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Resumo: A Bíblia é a compilação das Sagradas Escrituras (isto é, o conjunto dos livros 
sagrados dos cristãos e, parcialmente, dos judeus) e compreende o Antigo e o Novo 
Testamento. Dadas sua importância histórica e sua forma de divulgação, essa obra acabou 
por conquistar o status de maior best-seller de todos os tempos ― foi traduzida em 2.167 
idiomas e dialetos, teve edições que totalizaram mais de 2 bilhões de exemplares apenas no 
século XX, está ao alcance de 85% da humanidade e é lida há cerca de 3 mil anos (cf. 
SCLIAR, 2005, p. 10). Não obstante, um alto grau de inacessibilidade quanto à 
compreensão de seu conteúdo ainda se mantém. Cientes dessa dificuldade, apresentamos o 
presente trabalho com o intuito de discorrer sobre as características do texto bíblico que 
dificultam a sua legibilidade. Algumas dessas características são, por exemplo, a 
multiplicidade de gêneros que a compõem e o fato de ter sido escrita por diferentes autores, 
oriundos de diferentes culturas, em diferentes épocas, o que acaba por torná-la uma das 
obras de leitura mais hermética de toda a Literatura. Sendo assim, neste trabalho, 
buscaremos descrever de que forma a aplicação do conceito de competência metagenérica, 
pautado no conceito de intertextualidade, pode se configurar numa via de acesso à 
compreensão do texto sagrado. 
  
Palavras-chave: competência metagenérica; intertextualidade; linguística textual, texto 
bíblico. 
 
 
Abstract: The Bible is the compilation of the Holy Scriptures (i. e., the group of the 
Sacred books for the Christians and, partially, for the Jews) and it comprehends the Old 
and the New Testaments. Given its historical relevance and popularization, the Bible 
conquered the status of greatest best seller of all times. It has been translated in 2,167 
languages and dialects, with editions that totalized more than 2 billion copies only in the 
XX century. It is at reach of 85% of the world population and it has been read for the last 3 
thousand years. In spite of that, for the general public, its content still remains highly 
inaccessible in terms of understanding. Aware of that difficulty, we present the present 
paper aiming at discoursing on the characteristics of the biblical text that hinder its 
legibility. Some of those characteristics are, for instance, the multiplicity of genres that 
composes it and the fact that it was written by different authors, originating from different 
cultures, in different times; what makes it one of the most hermetic readings in the whole 
Literature. Therefore, with this paper, we look forward to describing how the application of 
the metageneric competence concept, based on the intertextuality concept, can be 
considered a means of access towards the understanding of the Sacred Text. 
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Introdução 

 

 Para ser capaz de ler, é preciso já ter lido. 



Gerard Vigner 

 

A Bíblia é a compilação das Sagradas Escrituras (isto é, o conjunto dos livros 

sagrados dos cristãos e, parcialmente, dos judeus) e compreende o Antigo e o Novo 

Testamento. Dadas sua importância histórica e sua forma de divulgação, essa obra acabou 

por conquistar o status de maior best-seller de todos os tempos ― foi traduzida em 2.167 

idiomas e dialetos, teve edições que totalizaram mais de 2 bilhões de exemplares apenas no 

século XX, está ao alcance de 85% da humanidade e é lida há cerca de 3 mil anos (Cf. 

SCLIAR, 2005, p. 10). Não obstante, um alto grau de inacessibilidade quanto à 

compreensão de seu conteúdo ainda se mantém. 

Cientes dessa dificuldade, escrevemos o presente artigo com o intuito de discorrer 

sobre as características do texto bíblico que dificultam a sua legibilidade. Além disso, 

buscaremos descrever de que forma a aplicação do conceito de competência metagenérica, 

pautado no conceito de intertextualidade, pode se configurar numa via de acesso à 

compreensão do texto sagrado. 

Koch et al. (2007, p. 63) denominam competência metagenérica a capacidade do 

falante de construir na memória um modelo cognitivo de contexto, que lhe faculte 

reconhecer diferentes gêneros e saber quando recorrer a cada um deles, usando-os de 

maneira adequada. 

Já, o conceito de intertextualidade, que teve sua origem na Teoria Literária durante 

a década de 60, constitui hoje um tema de grande interesse para diferentes disciplinas, 

entre elas a Linguística Textual. E é sob essa perspectiva teórica que construiremos nossa 

reflexão. 

