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A importância do estudo literário da Bíblia 

Neste trabalho, pretendemos demonstrar a relevância do estudo da Bíblia tanto 
para o conhecimento de seus próprios textos literários quanto para a constatação da 
mesma como referência literária consagrada para tantas obras que se tornaram 
marcos na literatura brasileira e estrangeira. 

Nosso trabalho justifica-se pela observação da quase ausência de estudos 
literários de textos bíblicos na universidade brasileira e do hiato existente entre os 
estudiosos da Bíblia, majoritariamente, na área teológica e os especialistas em 
literatura.  

Por muitos anos, temos lido a Bíblia, por interesses outros que o literário. Mais 
recentemente, começamos a trabalhar principalmente os aspectos formais do gênero 
parábola na Bíblia bem como a observar aspectos da narrativa bíblica que são 
surpreendentes. Além disso, e principalmente pelo contato com autores como Robert 
Alter, Frank Kermod, constatamos a premente necessidade de leitura e da análise 
literária da Bíblia. 

Embora Alter e Kermode percebam o momento de transição na história da 
crítica, indicando a reocupação da cultura literária pela Bíblia, percebemos ser essa 
uma realidade ainda não muito observada em nosso país. Esse crescimento, 
principalmente na Europa e nos Estados Unidos, pode ser confirmado por meio do 
volume de publicações e congressos enfocando o tema. 

Assim, uma vez constatada essa quase ausência de leitura literária da Bíblia e 
de pesquisas, por parte dos especialistas da literatura, da ausência de grupos de 
estudos e pesquisa da literatura bíblica é que nos propomos a realizar esse trabalho. 

Robert Alter e Frank Kermode, na Introdução Geral de seu livro Guia Literário 
da Bíblia, indicam alguns significados dessa obra para o leitor moderno. Eles revelam 
que ela pode apresentar-se como familiar, pois desempenhou um papel na história da 
cultura herdada do leitor, porém, estranha já que a cultura, nos tempos atuais, não 
autenticou a importância da Bíblia.  

É importante entendermos o percurso do interesse pela Bíblia durante a 
História. Primeiramente, deveu-se ao fato de ser ela considerada a verdade revelada, 
razão pela qual, estudiosos, cristãos, judeus e seculares voltaram-se para seus 
textos, que foram produções verbais durante séculos, com interesse religiosos, 
histórico e arqueológico. Nesse período, o interesse de qualquer crítica literária é 
praticamente descartado. No século XII, com o surgimento da Alta Crítica, um 
movimento de estudos bíblicos, a Bíblia foi foco de questões sobre suas origens, sua 
evolução e seu caráter fundamental. Esse método, desenvolvido, em parte, como 
resultado do trabalho de alguns intelectuais como Lessing e Herder, foi bem científico, 
contudo, descartou da literatura a narrativa, a poesia e as profecias bíblicas. Além 
disso, na Alta Crítica os textos bíblicos não foram valorizados pelo que eram de fato. 
Em meados do século XX, Mimesis, de Erich Averbach, torna-se um dos marcos de 
uma nova interpretação dos textos bíblicos, ou seja, uma valorização dos textos pelo 
que realmente são. Essa obra conseguiu fazer a ponte entre a tradição crítica secular 
e a religiosa, “inovando a Bíblia”, por meio de uma revisão das leituras do passado. 



Assim, a partir dessa época, as qualidades literárias dos textos bíblicos passaram a 
ser o foco de diferentes abordagens, que apresentam uma nova concepção da Bíblia 
– obra de grande força e autoridade literária.  

De acordo, ainda, com Alter e Kermode, a Bíblia é uma obra que, do ponto de 
vista literário, resiste ao tempo. Ambos desmistificam sua leitura, considerando-a um 
livro que, como outros, atinge seus efeitos por meio da língua escrita. Ao fazerem isso 
não desprezam os demais valores da obra, como os históricos, arqueológicos e 
religiosos, dentre outros, contudo, afirmam que a análise literária deve anteceder 
qualquer outra, já que essa leitura é esclarecedora quanto ao que de fato o texto diz. 

