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INTRODUÇÃO
As muitas traduções da Bíblia Hebraica em língua portuguesa são
realizações notáveis. No entanto, nada substitui ler a Bíblia hebraica HP
KHEUDLFR. Em seu livro +HEUHZ7KH(WHUQDO/DQJXDJH, Wm. Chomsky cita
o historiador e orientalista Ernest Renan:
8PDDOMDYDFKHLDGHÀHFKDVGHDoRXPFDERGHIRUWHWRUomRXPWURPSHWHGH
latão que invade o ar com duas ou três notas agudas – esta é a língua hebraica [...]
não são muitas as letras de seus livros, mas são letras de fogo. Uma língua desse
tipo não foi feita para dizer muito, mas o que ela diz foi forjado numa bigorna.
É usada para lançar ondas de ira e gritos de fúria contra os abusos do mundo,
para invocar os quatro ventos do céu para atacar as fortalezas do mal. Como a
corneta de júbilo do santuário, ela não se presta ao uso profano, mas entoará as
notas da guerra santa contra a injustiça e do chamado para as grandes assembleias; terá o som do regozijo e o som do terror; será a trombeta do juízo.

Este volume é um curso de hebraico bíblico de um ano de duração, que
exige mais ou menos 300 horas de estudo. O aluno aprenderá o alfabeto
hebraico, os fundamentos da pronúncia hebraica e mais ou menos 400 das
palavras mais comuns da Bíblia Hebraica. Ao completar o curso, o aluno
terá lido aproximadamente mil versículos do texto bíblico.

A lógica deste livro
Já existem muitas gramáticas do hebraico bíblico cuidadosamente elaboradas, algumas bastante novas e de fácil uso, mas existem várias razões pelas
quais precisamos de uma abordagem nova. Em primeiro lugar, os textos existentes se concentram em ensinar apenas as partes e os elementos da língua no
nível da cláusula ou de suas partes. Permanece um mistério como as partes
funcionam dentro de um sistema num contexto mais amplo, como, por exemSORQXPDKLVWyULDEtEOLFD3RURXWURODGRRVOLQJXLVWDVPRGHUQRVDSHVTXLVD
bíblica assistida por computador e a experiência adquirida com a tradução da
Bíblia para centenas de línguas do mundo têm colaborado para nos oferecer
novos modelos poderosos e perceptivos para descrever o hebraico bíblico.
Aprendemos que as escolhas de um autor nos níveis da palavra, da frase, da
FOiXVXOD H GD RUDomR VmR LQÀXHQFLDGDV GH PRGR VLVWHPiWLFR SHOR FRQWH[WR
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mais amplo. Em outras palavras, um autor guia e orienta seu leitor ao longo
de seu texto por meio de sinais gramaticais. Neste curso, estudaremos esses
sinais, referindo-nos ao nosso estudo como análise do discurso.
Nenhuma gramática de ensino antes desta incorporou a obra dos muitos
analistas de discurso da Bíblia Hebraica desde a obra fundamental de F. I.
Andersen na década de 1970, 7KH+HEUHZ9HUEOHVV&ODXVHLQWKH3HQWDWHXFK(Nova York: Abingdon). Meu objetivo sincero é ajudar as pessoas a
entenderem a Palavra de Deus com maior riqueza e intimidade. Para mim, a
abordagem analítica discursiva à Bíblia Hebraica é a ferramenta gramatical
mais poderosa para alcançar essa intimidade. Portanto, este livro foi escrito
para ensinar o poder exegético da análise do discurso desde o início.1
A segunda razão pela qual este curso se faz necessário é que o estudo do
hebraico bíblico precisa ser mais relevante para o estudante da Bíblia de hoje.
Como já mencionei, temos numerosas traduções excelentes, concordâncias
H[DXVWLYDV FRP Op[LFRV FRGL¿FDGRV QXPHULFDPHQWH H SRGHURVRVVRIWZDUHV
de estudo bíblico. Será que um único ano de estudo do hebraico bíblico
pode valer o esforço? Com tantos recursos de estudo bíblico úteis disponíYHLVFHUWDPHQWHQmRH[LVWHTXDOTXHUQHFHVVLGDGHSDUDDPDLRULDGHQyVGH
1
Vários hebraístas da década de 1990 têm requerido a inclusão da análise do discurso já no início
dos estudos do hebraico bíblico, entre eles Dawson, 7H[W/LQJXLVWLFVDQG%LEOLFDO+HEUHZ 6KH൶HOG
6KH൶HOG$FDGHPLF3UHVV S³1RHQWDQWRpHYLGHQWHTXHREHQHItFLRPDLVLPHGLDWR±H
talvez, maior – da pesquisa linguístico-textual será para os alunos e professores da língua. Assim como
YHUL¿FDUDVFDUWDVQXPMRJRSDUDGHWHUPLQDUVHDOJXPDFDUWDHVWiIDOWDQGRpPXLWRPDLVIiFLOVHDVFDUtas estiverem organizadas em ordem numérica ou em naipes, aprender (e, portanto, ensinar) TXDOTXHU
língua também é muito mais simples se suas formas estiverem sistematizadas – ainda mais quando se
WUDWDGHXPDOtQJXDPRUWD6HRVLVWHPDGHWLSRVWH[WXDLV QmRHVWRXIDODQGRGRVSDUkPHWURVWHyULFRV
mas da simples existência desses tipos textuais) e suas formas principais associadas fosse apresentado
DRVDOXQRVLVVRGHXPDVyYH]GDULDDRDOXQRXPDIHUUDPHQWDSDUDFRPHoDUDFODVVL¿FDUDVYiULDV
distribuições e funções do verbo hebraico”. E igualmente Longacre: “[...] a análise do discurso emerge
não como opção ou como luxo para o aluno sério de uma língua, mas como necessidade” (citado em
Waltke e O’Connor, $Q,QWURGXFWLRQWR%LEOLFDO+HEUHZ6\QWD[[Winona Lake: Eisenbrauns, 1990], p.
53). E também -RVHSK$6WRU\RI'LYLQH3URYLGHQFH$7H[W7KHRUHWLFDODQG7H[WOLQJXLVWLF$QDO\VLVRI
*HQHVLVDQG(Winona Lake: Eisenbrauns, 1989), p. 42: “O todo legisla as partes, enquanto,
de outro lado, um estudo das partes é necessário para a compreensão do todo”. E ainda van der Merwe,
“From Paradigms to Texts. New Horizons and New Tools for Interpreting the Old Testament”, -RXUQDO
RI1RUWKZHVW6HPLWLF/DQJXDJHVS³3DUHFHTXHQRVDQWLJRVHyWLPRVGLDVRVHVWXGLRVRV
judaicos sabiam relativamente muito sobre a gramática do hebraico bíblico e como ela era usada na
FRPXQLFDomR QR$7$ VHSDUDomR GR HVWXGR H HQVLQR GD JUDPiWLFD GR KHEUDLFR EtEOLFR GD UHWyULFD
concentrando-se nas formas da língua resultou, infelizmente, numa imagem muito reduzida daquilo que
constitui um conhecimento do hebraico bíblico. Uma virada recente no estudo da linguagem da mensagem de comunicação para o recipiente da comunicação chama atenção para todo o escopo das variáveis
envolvidas no processo de comunicação. Além de revelar o quão pouco sabemos sobre o hebraico
EtEOLFRGHVWDFDWDPEpPDVGH¿FLrQFLDVGRHQVLQRGDOtQJXDEDVHDGRQRPpWRGRµJUDPiWLFDHWUDGXomR¶
Apesar de sabermos relativamente pouco sobre a pragmática do hebraico bíblico, tenho a convicção de
TXHVXDLQWURGXomRQRVFXUVRVLQWURGXWyULRVQmRSRGHPDLVVHUDGLDGD´