 

A inteligibilidade do texto bíblico 

Sob a influência da civilização judaico-cristã, no mundo ocidental o contato com 

textos esparsos da Bíblia ocorre de forma inexorável, fato que se evidencia na citação a 

seguir: 

 

No ocidente, os temas cristãos perpassam toda a cultura, o direito, a filosofia, a 
política, os costumes, as artes de modo geral. Mesmo para os que não têm fé, é 
impossível escapar desse arcabouço sociocultural que molda há 2 mil anos as 
sociedades ocidentais. Idéias e práticas cristãs ultrapassam a dimensão religiosa 
e alcançam a vida social, política e intelectual. (Biblioteca EntreLivros Santa 
Filosofia, 2007, p. 7) 

 



Nessa conjuntura, constantemente se nos deparam trechos do Novo ou do Antigo 

Testamento, seja por intermédio de uma prática religiosa sistemática, seja por meio de 

citações do texto bíblico ou alusões a ele em outros textos. 

O contato com excertos da Bíblia pode conduzir o leitor a uma falsa idéia de 

familiaridade com esse tipo de literatura. Dizemos “falsa” pois, analogamente ao que 

ocorre com a prática de leitura em certos contextos escolares, o texto em si permanece 

desconhecido. 

Expliquemos melhor. Gerard Vigner (1988, p. 31), em texto intitulado 

“Intertextualidade, norma e legibilidade”, declara: 

 

Pela prática dos textos que instaurou, a escola forneceu, durante muito tempo, 
uma imagem particularmente enganosa da leitura. Trabalhando de maneira quase 
exclusiva com trechos escolhidos, a escola tem constantemente confrontado o 
aluno com textos sempre novos ― quanto ao gênero, à temática, à estrutura ... 
―, oriundos de horizontes culturais que só o professor tinha condições de 
perceber. A escola ia desenvolvendo assim uma prática de leitura ― descoberta 
junto a leitores que se viam obrigados, para cada leitura, a penetrar num espaço 
― texto desconhecido. 

 

É nesse sentido que chegamos a afirmar que o contato com trechos escolhidos da 

Bíblia faz com que ela apenas nos pareça familiar, porém seu texto permanece 

desconhecido. 

 Apesar do desenvolvimento do tratamento dado à prática de leitura no campo 

científico, o qual já atinge a esfera escolar, a interpretação do texto bíblico ainda encontra 

suas raízes na crítica formal. Limitando-se a uma visão imanente da obra, a crítica formal 

advogava que “o acesso ao texto não requeria nenhuma experiência textual particular, nem 

necessitava de qualquer articulação do texto em relação à obra ou ao sistema literário do 

qual tinha sido extraído” (VIGNER, 1988, p. 31).  A partir desse raciocínio (isto é, de uma 

concepção de texto sob a ótica da imanência), excluía-se da obra a história literária, a 

biografia do autor, as considerações sociológicas, os aspectos psicanalíticos, etc. 

 Independentemente dos avanços nos estudos linguísticos e hermenêuticos, no que 

tange à leitura do texto bíblico, é muito comum encontrarmos, nos dias atuais, 

interpretações que se apegam à imanência do texto e descartam por completo a tradição 

literária a que ele pertence, as características do gênero textual em que se enquadra, seus 

aspectos históricos, sociológicos e psicanalíticos. Desprovida de todos esses aspectos, a 



concepção textual baseada na imanência leva a uma leitura mais voltada ao sentido literal, 

gerando, necessariamente, uma visão fundamentalista1 do texto bíblico. 

 Uma leitura fundamentalista do texto, ao mesmo tempo em que isenta o leitor de 

um conhecimento de História em geral e de história literária, permitindo-lhe uma 

“economia” na preparação da leitura, confere a ele um olhar ingênuo sobre o texto. 

 A esse respeito, Vigner (1988, p. 32) enfatiza que a crítica formalista “mantinha a 

ilusão de que poderia existir uma leitura ingênua dos textos, esquecendo que todo olhar 

sobre um texto é um olhar estruturado, informado, sem o qual a obra seria imperceptível, 

não receptível”. 

 Diante de tal declaração, podemos nos indagar: em que consiste, de fato, esse olhar 

estrutura, informado? Cremos que a resposta a essa pergunta, quando se trata do texto 

bíblico, repousa especialmente sobre o conceito de intertextualidade. 

 

A intertextualidade na Bíblia 

 É por meio do conceito de intertextualidade que passaremos a compreender que, 

além das relações com referentes extratextuais, um texto só existe em relação a outros 

textos produzidos anteriormente. Essa relação pode ser tanto de conformidade como de 

oposição aos esquemas textuais preexistentes. O que leva Claude Duchet (1971 apud 

VIGNER, 1988, p. 32) a afirmar que “não existem textos ‘puros’”. 