Para ratificar, também, sua relevância, acreditamos ser importante destacar e 
exemplificar alguns gêneros literários desenvolvidos de forma primorosa nos textos 
bíblicos como a poesia dos Salmos e Eclesiastes, as narrativas do Gênesis, como a 
de José e a interpolação da história de Tamar, as parábolas do Antigo e do Novo 
Testamentos, os textos argumentativos exemplares, como os do apóstolo Paulo, a 
dialética, exemplificada no diálogo entre Jesus e o doutor da Lei, em Lucas, capítulo 
15, dentre outros. 

Concluindo, cremos que a universalidade dos textos bíblicos, confirmada na 
inspiração de obras marcantes como as de Milton, Thomas Mann, Kirkegaard, Brecht, 
Hemingway, Faulkner, C. S. Lewis, Tolkien, Guimarães, Machado de Assis, dentre 
tantos outros, e sua linguagem rica, apurada, refinada, variada, revelam a 
necessidade de maior interesse, leitura, exploração, pesquisa nesse campo tão vasto, 
que é a Bíblia, por parte de leitores, estudiosos e especialistas da Literatura.  

 
O valor do estudo das parábolas – uma justificativa 
A parábola tem sido largamente estudada, no mundo todo, numa abordagem 

primariamente teológica/religiosa. Em nossa pesquisa, encontramos vastíssimo 
material que trata da parábola sob o prisma religioso e moral.  

Contudo, observamos não serem muitas as pesquisas ou o interesse pela 
parábola como forma literária, principalmente em nosso país. Em língua portuguesa, 
o material bibliográfico é bastante limitado e, mesmo obras de renome, como, por 
exemplo, Elementos da Teoria Literária, de H. Megale, Introdução à Teoria da 
Literatura, de Soares Amora, Linguagem Literária, de Proença Filho, dentre outras, 
não mencionam o conceito do termo parábola. 

Nesse trabalho pretendemos, com a análise formal de uma parábola, ilustrar o 
uso literário da Bíblia. A partir de nossos estudos cremos que a parábola, bem como 
outros gêneros encontrados na Bíblia, poderia ser um rico instrumento no 
ensino/aprendizagem de literatura nos bancos escolares, tanto do Ensino 
Fundamental e Médio como do Universitário.  

 
A parábola do filho pródigo 
No momento de escolha da parábola a ser estudada, dentre as modernas, 

como as de Brecht, Kirkegaard, Buber, ou bíblicas, decidimos pelas últimas, 
justamente pelo interesse no estudo literário da Bíblia.  Dentre as várias parábolas, 
tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, nossa escolha recaiu sobre a Parábola 
do filho pródigo, narrada em Lucas 15.11-32, pois é um texto que tem sido alvo, tanto 
de inúmeros estudos, principalmente teológicos, como de inspiração para artistas de 
múltiplas áreas como músicos, poetas, escritores ou produtores de filmes, e 



principalmente artistas plásticos, que pintaram os diversos momentos dessa parábola 
como Rembrandt, Giorgio de Chirico, Bartolome Esteban, Julius Schhonorr, Mary 
Ann, Bartoni, em meio a outros. 

Em meio ao vasto acervo, inúmeras são as obras inspiradas diretamente na 
parábola ou em alguma outra expressão artística enleada à mesma, como é o caso 
do quadro O retorno do Filho Pródigo, de Rembrandt, que, durante anos permaneceu 
no pensamento do holandês Henry Nowen, padre e professor universitário, o qual, 
mais tarde, escreveu o inspirado livro com o mesmo título da pintura. 

No Brasil, juntamente com outros autores e obras cujo tema ou inspiração 
encontra-se na parábola do filho pródigo, citamos Guimarães, Machado de Assis, o 
filme Lavoura Arcaica, do diretor Luís Fernando Carvalho, baseado no romance de 
Raduan Nassar. 

O poeta e tradutor Paulo Leminski, ao escrever sobre a Parábola do filho 
pródigo, afirma que ela é "a molécula de uma novela arquetípica, onde não falta 
nenhum dos melhores ingredientes do gênero: cor local, surpresa, adversidade da 
fortuna, rompimento, aventura, fuga da origem, volta às origens." 

Assim, como um desafio, destacamos esse texto para uma análise literária. 
 
A narrativa em Lucas 15.11-32 1 
 

                                                 
1 A terceira parábola da misericórdia – O filho perdido e o filho fiel: “o filho 
pródigo” 

Disse ainda: “Um homem tinha dois filhos. O mais jovem disse ao pai: ‘Pai, dá-me a parte da 
herança que me cabe’. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os 
seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa 
vida devassa.  

E gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar 
privações. Foi, então, empregar-se com um dos homens daquela região, que o mandou para seus 
campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas 
ninguém lhas dava. E caindo em si, disse: ‘Quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, 
e eu aqui, morrendo de fome! Vou-me embora, procurar o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o 
Céu e contra ti; já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus 
empregados’. Partiu, então, e foi ao encontro de seu pai. 

Ele estava ainda ao longe, quando seu pai viu-o, encheu-se de compaixão, correu e lançou-
se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. O filho, então, disse-lhe’Pai, pequei contra o Céu e contra 
ti; já não sou digno de ser chamado teu filho’. Mas o pai disse aos seus servos: ‘Ide depressa, 
trazei a melhor túnica e revesti-o com ela, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei 
o novilho cevado e matai-o; comamos e festejemos, pois este meu filho estava morto e tornou a 
viver; estava perdido e foi reencontrado!’ E começaram a festejar. 

Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa ouviu músicas e 
danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe disse: ‘É teu 
irmão que voltou e teu pai matou o novilho cevado, porque o recuperou com saúde’. Então ele 
ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Ele, porém, respondeu a 
seu pai: ‘Há tantos anos que eu te sirvo, e jamais transgredi um só dos teus mandamentos, e 
nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Contudo, veio este teu filho, que 
devorou teus bens com prostitutas, e para ele matas o novilho cevado!’ 

Mas o pai lhe disse: ‘Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era 
preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois este teu irmão estava morto e tornou a viver; 
ele estava perdido e foi reencontrado’” 
 



A partir da definição do termo parábola, apresentada acima, passamos a 
refletir sobre o texto de Lucas 15.11-32 em seu aspecto narrativo. 

 Em primeiro lugar, é importante situar a Parábola do Filho Pródigo na Bíblia. 
Esse texto apresenta uma história, contada por Jesus, que está inserida em um 
contexto maior que tem início no versículo 1 do capítulo 15 que, por sua vez, faz parte 
do livro inteiro escrito ou compilado pelo próprio Lucas.  

Segundo as Notas de Estudo Editadas pelo Dr. Russel Shed, na Bíblia Shed 
das Edições Vida Nova, Lucas foi amigo do apóstolo Paulo e conheceu vários outros 
apóstolos bem como testemunhas oculares de Jesus Cristo e Marcos, que também 
escreveu um evangelho. Além desses contatos pessoais, ele era médico e teve um 
treinamento cultural helenístico, razões pelas quais pode escrever seus livros. É 
provável que tenha escrito esse evangelho entre os anos de 64 e 70 d.C. O tema 
maior do livro de Lucas é o de Jesus Cristo como Salvador Divino. A resenha da 
Bíblia A Rocha, da International Bible Society, afirma que, além de ser Lucas um 
gentio, escreveu seu relato para Teófilo, provavelmente um crente gentio, razão pela 
qual seu evangelho tem sabor bem popular nas histórias e relatos da vida de Jesus.  

É interessante observar que o capítulo 14 de Lucas termina com as palavras, 
“quem tem ouvidos para ouvir, ouça!” e o capítulo 15 tem início com Lucas dizendo, 
“Todos os publicanos e pecadores estavam se aproximando para ouvi-lo”. O autor 
começa o capítulo 15 apresentando, então, o contexto em que Jesus se encontrava. 
Os publicanos e pecadores aproximavam-se para ouvir Jesus e, ao mesmo tempo, os 
fariseus e os escribas murmuravam já que não aceitavam o fato de Jesus receber e 
tomar refeições com pessoas como aquelas. Faz-se necessário lembrar que os 
publicanos eram tanto os rendeiros de impostos como também os cobradores, 
classificados, pelos judeus, não somente como parias da sociedade bem como 
pagãos, separados de Israel completamente. Além disso, fariseus, que em hebraico 
significa “separatistas”, eram homens que cumpriam a lei de modo escrupuloso e que 
se denominavam de próximos (isto é, concidadãos do verdadeiro Israel, conforme 
Lucas 10.29, 36); eles distinguiam-se a si mesmos não só dos gentios mas também 
do povo israelita em geral; os fariseus, prezando pela pureza ritual, incorriam na 
censura e na hipocrisia (Lucas 12.1). Jesus, além de condoer-se pela cegueira dos 
fariseus condoia-se, ainda mais, pela escravidão do povo, sujeito ao jugo das 
tradições dos primeiros. 

