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 “O livro de Cânticos dos Cânticos é 
considerado por muitos estudiosos como 
voz de resistência contra o sistema que 
oprimia o corpo, sobretudo o corpo da 
mulher, justificada pela imagem 
androcêntrica e patriarcal da divindade.”  

 

 Estrutura: 

 1,2-4: Introdução (a esposa 
esperando pelo esposo) 

 1,5-2,7 Primeiro Poema ( ansiedade 
da esposa distante e logo surge o esposo 
que se encanta pela amada). 

 2,8-3,5 Segundo Poema (ambos se 
buscam). 

 3,6-5,1 Terceiro Poema (aparece a 
figura de Salomão. Amado apaixonado e o 
convite a amada). 

 5,2-6,3 Quarto Poema ( a amada 
resiste ao chamado. Ela vai ao encontro do 
amado). 

 

 6,4-8,4 Quinto Poema (amado 
declara a beleza da esposa, uma 
declaração de amor a amada). 

 8,5-14 Epílogo (o despertar do 
esposo e a menção do amor eterno. 

  

 Interpretações do livro 

 Alegórica: confronto do povo de 
Deus com outro povo ou relação de Javé 
com seu povo; Mística: Deus e o povo de 
Israel; Cultural: liturgia do Oriente Médio 
pagã (baal e sua irmã que geram um filho); 
dramática: aceita o erotismo, mas enfatiza 
a fidelidade e o amor; Naturalista: canção 
de amor muito realistas.   

 

 
 

 Histórico 

 É difícil precisar a data da 
composição do livro dos Cânticos, o texto 
perpassou por diverssas classes sociais, o 
vocabulário e o estilo apontam para o 
período persa ou até mesmo helenístico. 
Tendo elementos antigos do período 
monárquico provindos do campo e da 
cidade (tanto de Israel e Judá). É atribuido 
a Salomão (pseudoescrito). 

 

 

 
 

 

 

 Período Histórico 

 Estamos entre os anos 450 e 400 
a.C. no imperialismo persa. No qual a 
região siro-palestina e o Egito estavam 
desafiando o império  e nesse momento 
Judá era um ponto importante dos persas 
pela posição geográfica que facilitava para 
o abastecimento das tropas que se dirigiam 
ao Egito. 

 O imperador Artaxerxes havia 
enviado a Judá o governador Neemias que 
tinha o intuito de reurbanizar Jerusálem.   

 Também Esdras reorganizou o povo 
em torno do templo e da lei de Deus, que 
se tornou lei do rei, nesse processo regia o 
sistema de separação feita pelos escribas 
e sacerdotes principalmente na questão do 
corpo e delimitando o puro e impuro além 
das leis que envolviam as viúvas e as 
posses de terra.  

  

 

 



 Questão social 

 A lei do puro e impuro gerava o 
individamento das pessoas e uma 
veradeira escravidão. As mulheres 
principalmente se tornavam devedores já 
na sua primeira mestruação, na gravidez, 
mulheres vistas apenas para oferecer filhos 
(mão-de-obra).  

 

 

 

 Deus único e masculino 

 As leis recebem moldura teológica 
hieráriquica: Deus – Moisés – Aarão e seus 
filhos – povo: isto numa realidade na qual 
Javé reside num Templo, mediado por 
homens.   

 

 Compreendo aspectos do texto. 

 Quando o texto fala da mulher que 
sobe o deserto, na verdade faz alusão ao 
xeol e neste contexto temos as deusas 
Anat e Astarte (Ishtar-Babilônia). Astarte é 
considerada a senhora do estepe, deusa 
do amor e da fecundidade (cultos 
helenísticos) pode ser confundida com 
Aserá ( que era invocada nos trabalhos de 
parto). Anat é a esposa-irmã de Baal, 
deusa do sexo que busca Baal no xeol e da 

relação surge um novo nascimento (do 
sistema que oprime e mata nasce uma 
força divina do amor). 

 

Cânticos dos Cânticos 

 Cita a vinha do amado, e no amor 
que se expõe temos a amada que 
desnudou o amado despertando-o e com 
isso vemos a audácia do amor de uma 
mulher para com um homem. No grito da 
mulher e toda a sexualidade envolvida nos 
textos temos a libertação do patriarcado e 
temos as deusas que mostram que o Javé 
oficial não é o senhor absoluto da 
fertilidade. Por isso a amada pede ao 
amado que a coloque como selo sobre o 
coração da mesma forma que se marcava 
os documentos e com isso afirmava a 
propriedade sobre a pessoa ou objeto, isso 
mostra que o desejo da amada era de uma 
aliança estavél. 

 

 Grito das Mulheres 

 O texto mostra a capacidade e a 
reação da mulher de reagir as opressões. 
Falando de amor, da ação amorosa do 
homem, descrissão do corpo e 
sentimentos. Nos poemas dos Cânticos é 
na Bíblia o local onde a mulher fala por si 
mesma, mostrando que é ela que atrai o 
desejo sexual masculino e ela é dona de 
seu corpo. Pelo fato da mulher poder 
escolher seu caminho rompe com a 
ideologia androcêntrica e patriarcal. 

 

 

 Amor 

 Descreve o amor entre esposos, de 
Deus para com seu povo, tendo o amor 
como característica que ele é forte como a 
morte, mostrando a totalidade da pessoa.  
Não podemos reduzir o amor a questão 
financeira, escravidão matrimonial da 
sociedade de Judá no pós-exílico.  
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