Nessa linha de raciocínio, Jenny (1976 apud VIGNER, 1988, p. 32) declara que 

“fora de um sistema a obra é impensável”, ao passo que da parte do leitor “a virgindade é 

igualmente inconcebível”, uma vez que a competência para leitura só pode ser 

desenvolvida na prática de uma multiplicidade de textos. 

Evidencia-se, dessa maneira, a imprescindibilidade de se considerar o fenômeno da 

intertextualidade como fator de legibilidade de um texto. No caso do texto bíblico, a 

intertextualidade se mostra como fator central na constituição de sua legibilidade. Cada um 

dos livros contidos na Bíblia só pode ser compreendido em sua relação com os outros 

textos nele presentes. 

Como nos recorda Roland Barthes (1974): 

 

                                                 
1 De acordo com HOUAISS (2001), fundamentalismo é o nome dado ao movimento religioso e conservador, 
nascido entre os protestantes dos E.U.A. no início do século, que enfatiza a interpretação literal da Bíblia 
como fundamental à vida e à doutrina cristãs [Embora militante, não se trata de movimento unificado, e 
acaba denominando diferentes tendências protestantes do sXX.] 



O texto redistribui a língua. Uma das vias desta desconstrução é permutar textos, 
farrapos de textos que existiram ou existem em volta do texto considerado e 
finalmente dentro dele; todo o texto é um intertexto; outros textos estão 
presentes nele, em diversos níveis, sob formas mais ou menos reconhecíveis. 

 

 A esse respeito, Julia Kristeva (1970) cunha a expressão “diálogo textual”; conceito 

que vem mostrar que cada texto só existe em função de outro(s). Nesse sentido, a 

intertextualidade consiste em um horizonte de expectativa, sobre o qual o novo texto se 

inscreve e adquire sentido. 

 Nas palavras de Koch (2007, p. 59), a intertextualidade pode ser entendida da 

seguinte maneira: 

 

Todo texto é um objeto heterogêneo, que revela uma relação 
radical de seu interior com seu exterior; e, desse exterior, 
evidentemente, fazem parte outros textos que lhe dão origem, que 
o predeterminam, com os quais dialoga, que retoma, a que alude, 
ou a que se opõe. 

  

 A autora nos recorda, ainda, que o fato de a produção e a recepção de um texto 

dependerem do conhecimento que se tenha dos outros texto com os quais ele, de alguma 

forma, se relaciona fez com que Beaugrand & Dressler (1981) apontassem a 

intertextualidade como um dos critérios de textualidade. 

 Para Vigner (1988, p. 33), a intertextualidade “pode dizer respeito a um gênero 

inteiro [...] ou aplicar-se apenas a uma simples passagem, sob a forma de uma breve 

alusão, ou de uma simples reminiscência”. 

 A partir dessa perspectiva intertextual, o autor afirma que serão legíveis dois tipos 

de texto, quais sejam: 

 

1) todo texto que, em seu funcionamento obedece a leis, códigos ou convenções 

definidas pelo texto geral ou arquitexto, isto é, tudo que constitui um gênero. 

 

2) todo texto que, pela relação que estabelece com textos anteriores ou com o texto 

geral, dissemina em si fragmentos de sentido já conhecidos pelo leitor, desde a 

citação direta até a mais elaborada reescritura. 

 



No caso da leitura da Bíblia, existem problemas tanto em relação ao primeiro tipo 

de texto descrito por Vigner (1988) como legível, quanto ao segundo. 

O primeiro tipo de texto prevê o seu enquadramento em um gênero. A esse respeito 

Jauss (1970 apud VIGNER, 1988, p. 32) chega a afirmar:  

 

Toda obra literária pertence a um gênero, o que significa afirmar pura e 
simplesmente que toda obra supõe o horizonte de uma expectativa, isto é, de um 
conjunto de regras pré-existentes para orientar a compreensão do leitor e lhe 
permitir uma recepção apreciativa. 

 

 Surge, então, a pergunta: de que modo um leitor comum da Bíblia criará esse 

horizonte de expectativa diante de um livro que na verdade pode ser considerado, por si 

só, uma biblioteca2? 