É desse modo que Lucas contextualiza o momento em que Jesus narra as três 
parábolas seguintes a seus ouvintes: A ovelha perdida, A dracma perdida e O filho 
perdido e o filho fiel, ou, O filho pródigo. Assim, cremos, inicialmente, numa análise da 
Parábola do Filho Pródigo ser importante atentarmos, também, para as duas 
parábolas que a antecedem. 

Dado o contexto, passamos a refletir sobre a parábola como forma narrativa. 
Logo de início, é importante esclarecer que, a Parábola do filho pródigo, por 

ser de competência narrativa, segundo Le Guern, não depende da língua utilizada e, 
portanto, resiste à tradução. Embora utilizemos textos de análise de autores que 
recorrem à língua grega/hebraica/aramaica, adotamos, neste estudo, a tradução de A 
Bíblia de Jerusalém. 

Além disso, o texto de Lucas tem início com a expressão “Disse ainda”, cujos 
correspondentes, em algumas outras traduções, são: “Disse-lhe mais”, “E disse”, 
“Continuou”. Essa expressão revela-nos que o texto que se segue, como já dito 



acima, faz parte de um contexto maior. Jesus, personagem da narrativa de Lucas, 
continua sua conversa com seus interlocutores, contando estórias. Louis Marin 
(1974), citado por Ivan Almeida, em La structure conversacionnele de la parabole, 
denomina essa propriedade da escritura de poder produzir narrativas no interior de 
outras narrativas de “recit-parabole”, ou seja, narrativa-parábola, que se dá pelo 
processo da parabolização. Assim, de acordo com Almeida, essa narrativa 
parabólica, que é uma estória contada por uma personagem (Jesus) de outra estória, 
contada por Lucas expõe sua natureza ficcional – a narrativa de Jesus. 

É importante também verificar que, quanto à forma de narrativa, de acordo com 
Northrop Frye, em seu Great Code, a Parábola do filho pródigo é um exemplo de 
narrativa em forma de U, ou narrativa-U. Esse tipo de estrutura em U é bem 
característica das narrativas bíblicas, que se iniciam com a apostasia, seguida por um 
desastre e uma amarra ou um laço, que caminham na descendente até chegarem na 
curva, com o arrependimento; a partir dele, há uma elevação e a estória culmina com 
o livramento, mais ou menos no nível em que se iniciou a descida. Na literatura, esse 
formato de narrativa em U é recorrente na comédia. Para o autor, aliás, a Bíblia como 
um todo, vista como a “divina comédia”, encaixa-se em uma estória em forma de U, 
em que um homem, no início de Gênesis, perde a árvore e a água da vida e recebe-
os de volta no final do Apocalipse. 

Segundo ainda N. Frye, a Parábola do filho pródigo é a única versão em que a 
redenção acontece como resultado de uma decisão voluntária por parte do 
protagonista (versículo 18). Após haver gastado todo o dinheiro que possuía, o moço, 
que vive numa região vítima de um período de fome, só consegue emprego como 
cuidador de porcos. Subitamente, após tantas privações, enxerga sua situação tão 
inferior aquela dos empregados de seu pai, cai em si, percebe-se como pecador e 
decide voltar para a casa do pai.  

Dado o contexto da parábola, sua competência narrativa, seu processo de 
parabolização e sua forma de narrativa em U, passamos à análise dos tempos 
verbais. 

 
Os tempos verbais em A Parábola do Filho Pródigo 
Tendo como base o trabalho “Um estudo sobre os tempos verbais na forma 

narrativa da parábola”, de Sant’Anna (2000), empregaremos uma análise dos tempos 
verbais nesta parábola na tentativa de entender a função da preponderância do uso 
de um tempo sobre o outro, se houver, e a razão de o autor optar pelos tempos 
verbais de que fez uso na parábola. 

