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Entre beijos e mordidas, a reconciliação dos irmãos 

Daisy Wajnberg 

No centro do livro de Gênesis, a história de Esaú e Jacó é, desde 
logo, um dos momentos privilegiados da literatura bíblica. A escolha do 
terceiro patriarca vem se configurar aqui com o conflito entre os irmãos 
gêmeos, que se estabelece em dois capítulos, 25 e 27, numa narrativa cheia 
de tramoias e suspense. O episódio é tido pela crítica bíblica como 
predominantemente da lavra do javista, um dos vários documentos que 
teriam constituído a Bíblia hebraica. O registro javista seria aquele que 
pinta um poderoso retrato dos heróis ancestrais, senão pela via da 
exemplaridade, através da profunda humanidade na representação dos 
personagens. A excelência literária do javista costuma ser frisada, inclusive 
pelo realismo na composição dos personagens – sutil, oblíquo, se 
quisermos, mas sugestivamente pleno de implicações. 

Ao contrário da geração patriarcal anterior onde Deus comparecia 
ativamente, designando o herdeiro com Isaac e não Ismael, predominam 
nestes dois capítulos os fatores humanos na constituição do sucessor. A 
única interferência de Deus situa-se no oráculo dirigido à mãe Rebeca, 
antes do nascimento dos irmãos (Gn. 25:23). Ou seja, o resultado é 
conhecido de antemão pelo leitor, Esaú terá de servir ao caçula Jacó. 
Destaque-se a máxima confiabilidade desta informação, já que provém de 
Deus. Entretanto, todo o interesse da história reside na maneira como se 
cumprirá este destino. 

A narrativa se volta, assim, para os meandros familiares, desde as 
preferências amorosas de pai e mãe pelos respectivos filhos – Isaac amava 
Esaú, enquanto Rebeca amava o caçula Jacó –, até diferenças de caráter e 
atividade profissional dos irmãos. A caracterização dos personagens é 
sucinta, porém eficiente. Esaú é um caçador, homem tosco, marcado pela 
corporeidade, enquanto Jacó é sedentário, homem cerebral, que planeja 
minuciosamente suas ações. O enredo dá especial relevo à luta pelo poder e 
às artimanhas para alcançá-lo. O capítulo 25 gira em torno do direito de 
primogenitura, que regia as regras sucessórias também no norte da 
Mesopotâmia. O filho mais velho – neste caso, Esaú – herdaria o poder no 
clã e receberia a dupla porção dos bens familiares. Contrariando o esperado, 
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ao final do capítulo, Esaú vende seu direito de primogênito ao caçula em 
troca de comida. 

O capítulo 27, por sua vez, focaliza o ritual de passagem de poder do 
pai para o filho. Trata-se de um testamento oral, no qual a bênção 
confirmará a posição privilegiada do herdeiro. Isaac quase cego, à beira da 
morte, deseja abençoar o primogênito Esaú. Mas Rebeca intervém e propõe 
a Jacó o ardil – ele deve se disfarçar a fim de obter a bênção que seria 
destinada ao primogênito. Jacó usurpa o lugar de sucessor de Esaú. A 
bênção paterna realizou-se em Jacó e já não pode ser desdita. Resta apenas 
aos personagens prejudicados lamentar o ocorrido. 

Ludibriado pelo irmão, Esaú acalenta planos de vingança e pretende 
matar Jacó. Mais uma vez Rebeca atua, ordenando que Jacó fuja para Padan 
Aram, na Mesopotâmia, onde aguardará que os ânimos se acalmem. Jacó se 
estabelece na casa do tio materno Labão, casa-se primeiro com Lea e depois 
com Raquel, constitui extensa família. Vinte anos depois, após o 
nascimento do filho José com sua amada Raquel, Jacó quer voltar à Canaã. 
Ora, isto implica na retomada do embate com Esaú. Aguardamos muitos 
capítulos para que se retome o enredo do conflito fraterno, numa técnica de 
suspense bem sustentada. Ressalte-se que Jacó na sua jornada e 
estabelecimento na Mesopotâmia já recebeu vários sinais divinos de sua 
confirmação como herdeiro patriarcal.1 Essa eleição ao nível do sagrado 
não exclui, contudo, que o herói tenha de enfrentar o irmão, concreta e 
humanamente. 

