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RESUMO

Este trabalho analisa textos de duas versões distintas da Bíblia da vertente protestante, a
saber: a Almeida, Revista e Corrigida (ARC) e a Nova Tradução na Linguagem de Hoje
(NTLH). Nesse sentido, investiga as configurações linguístico-textuais dessas versões,
com o objetivo de identificar diferenças consideráveis entre elas e implicações na
atribuição de sentido de uma e de outra. A Bíblia é um livro com influência histórica e
sua importância não se limita somente à esfera religiosa, sendo também considerada, por
muitos, como uma obra de alto valor literário. Ela continua em plena e ampla circulação
no contexto histórico-religioso-cultural do mundo de hoje. Além disso, esse livro reúne
aspectos

discursivos

e

linguístico-textuais

importantes

a

serem

investigados,

especialmente, se considerado o fato de podermos confrontar suas diferentes traduções.
Das duas versões bíblicas (ARC e NTLH), interessam-nos particularmente três gêneros
discursivos distintos (poema, parábola e epístola), sendo cinco textos de cada versão, o
que resulta num total de dez textos. A esse respeito, consideramos, ainda, as variadas
sequências tipológicas envolvidas na organização dos gêneros discursivos selecionados,
observando se a predominância de uma dessas sequências implica maior ou menor
facilidade/dificuldade de compreensão. Utilizamos, também, como suporte de análise,
protocolos de leitura de informantes diversificados, levando em consideração o credo
religioso, o grau de escolaridade e a faixa etária, a fim de verificar se as diferenças
formais dos textos escolhidos e o perfil social dos leitores motivam possíveis alterações
no processo de compreensão textual. Para a realização da análise, tomamos como suporte
teórico-metodológico a Linguística Funcional Centrada no Uso (ou Linguística
Cognitivo-Funcional), a qual aglutina contribuições da tradição funcionalista norteamericana e da Linguística Cognitiva.

Palavras-chave: Versões bíblicas. Relação forma-função. Processos de compreensão
textual. Linguística Funcional Centrada no Uso.

ABSTRACT

This paper analyses the texts of two distinct versions of the protestant Bible, namely:
Almeida, Revista e Corrigida (ARC) and Nova Tradução na Linguagem de Hoje
(NTLH). In this sense, it investigates the linguistic-textual configurations of such
versions with the aim of identifying relevant differences between them and the
implications for attribution of meaning between the first and the latter. The Bible is a
book of historic influence and its importance is not limited only to the religious realm,
but is also considered by many as a work of high literary value. It currently remains in
full and wide circulation in the historic, religious and cultural contexts. Furthermore, this
book gathers important discursive and textual-linguistic aspects worthy of investigation,
especially, if the fact of contrasting its different versions is considered. From the two
biblical versions (ARC and NTLH), three distinct discursive genres are of interest (poem,
parable and epistle), with five texts from each version, resulting in a total of ten texts. In
this sense, we are also interested in the various typological sequences involved in the
organization of the discursive genres selected, observing if the predominance of such
sequences implies in greater or lesser facility/difficulty of comprehension. We also
utilized as a support for analysis the reading protocols of diverse informants, taking into
consideration the religious beliefs, the level of education and age, with an aim to verify if
the formal differences of the selected texts and the social profile of readers could cause
possible changes to the process of text comprehension. To carry out the analysis, we used
Usage-Based Linguistics (or Cognitive-Functional Linguistics) as a theoreticalmethodological support, which encompasses contributions from the North American
functional tradition and cognitive linguistics.

Key words: Biblical versions. Form-function relationship. Text comprehension
processes. Usage-Based Linguistics.
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INTRODUÇÃO

Nesta introdução, traçamos um esboço geral deste trabalho. Incialmente,
apresentamos nosso objeto de estudo, esclarecendo os motivos que justificam sua
escolha. Nesse sentido, abordamos a relevância histórico-cultural da Bíblia,
especialmente no mundo ocidental, destacando a circulação social desse Livro no
contexto de igrejas, mídia e comércio. Tratamos, ainda, de possíveis diferenças
linguístico-textuais encontradas em algumas versões bíblicas que estão em circulação nos
dias de hoje. Em seguida, levantamos algumas questões de pesquisa para as quais
buscamos resposta e formulamos, também, algumas hipóteses cuja validade será
averiguada ao longo desta pesquisa. Na sequência, expomos os objetivos a serem
alcançados e, logo em seguida, a metodologia adotada, explicando tanto o método de
investigação, como também nosso material de análise. Por fim, explicitamos os
pressupostos teóricos que respaldam nossa análise.
1. Objeto de estudo e justificativa

Que estudo pode ser feito de um livro que é o mais traduzido (2.527 línguas),
mais distribuído e mais lido em todo o mundo? O que dizer de um livro que, segundo
Scholz e Zimmer (2013), está ao alcance de 85% da humanidade e é lido há cerca de três
mil anos?1 O livro a que já nos referimos é a Bíblia, cuja influência histórica e
importância não se limitam tão somente à esfera religiosa; é também reputado como uma
obra de alto valor literário.
A esse respeito, mencionamos a obra do professor canadense Northrop Frye,
crítico literário que escreveu “O código dos códigos: a Bíblia e a literatura” (1981). Ele,
percebendo a influência exercida pela Bíblia na literatura ocidental, procurou em seu
livro observar as qualidades literárias que justificassem esse influxo. Nesse sentido, a
Bíblia, quando vista como um conjunto de livros reconhecido através da história e da
literatura mundial, demonstra o grau de relevância que teve, e ainda tem, não só no
1