Hebraico Biblico.indd 10

24/01/2019 15:26:21

INTRODUÇÃO

11

meramente traduzir a Bíblia mais uma vez. No entanto, é exatamente isso
que a maioria dos cursos de primeiro ano de hebraico bíblico está ensinando.
O aluno aprende que, se ele conseguir traduzir a Bíblia Hebraica de modo
a se parecer com a $OPHLGD5HYLVWDH$WXDOL]DGDele foi bem-sucedido. O
DOXQRFRQWHPSRUkQHRVDEHTXHpPXLWRPDLVH¿FLHQWHVLPSOHVPHQWHFRPprar a versão $OPHLGD5HYLVWDH$WXDOL]DGD da Bíblia e um bom programa
de computador para o estudo bíblico. Além disso, os cursos de primeiro ano
são tradicionalmente desenvolvidos como se fossem nada mais do que um
pré-requisito para os cursos de hebraico bíblico II e III. No entanto, alunos
que fazem apenas um ou dois anos de hebraico bíblico costumam esquecer
rapidamente quase tudo daquilo em que investiram tanto esforço. Por isso, o
objetivo deste volume é ensinar, da primeira à quinquagésima lição, nuanças
UHSOHWDVGHVLJQL¿FDGRHVSHFLDOPHQWHDTXHODVUHODFLRQDGDVjDQiOLVHGRGLVcurso do hebraico bíblico inacessíveis por meio das traduções na nossa língua. Este curso busca ressaltar o valor de ler a Bíblia Hebraica em hebraico.
Mesmo não querendo, de forma alguma, desencorajar anos adicionais de
estudos do hebraico, este curso procura ensinar algumas sutilezas da prosa
bíblica que o aluno possa lembrar e usar durante toda sua vida de estudos
EtEOLFRVPHVPRTXHQmRGrFRQWLQXDomRDRHVWXGRIRUPDODSyVXPDQR
A terceira razão pela qual este livro é necessário é oferecer um curso
que possa ser usado com RXVHP a ajuda de um instrutor. É claro, a melhor
PDQHLUDGHXVDUHVWHRXTXDOTXHURXWUROLYURpGH¿QLWLYDPHQWHID]rORQD
sala de aula com um instrutor, mas, muitas vezes, isso é impossível. Existem relativamente poucas faculdades e universidades no Brasil que ensinam
o hebraico bíblico. Supõe-se que muitos daqueles que estariam interessados
em aprender o hebraico bíblico não conseguem acessar essas instituições de
modo conveniente. Sinagogas ou aulas de hebraico bíblico nas igrejas também são inexistentes em muitas comunidades. Por isso, este livro foi escrito
para o estudo independente. Sua abordagem é interativa e insere o aluno e
o texto num tipo de diálogo contínuo na forma de um livro de exercícios.
O livro faz revisões constantes e tenta antecipar-se às perguntas do aluno
remetendo-o constantemente a lições anteriores.

A organização deste livro
As seguintes diretrizes de ensino controlam a organização deste livro:
1. Ensinar primeiro o mais necessário.
2. Usar o texto da Bíblia Hebraica como base de cada lição.
3. Ensinar a análise do discurso desde o início.
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No que diz respeito a ensinar primeiro o mais necessário: Ao atribuir
uma prioridade maior ao vocabulário e às construções gramaticais que
realmente ocorrem com maior frequência no texto bíblico, o aluno fará os
maiores progressos possíveis de maneira supreendentemente rápida. RepeWLQGRXPSRQWRMiPHQFLRQDGRDFLPDPXLWRVDOXQRVGRKHEUDLFREtEOLFRVy
podem investir um ano no estudo da língua. Por isso, este livro foi desenvolvido para ensinar em um ano as informações mais úteis sobre o hebraico
bíblico, dentro da medida do possível deste período. Ele não tenta transmitir
tudo que se possa saber sobre o hebraico. No entanto, não há necessidade de
esperar até o segundo ou terceiro ano de estudos para começar a aprender
alguns fundamentos da exegese da Bíblia Hebraica.
No que diz respeito ao compromisso de usar apenas textos bíblicos: Esse
compromisso garante a relevância das lições e a certeza do aluno de que
HOHHVWiDYDQoDQGR8PYHUVtFXOREtEOLFRHVSHFt¿FRJHUDRVFRQFHLWRVTXH
VHUmRWUDWDGRVHPFDGDOLomR$PHPRUL]DomRGHWDEHODVHSDUDGLJPDVVy
RFRUUH D SDUWLU GR VHJXQGR PyGXOR GR FXUVR (VWH DXWRU QmR DFUHGLWD QD
necessidade de o aluno conhecer todos os paradigmas gramaticais antes
de poder se deleitar com textos reais. Na verdade, o objetivo deste curso
é envolver o aluno o máximo possível com o texto real. O aprendizado
GRKHEUDLFRQmRpFRQVLGHUDGRXP¿PHPVLPHVPR2HVWXGRGDOtQJXDp
sempre visto como um meio para maior compreensão da Bíblia.
3RU¿PHHVWHpRSRQWRPDLVLPSRUWDQWH1RTXHGL]UHVSHLWRjHVFROKD
GDDQiOLVHGRGLVFXUVRFRPRIXQGDPHQWRWHyULFR8PGLVFXUVRpXPWH[WR
um grupo de expressões vinculadas umas às outras desde um início até um
¿PGHPRGRTXHGHVHQYROYHPXPDLGHLDGHPRGRRUGHQDGR8PDKLVWyria, um cântico, uma tese, uma palestra inaugural, uma carta amável são,
todos eles, textos ou discursos. Como mencionado acima, recentemente
os linguistas tiveram a oportunidade de estudar centenas de línguas vivas
DRUHGRUGRPXQGRQmRVyQRQtYHOGDSDODYUDIUDVHHFOiXVXODPDVQR
nível do discurso. Os linguistas perceberam que os usuários de uma língua
sinalizam ao público o que estão fazendo em seus discursos por meio das
construções gramaticais que usam. Por exemplo, quando os escritores conWDPXPDKLVWyULDHOHVLQGLFDPXPDHVWUXWXUDGHKLVWyULDDTXLORTXHOKHV
importa mais ou menos, como os eventos estão relacionados, o que ocupa
o primeiro plano e o que está no segundo plano, quando a tensão alcança
seu auge e assim em diante – e tudo isso por meio de sinais linguísticos.
Devido, em grande parte, a organizações como o 6XPPHU,QVWLWXWHRI/LQJXLVWLFV e ao seu esforço de traduzir a Bíblia para as línguas de centenas de

Hebraico Biblico.indd 12

24/01/2019 15:26:21

INTRODUÇÃO

13

povos indígenas no mundo inteiro, a abordagem pragmática da análise do
GLVFXUVRGHPRQVWURXVHUXPIXQGDPHQWRWHyULFRH[WUHPDPHQWHUiSLGRHH¿ciente para aprender uma língua. Visto que não há razão para acreditar que
o hebraico bíblico se comportaria diferentemente de qualquer língua viva,
procuramos aproveitar a vantagem da análise do discurso no nosso estudo
do hebraico bíblico.
A impressão pode ser de que um aluno que está apenas começando o
esforço árduo de aprender uma língua nova já precisa suportar um peso
VX¿FLHQWHPHQWHJUDQGHWHQWDQGRDSUHQGHUDOtQJXDQRQtYHOGDVFOiXVXODV
ou num nível inferior a este. Pode parecer que acrescentar questões disFXUVLYDV VXSHULRUHV VLJQL¿FD VREUHFDUUHJDU R FXUUtFXOR 3HOR FRQWUiULR R
acréscimo de questões discursivas organiza e sistematiza a apresentação do
PDWHULDOLQWURGXWyULRSRUPHLRGHXPVLVWHPDTXHpLQHUHQWHjOLQJXDDVHU
DSUHQGLGD, e, na verdade, isso já faz parte da experiência do aluno com o
funcionamento da língua. Já que o sistema usado para organizar o material
é inerente à língua e familiar ao aluno, o estudante é capaz de absorver
informações em maior quantidade e com maior facilidade.