O tempo dessa narrativa pode ser considerado amimético, já que não 
apresenta qualquer ligação com fatos históricos, nem tampouco dados cronológicos 
internos, ou seja, o texto não oferece perspectivas prospectivas ou retrospectivas. 
Logo no início da narrativa, o vocábulo “ainda” revela um momento anterior, numa 
alusão ao início, de fato, do momento em que Jesus, sob críticas severas dos fariseus 
e escribas, começou a contar uma das três parábolas que fazem parte do mesmo 
bloco. Além desse vocábulo, o texto menciona um fato, que é uma grande fome 
acontecida na região. Talvez essa fome possa fazer parte de algum período 
historicamente reconhecido. Contudo, esses dois itens não seriam suficientes como 
marcadores temporais na parábola. 



O texto “Um estudo sobre os tempos verbais na forma narrativa da parábola”, 
que recorre à obra Estrutura y functión de los tiempos em el lenguage, de Weinrich, 
classifica os verbos, de acordo com seu tempo, em dois grupos. O grupo I é 
representado, principalmente, pelos verbos no presente e o grupo II, pelo pretérito 
perfeito e pretérito imperfeito, todos no modo indicativo. O professor destaca o fato de 
estarem os tempos do grupo II ligados a situações comunicativas de narração, que 
levam o ouvinte a um estado de relaxamento, enquanto o uso dos verbos do grupo I 
chamam a atenção do ouvinte ou leitor, que deverá apresentar uma resposta, uma 
reação ao discurso proferido. 

 Com base nesse texto, pode-se fazer a seguinte classificação quanto à 
parábola por nós estudada: 

Há 80 verbos no texto. Dentre eles, 47 estão no passado perfeito, imperfeito, 
pertencendo, portanto, ao Grupo II. No grupo I, encontram-se 11 verbos.  

Cabe mencionar, também, que as flexões no subjuntivo, no imperativo, no 
gerúndio e no particípio são consideradas como semi-tempos e podem ter sua 
situação comunicativa determinada pelo tempo pleno de outros verbos a esses 
vinculados. Encontram-se ligados ao tempo presente, 2 verbos no subjuntivo, 9 na 
forma imperativa, 2, no infinitivo e 3 no gerúndio. Assim o Grupo I é acrescido em 16 
verbos, ficando com um total de 27 verbos. Além desses, encontram-se ligados ao 
tempo passado: 1 verbo no infinitivo, 1 verbo que, embora no tempo presente,  faz 
parte da fala no passado e 2 verbos no gerúndio. O Grupo II passa a ser composto de 
51 verbos. 

Dessa forma, em a  Parábola do Filho Pródigo há 51 verbos no Grupo II, ou 
seja, 63,7% do total e 27 no Grupo I, que perfazem 33,7% do total de 80 verbos.  

Fica claro para nós, que a predominância dos tempos verbais do Grupo II 
indicam, também, a predominância do mundo narrado. Isso nos leva à suposição de 
que tanto Lucas, como Jesus tinham o objetivo de levar seus ouvintes a um estado de 
relaxamento. A mensagem que desejavam transmitir, o tema ou temas que 
pretendiam desenvolver, a mudança de atitude, de pensamento, de ações que 
queriam aconselhar a seus ouvintes e interlocutores não deveriam ser materializados 
numa forma de debate, de argumentação, de discurso ou outros gêneros. Sua 
preferência ou opção foi a de levar os interlocutores a um estado de descontração 
para, nesse estado, receberem  mensagem tão importante e séria, que exigiria uma 
reação. 

 
O Filho pródigo – uma parábola de inversão 
De acordo com John Dominic Crossan, em In Parables: the challenge of the 

historical Jesus (1973), em que se baseia essa parte da análise, embora 
pertencendo, de forma tão clara, a essa estrutura maior, a Parábola do filho pródigo 
pode ser estudada, também, individualmente, se não levarmos em conta os 
versículos introdutórios 1 e 2, de Lucas 15.  

Como uma unidade em si mesma, essa parábola pode ser classificada como 
parábola de inversão. As parábolas de inversão podem ser simples, duplas ou 
paralelas, ou ainda polares, caso da parábola em foco neste estudo. Uma parábola 
de inversão é polar quando o primeiro torna-se último e o último torna-se primeiro.  