Informações também disponíveis em Revista Entre Livros, nᵒ 2, p. 10.
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contexto religioso, mas também no contexto histórico-cultural do mundo ocidental
cristão. Além disso, o fato de esse livro ainda estar em plena circulação e, mais ainda, de
reunir aspectos discursivos e linguístico-textuais importantes a serem investigados nos
estudos da linguagem, manifesta, sobretudo, para o especialista da língua, uma
oportunidade de pesquisa.
O termo “bíblia” deriva do plural grego bíblos ou bíblion (βίβλιον), que significa
“rolo” ou “livro”. Bíblion, no caso nominativo plural, assume a forma “bíblia”,
significando “livros”, somente na era do latim medieval. Assim, o termo bíblia alude a
uma palavra singular — significando uma coleção de livros ou “a Bíblia”, i. e., não é um
só livro, porém uma biblioteca formada por uma coletânea de livros (SANTANA, s.d)2.
Ela simboliza, para o cristianismo, o “Livro Sagrado”, conforme Scholz e Zimmer
(2013).
Em relação ao fato de a Bíblia representar o Livro Sagrado para o mundo
cristão, procuramos considerar um fator social estatístico que tem íntima relação com
essa representação e, por consequência, com o uso desse livro. Referimo-nos ao crescente
número de pessoas aderindo à fé cristã evangélica no Brasil, segundo senso do IBGE
(2010), que informa: “O número de evangélicos no Brasil cresceu cerca de 61,5 por cento
em dez anos, com 16 milhões de novos fiéis...” (GAIER, 2012). Associada a esse
crescimento quantitativo, infere-se a considerável vendagem da Bíblia e provável
aumento de sua leitura.
Com esse crescimento numérico hoje, o discurso religioso evangélico também
ganhou destaque na mídia (rádio, televisão, jornal impresso, internet), tornando-se uma
força socioeconômica e política significativa3. Alguns índices estatísticos indicam, ainda,
que o crescimento numérico dos evangélicos se deu, em grande parte, nas camadas mais
pobres da sociedade. Uma fatia significativa desse público pertence às camadas sociais de
nível econômico mais baixo e de pouca escolaridade, conforme Azevedo (2012) em
estatísticas divulgadas pela revista Veja.

2

A quantidade (66 livros) diz respeito à Bíblia da vertente protestante.
Poderíamos incluir aqui o discurso religioso na mídia, pautado em textos bíblicos, a partir do movimento
católico que também faz uso de diferentes versões bíblicas. Porém, neste trabalho, buscaremos apenas
observar os que dizem respeito às versões bíblicas de tradição protestante.
3
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Outro índice que também nos chamou a atenção nos dados do IBGE (2010)
acerca do crescimento quantitativo dos evangélicos foi o item faixa etária. Segundo
pesquisa empreendida por esse órgão, o segmento evangélico tem mais penetração entre
crianças e jovens da população (GAIER, 2012).
Assim, considerando esses fatores sociais – crescimento numérico e sóciopolítico-econômico e faixa etária –, percebemos que, sendo a Bíblia o livro de fé e prática
para os evangélicos, ela se constitui um instrumento de pesquisa interessante no campo
dos Estudos da Linguagem. Esse fato se justifica, ainda, levando-se em conta que a
leitura desse livro é praticamente obrigatória ou, no mínimo, estimulada em muitas
congregações evangélicas.
Posto isso, seguem mais algumas observações pertinentes à Bíblia, as quais
reforçam nossa opção em eleger alguns de seus textos para análise: uma delas é a
facilidade com que podemos encontrá-la disponível para aquisição nos dias de hoje, haja
vista que, segundo Lins (s.d), até a invenção da gráfica por Gutenberg, esse livro era
extremamente raro e caro, pois era feito artesanalmente, e poucas pessoas tinham acesso
a ele; outro pormenor é a acessibilidade a esses escritos em diferentes plataformas
textuais.
Tudo isso graças ao avanço tecnológico do nosso tempo, pois, se voltarmos os
olhos ao passado, veremos que
A Bíblia já foi escrita nos mais variados materiais, como a pedra – inscrições
egípcias e babilônicas de 850 a. C.; argila e cerâmica, [...] o pergaminho, feito
com pele de ovelhas e de cabras, mais raro; papel, o veículo mais usado
atualmente; e formas contemporâneas, como o CD, o CD-ROM e a Internet

(SANTANA, s.d).
Hoje, com advento das novas formas contemporâneas de registro e diante do
atual progresso tecnológico, a Bíblia também pode ser encontrada facilmente em suportes
midiáticos de mais simples condução. Referimo-nos aos aparelhos portáteis como
celular, smartphones, entre outros.

Além disso, esses suportes midiáticos contêm

hiperlinks que facilitam, por exemplo, o acesso à leitura de várias passagens de um
mesmo texto, tornando a Bíblia, enquanto coletânea de livros, um objeto multiforme, de
fácil manuseio e de variada opção para aquisição.
16