Jacó teme este reencontro e suas consequências. Desde o capítulo 32, 
quando Jacó inicia preparativos para o retorno, o medo ganha destaque. Tal 
sentimento está explicitado pelo narrador onisciente (Gn. 32: 7) já no 
começo da parashá wayislah e desdobra-se em várias ações e falas de 
Jacó.2 É significativa essa ênfase no sentimento do personagem, pois a 

                                                 
1 Em Gn. 28:13-15 (Beit El); em Gn. 31:3; em Gn. 32:2-3 (Mahanaim) e Gn. 32:28-31 
(Peniel). Há outros trechos relacionados à proteção de Deus para com Jacó em Gn. 31:11-13 
e Gn. 31: 24. 
2 O termo parashá designa a divisão rabínica do texto do Pentateuco. Lido em porções 
semanais na sinagoga ao longo do ano. Cada parashá inclui vários capítulos, num recorte 
que também contempla aspectos narrativos. A parashá wayslah, por exemplo, inicia-se em 
Gn. 32:3 – demarcando com precisão os preparativos de Jacó para o reencontro com Esaú – 
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narrativa bíblica não costuma deter-se nesses aspectos, muito raramente 
declarando-os. Como aponta Gerhard Von Rad, “as tradições bíblicas são 
caracterizadas por uma contínua economia de expressão do lado emocional. 
O que os homens sentiram ou pensaram, o que lhes moveu, está 
subordinado aos eventos objetivos”.3 

Ao observarmos mais amplamente os vários capítulos que narram o 
conflito entre Esaú e Jacó, pode-se constatar um determinado desenho na 
construção dos personagens. Os capítulos 25 e 27 praticamente silenciaram 
sobre os motivos íntimos de Jacó ou seus sentimentos. Como contraponto, 
as cenas centrais do capítulo 27 esmiuçaram a aflição e desamparo do pai e 
de Esaú ao descobrir o engodo. Estes capítulos 32 e 33 oferecem, assim, 
uma novidade, com a vista interna sobre Jacó – o que ocorre no íntimo do 
personagem. 

O capítulo 32 focaliza as medidas defensivas que Jacó tomará em 
função do seu temor. A partir daqui, encontramo-lo em calculadas 
providências com o objetivo de afastar o perigo. Nos primeiros versículos, 
Jacó envia mensageiros ao irmão (Gn. 32:4-5). Os termos do discurso são 
sempre diplomáticos, deferentes. Esaú é designado por adoni, “meu 
senhor”, ao passo que Jacó se posiciona como “servo” do irmão (avadekha). 
Jacó se faz anunciar ao irmão, informando inclusive que enriqueceu durante 
a estadia com Labão: tenho boi e burro, e ovelha e servo e serva; e enviei 
para anunciar a meu senhor, a fim de encontrar graça a teus olhos (Gn. 
32:5).4 

Porém os emissários voltam com a notícia de que também Esaú vai 
ao encontro do irmão, acompanhado de quatrocentos homens! É na 
eminência de uma guerra, portanto, que o narrador declara o grande temor e 
aflição de Jacó. Nova medida tática é tomada – Jacó divide seu povo e 
pertences em dois grupos. Se Esaú vier a um acampamento e atacá-lo, o 
acampamento remanescente será salvo, pondera ele (Gn. 32:8). A tensão 
cresce. Jacó então se dirige a Deus, implorando por sua proteção (Gn. 32:9-
12). O cerne desta súplica encontra-se no versículo 11, onde o personagem 
                                                                                                                 
e encerra-se em Gn. 36:43, com a Lista genealógica dos descendentes de Esaú na qual se 
configura o povo de Edom, ou seja, a linha descartada da herança patriarcal. 
3 Von Rad., Gerhard, op.cit., p.34. 
4 Todos os trechos de Gênesis foram citados de Bíblia com comentários de Rashi (Gênesis), 
1993. Tradução do rabino Motel Zajac. 
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é bastante direto – salva-me, rogo, da mão de meu irmão, da mão de Esaú; 
pois eu o temo porque talvez venha e castigue mãe e filhos. 