$OJXQVSRQWRVSDUD¿QDOL]DU
A ênfase deste livro QmR será escrever e falar o hebraico. Sugiro fortemente que aqueles que queiram aprender o hebraico moderno e conversacional procurem outro material mais adequado. Uma capacidade de pronúncia segura e automática do hebraico é muito importante para poder ler e
desfrutar a Bíblia Hebraica. Caso contrário, o aluno estará tão preocupado
com a pronúncia do texto que isso afetará sua compreensão. No entanto,
uma ênfase excessiva numa pronúncia perfeita ou “nativa” também não é
necessária. O livro não encoraja uma pronúncia desleixada ou descuidada
do hebraico, mas também não dá à pronúncia a ênfase que seria apropriada
num curso de hebraico conversacional.
Normalmente, uma gramática de primeiro ano não vem com notas de
rodapé, e mesmo que esta não tenha anotações tão extensas quanto uma tese
de dissertação, existem numerosas anotações que remetem à literatura que
discutem o tema em questão. Essas notas não se dirigem em primeiro lugar
ao aluno do primeiro ano, que facilmente pode ignorá-las sem comprometer seus estudos. Elas são primariamente para o benefício de instrutores que
queiram usar este livro, mas que ainda não se familiarizaram com alguns dos
estudos mais recentes. Além disso, podem ser úteis para o aluno que encerrou
este curso e pretende dar continuação aos seus estudos. As notas podem ser
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úteis também para alguém que já tem alguns conhecimentos em hebraico,
mas deseja aprender mais sobre a análise do discurso da Bíblia Hebraica.
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Material exigido para este curso
Além deste texto, o aluno precisará de uma Bíblia Hebraica com pontuação massorética, preferivelmente a %LEOLD +HEUDLFD 6WXWWJDUWHQVLD e
um bom léxico hebraico-português para a Bíblia Hebraica (para alunos
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+HEUHZ(QJOLVK /H[LFRQ [Peabody: Hendrikson, 1979). Ambos os livros
podem ser adquiridos por meio da Eisenbrauns, Inc. (telefone: 1-219-2692011, e-mail: orders@eisenbrauns.com) dentre outros fornecedores.
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Uma breve história
Se um iniciante em hebraico contemplar qualquer página da Bíblia
hebraica, é provável que ele não veja uma única coisa que lhe pareça famiOLDU(PGHFRUUrQFLDGLVVRRGHVD¿RGHDSHQDVDSUHQGHURDOIDEHWRKHEUDLFR
já o assusta. E tem também a questão da leitura do hebraico, que é feita da
direita para a esquerda. Muitos alunos perguntam: “Por que o hebraico funciona na direção errada?” Se levarmos em conta que o hebraico foi escrito
da direita para a esquerda milhares de anos antes de o rei D. Dinis escrever
“$LÀRUHVDLÀRUHVGRYHUGHSLQRVHVDEHGHVQRYDVGRPHXDPLJRai Deus,
e u é” na Idade Média, qual é a língua que tem algo de estranho nela?
Na verdade, um aluno que não conheça a fonética hebraica e inglesa,
todo o resto permanecendo igual, muito provavelmente preferiria aprender
o hebraico. Diferentemente do inglês, toda pronúncia hebraica faz sentido
e funciona de acordo com um conjunto de regras relativamente modesto.
Nada do que ocorre constantemente no inglês acontece no hebraico: por
exemplo, a pronúncia diferente da letra “o” em palavras como ORYHe URYH.
Ou, para citar o exemplo clássico: sete pronúncias diferentes para a mesma
sequência de letras, -RXJK-, como em URXJKWKRXJKERXJKRXJKWWKURXJK
FRXJK e, sim, até KLFFRXJK
Originalmente, a Bíblia hebraica foi escrita num alfabeto diferente
daquele que você aprenderá aqui. Os escribas começaram a usar o alfabeto
aramaico “quadrado”, empregado hoje na Bíblia hebraica, apenas a partir
do exílio babilônico no século 5 ou 6 a.C. Originalmente, a Bíblia hebraica
foi escrita apenas com consoantes, ou seja, sem vogais. Muitos estudiosos
acreditam que, ao longo do tempo, algumas consoantes começaram a exercer uma função dupla de vogais, que então eram acrescentadas ao texto para
ajudar na pronúncia e para esclarecer o texto. Talvez você se pergunte como
alguém conseguiria entender uma língua escrita sem vogais. Você consegue
ler esta oração sem qualquer problema?
Vms ndr n lg mnh.
2³Q´VLJQL¿FDQDou no? Você verá que o mesmo tipo de interpretação precisa ser feito com frequência no hebraico. Talvez você queira
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saber também que a maior parte do hebraico moderno é escrita com o
mínimo de vogais.
No entanto, nos séculos 10 e 11 d.C., estudiosos judeus chamados massoretas acrescentaram marcas ao texto da Bíblia hebraica que não alterasse
o texto consonantal, mas que auxiliasse na pronúncia exata dele. O resultado foi um sistema de pontos, traços e outros símbolos inseridos acima,
abaixo e entre as consoantes.
DEFINIÇÃO: O sistema de pontos, traços e outros marcadores acrescentados ao texto de consoantes é chamado de niqqud do texto – sinais diacríticos. O QLTTXG consiste em duas
partes, os marcadores de vogais e um sistema de acentuação.
Neste curso, você investirá muito tempo no aprendizado e no emprego
dos marcadores de vogais e muito menos tempo no sistema de acentuação.

As consoantes
Você aprenderá mais sobre o QLTTXG em breve, mas comecemos por
onde começou também a Bíblia hebraica, com as consoantes. À medida
que você for aprender cada letra do alfabeto e, mais adiante, os símbolos
para cada vogal, você terá que associar duas coisas a cada símbolo, da
mesma forma como você fez na educação infantil, quando recitou: “B é o
/b/ em EROD” Evidentemente, você precisa aprender o nome de cada símbolo para que, mais tarde, possamos nos referir às letras nas lições deste
livro. Aprender os nomes dos símbolos nos fornece o jargão linguístico
que precisamos na nossa instrução. Muito mais importante, porém, é que
você aprenda o som produzido por cada símbolo. Apesar de não estudarmos o hebraico moderno, este curso usará a pronúncia que se ouve normalmente no Israel moderno e que, provavelmente, é o dialeto mais fácil
de se aprender, o VHIDUGL. Provavelmente, sua habilidade de pronunciar o
alfabeto hebraico não será automática antes de chegar à primeira lição,
mas isso não é um problema. Mas, em algum momento, você terá que
DGTXLULUHVVHDXWRPDWLVPRVHYRFrQmRTXLVHU¿FDU³SHQVDQGR´RWHPSR
todo em como pronunciar o conteúdo da Bíblia hebraica e se quiser se
concentrar na compreensão do texto. Se você se der ao trabalho de pronunciar todos os versículos, exercícios e exemplos hebraicos fornecidos
neste texto, você deve adquirir essa pronúncia automática do hebraico
DWpR¿QDOGHVWHFXUVR
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AS CONSOANTES
Letra