Elencando, ainda, outro aspecto positivo que a evolução tecnológica dos tempos
atuais trouxe para Bíblia é que ela também se renovou/atualizou em termos linguísticotextuais a fim de atender aos interesses de um público crescente e bastante heterogêneo.
Nas últimas três décadas, passamos a encontrar bíblias com uma proposta textual atraente
e acessível no que se refere às variadas formas de dizer o texto e comunicar sua
mensagem.
A esse respeito, observamos que o leque de opções está muito variado,
principalmente, pelo fato de podermos encontrar as “Sagradas Escrituras” com diferentes
propostas de versão. De acordo com Alves (s.d.), entre essas versões, estão: Almeida,
Revista e Corrigida (ARC); Almeida, Revista e Atualizada (ARA); Nova Versão
Internacional (NVI); Nova Bíblia Viva (NBV) e a Nova Tradução na Linguagem de Hoje
(NTLH) – só para citar alguns exemplos de bíblias disponíveis no mercado atual –, todas
elas podendo ser encontradas em variados suportes de leitura. Assim, cada uma dessas
versões foi traduzida visando a atender a um público bastante heterogêneo, a saber:
teólogos, leigos religiosos, pesquisadores ou leitores comuns em busca de apenas
acumular conhecimento.
Assim, compreendendo que, na condição de pesquisadores, não poderíamos
trabalhar com todas as propostas de versões bíblicas disponíveis, escolhemos apenas duas
das que se encontram em plena circulação no contexto evangélico. São elas: a Almeida,
Revista e Corrigida (ARC) e a Nova Tradução na Linguagem de Hoje (NTLH). A
escolha por essas versões se justifica pelo fato de ambas estarem em pleno uso nos mais
variados contextos denominacionais evangélicos (igrejas, mídia, comércio) e, sobretudo,
por possibilitarem leituras diversificadas, quando confrontada uma versão com outra, em
razão de apresentarem, respectivamente, estilos textuais bem distintos.
São esses motivos bem como as demais questões antes mencionadas sobre a
Bíblia que nos levaram a estudar a relação forma-significado entre versões textuais desse
livro. Ademais, esse parece ser um vasto campo ainda pouco explorado, praticamente
inexistindo trabalhos acadêmicos com o mesmo viés teórico e temático.
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2. Questões de pesquisa e hipóteses

Levantamos algumas questões de pesquisa acerca do nosso objeto de estudo, as
quais se encontram explicitadas a seguir.
1 – Há, de fato, diferenças formais (léxico-gramaticais e/ou textuais) consideráveis entre
as versões ARC e NTLH?
2 – As diferenças formais implicam alguma divergência significativa em termos de
conteúdo semântico, de modo a alterar a atribuição de sentido em nível local ou global?
3 – Que fatores formais (léxico-gramaticais e/ou textuais) interferem no processo de
significação e quais deles têm maior peso nisso?
4 – O perfil social (idade, nível de escolaridade, credo) dos leitores também exerce
alguma influência (no sentido de facilitar ou não) no processo de compreensão?
5 – As diferentes formas de organização dos textos, considerando os variados gêneros
discursivos envolvidos bem como sua estrutura composicional em termos de sequência
tipológico-textual, representam maior ou menor facilidade de compreensão para os
leitores-informantes?
Em vista dessas questões, passamos a formular algumas hipóteses que
consideramos como possíveis respostas a elas.
1 - Levando em conta, principalmente, o princípio de tradução que rege as versões (ARC
e NTLH) no que diz respeito à forma, é possível que haja alguma diferença considerável
entre os textos selecionados de uma versão para a outra.
2 - Constatadas as diferenças formais entre os textos de uma versão e de outra, é provável
que haja alguma divergência de conteúdo semântico em nível local ou global.
3 - É possível que fatores de seleção lexical e/ou de organização sintática do texto tenham
alguma interferência no processo de atribuição de sentido.
4 - É provável que pessoas de pouca idade, de baixo nível de escolaridade ou de pouco
contato com a leitura dos textos bíblicos apresentem maior dificuldade no processo de
compreensão, considerando-se os textos selecionados de uma versão e/ou de outra.
18

5 - Partindo do pressuposto de que cada gênero se organiza, via de regra, dentro de um
conjunto de sequências tipológicas, é provável que determinada(s) sequência(s)
implique(m) maior ou menor facilidade de compreensão textual.

3. Objetivos
3.1. Geral
Nesta pesquisa, tomamos como finalidade principal investigar a existência de
possíveis diferenças linguístico-textuais e prováveis implicações nos processos de
atribuição de sentido(s) de textos de duas versões da Bíblia (ARC e NTLH),
considerando as relações entre forma e significado.

3.2. Específicos
Como objetivos específicos, estabelecemos:
1) comparar textos das versões bíblicas ARC e NTLH a fim de identificar possíveis
diferenças linguístico-textuais entre eles;
2) verificar se as diferenças de codificação porventura identificadas entre as versões
implicam possíveis divergências de natureza semântica (i.e., de conceitualização/
(re)significação) em nível local ou global;
3) averiguar quais dos fatores formais (lexical, gramatical e/ou textual) têm maior
interferência no processo de atribuição de sentido aos textos lidos;
4) examinar se o perfil social dos informantes exerce alguma influência no processo de
compreensão textual, considerando-se os textos de ambas as versões;
5) observar se a sequência tipológica em que se organiza o gênero discursivo também
contribui para facilitar ou não a leitura do texto.

4. Fundamentação teórica
O aporte teórico-metodológico que utilizamos para o estudo aqui realizado é a
Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU) – ou Linguística Cognitivo-Funcional.
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Essa corrente de estudos aglutina pressupostos do Funcionalismo linguístico norteamericano, nos termos defendidos por pesquisadores como Chafe (1976, 1987), Givón
(1984, 1995, 2001, 2009), Furtado da Cunha et al. (2003, 2013), Furtado da Cunha
(2008), Martelotta (2003, 2008), Traugott (2004), Silva (2008), Bybee (2010), entre
outros, e contribuições da Linguística Cognitiva, representada por estudiosos como, por
exemplo, Croft (1991), Taylor (1995), Tomasello (1998, 2003), Lakoff e Johnson (1999),
Langacker (2008), Silva e Batoréo (2008), Ferrari (2011), Duque (2012).
A preferência por esse modelo de abordagem deve-se, primeiramente, ao fato de
essa corrente linguística conceber a língua(gem) como um sistema simbólico utilizado
como instrumento de interação social (SILVA; BATORÉO, 2008; BECKNER et al.,
2009; BYBEE, 2009b); depois, pelo fato de entender o estudo da língua/do texto
indissociado do uso. Nessa perspectiva, essa corrente linguística assume alguns
pressupostos teórico-metodológicos, entre eles a rejeição à autonomia da sintaxe, a
incorporação da semântica e da pragmática às análises de fenômenos linguísticos, a não
distinção estrita entre léxico e gramática, a relação estreita entre a estrutura das línguas e
o uso que os falantes fazem delas nos contextos reais de comunicação (FURTADO DA
CUNHA et al., 2013).
Dentre os princípios, processos e categorias analíticas da LFCU que balizam nossa
pesquisa, estão: conceitualização, categorização, perspectivação, informatividade,
iconicidade e marcação. A pertinência do uso desses parâmetros de análise em nosso
estudo justifica-se no fato de representarem propriedades constitutivas dos processos de
produção e de compreensão textuais. Vale esclarecer que os processos, princípios e
categorias de análise não serão explorados necessariamente em todos os textos
selecionados.
5. Estrutura e organização do trabalho