O aspecto político deste encontro delineia-se com o envio de 
presentes, que podem ter o sentido de tributos pagos a Esaú (Gn. 32:13-21). 
Segundo o crítico e tradutor americano Robert Alter, a palavra hebraica 
usada neste trecho, minhá “também significa ‘presente’ (e nos contextos de 
culto, ‘sacrifício’), mas tem o sentido técnico de um tributo pago por um 
povo subjugado ao seu senhor”.5 O relato enumera os bens materiais que 
precederiam a chegada de Jacó – duzentas cabras e vinte bodes; duzentas 
ovelhas e vinte carneiros, trinta camelas amamentando com suas crias; 
quarenta vacas e dez touros; vinte jumentas e dez burros (Gn. 32:14-15). 
Trata-se, assim, de uma oferta impressionante em sua riqueza. 

Ademais, há todo um cuidado por parte de Jacó nas instruções à 
comitiva, ou seja, de como o irmão deve ser informado de sua vinda (Gn. 
32:16-20). Nessas falas, Jacó se diz o humilde servo que envia presentes a 
seu senhor Esaú. Elementos como tempo e espaço mostram-se 
fundamentais aqui, organizando a previsibilidade dos acontecimentos. Por 
um lado, os presentes têm de chegar até o irmão a fim de causar grande 
efeito, antes que Jacó se apresente em carne e osso. Por outro, o 
personagem tem em vista determinado espaçamento – cada um dos 
rebanhos em suas especificidades serão dispostos à sua frente, garantindo 
assim a distância cautelosa a ser mantida do irmão. A intenção de Jacó se 
esclarece neste versículo 20 – aplacarei sua ira com o presente que vai 
adiante de mim, e depois verei sua face; quiçá me aceite. Em outras 
palavras, as medidas preventivas se sucedem umas às outras e parecem não 
ter fim. Note-se que a exposição narrativa faz corresponder a cada ação do 
personagem, uma fala que explicita motivos internos. Algo que poderia ser 
entendido como monólogo interior, o que certamente aprofunda a 
composição do personagem de Jacó. 

Antes do famoso encontro e luta com o ser divino, Jacó separa-se da 
família, fazendo-os passar o riacho do Yaboq. Sem dúvida, o clímax deste 
capítulo reside no misterioso encontro que, como destacam vários autores, 

                                                 
5 Alter, Robert. Genesis, 1996, p.179. 
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virá prenunciar os próximos acontecimentos com o irmão.6 Jacó enfrenta-o 
sozinho, não só lutando fisicamente com o homem, mas, sobretudo, 
exigindo dele a sua bênção. Ora, a questão da bênção tão fundamental no 
capítulo 27 volta a se colocar aqui de forma radical. Há uma dimensão 
simbólica inescapável nesta narrativa, inclusive com a mudança de nome do 
herói. Não mais se chamará Yaaqov, mas sim Yisrael – diz o homem –, pois 
lutaste com Deus e com homens e prevaleceste (Gn. 32:28). Israel é, em 
primeira instância, um lutador.7 O resultado desta presente luta augura, 
portanto, o bom desfecho de seu encontro com Esaú. 

O episódio da luta com o ser divino constitui um nó de sentidos com 
relação a Jacó. Retomam-se aqui eixos temáticos importantes como os da 
bênção e do nome, mas implicitamente revê-se o problema do engano, pelo 
qual obteve o direito de primogenitura que pertencia a Esaú.8 Na mudança 
de nome para Israel pode se entrever uma correção do caráter de Jacó, 
marcado pelo traço tortuoso e enganador. Yaaqov em hebraico – “ele estará 
no encalço”, numa tradução aproximada – refere-se primeiramente à ação 
de Jacó que ao nascer agarrava o calcanhar (aquev) do irmão. Outra camada 
de significado se acresceria ao nome Yaaqov na relação com o verbo aqav, 
“dar uma rasteira, suplantar”. Assim Israel, ou Yisrael, implicaria em uma 
retificação do ser do personagem ao associar-se com o verbo yashar, de 
onde a possível tradução – “Deus endireitará”. 