Como nos recorda Savian Filho (2007, p. 32), apesar de a Bíblia ser uma expressão 

inspirada por Deus, como crê o cristianismo, ela foi “forjada na concretude de diferentes 

vidas situadas no tempo e no espaço”. E a respeito do Novo Testamento, Gracioso (2007, 

p. 35) declara: 

 

a diversidade de ambientes e culturas obrigou a Igreja primitiva a fazer 
adaptações no anúncio da boa nova de Jesus conforme o contexto dos ouvintes. 
(...) Dessa maneira, a mensagem cristã, ao se difundir, foi assumindo formas 
literárias diversas: a apologética, a oração litúrgica, a catequese sistemática, a 
controvérsia, etc. 

 

Como vimos, a própria constituição do texto sagrado se deu a partir de formas 

literárias distintas. Paralelamente a isso, a multiplicidade de gêneros textuais se faz 

presente em toda a Bíblia. No Antigo Testamento, por exemplo, podemos encontrar: 

orações, documentos, mitos, narrações, fábulas, novelas, sagas, lendas, provérbios, ditos 

proféticos, cânticos, poesia popular, salmos, provérbios, etc. Já no Novo Testamento, 

encontramos: evangelhos (considerado um gênero híbrido), epístolas, parábolas, 

midrashes, livros escatológicos, genealogias, entre outros. 

Se considerarmos a afirmação de Vigner (1988, p. 33) de que as obras mais legíveis 

e mais acessíveis são aqueles que mais se conformam ao cânone do gênero, a Bíblia pode 

ser considerada de difícil legibilidade e acessibilidade, uma vez que é constituída por uma 

multiplicidade de gêneros. 

                                                 
2 Esse raciocínio nos remete à origem da palavra “Bíblia” ― do grego bíblia = 'livros' (cf. HOUAISS, 2001) 
―, etimologia não facilmente recuperável pelo leitor leigo. 



O fato de a Bíblia compor um volume único (mesmo sendo uma coletânea de 72 

livros para os católicos e 66 para os protestantes3) e de ter seus livros uniformemente 

divididos em capítulos e versículos pode levar o leitor a uma predição errônea em relação 

ao gênero, fazendo-o crer que ela constitui um gênero único. Porém, como vimos, cada um 

de seus livros compõe um gênero distinto e dentro de um mesmo livro pode haver uma 

mescla de gêneros ― é o caso, por exemplo, do Evangelho de Lucas que contém 

parábolas, cânticos, salmos, genealogias, etc. 

Ao lado de outros aspectos, a complexidade genérica presente nas Escrituras é 

tamanha que pode levar até mesmo um leitor, cuja faculdade de predição e de 

interpretação não seja limitada, a ter um choque de expectativas durante a leitura da 

Bíblia. Como lembra Vigner (1988, p. 33): “torna-se ilegível a obra que subverte 

deliberadamente as convenções admitidas do gênero”. 

Um outro agravante para o problema da legibilidade da Bíblia é o fato de que “a 

experiência intertextual não é idêntica em todas as culturas e em todas as civilizações”. 

(VIGNER, 1988, p. 37). Daí a dificuldade de leitura de obras que foram escritas no 

passado ou que são provenientes de outros sistemas culturais.4 

 A não apreensão de um gênero textual, isto é, a falta de competência metagenérica, 

pode conduzir o leitor a uma leitura equivocada de certos livros da Bíblia. É o caso, por 

exemplo, do livro de Jonas que, sendo uma fábula5, muitas vezes é tomado como uma 

narrativa verossímil. Nas palavras de Genette (1968), a narrativa verossímil é aquela: 

 

cujas ações respondem, como aplicações ou casos particulares, a um corpo de 
máximas recebidas como verdadeiras pelo público ao qual se destina; mas estas 
máximas, pelo próprio fato de serem admitidas, permanecem, geralmente, implí-
citas.  

 

 Interessante notar que a indiscriminação do gênero pode conduzir o leitor a uma 

busca de verossimilhança e prendê-lo a um nível de interpretação mais literal, reforçando, 

assim, a possibilidade de uma leitura fundamentalista. 
                                                 
3 Além dos 66 livros contidos na Bíblia Protestante, a Bíblia Católica contém, ainda, os livros de Tobias, 
Judite, Macabeus, Sabedoria, Eclesiásitco e Baruc, todos do Antigo Testamento. Vale lembrar que além das 
versões protestante e católica, há também uma versão denominada Bíblia Hebraica (o Tanach), dividida em 
Torá, Profetas e Escritos, totalizando 37 livros do Antigo Testamento. 
4 Interessante ressaltar que os primeiros livros da Bíblia ― os que compõem o Pentateuco (Gênesis, Êxodo, 
Levítico, Números e Deuteronômio), também conhecido com Torá, começaram a ser escritos há quase 3 mil 
anos. 
5 De acordo com HOUAISS (2001), fábula é uma narração de aventuras e de fatos (imaginários ou não), em 
prosa ou verso, que tem entre as personagens animais que agem como seres humanos, e que ilustra um 
preceito moral. 