Nome

Som

Letra

Nome

Som

a

Alef

Mudo

l ou L

Lamed

/l/

B

Bet

/b/

m M ou
< ¿QDO

Mem

/m/

b

Bet

/v/

n N ou
/ ¿QDO

Nun

/n/

g ou G

Guímel

/g/

s ou S

Samech

/s/

d ou D

Dalet

/d/

u

Ayin

Mudo

h

Hê

/R/ como
em rato

P

Pê

/p/

w ou W

Vav

/v/

p ou
[ ¿QDO

Pê

/f/

z ou Z

Zayin

/z/

x X ou
J ¿QDO

Tsadê

/ts/

j

Chet

/ch/
como em
Bach

q ou Q

Qof

/k/

f ou F

Tet

/t/

r

Resh

/r/ como
em ar

y ou Y

Yod

/y/

c ou C

Sin

/s/

K ou
I= ¿QDO

Caf

/k/

v ou V

Shin

/ch/
como em
chiado

Caf

/ch/
como em
Bach

t ou T

Tav

/t/

k ou
E ¿QDO

Observações:
1. A maioria das letras tem sons que correspondem perfeitamente aos
sons do alfabeto português, como mostra a tabela acima.
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2. Acredita-se que, originalmente, o DOHI [a] e o D\LQ [u] tenham representado um som de parada gutural. No entanto, seguindo a prática
PRGHUQDQyVRVWUDWDUHPRVFRPRHVVHQFLDOPHQWHPXGRV9HUHPRV
que ambas as letras podem vir acompanhadas de uma vogal, caso em
que a consoante continua silenciosa, mas a vogal é pronunciada.
 &LQFROHWUDVWrPIRUPDV¿QDLV±FDIPHPQXQSr e WVDGr. As forPDV ¿QDLV Vy VmR XVDGDV TXDQGR HVVDV OHWUDV RFRUUHP QR ¿QDO GD
palavra. Caso contrário, a forma regular é usada. Lembre-se de que
o hebraico é lido da direita para a esquerda quando ler as palavras
KHEUDLFDV DEDL[R FRPR H[HPSORV GH OHWUDV UHJXODUHV H ¿QDLV DV
vogais foram excluídas):

hm (PHP regular)
hmv (PHP regular)
<v IRUPD¿QDOGRPHP)
qdx (WVDGr regular)
axm (WVDGr regular)
Jra IRUPD¿QDOGRWVDGr)
4. Muitas das letras podem receber um ponto, chamado daguesh mas
apenas em alguns poucos casos o GDJXHVK tem um efeito sobre a pronúncia da letra no hebraico moderno. As pronúncias afetadas ocorrem nas letras EHW, [B vs. b], FDI [K vs. k] e Sr [P vs. p]. A presença
ou ausência do GDJXHVK no hebraico moderno não afeta a pronúncia
das outras letras que podem receber o GDJXHVK.
5. Existem várias letras, chamadas letras guturais, que nunca ou apenas raramente podem receber o GDJXHVK. Estas incluem as letras DOHI
[a], Kr [h], FKHW [j] e D\LQ [u]. Tecnicamente, UHVK [r] não é uma
letra gutural, mas age essencialmente como se fosse uma no que
diz respeito à sua recusa de aceitar um GDJXHVK. Mais adiante, você
aprenderá que a recusa dessas letras de aceitar o GDJXHVK tem alguns
efeitos importantes sobre uma palavra.
6. Um som em hebraico que não temos em português é o som das letras
FKHW [j] e FDI (sem o GDJXHVK) [kRXDIRUPD¿QDO E]. O som, simbolizado neste livro por /ch/, é produzido formando a boca de modo
semelhante ao que fazemos quando produzimos o som de k e então
soprando de modo que o ar passe pela língua no fundo da boca. É
semelhante ao FKalemão em %DFK
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7. Algumas das letras hebraicas produzem sons que temos em português, mas que são representados por dígrafos em português. São estas
o WVDGr [x X ou J], pronunciado como o WVem WVXQDPL, e o sKLQ [v
ou V@FXMDSURQ~QFLDp[RXVKPDVDTXLFRPRHPµFKLDGR¶

As vogais
O QLTTXG, como você se lembrará, são marcadores de vogais e acentos
acrescentados pelos massoretas ao texto original de consoantes. Abaixo, a
tabela com o QLTTXG das vogais. Cada um dos marcadores de vogais é apresentado com um DOHI [a], de modo que você consiga ver como os marcadores de vogais se localizam espacialmente em relação às consoantes.
AS VOGAIS
Niqqud
(com um alef )
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Nome

Som

TDPHWV

/a/ como em árvore

SDWDFK

/a/ como em árvore

a*
a^
ya@
a@
a#
a$
ya!

VHUH(plena)

/ei/ como em TXHLMR

VHUH(defectiva)

/ei/ como em TXHLMR

VHJRO

/é/ como em SHGUD

FKDWHIVHJRO

/é/ como em SHGUD

FKLUHT(plena)

/i/ como em LOKD

a!

FKLUHT(defectiva)

/i/ como em PLQDou
/I/ como em DQLPDO

oa
a)
a*
a(
Wa
a%
a=
a=
a&

FKROHP(plena)

/ou/ como em WRXUR

FKROHP(defectiva)

/ou/ como em WRXUR

TDPHWVNKDWXI

yFRPRHPROKRV

FKDWHITDPHWV

yFRPRHPROKRV

VKXUHT

/u/ como em XYD

TLEEXWV

/u/ como em XYD

VKHZDPXGR

Mudo

VKHZDYRFDO

/é/ curto como em FHJR

FKDWHISDWDFK

/a/ como em árvore

24/01/2019 15:26:22
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Observações:
1. Vários marcadores de vogais podem produzir o mesmo som. Muitas
vezes, isso nada mais é do que SOHQDDOWHUQDWLYRTXHVLJQL¿FDVROHtração FRPSOHWD, em oposição à GHIHFWLYD TXH VLJQL¿FD VROHWUDomR
DEUHYLDGDdo mesmo som. Observe que o mesmo símbolo [ *] é, às
vezes, pronunciado como /a/ e, às vezes, como /o/. A pronúncia desse
VtPERORpGHWHUPLQDGDSRUXPDUHJUDFRQ¿iYHOTXHYRFrDSUHQGHUi
na lição 3.
2. Duas letras que você já conheceu como consoantes, o YDY [w] e o \RG
[y], também podem ser usadas como vogais. Em breve, você verá que
o uso desses símbolos não é ambíguo. Se, por exemplo, o símbolo W
representa /v/ ou /u/ em determinada palavra hebraica é determinado
SRUUHJUDVFRPSOHWDPHQWHFRQ¿iYHLV
3. Os marcadores FKDWHIVHJRO[ $ ], FKDWHITDPHWV[ ]( e FKDWHISDWDFK [ ]&
são, muitas vezes, chamados coletivamente como VKHZDVFRPSRVWRV.
Eles produzem os mesmos sons como suas contrapartes, as vogais
VHJRO[ #], TDPHWV [ *] e SDWDFK [ ^@VyTXHPDLVFXUWRV

Sílabas abertas
$UHJUDEiVLFDGDRUWRJUD¿DKHEUDLFDpTXHFDGDFRQVRDQWHFRPDH[FHção da última, numa palavra ou as letras DOHI [a] e D\LQ [u] precisam vir
acompanhadas por alguma vogal. Ao pronunciar o texto, o leitor procede
da direita para a esquerda, uma consoante com sua vogal, uma consoante
com sua vogal.
Uma sílaba aberta é uma sílaba que termina com o som de uma vogal.
Pronuncie as seguintes sílabas abertas (cada TDPHWV [ *] é um TDPHWVregular, pronunciado como /a/).

WF of w@
B* B^ n]
WY Wy oy
ys@ s* S^

yw@ w` w~ yh@ h@ h# z# z@ yz@ j# yj@ j@ D` d~ yG! g* g^ yB!
N~ n~ M% m% yM! ym! M! l# l% l! yl! k) Wk ok oK K) y)
oF Wq oq q^~ x) ox X* X^ x* oP P) Wp op yp@ P! s#
s^ N% n% n` t% WT T! t! v! WV Wv ov oc yc@ yc! c*
C^ c^ r% or r) r^ r` Q* Q) oT T) t* T* T^ t^