Este trabalho está organizado da seguinte maneira: introdução, referencial teórico,
metodologia, revisão bibliográfica, análise dos dados e conclusão.
Na introdução, apresentamos o objeto de estudo e esclarecemos os motivos que
justificam essa escolha. Em seguida, levantamos algumas questões de pesquisa e
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formularmos, também, algumas hipóteses cuja validade será aferida ao longo da pesquisa.
Na sequência, expomos os objetivos a serem alcançados e, logo em seguida, explicitamos
os pressupostos teóricos que respaldam nossa análise.
No capítulo 01, “A Linguística Funcional Centrada no Uso”, apresentamos o
quadro teórico-metodológico da Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU). Esse
capítulo inicia descrevendo a abordagem da LFCU, situando-a no tempo e no espaço,
mostrando, dentre outras coisas, sua interface com a Linguística Cognitiva. Depois,
expomos alguns princípios, processos e categorias analíticas da LFCU que balizam nossa
pesquisa: conceitualização, categorização, perspectivação conceitual, informatividade,
iconicidade, marcação e considerações sobre processos de leitura.
No capítulo 02, exibimos a metodologia adotada neste trabalho, explicando tanto
o método de investigação como também nosso material de análise, no qual incluem-se a
caracterização das versões (com um breve relato histórico) e os princípios de tradução
que regem a formatação textual de cada uma delas.
No capítulo 03, fazemos uma revisão bibliográfica, apresentando alguns trabalhos
encontrados sobre o tema versões da Bíblia.
No capítulo 04, procedemos à análise dos dados, discutindo as questões
formuladas em torno das versões bíblicas escolhidas, mais particularmente sobre os
excertos textuais selecionados dessas versões (corpus 1), complementados pelos trechos
dos protocolos de leitura (corpus 2).
Por fim, na conclusão, fazemos as considerações finais dos resultados obtidos a
partir da análise realizada.
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CAPÍTULO 01
A LINGUÍSTICA FUNCIONAL CENTRADA NO USO

Neste capítulo, abordamos o quadro teórico-metodológico da Linguística
Funcional Centrada no Uso. Inicialmente, apresentamos uma sucinta caracterização dessa
abordagem, situando-a no tempo e no espaço. Depois, expomos alguns princípios básicos
dessa teoria bem como sua interface com a Linguística Cognitiva. Por último,
explicitamos as categorias analíticas que sustentam a análise dos dados nesta pesquisa.

1. Pressupostos teórico-metodológicos da Linguística Funcional Centrada no Uso

O termo Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU) é um rótulo criado
pelo grupo de pesquisa Discurso & Gramática, que tem como representantes
pesquisadores funcionalistas de vertente norte-americana vinculados a instituições de
ensino superior do Brasil (mais especificamente, Universidade Federal do Rio de Janeiro,
Universidade Federal Fluminense e Universidade Federal do Rio Grande do Norte). Esse
rótulo é um desdobramento da expressão Usage-Based Linguistics4, adotada por autores
como Ronald Langacker, Joan Bybee, Elisabeth Traugott, Graeme Trousdale, Dirk Noël,
entre outros, para designar a recente articulação entre a tradição funcionalista norteamericana e a Linguística Cognitiva; daí também denominar-se, conforme Tomasello
(1998, 2003), Linguística Cognitivo-funcional.
O pressuposto básico da Linguística Funcional Centrada no Uso reside no fato
de que a estrutura da língua emerge à medida que esta é utilizada (BYBEE, 2010). Nessa
perspectiva, a LFCU concebe a língua como resultado da estruturação de fatores
cognitivos e comunicativos (TRAUGOTT, 2004).
Assim, parte-se da compreensão de que há uma simbiose entre discurso e
gramática, ou seja, a língua (e a gramática) é vista como uma estrutura em constante
adaptação em razão das vicissitudes/imposições do discurso, ao qual se conforma. Em