 Um outro livro que pode ter sua legibilidade comprometida devido à não percepção 

do gênero por parte do leitor é o de Juízes. Nele está presente o mito6 de Sansão, o qual se 

afasta das outras narrativas presentes no mesmo livro. Enquanto as demais narrativas 

trazem fatos históricos, tais como a descrição das guerras entre Efraim e Galaad (Jz 

12,1ss)7, o reinado de Elom (Jz 12,11), entre outros, o mito de Sansão (Jz 13-16) descreve 

a história de um herói forte como um gigante e fraco como uma criança, cuja força se 

concentrava na longa cabeleira. A essa mistura de gêneros dentro de um mesmo texto, 

Koch et al. (2007, p. 63-64) denominam intertextualidade intergenérica. 

 Ao lado da intertextualidade intergenérica, as autoras nos chamam a atenção para 

um segundo tipo de intertextualidade, que é a tipológica, também encontrada nos textos 

bíblicos. A intertextualidade tipológica está presente, por exemplo, no Evangelho de 

Lucas, no qual, a par das seqüências narrativas, responsáveis pela ação propriamente dita 

(enredo), encontramos seqüências descritivas (de situações, ambientes, personagens) e 

também expositivas (intromissão do narrador). O trecho a seguir ilustra essa afirmação: 

 

Muitos empreenderam compor uma história dos acontecimentos que se 
realizaram entre nós, como no-los transmitiram aqueles que foram desde o 
princípio testemunhas oculares e que se tornaram ministros da palavra. Também 
a mim me pareceu bem, depois de haver diligentemente investigado tudo desde o 
princípio, escrevê-los para ti segundo a ordem, excelentíssimo Teófilo, para que 
conheças a solidez daqueles ensinamentos que tens recebido. Nos tempos de 
Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote por nome Zacarias, da classe de 
Abias; sua mulher, descendente de Aarão, chamava-se Isabel. Ambos eram 
justos diante de Deus e observavam irrepreensivelmente todos os mandamentos 
e preceitos do Senhor. Mas não tinham filho, porque Isabel era estéril e ambos 
de idade avançada. (Lc 1,1-7) 

 

 Voltemos, então, ao segundo tipo de texto mencionado por Vigner (1988) como 

legível. Para o autor, é também legível o texto que estabelece relação com textos ante-

riores ou com o texto geral e dissemina em si fragmentos de sentido já conhecidos pelo 

leitor. 

Uma vez que cada livro da Bíblia constitui uma verdadeira colcha de retalhos ― 

que nas palavras de Barthes (1974) “são farrapos de textos que existiram ou existem em 

volta do texto” ―, para que o leitor possa compreender um desses livros, ele terá que ter 

                                                 
6 De acordo com HOUAISS (2001), o mito é um relato fantástico de tradição oral, geralmente protagonizado 
por seres que encarnam, sob forma simbólica, as forças da natureza e os aspectos gerais da condição humana. 
É uma narrativa acerca dos tempos heróicos, que geralmente guarda um fundo de verdade. 
7 Todas as citações bíblicas presentes neste trabalho foram extraídas da BÍBLIA CATÓLICA. Versão 
eletrônica 1.0, 2005. 



conhecimento também dos outros livros que ali aparecem citados. 

 Dessa forma, podemos concluir que a Bíblia é um daqueles livros que exige do 

leitor a entrada em um “círculo vicioso” da leitura, no qual, como lembra Vigner (1988, p. 

36), “para ser capaz de ler, é preciso já ter lido”. 

Em vista do exposto, com este trabalho buscamos demonstrar que a competência 

metagenérica, pautada no conceito de intertextualidade, desempenha um papel 

fundamental na organização do texto bíblico. Por esse motivo, ela pode ser considerada a 

um instrumento de acesso à inteligibilidade do texto sagrado. 

 Vimos também que a Bíblia, marcada pela multiplicidade de gêneros e pelo fato de 

ter sido escrita por diferentes autores, oriundos de diferentes culturas, em diferentes 

épocas, acaba por se constituir em uma das obras de leitura mais hermética de toda a 

Literatura. 
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