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  O presente texto relata parte da pesquisa que desenvolvo no Mestrado em 

Letras: Linguagens e Representações (UESC) sobre o gênero parábola, especificamente, 

as parábolas jesuânicas. Gênero ainda pouco estudado nos círculos acadêmicos da área 

linguística e literária, as parábolas indiciam a formação de sua arquitetônica no 

interdiscurso. Não desconsidero a didática e as demais funções desse gênero - visto que, 

de acordo com Sant’Anna (2010), a parábola pode desempenhar diversos papéis, 

principalmente o ensino de verdades morais ou religiosas -, mas minha perspectiva recai 

sobre o material literário das parábolas em sua função discursiva que pressupõe uma 

ação responsiva. Assim, meus estudos apontam para uma abordagem linguística, não 

teológica. 

Percebo que diante dos avanços nos estudos da linguagem, mostra-se importante 

a investigação do texto literário considerando-o uma variante linguística e um recurso 

de comunicação formador, pois projeta o leitor para a compreensão e produção de si 

mesmo e do real. Igualmente, por chamar atenção para o caráter ideológico de qualquer 

enunciado verbal, entende-se a literatura como signo ideológico vivo e dinâmico que, 

segundo Bakhtin (2011), pode ser instrumento de reflexão e refração do ser.  

 Esse instrumento de reflexão e refração do ser é também o texto bíblico o qual, 

por longo tempo foi apenas estudado nos círculos religiosos, deixando-se de lado o 

estudo literário [e linguístico], como esclarece Ferreira (2006). No entanto, além do 

estudo desses textos serem complementares à Teologia, podem contribuir 

significativamente para a compreensão da cultura oriental (da cosmovisão que, de certo 

modo, influenciou o Ocidente, mesmo em contextos laicizados como o Direito) e do 

homem no uso da linguagem, de como ele constrói metaforicamente o sentido e alude à 

tradição judaico-cristã, como nas obras literárias em que a presença do texto bíblico é 

recorrente: A volta do marido pródigo, de Guimarães Rosa; Absalão, Absalão!, de 

William Faulkner; as parábolas de Søren Kierkegaard; Esaú e Jacó, de Machado de 

Assis; Histórias do Sr. Keuner, de Bertolt Brecht; José e seus irmãos, de Thomas Mann; 
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O evangelho segundo Jesus Cristo, de José Saramago; O risco do bordado, de Autran 

Dourado; O senhor dos anéis, de John Tolkien; Os sofrimentos do jovem Werther, de 

Wolfgang Goethe, citando apenas alguns autores2. 

 Dentre tantas histórias conhecidas na Bíblia, desde o Velho Testamento, como a 

de Moisés, Sansão, Jacó e Raquel, José, a história dos reis Davi e Salomão, da rainha 

Ester, e muitas outras, encontramos no Novo Testamento, nos evangelhos, narrativas 

breves que permanecem na memória de nossa sociedade, que povoam nossos discursos, 

como O bom samaritano, O filho pródigo – denominadas parábolas jesuânicas. Sendo 

as diversas personagens das parábolas tão presentes no imaginário popular do Ocidente 

- ainda na atualidade -, comecei a esboçar um olhar mais detido sobre a construção 

narrativa da parábola, de seus elementos narrativos que são parte de um todo 

metaforizado, de um processo interdiscursivo.  

 Etimologicamente, parábola (do grego parabolé) é uma narração criada com o 

fim de transmitir verdades importantes. Sant’Anna (2010) esclarece que o sentido do 

termo corresponde a “comparar” ou “colocar lado a lado”, pois o termo parabolé deriva 

do verbo paraballo (pará = lado a lado e ballo = jogar, trazer, colocar).  São narrativas 

breves, de caráter proverbial. Sua principal função é veicular princípios morais ou 

religiosos.  Este último ponto pode aproximar a parábola da fábula e do apólogo, mas 

enquanto na primeira os personagens são humanos, nos últimos são animais e seres 

inanimados, respectivamente. O que também distingue a parábola dos gêneros 

mencionados é a sua estrutura dramática, pressupondo o intento de envolver o público-

alvo na história narrada. Esse último traço oferece, de acordo com a abordagem 

bakhtiniana que desenvolvo, um dos principais componentes da arquitetônica da 

parábola – o aspecto relacional entre os interlocutores. É a partir desse aspecto 

relacional que é possível compreender melhor a parábola enquanto gênero discursivo. 