4

Linguística Baseada no Uso.
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outras palavras, a língua tem a forma que tem em razão das estratégias de organização da
informação empregadas pelos falantes/escreventes no momento da interação discursiva
(FURTADO DA CUNHA, 2008).
Segundo Bybee (2010), a Usage-Based Linguistics busca descrever e explicar os
fatos linguísticos com relação às funções (semântico-cognitivas e/ou discursivopragmáticas) que eles desempenham nos diversos contextos de uso da língua, numa
abordagem pancrônica, i.e., integrando sincronia e diacronia. Nesse sentido, esse modelo
reconhece o estatuto fundamental das funções da língua na descrição de suas formas, de
maneira que cada construção linguística é definida com base no papel que ela
desempenha nos processos reais de comunicação (FURTADO DA CUNHA et al., 2013).
Assim sendo, a LFCU busca trabalhar com dados de fala e/ou de escrita em
contextos efetivos de comunicação, evitando, assim, lidar com sentenças criadas e
separadas da sua função interlocutiva (FURTADO DA CUNHA, et al., idem). Essa visão
difere das abordagens formalistas – o estruturalismo saussureano, do início do século XX,
e o gerativismo chomskyano, seu sucessor –, as quais não levam em conta as condições
de uso real da língua, desconsiderando a interferência dos fatores extralinguísticos na
estrutura(ção) linguística. Segundo Furtado da Cunha (2008, p. 165), o Funcionalismo
norte-americano “surge como reação às impropriedades constatadas nos estudos de cunho
estritamente formal”.
São representantes da tradição funcionalista norte-americana pesquisadores
como Talmy Givón, Paul Hopper, Joan Bybee, Sandra Thompson, Elisabeth Traugott, os
alemães Bernd Heine e Christian Lehmann, entre outros. No Brasil, representam essa
tradição linguistas como Sebastião Votre, Mario Martelotta, Mariangela Rios de Oliveira,
Maria Maura Cezario, Maria Angélica Furtado da Cunha e outros.
A aproximação entre linguistas funcionais e cognitivistas – intensificada,
principalmente, a partir da primeira década deste século – deve-se ao fato de ambas as
correntes compartilharem, em especial, a noção de língua como um sistema simbólico
cuja função é, sobretudo, viabilizar a interlocução comunicativa.
A afinidade entre esses modelos teóricos caracteriza-se, ainda, por adotarem uma
visão integradora entre faculdades mentais e o fenômeno da linguagem, “na hipótese de
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que não há necessidade de se distinguir conhecimento linguístico de conhecimento não
linguístico” (MARTELOTTA, 2008, p. 181). Nesse sentido a proposta básica leva em
conta aspectos relacionados “a restrições cognitivas que incluem a capacitação de dados
da experiência, sua compreensão e seu armazenamento na memória, assim como a
capacidade de organização, acesso, conexão, utilização e transmissão adequada desses
dados” (MARTELOTTA, ibidem).
Quanto a isso, o autor acrescenta a importância de considerar os fatores sociais
(i.e., do ambiente cultural) interagindo com os fatores mentais/cognitivos. Dessa
compreensão, surge, então, uma relação sistemática entre linguagem, pensamento e
experiência.
Em consonância com o pensamento funcionalista, Langacker (2008) advoga que
a gramática de uma língua constitui um conjunto de princípios dinâmicos, os quais se
associam a rotinas cognitivas que são moldadas, mantidas e modificadas pelo uso. Nesse
sentido, o paradigma funcional-cognitivista defende a ideia de que a linguagem é parte
integrante da cognição (isto é, não é um módulo separado) e deve ser estudada no seu
uso, considerando os aspectos de conceitualização, categorização, processamento mental,
interação, experiência individual e sociocultural (SILVA, 2004).

2. Conceitos básicos, processos e princípios da LFCU

Nesta seção, explicitamos os conceitos básicos, princípios, processos e
categorias analíticas que sustentam a análise dos dados neste trabalho. Além disso,
utilizamos alguns dados do corpus 1, a fim de ilustrar/exemplificar os pressupostos
teórico-metodológicos da LFCU. Esses pressupostos estão distribuídos na seguinte
ordem: conceitualização e categorização; perspectivação conceitual, incluindo as noções
de especificidade e esquematicidade, proeminência (plano figura/fundo), ponto de vista e
frames; informatividade; iconicidade; e marcação. Por fim, um tópico que procura fazer
algumas considerações sobre o conceito de leitura e a relação dela com algumas
categorias e princípios analíticos explicitados neste referencial teórico.

24

2.1. Conceitualização e categorização
Para Langacker (2008), conceitualização equivale à significação, ou seja, ao
modo como interpretamos/compreendemos uma determinada entidade/categoria, um
evento ou uma situação. Em outras palavras, conceitualizar corresponde ao processo
cognitivo por meio do qual fazemos sentido de nossas experiências (individuais ou
sociais). Nessa perspectiva, a língua(gem) constitui a intermediação simbólica entre
processamento cognitivo e experiência (cf. HOPPER; TRAUGOTT, 2003; SILVA;
BATORÉO, 2008; CROFT, 2010).
Segundo Taylor (2002), no processo de conceitualização, participam, ainda,
outros fenômenos cognitivos, tais como categorização, perspectivação, inferenciação e
pensamento imaginativo (especialmente metaforização e metonimização). Sob essa ótica,
a conceitualização é parte integrante de nossa capacidade cognitiva geral e está
diretamente vinculada à biologia humana bem como a fatores socioculturais (LAKOFF;
JOHNSON, 1999; BYBEE, 2010).
No tocante à categorização, tomamos a citação de Ferrari (2011, p. 31), que diz:
“A categorização é o processo através do qual agrupamos entidades semelhantes (objetos,
pessoas, lugares etc.) em classes específicas”. Nas palavras de Jacob e Shaw (1998, apud
DUQUE e COSTA, 2012, p. 19) “Categorizar significa construir uma ordem física e
social para o mundo”. Ainda sobre isso, Duque e Costa (ibidem) afirmam que a
categorização é “uma atividade cognitiva e sociocultural, a partir da qual a realidade é
construída, e não um processo da mente individual”.
Sendo assim, a capacidade de atribuirmos sentido, seja conceitualizando ou
categorizando algo (um evento ou uma situação), está intimamente ligada às experiências
construídas no convívio social (cf. GIVÓN, 1995).
Trazemos como ilustração um dado coletado do corpus 1, versões ARC e NTLH
de Provérbios 31:25, respectivamente.
1a – ARC:
“A força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro.”
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1b – NTLH:
“É forte, respeitada e não tem medo do futuro.”5