Enfim, os irmãos se reencontram no capítulo 33. Ao avistar Esaú, que 
chega com quatrocentos homens, Jacó dispõe a família numa ordem bem 
significativa. Em primeiro lugar, coloca as servas e seus respectivos filhos; 
depois, Lea, a esposa não amada, com seus filhos; e por Ultimo, Raquel e 
seu filho predileto José. Não há como deixar de notar que à frente são 

                                                 
6 Mencione-se, entre estes autores, J. P. Fokkelman (Narrative Art in Genesis, 1975, p.208-
222); André Chouraqui (Na Princípio, 1995, p.341-342); Robert Alter (Genesis, 1996, 
p.181); Michael. Fishbane (Text and Texture, 1998, p.51-53). 
Na literatura rabínica, o homem misterioso que lutou com Jacó seria o “anjo” de Esaú(sar). 
Em Blíbia com comentários de Rashi, op.cit., p.159. 
7 Segundo a etimologia mais comumente aceita do nome Yisrael (do verbo sara, “lutar”), 
“Lutador de Deus” ou ainda “Deus lutará”. Cf. Chouraqui, op.cit., p.342-343. 
8 Seguimos aqui a observação da comentarista Nehama Leibovitz, que aponta quatro 
palavras-guia como organizadoras de todo o ciclo de histórias sobre Jacó: bekhorá, 
“primogenitura”; brakhá, “bênção”; rimá, “engano”; shem, “nome”. Em New Studies in 
Bereshit, 1981, p.266. 
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colocados os personagens menos valorizados, tanto do ponto de vista social, 
quanto afetivo. Pois as concubinas não tinham o mesmo status das esposas, 
embora fossem reconhecidas na sociedade e leis do antigo Israel.9 Em 
outras palavras, Jacó raciocina inclusive de modo a posicionar Raquel e 
José para que fiquem mais protegidos do que os outros membros da família. 

Face a face com o irmão, Jacó prostra-se sete vezes diante dele. E 
aqui temos uma grande surpresa. Após o relato de tantas manobras 
defensivas por parte de Jacó, Esaú recebe-o de braços abertos! Conforme o 
versículo 4 – e correu Esaú ao seu encontro, e abraçou-o; e lançou-se 
sobre seu pescoço, e beijou-o; e choraram. Até aqui a exposição narrativa 
foi minuciosa e extensa, considerando a concisão do estilo bíblico, no que 
se refere aos temores de Jacó e ao planejamento das suas ações, buscando 
apaziguar o irmão de várias maneiras. 

Percebe-se com nitidez a continuidade narrativa entre os capítulos 32 
e 33, de grande qualidade literária. Desde o capítulo 32, dispuseram-se 
vários recursos: o relato do narrador onisciente; as falas de Jacó para seus 
emissários, instruindo-os de como devem se dirigir a Esaú; e por fim os 
discursos diretos de Jacó, entendidos como monólogos interiores. Tudo isso 
contribui para o adensamento na caracterização do personagem, em seu 
aspecto calculista e até frio, se quisermos. O contraponto desta atitude 
reside neste sintético versículo (Gn. 33:4), onde Esaú é descrito com uma 
série de verbos de ação, todos delineados na esfera afetiva. Tendo em vista 
o contraste criado na narrativa, a conclusão tenderia a ser a seguinte – Esaú 
segue o impulso do seu coração, ao passo que Jacó arma cautelosamente 
seus passos.10 Mesmo prejudicado pelo irmão, Esaú está pronto a recebê-lo 
amorosamente. 

Destaco neste versículo 4 a última das ações de Esaú, o verbo 
wayeshaquehu”, e ele beijou-o”. Esse elemento mereceu exame especial na 
tradição judaica, pois cada letra da palavra encontra-se reforçada por um 

                                                 
9 Cf. Gene McAfee “os filhos da concubina não compartiam os direitos com os filhos da 
esposa, a menos que, como Hagar, o contato sexual com a concubina tivesse o explícito 
propósito de produzir herdeiros; neste caso, o filho tornava-se o filho da esposa”. Em Oxford 
Essencial Guide to ideas and issues of the Bible, 2002, “sex”, p.458. 
10 Estas observações estariam plenamente de acordo com a caracterização de ambos os 
personagens nos capítulos 25 e 27. À impulsividade de Esaú, corresponde a racionalidade de 
Jacó. 
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ponto acima dela. Trata-se de um dos dez casos de “pontos extraordinários” 
que figuram na Torá (ou Pentateuco). Raramente surgem tais pontos, porém 
não há consenso sobre sua precisa função. Indicariam problemas na 
transmissão do texto, como a existência de variantes? Assinalariam 
importantes questões teológicas naquele trecho? A ocorrência desses pontos 
é muito antiga, constam dos manuscritos massoréticos e mesmo em alguns 
manuscritos do Mar Morto, que lhe são bem anteriores.11 