Portanto, recorro ao pensamento bakhtiniano sobre gêneros discursivos e suas 
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categorias, o qual ilumina a análise, bem como a investigação em todo o seu processo. 

Com a pesquisa eminentemente bibliográfica, apresento um recorte de minha pesquisa 

de algumas das parábolas do Evangelho de Lucas, e enfoco nesse texto a parábola O 

bom samaritano, presente no referido livro. Na primeira parte da análise, para melhor 

compreensão do gênero parábola e sua gramática narrativa, a qual faz parte da 

arquitetônica, retomo alguns pontos essenciais dos estudos bakhtinianos sobre gêneros 

discursivos.  

 

Gêneros discursivos: olhando a prosa mais detidamente 

  

Muitos dos estudos em Linguística e Linguística Aplicada baseiam-se no 

trabalho de Bakhtin para formação de seu arcabouço teórico metodológico. No entanto, 

não foi Bakhtin quem inaugurou os estudos sobre gênero, mas o pensador russo teve 

importante contribuição para o entendimento do funcionamento da linguagem através 

do que chamou de gêneros discursivos. 

A concepção de gênero teve seu princípio com o início da teoria dos gêneros 

literários no Ocidente, ainda na Antiguidade Greco-romana. Platão atribuía às artes uma 

função moralizante e classificava as obras artísticas baseado no seu conceito de mimese. 

Aristóteles, por sua vez, preocupado com questões estéticas, ao diferenciar o mundo 

empírico e a realidade artística – a mimese – voltou-se para o estudo dos modos de 

constituição do trabalho poético. Assim, ele classificava os diferentes “gêneros” de 

poesia: segundo o meio que a mimese era realizada; segundo o objeto mimético; e 

segundo o modo mimese, esclarece Soares (2007). Para esse filósofo a diferenciação 

formal dos gêneros estava ligada ao conteúdo.  

 Essas concepções clássicas, de acordo com Machado (2012), ainda orientam a 

análise de gênero, cujo estudo e rigor da classificação foram consagrados na Literatura. 

No entanto, com o advento da prosa comunicativa, em especial a ascensão do romance e 

a cultura popular, o domínio do estatuto dos gêneros literários precisou ser repensado, 

ao que houve uma concomitante, ou consequente, mudança no tratamento dos gêneros 

na perspectiva linguística. A autora aponta que “a emergência da prosa passou a 

reivindicar outros parâmetros de análise das formas interativas que se realizam pelo 

discurso” (MACHADO, 2012, p. 152). 

 Desse modo, Bakhtin (2011), na construção de seu pensamento sobre os gêneros 

discursivos, considera o dialogismo do processo comunicativo em detrimento da 



classificação das espécies definida por Aristóteles. O autor russo propõe uma nova 

abordagem, centrada nas esferas de uso da linguagem verbal, cujas relações de interação 

“são processos produtivos de linguagem”, como esclarece Machado (2012). 

 Logo, os estudos bakhtinianos direcionam para a percepção dos gêneros que não 

mais limite-se ao rigor e purismo da classificação das formações poéticas, mas acenem 

para as práticas da palavra em contextos distintos, isto é, “práticas prosaicas que 

diferentes usos da linguagem fazem do discurso, oferecendo-o como manifestação da 

pluralidade” (MACHADO, 2012, p. 152). Essa pluralidade da linguagem, e dos 

próprios gêneros, é posta em evidência, visto que reflete e refrata a própria natureza da 

linguagem - dialógica. Portanto, a abordagem bakhtiniana de gêneros discursivos 

relaciona-se intimamente com o dialogismo, redirecionando as concepções genericistas 

para a esfera do discurso, cujo domínio é o da prosa. O homem que age por meio da 

linguagem é constituído social e historicamente. O olhar de Bakhtin (2011)/Volochinov 

(1997), então, valoriza as ações cotidianas dos homens comuns em suas práticas 

linguageiras, suas enunciações, a interação, os diversos signos que compreendem a 

dialética, a interdiscursividade e a interculturalidade da palavra.  

 São nessas ações cotidianas do ser humano que se dá o enfoque da 

funcionalidade do gênero em cada área da atividade e da comunicação humanas, isto é: 

 

Uma dada função (científica, técnica, publicística, oficial, cotidiana) e 

determinadas condições de comunicação discursiva, específicas de cada 

campo, geram determinados gêneros, isto é, determinados tipos de 

enunciados estilísticos, temáticos e composicionais  relativamente estáveis 

(BAKHTIN, 2011, p. 266).  