Nessa ilustração, observamos que os versículos de (1a) e (1b) diferem em termos
categoriais e conceptuais. Em 1a, no trecho “A força e a glória”, é mostrado um sintagma
nominal constituído morfologicamente por dois substantivos femininos e sintaticamente
por um sujeito composto. Em 1b, no mesmo trecho, há uma estrutura morfológica e
sintática diferente de 1a. Isso porque, do ponto de vista morfológico, “forte” e
“respeitada” são categorizados no texto como adjetivos e, do ponto vista sintático, fazem
parte de um sintagma verbal, sendo classificados como predicativos do sujeito.
No aspecto conceitual, observamos também que, em (1a), a expressão “A força e a
glória são as suas vestes...”, apresenta conteúdo metafórico que, do ponto de vista
cognitivo, exige, conforme Taylor (2002), pensamento imaginativo e, por ser de uso mais
incomum, requer maior inferência pragmática, nos termos de Traugott e Dasher (2002).
Em 1b, o trecho “É forte, respeitada...”, é mais “literal”, de uso mais corriqueiro, sendo,
por isso, mais facilmente conceitualizado.

2.2.1. Frames
A noção de frame6 surge na linguística em meados da década de 1970, sendo
desenvolvida por Charles Fillmore.
A Semântica de Frames é “uma teoria de como os conceitos são organizados e
representados na mente.” (CROFT, 2009, p. 1).
Segundo Ferrari (2011, p. 50), a expressão frame refere-se, basicamente, “a um
sistema estruturado de conhecimento, armazenado na memória de longo prazo e
organizado a partir de esquematização da experiência”. Silva (1997, p. 20), revozeando
Fillmore em seus trabalhos (1975, 1977, 1978), traz a seguinte definição: “frame é o
conjunto dos meios lexicais e sintácticos disponíveis para referir uma cena ou cenário e

5

Nessas e nas demais amostras do corpus 1, os grifos são nossos.
Neste trabalho, manteremos o termo em língua inglesa frames, que significa literalmente enquadre,
moldura etc.
6
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cada opção lexical e sintáctica reflecte uma certa perspectiva sobre uma situação dessa
cena”.
Além dessas concepções, é válido acrescentarmos mais uma, que é a de um
conceito determinado culturalmente. Sobre isso, encontramos traduzida a ideia de Petruck
(1996, apud DORNELAS, 2013) quando diz que as palavras servem como gatilhos para
ativar os frames linguísticos armazenados em nossa estrutura cognitiva, isto é, a
compreensão do significado do material linguístico depende do domínio da experiência
social convencionalizada prototipicamente.
Utilizamos mais alguns dados do Corpus I para exemplificar os frames acionados
a partir do que as palavras evocam. O texto para amostra é o de Provérbios 31:28-29.
6a – ARC:
“Levantam-se seus filhos, e chamam-na bem-aventurada; como também seu marido, que a louva,
dizendo: Muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior.”
6b – NTLH:
“Os seus filhos a respeitam e falam bem dela, e o seu marido a elogia. Ele diz: ‘Muitas mulheres são
boas esposas, mas você é a melhor de todas’.”

Considerando a questão dos frames semânticos no comparativo entre as duas
versões, podemos nos deter apenas nos referentes “Muitas filhas...”, em (6a), e “Muitas
mulheres...”, em (6b). Essas escolhas lexicais apontam para categorias familiares
distintas. No primeiro recorte textual, a mulher descrita é elogiada pelos filhos e marido
na condição de “filha”. Nesse caso, é provável que se leva em consideração a educação
recebida no ambiente familiar de origem, cuja reputação é enaltecida/valorizada. No
segundo, ela é exaltada na qualidade de mulher e boa esposa, sendo, desse modo,
focalizada num papel social distinto da primeira referência, ou seja, restrita ao próprio
universo familiar em que se encontra. Considerando esses exemplos, percebemos, então,
como as palavras codificadas no texto podem evocar diferentes frames na relação de
parentesco desse referente.
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2.2. Perspectivação conceitual
Um componente importante da conceitualização é a perspectivação conceitual, ou
construal. Para Langacker (2008, p. 55), “o significado de uma expressão (lexical ou
gramatical) não se esgota no conteúdo conceptual que ela evoca. Igualmente importante é
compreender a maneira como esse conteúdo é construído/interpretado.”
A expressão perspectiva conceitual representa a capacidade humana de elaborar
ou construir uma cena de vários modos alternativos (CROFT, 2010). Esses diferentes
modos envolvem operações de perspectivação conceptual, as quais correspondem a
capacidades cognitivas gerais (SILVA e BATORÉO, 2008). Assim sendo, a perspectiva
conceptual tem a ver com a maneira como conceitualizamos determinados eventos e
situações. Por essa razão, Langacker (ibidem) declara:
Na visualização de uma cena, o que nós verdadeiramente vemos/percebemos
depende do quão perto nós a examinamos, aquilo para que nós escolhemos olhar,
para que elementos nós prestamos mais atenção, e de que lugar nós o vemos.
[Tradução nossa]7

Semelhantemente, em Taylor (2002), encontramos essa mesma ideia, no sentido
de dizer que perspectivamos uma dada situação de modos alternativos, no que se refere
aos detalhes que poderão variar entre o que é realçado ou desprezado pelo
conceptualizador. Nesse sentido, acrescenta que uma determinada cena pode ser
percebida de diferentes perspectivas e, portanto, a(s) forma(s) linguística(s) escolhida(s)
para codificar tal cena dependerá(ão) da maneira como ela foi mentalmente construída.
Em virtude disso, podemos ter, por exemplo, duas expressões representando
essencialmente o mesmo conteúdo, mas, dependendo do modo como esse conteúdo é
apresentado/codificado, pode ser perspectivado/conceitualizado de diferentes maneiras.
Pensando assim, trazemos como ilustração o trecho Provérbios 31:25, do corpus1:
2a – ARC:
“A força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro.”