O fato é que os pontos sobre essa palavra darão oportunidade para 
diversos comentários na clássica literatura do midrash. Esse gênero da 
literatura judaica constituiu-se na tradição oral de interpretação do texto 
bíblico, onde a inventividade destaca-se como marca maior. Estes 
comentaristas são rabinos, cujas produções literárias foram transcritas a 
partir dos primeiros séculos da era comum. Sua concepção de que a Bíblia é 
um texto sagrado e que, portanto, não existiriam problemas como erros na 
cópia dos manuscritos, faz com que a observação seja levada às últimas 
consequências. Obscuridades na frase, grafia das palavras e até tamanho das 
letras são convocados para a interpretação. Sem dúvida, o caminho trilhado 
por esses comentadores é bem peculiar, mas o alcance de sua leitura quiçá 
nos surpreenda. 

Apoiando-se nesses pontos, a literatura do midrash deteve-se sobre 
o beijo de Esaú com certa suspeita. Na verdade, o assunto envolve 
uma controvérsia entre rabinos. Vejamos como isso foi retomado pelo 
mais clássico dos comentaristas, conhecido pelo acrônimo de Rashi. 
Trata-se do Rabino Shlomo ben Yitzhaq (1040-1105), que viveu na 
cidade de Troyes no norte da França. Sua obra é praticamente 
imprescindível como ponto de partida na tradição judaica, seja nos 
comentários bíblicos como também nos do Talmude. Eis então o 
comentário de Rashi a respeito do beijo de Esaú: 

[A palavra wayeshaquehu, “e beijou-o”] está pontuada. Existe uma 
divergência [de opinião] sobre este assunto na Baraita de Sifrei. Há 
os que interpretam estes pontos [no sentido] como não o tendo 
beijado de todo coração. Disse Rabi Shimon ben Yohai: “é sabido 

                                                 
11 Um resumo a respeito dos “pontos extraordinários” pode ser encontrado em Edson F. 
Francisco, Manual da Bíblia hebraica – introdução ao texto massorético, 2005, p.214-216. 
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que Esaú odiava Jacó, mas emocionou-se naquela hora, e beijou-o de 
todo coração” (Bereshit Rabá).12 

Convêm aqui alguns esclarecimentos. A literatura rabínica reviu o 
personagem bíblico de Esaú sob um viés peculiar. Predomina nela a ideia 
de Esaú como uma espécie de vilão, especialmente nesta obra citada por 
Rashi, Bereshit Rabá. Essa compilação de comentários ao redor do livro de 
Gênesis teria se organizado até meados do século V da era comum, ou seja, 
no contexto do império romano cristão, já bem estabelecido. Segundo Jacob 
Neusner, o discurso rabínico de Bereshit Rabá se estrutura a partir de uma 
questão principalmente teológica.13 É preciso fazer frente a esta Roma 
cristã, que relê as antigas escrituras judaicas e pleiteia-se como legítima 
herdeira. Como admitir que as bênçãos de Israel sejam usurpadas por 
Roma? Nessa perspectiva, Esaú passa a representar um protótipo, que é o 
da Roma cristã, ao passo que Jacó seria o devotado estudioso da lei, o 
representante do povo de Israel, que um dia voltará à elevada condição de 
único abençoado.14 

Não surpreende, portanto, a ambiguidade entrevista pelos rabinos no 
gesto de Esaú. Porém Rashi toma uma posição definida neste debate, ao 
citar a opinião de Rabi Shimon ben Yohai – “é sabido que Esaú odiava 
Jacó, mas emocionou-se naquela hora e beijou-o de todo coração”. 
Observe-se que a interpretação se alinha ao tradicional modo de leitura do 
peshat (da palavra “simples” em hebraico), cuja característica seria a de 
manter-se rente aos dados do texto bíblico.15 O comentário considera a 

