Publicado originalmente no Brasil pela Impala, Barueri: s.d. 

 

5 Bíblia da Criança, A 

Autor: Carlos Alberto N. Silva 

Publicado originalmente no Brasil pela Editora Vida, São Paulo: 2002 

 

                                                 
107 Sites de compras virtuais: Livraria Cultura (http://www.livrariacultura.com.br), Submarino 

(http://www.submarino.com.br), Saraiva (http://www.livrariasaraiva.com.br), Americanas 
(http://www.americanas.com.br) 
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6 Bíblia da Criançada 

Autor: Mack Thomas 

Publicado no Brasil pela Editora Vida Nova, São Paulo: 2009 

Original: The First Step Bible 

Publicado nos Estados Unidos por Gold „N‟ Honey Books, do grupo Zondervan, Nova 

Iorque: 2001 

 

7 Bíblia das Crianças 

Autor: Samuel Valero Lorenzo 

Publicado no Brasil pela Loyola, São Paulo: 1990 

Original: La Primera Biblia para el Niño 

Publicado na Espanha pela Editorial Alfredo Ortells, Valencia: 1990 

 

8 Bíblia das Crianças, A 

Autor: Elisabeth Gilles-Sebaoun e Charlotte Roederer 

Publicado no Brasil pela Larousse do Brasil, São Paulo: 2002 

Original: La Bible des Petits 

Publicado na França por Les Éditions Nathan, Paris: 1999 

 

9 Bíblia das Crianças e dos Adolescentes, A 

Autor: David Christie-Murray 

Publicado no Brasil pela Edelbra, Rio Grande do Sul: 1993 

Original: The Illustrated Children’s Bible 

Publicado nos Estados Unidos pela Putnam Pub Group, Nova Iorque: 1984 

 

10 Bíblia das Criancinhas, A 

Autor: Juliet David 

Publicada no Brasil pela Sociedade Bíblica do Brasil, Barueri: 2007 

Original: Candle Bibles for Toddlers 

Publicado na Inglaterra pela Candle Books (do Lion Hudson), Oxford: 2006 

 

11 Bíblia de Aparecida para Crianças 

Autor: Jose Raimundo Vidigal 

Publicado originalmente no Brasil pela Editora Santuário, São Paulo: 2009 
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12 Bíblia Ilustrada da Criança - Nova Ortografia 

Autor: Ubiratan Rosa 

Publicado originalmente no Brasil pela Editora Rideel, São Paulo: 2003 

 

13 Biblia Ilustrada para Crianças, A 

Autor: Pat Alexander e Carolyn Cox 

Publicada no Brasil pela Ediouro-Paradidatic, Rio de Janeiro: 1997 

Original: My Own Book of Bible Stories 

Publicado nos Estados Unidos pela Chariot Victor Pub, Colorado Springs: 1993  

 

14 Bíblia Júnior: Historinhas para Crianças 

Autor: Doris Rikkers 

Publicado no Brasil pela Mundo Cristão, São Paulo: 1995 

Original: Read with me Bible: an NIV Story Bible for Children 

Publicado nos Estados Unidos pela Zondervan, Grand Rapids: 1993 

 

15 Bíblia para as Crianças em 365 Histórias, A 

Autor: Mary Bachelor e John Hayson 

Publicado o Brasil pela Scipione, São Paulo: 1995 

Original: The Children’s Bible in 365 Stories 

Publicado na Inglaterra pela Lion Children‟s Books (grupo Lion Hudson), Oxford: 1995 

 

16 Bíblia para Crianças, A 

Autor: Tony Castle 

Publicado no Brasil pela Loyola, São Paulo: 1994 

Original: Teaching the Bible to Children: 36 Outline Lessons 

Publicado nos Estados Unidos pela HarperCollins Publishers, Nova Iorque: 1993 

 

17 Biblia para Crianças, A 

Autor: Lois Rock 

Publicado no Brasil pela Sinodal, São Leopoldo: 2003 

Original: My Very First Bible 

Publicado na Inglaterra pela Lion Hudson, Oxford: 2003 
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18 Bíblia para Todas as Crianças, A 