Lembre-se de que as letras DOHI [a] e D\LQ [u@VmRVLOHQFLRVDVSRUVLVyV
No entanto, elas podem vir acompanhadas de uma vogal que é pronunciada.
Além disso, algumas palavras têm um DOHIou D\LQ sem vogal, e assim as
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duas consoantes silenciosas se fazem presentes sem qualquer valor de pronúncia. Nesses casos, ainda assim essas letras fornecem uma informação
LPSRUWDQWH SDUD R VLJQL¿FDGR GD SDODYUD 3URQXQFLH DV VHJXLQWHV VtODEDV
abertas com um DOHIou D\LQ:

uD~ uG* uG^ aB^ aB* yu! yu@ Wu ou u) u! u^ u* Wa oa a@ ya@
ya! a# a^ a* aWl ul* uz% a*z az* aj@ ayj@ ayj! aWh uh# aw*
ap* uP^ aP* aw} aoD uD` ax* ax@ an) an` aN` un` aM* um* aol
Sílabas fechadas
Sílabas fechadas são aquelas que terminam com o som de uma consoante, ao contrário das sílabas abertas que você conheceu acima e que
terminam com uma vogal. Diferentemente das sílabas abertas, que, muitas
vezes, contêm apenas uma consoante, as sílabas fechadas costumam conter
um mínimo de duas consoantes, uma que inicia a sílaba e outra que a
encerra. Pronunciar as sílabas fechadas lhe dará uma oportunidade de praWLFDUDVIRUPDV¿QDLVGDVOHWUDVSRUWDQWR¿TXHDWHQWRjVIRUPDV¿QDLVGDV
letras FDI [E], PHP [<], QXQ [/], Sr[[] e WVDGr [J]. Pronuncie as seguintes
sílabas fechadas:

br~ zWB <B* <r` <r~ <D` dy` rD) <y) <oy ba* gj* <u! la# la^
la@ ta@ <v* taz) toa tWm lWm JWr JWP JWj vya! loq lK)
bof [ok [oa sWs [os /P# /ax) /m! /h@ /j@ /D~ El* El@ Ea^
Er~ Eq^ gD` ja* /B@ /yB@ /yB! <u^ <a! <g^ byr] /K@ du^ rc^ <v@ /G^
[a^ [K^ [F^ [j^ [T)
Palavras multissilábicas
Avançar para palavras multissilábicas é uma questão relativamente simples no caso da maioria das palavras. A sílaba tônica em palavras multissilábicas costuma ser a última sílaba da palavra. Esse padrão é tão prevalente
que você deve sempre pronunciar as palavras hebraicas neste texto com
ênfase na última sílaba, a não ser que você seja instruído a proceder diferentemente por um acento [ < ] neste livro. (O acento não aparece na seção
de “tarefas” deste livro).
Outro detalhe que precisamos aprender aqui é o que fazer com o Kr [h]
QR¿QDOGHXPDSDODYUD6HXPKr encerra uma palavra e não vem acompanhado de uma vogal, i.e., se o Kr encerra a última sílaba de uma palavra,
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ele é mudo. Por exemplo, na palavra hy`h*, o primeiro Kr é pronunciado /h/,
e o segundo é mudo. Por outro lado, o Kr que encerra uma palavra e que
possua uma vogal é pronunciado /h/, como na palavra h*yP!. Observe, mais
uma vez, a diferença:

hy`h*

h*yP!Ã

Ĺ
Kr¿QDO
sem vogal
QmR é pronunciado

Ĺ
Kr¿QDO
com vogal
é pronunciado

A única exceção à regra é quando o Kr tem um ponto dentro dele. O
ponto não é o GDJXHVK que você conheceu acima. É um ponto especial
chamado PDSSLT, que encontramos apenas no Kr ¿QDO 2 Kr com PDSSLTpSURQXQFLDGRFRPDVSLUDomRRXVRSURGHDUQR¿QDOGHXPDSDODYUD
Exercitaremos o PDSSLTapenas a partir da lição 19.4. Todas as sílabas nas
palavras abaixo são abertas, com a exceção da última sílaba que pode ser
aberta ou fechada. Pronuncie as seguintes palavras:

rv#a& ty]B^ <yn]P* rb*D` hc#u) hc*u* hc@u& hl*u) dj^a^ rm^a* rm^a) rm)a$
rm@a) h*c#Âu&T^ hm*d`a&h* hN}h! <yh!l)a$ Jr#a#Â bv^y` dj*a# jq^l* hV*a! hv#m)
dw]D` hL#a@Â El#m#Â El^m* /h@K) jl^v*
Shewa mudo e vocal
Discernir entre o VKHZDmudo e o VKHZD vocal pode ser difícil durante
algum tempo. Primeiro analisaremos o problema perguntando-nos por que
o VKHZDmudo é necessário. Como você se lembrará, cada consoante, com
a exceção ocasional de um DOHID\LQou da última letra numa palavra, precisa ser acompanhada por uma vogal. No entanto, rapidamente surgirá a
necessidade de fechar sílabas LQWHUQDV, ou seja, sílabas que não sejam as
últimas sílabas de uma palavra. No caso de uma sílaba interna fechada,
precisamos usar uma “vogal” silenciosa. Por exemplo: Veja a palavra ,VUDHO
em hebraico: la@r`c=y]
Vamos dividi-la em sílabas:

la@ / r` / c=y]
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A primeira sílaba é fechada porque termina com uma consoante, mas
DVUHJUDVGDRUWRJUD¿DKHEUDLFDEtEOLFDH[LJHPTXHRVLQ [c] seja acompanhado por uma vogal. Os estudiosos judeus que acrescentaram o QLTTXG
ao texto de consoantes usariam o VKHZD[ +] num caso assim. Basicamente,
visto que o VLQ fecha a sílaba interna, o VKHZDé mudo, e a sílaba é pronunciada /yis/.
As duas sílabas seguintes são mais fáceis: uma é uma sílaba aberta, pronunciada /ra/ e a última é fechada, pronunciada /el/. Em conjunto, a palavra
inteira é pronunciada /yis-ra-EL/ (as maiúsculas serão utilizadas para mostrar a sílaba tônica).
Podemos solucionar o problema de distinguir entre um VKHZDmudo e
um VKHZDvocálico se o olharmos de outro ângulo e listarmos as ocasiões
em que o VKHZD precisa ser vocalizado.1 Lembre-se de que seu som é um
/e/ curto:
1. Quando o VKHZD ocorre sob a primeira letra de uma palavra, trata-se
de um VKHZDvocal, como em hd`Why+, que é pronunciado como três
sílabas abertas: hd` / Wh / y+
2. Quando ocorrem dois VKHZDVseguidos, o segundo precisa ser vocalizado (nesse caso, representa uma sílaba aberta com uma única consoante), como em Wrm=v=y], que contém um VKHZDmudo e um VKHZD
vocal. Mais uma vez, a palavra é pronunciada como três sílabas:

Wr



/

m=

Ĺ
vocal

/

v=y]

Ĺ
mudo

Ao pronunciar as seguintes palavras, observe como o TDPHWV[ *] é levemente suspenso no FDI¿QDO>;] em comparação com a posição do TDPHWV
nas outras letras:

<h*r`b=a*

<y]r~Ãx=m!

<y]l^Ãv*Wry+

hj*P*v=m!

hm)Ov=

yT!v=l!P=

Wrm=v=y]

Wum=v=y]

/u^m^Ãl=

rB@d~Y+w~

lf*q*w+

aOw+

1
Alguns gramáticos ensinam um terceiro caso em que o VKHZD é vocalizado, i.e., quando ele ocorre
DSyVXPDYRJDOORQJD TDPHWVVKXUHTFKLUHTVHUHou FKROHP). Nossa técnica se orientará mais pela
prática israelense moderna.
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hy`h*w+

rm)v=T!

yt!yr]B=

ar`q=T!

hy\j=y]

;T=v=a!

lau@m*v=y]w+

ar}m=m^

T=q=j*Ãx*

rr`G=

oTb=k*v=

T=r+m^Ãa*w+

;a#Ãr+a^w+

T=d+l^Ãy`w+

WuG=p=y]

;l=q)

;n+j)G=

;p=Wvy+

Combinações de letras
Um último detalhe que discutiremos nesta breve introdução à pronúncia
são as combinações de letras cuja pronúncia não pode ser deduzida das
regras acima.
Combinação

y ^ como em yj^a*

/ai/ como em YDL

y * como em yn`d)a&

/ai/ como em YDL

wy * como em wyl*a@
h # como em ha#r)
y # como em hn`yc#Ãu*t@
yo como em yoG
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MÓDULO UM
O gênero da narrativa histórica
e o sistema de formas verbais