                                                 
12 Em Bíblia com comentários de Rashi, op.cit., p.161. Na literatura rabínica entrelaçam-se 
obras e convivem autores de vários tempos, em virtual diálogo. Rashi refere-se à obra Sifrei, 
compilação de comentários sobre o livro de Números, redigida ao redor do século III d.C. 
Mas o comentário em questão é citado da obra Bereshit Robô (posterior a Sifrei), sendo que 
Rashi o atribui a Rabi Shimon ben Yohai, que teria produzido entre os anos de 139 a 165 
d.C. (cf, a classificação de Strack, Hermann, 1959, p.115). Note-se que o mesmo comentário 
é atribuído em Bereshit Robô a Rabi Shimon ben Eleazar, cuja produção situar-se-ia mais à 
frente, entre 165 a 200 d.C. (cf. Strack, p.117). Como literatura de cunho oral, existe mesmo 
certa instabilidade quanto a autores – a autoria dos comentários é, na melhor das hipóteses, 
atribuída e muitas vezes nem mesmo mencionada. 
13 Neusner, Jacob. Introduction to rabbinic literature, 1994, p.365. 
14 Este assunto foi tratado mais extensamente no meu Livro. Wajnberg, Daisy. O Gosto da 
Glosa: Esaú e Jacó na tradição judaica, 2004. 
15 A tradição judaica distingue quatro modalidades de interpretação do texto bíblico. É o 
chamado PARDES, acróstico que reúne as iniciais de cada tipo de interpretação. O peshat 
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informação prévia sobre o ódio de Esaú (em Gn. 27:41), contrabalançada 
com outros elementos textuais. O personagem de Esaú é precipitado, 
impulsivo, mas também dado a manifestações amorosas. Mesmo quando 
pensou em matar o irmão, Esaú não o faria enquanto vivesse seu pai. Aliás, 
a própria literatura do midrash admite o grande amor e respeito de Esaú 
pelo pai. Por outro lado, Jacó mostra-se marcado pela astúcia, pelos 
movimentos planejados, pela racionalidade com que busca atingir seus 
objetivos. 

O que Rashi não mencionou é o outro pólo interpretativo dessa 
discussão, tal como aparece em Bereshit Rabá. Por meio de uma expansão 
narrativa, o midrash buscará responder ao fato de existirem pontos sobre a 
palavra wayeshaqehu. Eis a solução atribuída a Rabi Yanai: os pontos 
estariam aí para nos ensinar que Esati “queria na verdade mordê-lo; porém 
o pescoço do Patriarca Jacó transformou-se em mármore e assim os dentes 
daquele homem malvado ficaram abalados e bambos”. Mas o comentarista 
prossegue na sequência do texto bíblico onde, após o beijo, relata-se que 
ambos os irmãos choraram. Sim, conclui ele, choraram – um por causa do 
seu pescoço, e o outro, por causa dos dentes.16 

Em seu primeiro passo, a história de rabi Yanai recorre a um 
elemento mágico ao gosto do conto popular, no qual os adversários 
definem-se claramente. Aqui impera o Patriarca Jacó com seu alvo pescoço 
de mármore, elevando-se sobre o ímpio Esaú. Porém o comentário logo se 
volta, com corrosivo humor, para ambos os personagens, expondo-os em 
suas dores terrenas e deixando-os irmanados num patamar bem rasteiro. 
Assim, o arremate satírico dos rabinos acaba por despir as eventuais ilusões 
que porventura restassem quanto à fraternidade. Pois tanto o beijo de Esaú 
quanto o pranto dos irmãos não corresponderiam à genuína emoção pelo 
reencontro. 

                                                                                                                 
seria a leitura simples, que se atém ao que está inteiramente presente no texto. Já o remez 
opera com elementos não totalmente expressos, preenchendo lacunas textuais com a alusão. 
Por sua vez, o drash (do verbo “indagar”, “investigar”) ergue-se a partir do que o texto não 
diz, solicitando o escrito de forma inventiva. E finalmente o sod (da palavra “segredo” em 
hebraico), muito usado na mística judaica, em que o sentido seria cifrado. 
16 Vide Gn. R. LXXVIII: 9. Em Bereshit Robô, tradução inglesa (1939) baseada na edição de 
Vilna. O comentarista citado, Rabi Yanai, teria produzido entre os anos 219 e 279 d.C. na 
Palestina (cf. a classificação de Strack, op.cit., p.119). 
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Aos olhos modernos, a liberdade de Rabi Yanai para com o texto 
bíblico talvez pareça assombrosa. Mais ainda ao percebermos que a 
oportunidade exegética abriu-se pura e simplesmente com um trocadilho. 
De fato, a atenção aos aspectos formais da linguagem faz parte da literatura 
do midrash, a ponto de incluir a criação de jogos de palavras. Neste caso, o 
comentarista brincou com a proximidade sonora de dois verbos, “beijá-lo” e 
“mordê-lo” (no original, nashqo e noshkho).17 Embora essas palavras não 
façam parte do mesmo campo semântico, foi o jogo dos significantes que 
fez aparecer uma convergência reveladora entre beijo e mordida. 