Assim, a parábola do filho pródigo pode ser dividida em duas partes. A 
primeira, que passamos a chamar de Parte A, inicia-se com as palavras, “O mais 



jovem...” e termina com “pois este meu filho estava morto e tornou a viver; estava 
perdido e foi reencontrado!’ E começaram a festejar.” A Parte B tem início com, 
“Seu filho mais velho...” e encerra-se com “pois este teu irmão estava morto e 
tornou a viver; ele estava perdido e foi reencontrado’” (negrito nosso). Assim, 
quanto à forma, fica bem clara essa divisão dupla, que apresenta quase que 
exatamente as mesmas palavras, com a troca do filho mais jovem, na primeira parte, 
por filho mais velho, na segunda.  Na primeira parte, após o retorno do filho mais 
jovem, o gastador, o dissipador da herança do pai, encontramo-lo dentro de casa, 
com roupas limpas, ou, segundo a tradução Revista e Atualizada, “melhor roupa”, que 
é marca de distinção; ele está usando um anel, símbolo de autoridade (Gênesis 
41.42; Éster 3.10; 8.2) e sandálias, às quais apontam para a condição de homem 
livre, já que escravos não usavam calçados; assim vestido e calçado está  festejando 
com o pai. Na segunda parte está o filho mais velho, que, aparentemente, sempre 
fora obediente, honesto, presente ao lado do pai, cumpridor de suas obrigações e 
deveres; ele está fora de casa, provavelmente cansado e sujo já que havia trabalhado 
o dia todo, com raiva, revoltado e inconformado. 

Encontramos, nesse texto, inúmeras tensões que se apresentam como 
oposições não apenas entre o filho mais jovem e o mais velho como também entre os 
diferentes momentos da vida do filho pródigo, as fases variadas da vida do filho mais 
velho, etc. Algumas delas são as seguintes:  

 
Filho mais jovem                     X            Filho mais novo 
Lar                                           X             Região longínqua 
Posse da herança                   X             Dissipação da herança 
Vida no lar (com família)         X             Vida devassa (com meretrizes) 
Filho do dono (das posses)    X             Empregado do dono (das posses) 
Longe do pai                            X            Colado ao pai (abraço, beijo) 
Pobre                                       X             Melhor túnica, anel sandálias 
Filho: bolotas dos porcos        X             Empregados: pão com fartura 
Saúde do filho reencontrado   X             Raiva do filho que ficou em casa 
Estar morto                              X             Estar com o pai 
“Este teu filho”, diz o irmão      X           “Este teu irmão”, diz o pai 
 Filho mais novo:                                    Filho mais velho: 
dentro de casa                         X            fora de casa 
Alegria do pai                           X            Raiva do irmão mais velho 
Perdido                                     X           Reencontrado 
Morto                                        X            Vivo 
 
Além dessas, há também o contraste entre as falas do caçula, “pequei contra o 

céu e contra ti...” e do primogênito, “nunca transgredi...” 
Dessa forma, o filho mais jovem, que estava perdido, fora de casa, sem 

posses, com fome, exposto às bolotas dos porcos, “morto”, longe do pai, agora, no 
final, é reencontrado, está dentro de casa, bem vestido e com jóias, alimentando-se 
do bezerro especialmente engordado, e está vivo. O filho mais velho, que, no início 
da parábola vimos dentro de casa, “aparentemente” perto do pai, provavelmente 
alegre, saudável, possuindo tudo junto com o pai, encontra-se, no final do texto, fora 
de casa e, é provável que, emocionalmente, longe do pai, pois está revoltado, sem 
laços familiares (“este teu filho”, diz ele, ao invés de “meu irmão”), com raiva, 
reclamando um cabrito. 



Aliás, interessante seria um estudo sobre esses animais, que, neste texto 
apresentam-se como pólos opostos. Em Êxodo 29 e I Crônicas 29, o novilho aparece 
como um dos animais oferecidos como sacrifício no templo, é com ele que se faz a 
expiação pelos pecados. O texto de Êxodo 12, que trata da instituição da Páscoa, que 
ocorreria no principal mês, o primeiro de cada ano, apresenta todas as especificações 
quanto ao sacrifício que deve ser feito com um cordeiro macho, de um ano; esse 
animal pode ser substituído por um cabrito. O sangue do cordeiro, ou cabrito, serve 
para fazer um sinal na verga da porta e em ambas as ombreiras. Esse rito simboliza a 
libertação, o livramento da morte de todos os primogênitos, tanto humanos como 
animais, que estiverem na casa marcada. Assim, tanto o novilho como o cabrito são 
animais utilizados no sacrifício, como libações pelos pecados que já foram 
reconhecidos, sejam eles involuntários, não capitais ou pecados já confessados pelo 
culpado, que deseja fazer reparação. O cabrito era um animal usado como expiação, 
também na Páscoa (Êxodo 12.18, 19; 13.3-10), uma festa em comemoração ao 
livramento dos israelitas do Egito; nessa celebração, esse animal, que poderia ser, da 
mesma forma, um cordeiro, significava, além da expiação, a dedicação. 