5ൾඌඎආඈ: Dois dos termos mais usados neste livro são GLVFXUVR e JrQHUR.
Lembre-se de que um discurso é um texto autocontido, longo ou curto, mas
XPWH[WRTXHWHPVHXSUySULRSODQRSURSyVLWRHVLJQL¿FDGR8PJrQHUR,
no sentido em que o usaremos aqui, é um WLSR de discurso. Já que este
livro possui metas modestas, apropriadas a um curso de hebraico bíblico
GHSULPHLURDQRYRFrQmRSUHFLVDUiDSUHQGHUWRGRVRVDVSHFWRVWHyULFRVH
estruturais interessantes, mas técnicos, que distinguem um gênero de outro.
Se estiver interessado, você pode aprender mais sobre a teoria por trás dessa
abordagem em *UDPPDU RI 'LVFRXUVH de Longacre (1983), ou na obra
GH RXWURV OLQJXLVWDV HVSHFLDOL]DGRV HP GLVFXUVR 3DUD RV QRVVRV SURSyVLtos, bastará distinguir um gênero do outro simplesmente com a ajuda de
dois aspectos: 1) a TAREFA GENÉRICA que um escritor/orador executa
ao usar o discurso, e 2) o conjunto de CONSTRUÇÕES GRAMATICAIS
que caracteriza o discurso.
GÊNERO = TAREFA + CONJUNTO DE CONSTRUÇÕES GRAMATICAIS

XPWLSRGHGLVFXUVR
O estudo da prosa do hebraico bíblico é um dos principais conceitos
organizacionais deste livro. Para obter uma impressão da direção que seguiremos, dê uma olhada na seguinte lista de gêneros que você conhecerá neste
curso e das tarefas que eles executam:

GÊNEROS E TAREFAS QUE EXECUTAM
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GÊNERO

TAREFA

1DUUDWLYDKLVWyULFD

&RQWDUXPDKLVWyULDVREUHRSDVVDGR

Narrativa profética

&RQWDUXPDKLVWyULDTXHVHSDVVD
no futuro

Discurso instrucional

Dizer como algo deve ser feito
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'LVFXUVRH[RUWDWyULR

,QÀXHQFLDUDFRQGXWDGHDOJXpP

Discurso procedural

Informar como um procedimento era
feito no passado

2 SULPHLUR PyGXOR VH GHGLFDUi j narrativa histórica, o gênero mais
comum na Bíblia Hebraica, responsável por aproximadamente 40% da
Bíblia Hebraica. Como mostramos na tabela acima, a tarefa da narrativa
KLVWyULFDpFRQWDUXPDKLVWyULDVREUHRSDVVDGR3RUWDQWRpRJrQHURGRPLnante desde Gênesis até 2Reis e em outros livros como Jonas e as Crônicas.
1HVWHPyGXORYRFrFRQKHFHUiRFRQMXQWRGHFRQVWUXo}HVJUDPDWLFDLVTXH
HQFRQWUDPRV QD QDUUDWLYD KLVWyULFD GD %tEOLD +HEUDLFD H DSUHQGHUi FRPR
HODVIXQFLRQDPSDUDFRQWDUXPDKLVWyULDGRSDVVDGRGRDXWRURUDGRU
Este é um modulo muito empolgante, pois é nele que os esforços de
seu estudo lhe darão o maior retorno. Você conhecerá a forma verbal mais
comum na Bíblia Hebraica, o wayyiqtol (pronunciado va-yic-TOL), usada
mais de 14 mil vezes. A forma verbal do ZD\\LTWRO funciona como a linha
principalGHXPDKLVWyULDEtEOLFDKHEUDLFDFRPRXPHVTXHOHWRDRTXDOR
UHVWRGDKLVWyULDVHDJDUUD2HTXLYDOHQWHGHVWDIXQomRGHOLQKDSULQFLSDOQD
QDUUDWLYDKLVWyULFDHPSRUWXJXrVpH[HFXWDGDSHORWHPSRYHUEDOGRSUHWpULWR
perfeito, por exemplo: GLVVH, como em: ('HXVGLVVH. Você aprenderá várias
RXWUDV IRUPDV YHUEDLV XVDGDV QD QDUUDWLYD KLVWyULFD TXH FRPR XP WRGR
chamaremos de formas verbais de linha secundária. As formas verbais
GHOLQKDVHFXQGiULDVHUYHPjOLQKDSULQFLSDOGDKLVWyULDIRUQHFHQGRGHWDOKHVSDQRGHIXQGRHFODUL¿FDomRGDOLQKDSULQFLSDO3RU¿PYRFrHVWXGDUi
como a forma verbal da linha principal e as diversas formas verbais de linha
VHFXQGiULD FRRSHUDP QD QDUUDWLYD KLVWyULFD SDUD IRUQHFHU D GHWHUPLQDGR
texto o seu SHU¿OGLVFXUVLYR, um tipo de “forma do discurso”.
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hwhy rm#aY)Ãw~

Gênesis 2.18

Como funcionam as lições
Como já expliquei na introdução ao livro, cada lição começa com um
“versículo” da Bíblia Hebraica especialmente selecionado. O versículo
LOXVWUDXPSHTXHQRQ~PHURGHWySLFRVSDUDDTXHODOLomR2VYHUVtFXlos das lições abarcam, em conjunto, grande parte do material que um
aluno do primeiro ano precisa, na ordem aproximada de sua frequência
na Bíblia Hebraica (para absorver WRGR o material neste curso de um
ano, você precisará completar também as leituras que acompanharão as
lições 15-50). Chamaremos o versículo da lição de “versículo” como
nome conveniente, mas se fôssemos perfeitamente corretos, o versículo
da lição nem sempre é um versículo bíblico inteiro. Em nome da simplicidade, muitas vezes, excluímos do versículo bíblico material com o
TXDOQmRHVWDPRVIDPLOLDUL]DGRV2XRDEUHYLDPRVSDUDLVRODURVWySLFRV
GHXPOLomRHVSHFt¿FD
Ao longo de todas as lições você estudará um pequeno número de
WySLFRVEDVLFDPHQWHQDPHVPDRUGHPHPTXHHOHVRFRUUHPQRYHUVtFXOR
quando o lemos da direita para a esquerda, ao estilo hebraico. Saiba,
SRUpPTXHGL¿FLOPHQWHWRGRVRVWySLFRVGHXPDOLomRSRGHPVHUFRQVLderados de valor igual. Algumas informações são essenciais para o domínio rápido, outras informações podem ser de natureza menos importante
H DSHQDV H[SOLFDWLYD 3DUD DMXGiOR D LGHQWL¿FDU DV LQIRUPDo}HV PDLV
importantes numa lição, os objetivos principais de cada uma serão informados em seu início.
8P GRV REMHWLYRV PDLV LPSRUWDQWHV GH FDGD OLomR p ³LGHQWL¿FDU H
ler” determinada construção. A parte da leitura é um conceito muito
LPSRUWDQWH QHVWH FXUVR /HU XP WH[WR QmR VLJQL¿FD DSHQDV SURQXQFLDU
DVSDODYUDVRXDSHQDVWUDGX]LODV6LJQL¿FDWDPEpPHQWHQGHUFRPRXP
WLSRHVSHFt¿FRGHFRQVWUXomRDMXGDDRHVFULWRUDOFDQoDUVXDVPHWDV2
estudo da maneira como um escritor tenta alcançar seus objetivos é onde
HQWUDDDQiOLVHGRGLVFXUVR$RFRPHoDUPRVRSULPHLURPyGXOROHPEUH
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TXH YRFr FRPHoDUi HVWXGDQGR R JrQHUR GD QDUUDWLYD KLVWyULFD H FRPR
o autor hebraico usa sua linguagem da melhor forma para contar uma
KLVWyULDH¿FD]1