Para além da ousadia na interpretação, caberia a pergunta. O que 
resulta deste movimento de leitura de um texto para outro? Primeiramente, 
vale destacar que o uso de ingredientes do conto popular não indica 
ingenuidade. Muito pelo contrário, a anedota demonstra agudeza ao abordar 
a questão humana, obtendo um potente efeito. Em seu rodeio exuberante, o 
comentário parece afastar-se do texto que se propõe a ler e, no entanto, não 
só retorna para algo que está presente na Bíblia, como ainda lhe imprime 
maior força. Pois a resposta do midrash atende ao realismo na composição 
dos personagens e mesmo sublinha o extremo pessimismo com que a Bíblia 
trata o relacionamento entre irmãos. A começar de Caim e Abel, cujo 
radical desfecho é o fratricídio. 

Não por acaso confluem tantas hesitações para este motivo – o do 
beijo fraternal. Em termos mais amplos, pode-se inclusive lembrar do 
traiçoeiro beijo de Judas na tradição cristã. De fato, na Bíblia há uma 
variedade de acepções para o termo ahim, “irmãos”, que não se refere 
apenas àqueles reunidos por laços de sangue. Ahim são chamados mais 
extensamente os membros do mesmo clã, assim como os que partilham a 
convivência como vizinhos.18 Também ahim são aqueles ligados por 
relações contratuais – é o caso de Labão, que recebe Jacó e o chama de 
“irmão” (Gn. 29:15), mas também lhe engana e explora no salário. Não só 
                                                 
17 Veja-se a tradução de Nehama Leibovitz para o comentário de Rabi Yanai: Said Rabi 
Yanai to him: why then is the word pointed above? But we must understand that he come not 
to kiss him (nashqo) but to bite him (noshkho). Whereupon the patriarch Jacob’s neck 
turned to marble, setting that wicked man’s teeth on edge. What then is the implication of the 
phrase: “and they wept”? This one wept on his neck and the other, on (account of) his teeth. 
Op.cit., p.374. 
18 Veja-se, por exemplo, a fala de Lot aos sodomitas, tentando demovê-los da agressão para 
com seus hóspedes: “Por favor, meus irmãos, não façais maldade” (Gn. 19:7). 
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as relações fraternais, como o gesto mesmo que expressa o vínculo entre 
irmãos parecem cercar-se de ambivalência, amor e ódio sempre mesclados. 
Paira, afinal, uma sombra sobre os afetos que ligam os irmãos. As atitudes 
explícitas quiçá escondam outras razões. Qual então seria a verdade, aquela 
que vai dentro do coração dos homens? 

Se a Bíblia hebraica prima pela complexidade na representação da 
natureza humana, esse desenlace do conflito entre Esaú e Jacó alcança um 
realismo ímpar. É preciso reconhecer a profunda ironia, que atinge o 
coração mesmo da narrativa nestes dois capítulos, 32 e 33. Este não seria 
exatamente um happy end. Em termos humanos, existe um questionamento 
da possível harmonia entre irmãos, à medida que as dúvidas vão surgindo 
das entrelinhas e se acumulam nas bordas do texto. Até que ponto houve 
verdadeira reconciliação aqui? Se considerarmos o aspecto político, o 
reencontro de Esaú e Jacó foi exitoso – ambos entram em acordo, 
resultando na definição e estabelecimento nos respectivos territórios. No 
entanto, a dinâmica narrativa torna-se mais intrincada ao se infiltrar outra 
linha de sentido – a de que o arranjo encontrado entre os irmãos talvez 
obedeça mais a conveniências do que à verdade dos sentimentos. Frente à 
questão humana, é preciso fazer uma pausa. Como sempre, nos melhores 
momentos da narrativa bíblica, resta ao leitor a reflexão – qual seria mesmo 
a natureza do vínculo entre irmãos? 
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