Na parábola encontramos o novilho relacionado ao filho mais jovem, que 
festejava com o pai, sua volta, seu retorno ao lar, com tudo que isso implicava: roupa, 
alimento, fartura, condições de autoridade e não de servo ou escravo, 
arrependimento, perdão, restauração. 

O cabrito, nesse texto, relaciona-se com o primogênito e, não se tem certeza 
se esse filho, que também estava perdido dentro de casa, já que não defendeu seu 
pai, que não aceitou o irmão de volta e nem mesmo o considerava um “irmão”, 
também teve uma conversão em sua vida. Na verdade, ele reclama o fato de não ter 
recebido do pai nem ao menos um cabrito. A parábola termina com o pai e filho do 
lado de fora da casa. Embora a imagem do cabrito faça alusão à Páscoa-livramento, 
o filho jamais havia participado de uma festa em sua homenagem, tendo à mesa um 
cabrito. A parábola, ao terminar com o filho do lado de fora, ouvindo o pai falar-lhe de 
comunhão, de festa, de alegria, de vida, de ressurreição e de arrependimento não 
apresenta ao ouvinte/leitor um final definido quanto à vida do filho mais velho. É 
possível que ele tenha aberto seu coração, recebido a oferta do pai e entrado para 
participar da festa. Mas a possibilidade de que não tenha entrado para ver o irmão e 
com ele comer o novilho cevado é, da mesma forma, real. Essa possibilidade nos 
leva a pensar que, embora o texto bíblico seja tão antigo, e esse de Lucas é provável 
que tenha sido escrito por volta dos anos 60-70 d.C., a Parábola do filho pródigo se 
assemelhe a uma obra moderna, à arte contemporânea, à obra aberta que, segundo 
Umberto Eco, “realiza, ao nível das estruturas formais, uma contínua remanipulação 
da linguagem estabilizada e adquirida, bem como dos módulos de ordem 
consagrados pela tradição;” e, esse mesmo tipo de obra “fala do homem de hoje, 
através da maneira pela qual se estrutura.” Umberto Eco afirma que, é pelo modo de 
formar que a arte se faz, que ela, ao dispor, de modo determinado e não pronunciado, 
suas formas, apresenta um conjunto de juízos a respeito de determinado assunto. 
Assim, Jesus, ou Lucas, ou ainda ambos, não “finalizaram” seu discurso, sua história 
com uma moral, com um conselho, com um “faça - não faça”; simplesmente deixaram 
um final aberto para que o ouvinte/leitor o decidisse e também, por meio dessa forma, 
aberta, sentisse a grande força, o peso de sua mensagem, o que traz ao texto um 
caráter de modernidade.  



Refletindo, ainda, a respeito do filho mais velho somos levados a pensar que 
ele pode ter ficado, à semelhança do povo judeu e de alguns personagens 
kafkianos, “vagando eternamente, no deserto”, já que estava dentro de casa, 
porém, fora do lar.  

O filho mais jovem, que, na Parte A causa indignação nos ouvintes, é um 
exemplo de alguém humilde, pois mesmo que pelas circunstâncias, “caiu em si”, 
arrependeu-se, desejou ser servo do pai, encontrou a alegria e a vida, encontrou os 
braços do pai enquanto que o filho mais velho, escrupulosamente honesto e 
cumpridor dos deveres, revela-se, na Parte B, uma pessoa indignada, revoltada, 
sem amor pelo irmão, alguém que escondia seus sentimentos, já que guardava no 
coração certa revolta contra o pai que nunca lhe oferecera um cabrito para festejar. 
O bom torna-se mau e o mau, torna-se bom.  

A parábola do filho pródigo apresenta os elementos duplos da inversão ou 
reversão polar com uma clareza muito aguda.  