7

Original: “In viewing a scene, what we actually see depends on how closely we examine it, what we
choose to look at, which elements we pay most attention to, and where we view it from” Langacker (2008,
p. 55).
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2b – NTLH:
“É forte, respeitada e não tem medo do futuro.”

Nessa ilustração, observamos que os versículos apresentam um mesmo evento, no
sentido de a mulher descrita contemplar o futuro. Entretanto, o conteúdo informacional
revela graus de perspectivação diferente de um mesmo evento. Na versão (ARC), a
perspectiva conceitual do “futuro” é tomada a partir do riso (visualização mais caricata),
tendo em vista que o ato de rir da mulher, ao pensar no futuro, parece descrever uma
pessoa mais confiante/otimista, vislumbrando um futuro sem preocupações e com maior
estabilidade. Na versão (NTLH), as escolhas lexicais indiciam a negação do medo “... não
tem medo do futuro”. Isso parece sinalizar que o modo como é conceitualizado o futuro
para a mulher descrita nessa versão não expressa tanta confiança/otimismo quanto a
outra. Sendo assim, observamos que há uma diferença no grau de perspectivação sobre o
“futuro” pelo modo como foi codificado o texto em ambas as versões.
Para Silva (1997), os mecanismos de percepção (especialmente, visual) são
semelhantes aos processos cognitivos envolvidos na organização de uma cena. Assim
sendo, o conceptualizador realiza determinadas operações cognitivas, focalizando alguns
aspectos do evento, isto é, salientando certos elementos (primeiro plano) e
secundarizando outros (plano de fundo). Nesse sentido, ele assume uma posição
estratégica a partir da qual tem uma determinada perspectiva da cena (ou seja, o enfoque
dado à cena).
2.2.1. Grau de especificidade e esquematicidade
A especificidade de uma determinada expressão tem a ver com o nível de precisão
e detalhamento em que uma situação é caracterizada (LANGACKER, 2008). Esse autor
esclarece, por exemplo, que podemos descrever a temperatura dizendo que está quente,
mas também – podemos codificá-la com maior especificidade, dizendo faz 90 graus;
aproximadamente 95 graus ou exatamente 95.2 graus. Segundo o autor, granularidade e
resolução são termos alternativos para especificidade. O termo esquematicidade, por sua
vez, significa o oposto da especificidade. Temos, então, aquela sendo instanciada por
expressões mais genéricas, e esta por expressões mais detalhadas/específicas. Pensando
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assim, para Langacker, o termo parente é esquemático com relação a tia, e roedor é mais
genérico (esquemático) do que grande rato marrom. Desse modo, de acordo com o autor,
Uma caracterização esquemática é instanciada por qualquer número de coisas
mais específicas, cada uma delas servindo para elaborar suas especificações
grosseiramente granuladas (idem, p. 55-56). [Tradução nossa]8

A esse respeito, tomamos como exemplo à sequência de palavras, considerando a
hierarquia a seguir (FERRARI, 2011, p. 61):
animal → mamífero → cachorro → pastor-alemão

Assim, se considerarmos que as setas indicam a especificidade de cada expressão
em relação à anterior, compreenderemos que o termo cachorro codifica uma elaboração
em detalhes mais precisos de mamífero, e o termo pastor-alemão, por sua vez, mais
específico ainda em relação a cachorro. Por outro lado, se pensarmos a escala da direita
para a esquerda, as expressões ficarão mais esquemáticas (genéricas). Assim sendo, o
vocábulo animal é esquemático para todos os nomes que estão à sua direita.
O nível de especificidade também pode ocorrer no caso de verbos cujas ações são
mais especificadas (granularizadas) que outras. Logo, um evento pode ser codificado da
seguinte maneira, ainda segundo Ferrari (idem, p. 62):
(1) “Maria está fazendo algo na cozinha” (mais esquemático/genérico);
Ou
(2) “Maria está cozinhando” (menos esquemático/genérico);
Ou
(3) “Maria está fritando pastéis” (mais específico/granularizado).

A seguir, utilizamos a título de exemplificação, dados do corpus 1, considerando
as duas versões de I Tessalonicenses 5:14:

8

Original: “A schematic characterization is instantiated by any number of more specific ones, each
serving to elaborate its coarse-grained specifications” Langacker (2008, p. 55-56). Grifos do autor.
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3a – ARC:
“Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os
fracos e sejais pacientes para com todos.”
3b – NTLH:
“Pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos, dêem9 coragem aos tímidos,
ajudem os fracos na fé e tenham paciência com todos.”

Nesses fragmentos textuais, destacamos as respectivas referenciações: “os fracos”,
na versão ARC, e “os fracos na fé”, na versão NTLH. Vemos que, na primeira, a
referência a “fracos” é mais esquemática/genérica; na segunda, a referência a esse mesmo
termo é mais específica, delimitada pelo sintagma “na fé”.

2.2.2. Ponto de vista
O termo ponto de vista (ou perspectiva10), segundo o Dicionário Houaiss da Língua
Portuguesa (2009, p. 1480), significa “forma ou aparência sob a qual algo se apresenta”.
Essa definição corrobora um aspecto do construal, abordado por Langacker (2008).
Segundo Langacker, se conceptualização (metaforicamente) é a visão de uma cena,
a noção de perspectiva consistirá no “arranjo de visão”, ou ponto de vista. Esse arranjo
tem a ver com a relação entre a pessoa que vê (observador/conceptualizador) e a
coisa/situação que está sendo vista (a entidade observada). A esse respeito, Silva e
Batoréo (2008, p. 233), asseveram que
Um processo de conceptualização consiste numa determinada perspectivação do
conceptualizador relativamente a uma entidade ou situação. Quer isto dizer que a
conceptualização envolvida no significado de uma expressão lexical ou
gramatical não pode ser caracterizada somente em termos das propriedades do
objecto de conceptualização, mas tem que necessariamente ter em conta o sujeito
de conceptualização.