Objetivos da lição 1:
 ,GHQWL¿FDUHOHUDIRUPDYHUEDO4DOZD\\LTWROGDWHUFHLUDSHVVRD
do masculino singular.
• Aprender os termos associados à tabela de análise verbal.
Pronúncia
1.1a. Pronuncie o versículo da lição da direita para a esquerda, uma
consoante com sua vogal, uma consoante com sua vogal. A última sílaba
de rm#aY)Ãw~ é uma sílaba fechada, assim chamada porque termina com uma
consoante. É pronunciada /mer/. A sílaba tônica da maioria das palavras
hebraicas é a última, mas a forma verbal wayyiqtol é, muitas vezes, uma
exceção importante. O YDY com seu SDWDFKH[HUFHXPDLQÀXrQFLDWmRIRUWH
sobre a palavra que, muitas vezes, ele “atrai” a ênfase na palavra de sua posiomR QDWXUDO QR ¿QDO GD SDODYUD HP GLUHomR DR LQtFLR GD SDODYUD 3RUWDQWR
rm#aY)Ãw~ é pronunciado /va-YO-mer/. Voltaremos a falar sobre essa mudança
na ênfase mais adiante.
$¿PGHHVFODUHFHUDSURQ~QFLDQHVWHOLYURVHPSUHTXHXPDSDODYUD
tem sua ênfase em algum lugar que não seja a última sílaba, forneceremos
um acento.
1.1b. O QLTTXG da segunda palavra do versículo da nossa lição foi
excluído intencionalmente. Essa palavra é o nome de quatro letras para o
SENHOR, chamada WHWUDJUDPD. Por razões religiosas, os massoretas não
pronunciavam o nome do SENHOR. Em decorrência disso, essa palavra
pode ocorrer na Bíblia Hebraica sem o QLTTXG ou com o QLTTXG de $GRQDL
ou (ORKLP como lembrete para substituir a palavra por $GRQDLou (ORKLP
durante a leitura em voz alta. Infelizmente, não sabemos como pronunciar
esse nome com certeza. Muitos cristãos o pronunciam Jeová, baseando-se
na tradição, mas alguns acreditam que a pronúncia original se parecia mais
com /yah-vé/. Se você não quiser pronunciar o nome, você pode substituí-lo
por $GRQDLsempre que se deparar com o tetragrama.
1
Sternberg, 7KH3RHWLFVRI%LEOLFDO1DUUDWLYH,GHRORJLFDO/LWHUDWXUHDQGWKH'UDPDRI5HDGLQJ
%ORRPLQJWRQ,QGLDQD83UHVV S&RPRVXJHUHRWtWXOR6WHUQEHUJD¿UPDTXHRFRQWDGRUGHKLVWyULDVEtEOLFRDPSOLDRFyGLJROLQJXtVWLFRGDOtQJXDKHEUDLFDSDUDGHVHQYROYHUDVFRQYHQo}HV
literárias especiais que comunicarão os ideais da fé bíblica da melhor maneira possível.
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O wayyiqtol
1.2a. O YDY [w@QRLQtFLRGHXPDSDODYUDSRGHVLJQL¿FDUHPDVou RX,
independentemente da vogal que o acompanha. Na maioria das vezes, ocorrerá como w~, w+ ou W. O conceito H(PDVRX) nunca aparece no hebraico como
palavra separada. Sempre o encontramos no início de outra palavra.
1.2b. Começaremos observando algo especial em relação ao YDY no início da palavra rm#aY)Ãw~. Estendamos a palavra para isolar o YDY especial:

rm#ay)

÷w~

O YDY da palavra, sua vogal que é um SDWDFK [ ~] e o ponto que estava
no \RG [Y] foram removidos da palavra como uma unidade. Em breve, você
reconhecerá a importância dessa unidade, mas estudemos primeiro mais
sobre o ponto que provém do \RG. O ponto, que, às vezes, é encontrado
dentro de uma consoante, é chamado GDJXHVK.
REGRA: Se houver uma vogal cheia que precede imediatamente uma consoante com um GDJXHVK, trata-se de um
daguesh forte, que representa uma duplicação da consoante
em que ocorre. Uma vogal cheia é qualquer vogal que não
seja um VKHZD [ +].
Falando nisso, o outro tipo de GDJXHVK é o GDJXHVK OHQH, o GDJXHVK
fraco. O GDJXHVKOHQHQmRRFRUUHDSyVXPDYRJDOFKHLD2GDJXHVKOHQH
pode alterar a pronúncia de uma letra, transformando por exemplo um b (v)
em um B (b), mas não duplica a letra como o GDJXHVKIRUWH
O Y em rm#aY)Ãw~ é precedido de uma vogal, o SDWDFKsob o YDY[w~]. Em
decorrência disso, o ponto em Y é um GDJXHVKIRUWH, que representa um
\RGduplicado.
1.2c. Quando vemos o w no início de uma cláusula seguido por um
SDWDFK e GDJXHVKIRUWH [ ÷w~], a construção tem um efeito importante sobre
nossa compreensão da palavra vinculada.
[ ÷w~] indica:
1. A palavra é um verbo que chamamos de IRUPD ZD\\LTWRO /
va-yic-TOL/.
 2VXMHLWRGRYHUERpXPSURQRPHSUH¿[RLQGLFDGRSHODFRQVRDQWH
DSyV R YDY [w]. Em rm#aY)Ãw~, esta consoante é o \RG [y], que é um
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SURQRPHSUH¿[RTXHVLJQL¿FDHOH. Estendamos mais uma vez a palavra para conseguirmos ver melhor o \RG.

rm#a

y)

÷w~

Para repetir: o \RGVLJQL¿FDHOH3DUD¿QVFRPSDUDWLYRVYHMDPRVDHVWD
DOWXUDDOJXQVRXWURVSURQRPHVSUH¿[RV
__T = você
__N = QyV
__a = eu
1mRpQHFHVViULRGHFRUDUWRGRVHOHVDJRUD1DVSUy[LPDVOLo}HVHVWDUHPRVWUDWDQGRDSHQDVGRSUH¿[RVLQJXODUPDVFXOLQRGDWHUFHLUDSHVVRDHOH.
3. A maioria dos tradutores costuma usar o pretérito perfeito para a
forma verbal wayyiqtol.
REGRA: $ IRUPD YHUEDO ZD\\LTWRO IXQFLRQD FRPR OLQKD
principal do discurso da narrativa histórica. O vav + patach
+ daguesh forte (uma consoante pronominal duplicada) [ ÷w~]
indica um evento numa série de eventos.

Análise verbal
1.3a. Agora, explicaremos a seguinte tabela de análise verbal:2
Raiz

Tronco

Forma

Pessoa,
gênero,
número

Função

6LJQL¿FDGR
básico da
raiz

rma

Qal

Wayyiqtol

3a s.m. (HOH)