Autor: Federico Delclaux e Luis Cano 

Publicado no Brasil pela Quadrante Sociedade de Publicações, São Paulo: 1996 

Original: Biblia Infantil 

Publicado na Espanha pela Agualarga, Madrid: 1996 

 

19 Estórias da Biblia para Crianças 

Autor: Alfred J. Kolach 

Publicado no Brasil pela Sefer, São Paulo: 1996 

Original: Classic Bible Stories for Jewish Children 

Publicado nos Estados Unidos por Jonathan David Publishers, Nova Iorque: 1994 

 

20 Histórias da Bíblia para Crianças 

Autor: Bob Hartman e Krisztina Kallai Nagy 

Publicado no Brasil pela Brinque Book, São Paulo: 2008 

Original: The Lion Storyteller Bible 

Publicado na Inglaterra pela Lion Publishing (grupo Lion Hudson), Oxford, 2008 

 

21 Histórias da Bíblia para Crianças 

Autor: James Harrison e Diana Mayo 

Publicado no Brasil pela FTD, Curitiba: 2007 

Original: My Very First Bible 

Publicado na Inglaterra pela Dorling Kindersley, Londres, 2005 

 

22 Jesus e as Crianças 

Sem autor 

Publicado no Brasil pela Editora Caramelo (Grupo Siciliano), São Paulo: 2003 

Original do Reader's Digest, Estados Unidos, 2002 

 

23 Jesus, o grande mestre - Histórias da Bíblia para Crianças 

Autor: Hélio Libardi 

Publicado originalmente no Brasil pela Santuário, São Paulo: 2007 
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24 Livro Sagrado da Família – Histórias Ilustradas da Bíblia 

Autor: Mary Joslin 

Publicado no Brasil pela Gold Editora, Barueri: 2008 

Original: Day-by-day Bible 

Publicado na Inglaterra por Lion Hudson, Oxford: 2007 

 

25 Minha Bíblia – Histórias Favoritas 

Autor: Anne de Graaf 

Publicado no Brasil pela Mundo Cristão, São Paulo: 2005 

Original: The Children’s Bible 

Publicado na Dinamarca pela Scandinavian Publishing House, Copenhague: 1989 

 

26 Minha Primeira Bíblia com a Turma da Mônica 

Autor: Luís Erlin, com ilustração de Maurício de Souza 

Publicado originalmente no Brasil pela Editora Ave Maria, São Paulo: 2009 

 

27 Minha Primeira Bíblia - Eternas histórias bíblicas para crianças 

Autor: Cecillie Oselen 

Publicado originalmente no Brasil pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, Bauru: 

2005 

 

28 Mundo Maravilhoso da Bíblia para as Crianças, O 

Autor: Charlotte F. Lessa 

Publicado originalmente no Brasil pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, Bauru: 

2001 

 

29 Série Crianças da Bíblia 

Autor: Cristina Marques 

Publicado originalmente no Brasil pela Editora Sbn, Curitiba: s.d. 



 
 
ANEXO G 

 
 
 

 
Mateus 18.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Mateus 19.13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Mateus 21.12-17 

 
 
 
 
 
 
 
 



115 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Marcos 9.33-37 

 
 
 
 
 
 
 

 
Marcos 10.13 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
Lucas 18.15-17 



 
 

ANEXO H: MAPA DOS DESLOCAMENTOS DE JESUS DURANTE SUA 

VIDA E MINISTÉRIO 
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ANEXO I 
 
PREFÁCIO DE A PRIMEIRA BÍBLIA DAS CRIANÇAS 
 

 
 



 
 

ANEXO J 

Comparação entre as funções identificadas no original de A Filha de Jairo e nas três versões infantis 
 
Original Almanaque Bíblico A Primeira Bíblia das 

Crianças 
Histórias Bíblicas em Rimas 

Afastamento: função 1 
(implícita) 

 Afastamento (implícita) Afastamento (implícita) 