Segundo Crossan (1973) as parábolas e analogias não são fortes para 
converterem ou convencerem aqueles que não estão abertos ou que se opõem à 
visão defendida pelas mesmas. Por outro lado, elas têm um alto poder de persuasão 
junto aqueles que se apresentam, minimamente abertos a seus desafios. O autor 
afirma, ainda, que, quando o pólo norte se transforma em pólo sul e vice-versa, o 
mundo torna-se invertido e subvertido, virado, e, nossa percepção de estarmos 
firmemente em pé apóia-se numa completa incerteza. Aquele que, em seu discurso, 
emprega uma parábola de inversão não pode ter outra pretensão que a de reverter 
nossa segurança quanto ao tema desejado.  

Assim, tanto Lucas quanto Jesus ao optarem pelo uso da parábola de inversão 
almejam apresentar a seus ouvintes o Advento do Reino tal como ele é: uma 
subversão a tantos valores dos legalistas que se achavam os únicos merecedores do 
Reino. O discurso paradoxal de Jesus reflete em todas as áreas: social, política, 
pessoal e religiosa e apresenta, além dessa subversão aos valores religiosos, uma 
subversão na visão da vida e de mundo. 

Jesus, o narrador, com o uso dessa inversão dupla e oposta, desafia o mundo 
“normal” e complacente do publicano, do pecador, do fariseu, do escriba, dos líderes 
religiosos, do indivíduo, enfim, com uma nova visão do Reino. 

Os fariseus cumpriam as leis, as tradições, os rituais exigidos por sua religião e 
tinham a certeza de que, esses cumprimentos, na terra, eram o ingresso para sua 
vida nos céus, com o Pai. Os pecadores e publicanos, excluídos, ainda que judeus, 
de sua religião, a seus olhos, jamais traziam as credenciais para um ingresso no 
Reino. Essa era a situação posta, certa para a sociedade religiosa no contexto da 
parábola de Lucas 15.  

Jesus desafia esse mundo “certo” e pronto dos religiosos por meio da 
linguagem paradoxal. A oposição, a tensão constante na linguagem desse texto é 
adequada para a mensagem escatológica que ele deseja transmitir em seus 
discursos diante dos fariseus e líderes religiosos. Com isso, revela que o advento do 
Reino além de desafiar o indivíduo, a sociedade judaica e gentia, o mundo, destrói, 
balança, desestrutura os alicerces da linguagem. O verdadeiro Reino, de que Jesus é 
o representante, só pode ser compreendido, expresso por meio de uma linguagem 
assim “revertida”, “invertida”, construída e desconstruída, formada e “deformada” 
pelas oposições e tensões. Dentre os inúmeros textos bíblicos que revelam os 



paradoxos do Reino, encontram-se, por exemplo, o de Mateus 10.34, “Não penseis 
que vim trazer paz à terra; não vim trazer paz, mas espada,” o de Mateus 21.34, 
“Perguntou-lhes Jesus: Nunca lestes nas Escrituras: ‘A pedra que os construtores 
rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular; isto procede do Senhor e é 
maravilhoso aos nossos olhos?,’” o de Lucas 13.30, “Contudo, há últimos que virão a 
ser primeiros, e primeiros que serão últimos,” e o de 2 Coríntios 12.9,10 “... porque o 
poder se aperfeiçoa na fraqueza... Porque, quando sou fraco, então, é que sou forte.” 

Somente com suas parábolas proferidas numa linguagem composta por tais 
características é que Jesus poderia apresentar sua mensagem, pois ele próprio, com 
sua morte e ressurreição num futuro próximo, se apresentaria como o verdadeiro 
paradoxo. 

A vida de Jesus, com suas palavras, decisões, ações e reações foi o exemplo 
mais forte das atitudes que ele pregava, da forma apresentada em suas parábolas. 
Sua associação com os excluídos, pecadores e publicanos é uma atualização, na 
vida real, da forma de seu discurso. 

Segundo Crossan, “Jesus desenvolve um tema parabólico, não apenas como 
um provérbio ou uma única parábola em sua própria inversão polar. O tema terminará 
dizendo, ‘alguma coisa diferente daquilo que ele diz’ e isso deixará bem claro para 
nós ‘o lugar do sujeito [Jesus] na busca pela verdade.”  
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