Linha
principal
da narrativa
KLVWyULFD

'L]HU

2
$V WDEHODV GH DQiOLVH YHUEDO QHVWH OLYUR VmR DGDSWDo}HV GDV WDEHODV XVDGDV HP .LWWHO +R൵HU H
Wright, %LEOLFDO+HEUHZ(New Haven: Yale U. Press, 1989) e Ben Zvi, Hancock e Beinert, 5HDGLQJVLQ
%LEOLFDO+HEUHZ$Q,QWHUPHGLDWH7H[WERRN(New Haven: Yale U. Press, 1993).
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1.3b. Raiz: Se quisermos entender uma palavra hebraica, precisamos
descobrir sua raiz. A maioria das palavras hebraicas contém uma raiz WULFRQVRQDQWDO (triliteral). A raiz de três letras da palavra confere à palavra seu
VLJQL¿FDGREiVLFR(VVHVLJQL¿FDGREiVLFRSRGHHQWmRVHUPRGL¿FDGRSRU
uma série de variações bastante padronizadas na pronúncia da raiz.
Lembrando-nos de que a maioria das palavras hebraicas é derivada de
raízes triconsonantais, precisamos agora adivinhar quais das três letras em
rm#aY)Ãw~ formam a raiz. Em termos gerais, as três consoantes de uma raiz
aparecem juntas. Teremos que decidir quais consoantes do início e/ou do
¿QDOGDSDODYUDQmR fazem parte da raiz. Visto que já explicamos as consoantes representadas por Yw~, restam-nos as três letras da raiz: rma, que
VLJQL¿FDGL]HU
1.3c. Tronco2VLJQL¿FDGREiVLFRGHXPDUDL]pPRGL¿FDGRSHODYRFDlização e pronúncia. Variações padronizadas no QLTTXG ou o acréscimo de
RXWUDVOHWUDVjUDL]LQGLFDPHVVDYDULDomRGHVLJQL¿FDGRFKDPDGDtronco
Podemos dizer que o tronco em que um verbo está escrito acrescenta o
DURPDDRVLJQL¿FDGREiVLFRGDUDL]2WURQFREiVLFRQmRDPSOLDGRpQal,
TXHHPKHEUDLFRVLJQL¿FDIiFLO ou EiVLFRPortanto, podemos inserir Qal
ou Q na coluna “tronco” da nossa tabela, já que rma ocorre sem qualquer ampliação. É bem provável que toda essa questão de rma ser “não
DPSOLDGR´QmRHVWHMDEHPFODUDSDUDYRFr6LPSOHVPHQWHFRQ¿HSRURUDTXH
estou dizendo a verdade até você conhecer outros casos que lhe permitirão
fazer uma comparação.
1.3d. Forma: Nesta coluna, escrevemos “wayyiqtol”. O nome desse
verbo provém de lf)q=Y!w~. A pronúncia dessa palavra é, mais uma vez, /va-yic-TOL/. Segundo alguns hebraístas, o Z em wayyiqtol provém do fato
de que o YDY era pronunciado como o Zinglês (alguns hebraístas chamam
o w de ZDZ PDVQyVRSURQXQFLDUHPRVYlf)q=Y!w~ é, simplesmente, a raiz
hebraica para PDWDU, lfq na mesma forma, pessoa, número e gênero como
a palavra rm#aY)Ãw~ da nossa lição. Os gramáticos escolheram a raiz lfq para
batizar essa forma verbal porque a conjugação da raiz é regular em todas as
formas e troncos.
1.3e. Pessoa, gênero e número: Em 1.2c.2, aprendemos que o \RGem
rm#aY)Ãw~ pXPSUH¿[RTXHUHSUHVHQWDRVXMHLWRSURQRPLQDOGRYHUER0DLV
HVSHFL¿FDPHQWHRSUH¿[RLQGLFDXPVXMHLWRQDWHUFHLUDSHVVRDGRVLQJXODU
masculino (“3a s.m.” na tabela), que, em português, corresponde a HOH. No
hebraico, existem apenas os gêneros masculino e feminino. Não existe o
neutro como em algumas outras línguas.
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1.3f. Função: A forma verbal e sua função dentro de um gênero ou tipo
de discurso estão intimamente associadas. Isso vale para qualquer língua,
inclusive o português. A forma verbal wayyiqtol tem a função mais especializada de todas as formas verbais do hebraico bíblico. Ela sustenta a
linha principal da trama, ou simplesmente a linha principal3 do gênero da
QDUUDWLYDKLVWyULFDQD%tEOLDKHEUDLFDHPPDLVGHPLOFDVRV&RPRIRUPD
YHUEDOGDOLQKDSULQFLSDORZD\\LTWROID]DKLVWyULDDYDQoDU$IRUPDYHUEDO
em português que executa a mesma função é o pretérito perfeito. Isso não
VLJQL¿FDTXHDIRUPDYHUEDOZD\\LTWROVHMDRSUHWpULWRSHUIHLWRGRKHEUDLFR
bíblico. Não o é exatamente. Os verbos do hebraico bíblico não transporWDPXPVLJQL¿FDGRWHPSRUDOGDPHVPDIRUPDFRPRRID]HPRVYHUERVHP
português. No entanto, normalmente traduziremos o wayyiqtol recorrendo
ao pretérito perfeito na nossa língua.
Outra chave para entender a função do wayyiqtol é o YDY. O YDY em con¿JXUDomRFRPXPSDWDFK e GDJXHVKIRUWH nos informa que nos encontramos
QXPDVpULHGHHYHQWRV3RGHPRVSRUWDQWRTXHUHUWUDGX]LUDFRQ¿JXUDomR
do YDY como HHQWmRVocê aprenderá mais tarde quando deve e quando não
deve traduzir usando HQWmR
1.3g. Resumo: rm#aY)Ãw~ é uma oração inteira em hebraico bíblico,
FRPSULPLGD QXPD ~QLFD SDODYUD /HLD R WH[WR DEDL[R GD GLUHLWD SDUD D
esquerda, ao estilo hebraico:

rm#a

)y

÷w~

GL]HU

HOH

H ou HHQWmR
+ tradução do
pretérito

Tradução: ( HQWmR HOHGLVVH

Ordem das palavras
1mRpVyR\RG em rm#aY)Ãw~ que é o sujeito do verbo, mas, no hebraico
EtEOLFRRXWUDSDODYUDVHSDUDGDWDPEpPSRGHHVSHFL¿FDURVXMHLWR1DQRVVD
3
Longacre, -RVHSK$6WRU\RI'LYLQH3URYLGHQFH (Winona Lake: Eisenbrauns, 1989), p. 64: “Os
JUDPiWLFRV GH GLVFXUVR HVWmR UHFRQKHFHQGR FDGD YH] PDLV TXH TXDQGR XPD KLVWyULD p QDUUDGD HP
TXDOTXHUOtQJXDXPWHPSRYHUEDOHVSHFt¿FRpIDYRUHFLGRFRPRSRUWDGRUGDWUDPDGDKLVWyULDHQTXDQWR
RVRXWURVWHPSRVYHUEDLVVHUYHPSDUDDSUHVHQWDURFRQWH[WRPDWHULDOLOXVWUDWLYRHGHDSRLRQDKLVWyULD´
E ainda: “Uma sequência de cláusulas (necessariamente iniciadas pelo verbo) que contêm pretéritos
>QRVVRVZD\\LTWROV@pDHVSLQKDGRUVDOGHTXDOTXHUKLVWyULDGR$QWLJR7HVWDPHQWR´
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lição, isso vale para o tetragrama hwhy. O conceito ele, inserido no verbo
da nossa lição, se refere a hwhy. No hebraico bíblico, a ordem das palavras
é, normalmente, verbo-sujeito (ou V-S). Quando traduzimos uma oração
hebraica na ordem V-S comum, usamos a ordem S-V comum em português.
Tradução completa: ( HQWmR <+9+GLVVH.

Tarefas
1.5a. Aprenda todas as partículas e as 50 primeiras palavras da sua lista
de vocabulário que começa na p. 543. Por ora, basta decorar a glosa ou o
³VLJQL¿FDGR´HPQHJULWR9RFrSUHFLVDUiGHVVDVSDUWtFXODVHDVSDODYUDV
para as oito primeiras lições, mas você não precisa conhecer todos eles “de
FDEHoD´DQWHVGHSDVVDUSDUDDOLomR5HYHMDRVSULPHLURVQRPHVSUyprios algumas vezes.
1.5b. Abaixo está o texto de Gênesis 44.22-26. Você deveria ser capaz
de encontrar e marcar cinco wayyiqtols com base naquilo que aprendeu até
agora. Mesmo não conseguindo entendê-los ainda, você consegue encontrá-los. Cada um representa outro evento numa série de eventos. Lembre-se
GHTXHDOHWUDDSyVRYDY nem sempre é um \RG. Sua única preocupação é
o YDYcom um SDWDFK, seguido por GDJXHVKIRUWH Falando nisso, qualquer
GDJXHVKDSyVXPSDWDFK é um GDJXHVKIRUWH.

wyb!a*-ta# bz{u&l^ ru^N~h^ lk^Wy-aO yn]d)a&-la# rm#aN{w~
dr}y} aO-<a! ;yd\b*u&-la# rm#aT)w~ .tm@w` wyb!a*-ta# bz^u*w+
.yn`P* toar+l! /Wps!t) aO <k#T=a! /f)Q*h^ <k#yj!a&
.yn]d)a& yr}b=D] ta@ ol-dG#N~w~ yb!a* ;D+b=u^-la# Wnyl!u* yK! yh!y+w~
.lk#a)-fu^m= Wnl*-Wrb=v! Wbv% Wnyb!a* rm#aY{w~
td#r#l* lk^Wn aO rm#aN{w~
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