Mediação/momento de 
conexão: função 9 

Carência: função 8 - A Mediação/momento de 
conexão: função 9 

Mediação/momento de 
conexão: função 9 

Carência: função 8 - A Mediação/momento de 
conexão: função 9 (seguida da 
intercalação com a narrativa 
da Mulher com Hemorragia) 

Carência: função 8 - A Carência: função 8 - A 

Início da reação: função 10 Dano: função 8 Início da reação: função 10 Início da reação, função 10  
 
 

Partida: função 11 (seguida da 
intercalação com a narrativa A 
Mulher com Hemorragia) 

Primeira função do doador, 
função 12 

Partida: função 11 Partida função 11 

Dano: função 8 Reação do herói: função 13 Recepção do meio mágico: 
função 14 

Recepção do meio mágico 
função 14 

Primeira função do doador, 
função 12  

Recepção do meio mágico: 
função 14  

Deslocamento no espaço ou 
viagem com um guia: função 
15 

Deslocamento no espaço entre 
dois reinos, viagem com um 
guia: função 15 

Reação do herói: função 13 Deslocamento no espaço ou 
viagem com um guia: função 
15 

Dano: função 8 Dano: função 8 



119 
 

 

Recepção do meio mágico: 
função 14 

Reparação do dano ou 
carência: função 19 

Reparação do dano ou 
carência: função 19 

Reparação do dano ou 
carência: função 19 

Deslocamento no espaço entre 
dois reinos, viagem com um 
guia: função 15 

Casamento: função 31 Casamento: função 31 Casamento: função 31 

Combate: função 16    

Vitória: função 18    

Reparação de dano ou 
carência: função 19 

   

Casamento: função 31    

 



 
 

ANEXO K 

 

FUNÇÕES DE PROPP 

 

1 afastamento: um dos membros da família sai de casa. 

2 proibição: impõe-se ao herói uma proibição. 

3 transgressão: a proibição é transgredida. 

4 interrogatório: o antagonista procura obter uma informação. 

5 informação: o antagonista recebe informações sobre sua vítima. 

6 ardil: o antagonista tenta ludibriar sua vítima para apoderar-se dela ou de seus bens. 

7 cumplicidade: a vítima se deixa enganar, ajudando assim, involuntariamente, seu inimigo. 

8 dano: o antagonista causa dano ou prejuízo a um dos membros da família. 

8 – A carência: falta alguma coisa a um membro da família, ele deseja obter algo. 

9 mediação, momento de conexão: é divulgada a notícia do dano ou da carência, faz-se um 

pedido ao herói ou lhe é dada uma ordem, mandam-no embora ou deixam-no ir. 

10 início da reação: o herói-buscador aceita ou decide reagir. 

11 partida: o herói deixa a casa. 

12 primeira função do doador: o herói é submetido a uma prova; a um questionário; a um 

ataque etc., que o preparam para receber um meio ou um auxiliar mágico. 

13 reação do herói: o herói reage diante das ações do futuro doador. 

14 fornecimento, recepção do meio mágico: o meio mágico passa às mãos do herói. 

15 deslocamento no espaço entre dois reinos, viagem com um guia: o herói é transportado, 

levado ou conduzido ao lugar onde se encontra o objeto que procura. 

16 combate: o herói e seu antagonista se defrontam em combate direto. 

17 marca, estigma: o herói é marcado. 

18 vitória: o antagonista é vencido. 

19 reparação de dano ou carência: o dano inicial ou a carência são reparados. 

20 regresso: regresso do herói. 

21 perseguição: o herói sofre perseguição. 

22 salvamento, resgate: o herói é salvo da perseguição. 

23 chegada incógnito: o herói chega incógnito a sua casa ou a outro país. 

24 pretensões infundadas: um falso herói apresenta pretensões infundadas. 

25 tarefa difícil: é proposta ao herói uma tarefa difícil. 

26 realização: a tarefa é realizada. 
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27 reconhecimento: o herói é reconhecido. 

28 desmascaramento: o falso herói ou antagonista ou malfeitor é desmascarado. 

29 transfiguração: o herói recebe nova aparência. 

30 castigo, punição: o inimigo é castigado. 

31 casamento: o herói se casa e sobe ao trono. 