 

 Nesse sentido, a análise da parábola jesuânica, ao basear-se nessa abordagem de 

gêneros, busca estar coerente com própria natureza constitutiva da linguagem, 

especialmente a literária. Na formação do gênero parábola estão imbricados outros 

enunciados, vozes que são metaforizadas, segundo defendo, através das personagens. 

Além disso, as funções no discurso também caracterizam, de modo relativamente 

estável, de modos específicos a forma das parábolas e seus sentidos.  

 A parábola já existia em outros contextos que não o judaico-cristão, mas a forma 

da parábola mais conhecida/popular constituiu-se como tal no contexto do Novo 

Testamento, isto é, nos evangelhos, como defende Sant’Anna (2010), e mesmo a 

parábola moderna utiliza como modelo a parábola jesuânica. Desse modo, tendo a 

noção de que “a prosaica é a esfera mais ampla das formas culturais no interior das 



quais outras esferas são experimentadas” (MACHADO, 2012, p. 155), entendo o 

evangelho como esfera ampla na qual a parábola se desenvolveu. Os evangelhos foram 

escritos com um objetivo específico, por autores marcados social e historicamente, a um 

público também permeado dos mesmos valores. Assim, sua caracterização genericista 

pode iluminar a análise do gênero que investigo. 

 É justamente tendo em vista as esferas de uso da linguagem e, 

consequentemente, os tipos particulares de enunciados que se diferenciam de outros 

tipos de enunciados, com os quais tem em comum a natureza verbal, que Bakhtin 

(2011) distingue os gêneros discursivos. Para ele há gêneros primários (da comunicação 

cotidiana) e secundários (formações complexas elaboradas a partir da comunicação 

produzida por códigos culturais elaborados). Assim, a natureza do enunciado deve ser 

elucidada e definida por uma análise de ambas as distinções dos gêneros, sempre 

dialógica. 

  Em resumo, diferente da abordagem clássica, a classificação bakhtiniana 

orienta-se pela distinção baseada no uso da linguagem, no processo dialógico-interativo. 

Mesmo os gêneros antigos, como a parábola, são mais bem compreendidos 

considerando-se esse aspecto dialógico da linguagem. Em O bom samaritano notei que 

o contexto discursivo é que estabelece suas fundamentais características, sem o qual não 

poderíamos perceber as sutilezas da formação desse gênero, seu estilo, sua forma 

estrutural que se relaciona diretamente com sua temática3.  

 Sabendo o contexto cultural, por exemplo, tenho a dimensão do que 

representa(m) as personagens, suas ações e palavras dentro da parábola narrada. 

Conhecendo o contexto discursivo em que uma parábola fora contada compreendo seu 

sentido, sua força argumentativa. Se o discurso manifesta-se na dialogia entre os 

interlocutores, conhecendo os interlocutores da parábola, o(s) porquê(s) de sua inserção 

em um contexto discursivo distinto do literário, como um diálogo, compreendo sua 

forma, sua intenção comunicativa, suas características mais peculiares. Isso porque é 

justamente no processo interativo que os gêneros discursivos são formados, isto é, que 

eles adquirem suas formas comunicativas, relembra Machado (2012). O tipo de 

relacionamento do orador (narrador da parábola) com o público direcionou as escolhas 

linguísticas do gênero e, o contexto - o momento enunciativo e o aspecto relacional 
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entre os interlocutores indiciaram o estilo, a temática e a estrutura narrativa da parábola 

O bom samaritano. Essa narrativa foi construída com o objetivo de responder às 

indagações do interlocutor, de expor, por meio de uma história, os vieses de uma 

sentença que fora proferida com intenções outras, não mostradas. 

 Do mesmo modo, recorrer a características da época e do ambiente onde as 

parábolas jesuânicas se constituíram são imprescindíveis na análise de seus elementos 

narrativos, de seu discurso, de sua metaforização. Não podemos negar que ao saber que 

o homem palestinense da época de Jesus - o homem considerado de valor, de honra - 

não andava pelas vias públicas correndo, temos uma compreensão muito maior do amor 

anunciado por uma das parábolas do evangelho de Lucas – O Filho Pródigo, por 

exemplo. Quando aquele pai corre ao encontro do filho que foi avistado ao longe em 

retorno para casa, entendemos o que esse detalhe significava na narração. Com um dado 

cultural, aparentemente irrelevante, a parábola toma outra dimensão no discurso, os seus 

heróis podem carregar em si uma forte representação metafórica. Contexto histórico-

social, cultura e linguagem estão relacionados, há interação na manifestação dos 

gêneros, especialmente da parábola. De acordo com Machado (2012), até mesmo a 

entonação, a postura do usuário da língua com objetivos de comunicação confere ao 

gênero discursivo o caráter de uma forma enunciativa, que depende desse contexto 

comunicativo e cultural, marcados no tempo e no espaço, mais que a própria palavra.  

Sobre essa temporalidade e relação espacial, vale mencionar que “Os gêneros se 

constituem a partir de situações cronotópicas (relações espaciotemporais) particulares e 

também recorrentes” (MACHADO, 2012, p. 159).  Portanto, reafirmo que recorrer ao 

contexto cultural e a época onde as parábolas se desenvolveram, pensando também no 

próprio tempo e sociedade atuais, é fundamental para uma análise da parábola na 

perspectiva bakhtiniana, considerando que os gêneros são tipos de enunciados 

relativamente estáveis. 

 

Literatura e fenômeno social na constituição discursiva da parábola  

 

Na parábola O bom samaritano observei a dialogia na formação do gênero. Era 

em determinados momentos enunciativos que Jesus recorria a parábolas para ensinar, ou 

contestar.  Através da análise da relação entre os interlocutores, pude compreender 

porque foram usados certos elementos narrativos, especialmente, as personagens.  



Considerando o contexto em que Jesus conta a parábola O bom samaritano, 

notei o aspecto relacional que pode haver direcionado a arquitetônica dessa narrativa. 

Em uma de suas viagens, a caminho de Jerusalém, Jesus foi questionado por um 

intérprete (doutor) da lei, um estudioso das Escrituras do Velho Testamento e da Lei 

Oral (que correspondia à tradição religiosa). Ele perguntou o que deveria fazer para 

herdar a vida eterna (na cultura judaica, quem cumprisse a lei, a Torá, herdaria a vida 

neste mundo e no vindouro). Kistemaker (1992) assinala que o estudioso com essa 

indagação queria testar Jesus, ouvir sua explicação de como obter a vida perfeita em 

todos os sentidos, visto que, ele mesmo não era ignorante no tema. E, ainda, reconheceu 

a autoridade de Jesus no assunto, levantou-se e chamou-o de “mestre”. No Oriente 

Médio era costume o aluno sempre se levantavar para dirigir-se ao professor, em 

respeito e cortesia. Segundo Bailey (1985), esse estudioso age dessa forma para indicar 

que Jesus era ao menos igual a ele. Portanto, percebo que havia uma intencionalidade 

não explícita em sua pergunta, ele queria, como outros religiosos da época, encontrar 

alguma controvérsia ou falha no discurso e na vida de Jesus.  No entanto, não obteve 

uma resposta como esperava. 

A partir daí instaura-se a tensão no fio discursivo, nas relações entre os 

interlocutores. Tanto pela utilização dos elementos linguísticos como pela relação de 

simetria/assimetria que se estabelece no diálogo. É a partir da tensão discursiva que 

Jesus utiliza a parábola nesse diálogo, é por conhecer o tom de seu interlocutor que ele 

responde com uma narrativa literária. Noto melhor esse aspecto quando observo o 

aspecto formal do discurso, no qual a parábola é inserida, indicado por Bailey (1985). O 

diálogo fica dividido em dois momentos-chave:  

 

Primeiro tempo: Um doutor da lei levantou-se para testá-lo e disse: 
(1) Doutor: (Pergunta 1) ‘Que preciso fazer para herdar a vida 
eterna?’ 
(2) Jesus: (Pergunta 2) ‘Que diz a lei?’ 
(3) Doutor: (Resposta 2) ‘Amarás a Deus e a teu próximo.’ 
(4) Jesus: (Resposta 1) ‘Faze isto e viverás.’ 
Segundo tempo: Ele (o doutor da lei), desejando justificar-se, disse: 
(5) Doutor: (Pergunta 3) ‘Quem é o meu próximo?’ 
(6) Jesus: (Pergunta 4) ‘Um certo homem descia de Jerusalém...’ 
          ‘Qual destes três se tornou o próximo?’ 
(7) Doutor: (Resposta a 4) ‘Aquele que demonstrou misericórdia 
para com ele.’ 
(8) Jesus: (Resposta a 3) ‘Vai e continua fazendo da mesma forma.’ 
(BAILEY, 1985, p 76). 

 



Nesse sentido, entendo que por haver em todo instante um redirecionamento 

enunciativo – ao invés de responder à proposição do doutor da lei, Jesus lança outra 

pergunta –, o estilo da parábola configura-se na relação assimétrica - o não previsto pelo 

interlocutor. O locutor na abertura do diálogo propõe uma relação simétrica, mas o 

alocutário coloca-se assimetricamente.  Nessa relação, é na narrativa que a tensão 

instaura-se entre Jesus e seus ouvintes: “Muitas vezes o seu auditório é composto de 

seus inimigos teológicos, e desta forma um conflito intenso é a tônica da 

representação.” (BAILEY, 1985, p. 16). Mas, Jesus foi abordado pelo doutor da lei com 

uma interrogação tendenciosa, no entanto, ao invés de cair na armadilha de levantar 

uma controvérsia, o narrador de Nazaré suscitou a sua resposta vinda do próprio 

interrogador. No primeiro momento, a solução é mais direta, no diálogo que antecede a 

narração da parábola: 

Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, Jesus lhe perguntou: Que 

está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor, 

teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e 

de todo o teu entendimento; amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, 

Jesus lhe disse: Respondeste corretamente; faze isto e viverás (LUCAS 10: 

25-28). 

 Mas, como o confronto inicial do doutor da lei não operou como previsto, ou 

seja, ele não foi “persuadido” com uma perspectiva que extrapolasse o que ele mesmo já 

considerava, lança uma réplica: “Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: 

Quem é o meu próximo?’” (Lucas 10. 29). A tréplica de Jesus, por sua vez, advém 

através da contação da parábola e depois, outra pergunta com a qual ele indica a moral 

da história: 

Jesus prosseguiu, dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e 

veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e 

lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semimorto. 

Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, 

passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, 

vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu 

caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, 

pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho; e, colocando-o sobre o 

seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia 

seguinte, tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida 

deste homem, e, se alguma coisa gastares a mais, eu to indenizarei quando 

voltar. Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas 

mãos dos salteadores? (Lucas 10. 30-36). 

 

 Nessa parábola, a representação da personagem, por exemplo, traz à tona as 

questões sociais e raciais nas quais os judeus estavam inseridos e pelas quais o 



preconceito era atestado.  Mas, ao ser confrontado com uma narrativa literária, aquele 

judeu que interrogou Jesus, pode aludir às suas velhas raízes preconceituosas através 

das personagens representadas como um viajante possivelmente judeu e um homem 

misericordioso “porém samaritano”. O discurso é estabelecido pela relação entre os 

interlocutores, pois o diálogo entre eles motivou a própria configuração narrativa e os 

sentidos por ela aludidos.  

Diante do exposto, observei que as narrativas jesuânicas quebram paradigmas, 

aludem a costumes da época e põem em cheque as concepções enraizadas em seus 

interlocutores. As suas personagens, bem como outros elementos narrativos, 

representando os vários tipos sociais, entre vínculos religiosos, raciais, são os elementos 

da forma composicional da parábola jesuânica. Considerando as estratégias textuais, as 

relações assimétricas entre o ouvinte e o orador, na constituição discursiva de O bom 

samaritano, notei a nuance estilística empregada na narrativa literária. A parábola 

jesuânica analisada traduz o estilo de uma narrativa configurado na tensão discursiva do 

diálogo. Ademais, usa recursos linguísticos e elementos literários presentes na cultura 

oriental judaica, como características de um espaço e de personalidades da época, na 

formação de uma linguagem que se aproxima do interlocutor, no caso da parábola 

supramencionada, os estudiosos e líderes do judaísmo.  

A abordagem sob a perspectiva bakhtiniana da parábola jesuânica, indicia que 

esse gênero requer a participação do outro na construção dos sentidos da narrativa, 

objetivando mudança, uma atitude diferente de seu ouvinte, posto que é ato de 

linguagem, e como tal, visa a uma atitude responsiva. Portanto, a linguagem literária 

está vinculada aos aspectos culturais de um povo, e pode ser um dos melhores recursos 

para persuadir, ou, comunicar princípios e verdades, os quais, no caso do corpus 

utilizado, são morais/espirituais para um interlocutor específico.  
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