Nesse sentido, os conteúdos expressos por meio da linguagem trazem sempre uma
dimensão de perspectiva do conceptualizador, adotando um determinado ponto de vista

9

Neste trabalho, optamos por preservar a grafia do(as) texto-fonte/ versões bíblicas selecionadas.
Langacker (2008) utiliza a expressão perspective, que, em português, é traduzida por “perspectiva”,
ou “perspectivação”. Mas para não confundirmos com a ideia desenvolvida no tópico 2.2
“perspectivação conceitual”, optamos por utilizar, no tópico 2.2.3, a expressão “ponto de vista”.
10
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sobre a cena. Assim, se considerarmos os exemplos a seguir (fornecidos por FERRARI,
2011, p. 68) na descrição de uma paisagem, observaremos que a localização assumida
pelo conceptualizador interfere no processo de codificação de um mesmo evento.
(4) “O rio desce a serra em direção àquele vale”;
(5) “O rio chega a este vale formando uma cachoeira”.

No exemplo (4), o ponto de vista adotado é o de alguém que observa o rio em seu
percurso a partir de um lugar distante e alto. Em (5), o locutor assume a perspectiva de
alguém que está localizado no vale, observando o rio em seu resultado final.
É importante observar, também, que não é somente o cenário descrito que
determina as escolhas linguísticas, mas também o ponto de vista adotado pelo
conceptualizador (falante/escrevente). A esse respeito, observemos duas cláusulas que se
referem ao mesmo evento, mas contrastam em seus significados (FERRARI, 2011, p.
68):
(6) “João comprou um carro de Maria”;
(7) “Maria vendeu um carro para João”.

Enquanto em (6) o evento é descrito assumindo o ponto de vista de João, em (7), a
situação é construída sob o ponto de vista de Maria. Ferrari (2011) explica que, se
acrescentarmos mais material linguístico às sentenças (8) e (9), por exemplo, “... por um
ótimo preço”, então, teríamos:
(8) “João comprou um carro de Maria por um ótimo preço”;
(9) “Maria vendeu um carro para João por um ótimo preço”.
Segundo a autora, com esse acréscimo de informação, é possível inferir que, na
sentença (8), João saiu em vantagem por desembolsar uma quantia abaixo do valor de
mercado. Já em (9), a interpretação é a de que Maria realizou um bom negócio com a
venda do carro, fez uma venda lucrativa. Considerando isso, fica mais evidente que as
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orações (6) e (8) são construídas tomando a perspectiva do comprador, enquanto as
cláusulas (7) e (9) assumem o ponto de vista do vendedor.
Utilizamos aqui, a título de ilustração, mais um dado do nosso Corpus I para
exemplificação. O texto é o de Lucas 12:16:
5a – ARC:
“E propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância”.
5b – NTLH:
“Então Jesus contou a seguinte parábola: — As terras de um homem rico deram uma grande colheita”.

Na exemplificação, o ponto de vista assumido pelo escrevente nos trechos “... a
herdade de um homem rico tinha produzido com abundância” (5a) e “... As terras de um
homem rico deram uma grande colheita” (5b) parecem ser distintos. Na versão ARC, o
conceito de “herdade” não só contém a ideia de “grande propriedade rural, em geral
composta de terra de semeadura e casa de habitação” (Dicionário Eletrônico Michaelis),
mas também de “herança i. e., o que se adquire de alguém por ocasião de sua morte”. Na
versão NTLH, a ideia construída é a de que “As terras” já eram do homem rico ou foram
adquiridas por esforço próprio. Com isso, o ponto de vista adotado é de que ele trabalhou
para conseguir a propriedade. Sendo assim, o evento é descrito assumindo pontos de
vistas diferentes.

2.3. Informatividade
Segundo Furtado da Cunha et al., (2013) o princípio da informatividade diz
respeito ao conhecimento que os interlocutores compartilham, ou supõem compartilhar,
no momento da interação verbal. Esse princípio, do ponto de vista cognitivo, preconiza
que uma pessoa comunica-se a fim de informar o interlocutor sobre alguma coisa do
mundo externo ou do seu próprio mundo interior, pretendendo exercer algum tipo de
monitoramento da atenção, ou ainda, provocar algum tipo de alteração nas atitudes e/ou
ações deste interlocutor.
Sendo assim, o locutor busca fazer uso de uma determinada quantidade de
informação julgada necessária, supondo que seu interlocutor já disponha ou não de um
determinado conhecimento ou informação. Além disso, esse locutor visa atingir alguns
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objetivos comunicativos e se esforça em orientar/direcionar o ponto de vista do seu
interlocutor. De acordo com Givón (2001, p. 7-8), o falante/escrevente conta com o
repertório linguístico disponível (léxico-gramatical) em suas múltiplas possibilidades de
organização e codificação textual.
Tradicionalmente, o princípio da informatividade tem se voltado para a
verificação do status informacional dos referentes nominais. Dessa maneira, um sintagma
nominal (SN) pode ser classificado como dado, novo, disponível e inferível (FURTADO
DA CUNHA, 2008).
Um referente pode ser dado, ou velho, se ele já tiver aparecido no texto (i. e.,
referente textualmente dado/velho) ou se estiver disponível em uma determinada situação
de fala (nesse caso, referente situacionalmente dado/velho), como os próprios
participantes do discurso: falante e ouvinte.
Um referente é novo quando é introduzido pela primeira vez no discurso,
conforme os exemplos retirados do corpus 1, em Provérbios 31:10:
7 – NTLH:
“Como é difícil encontrar uma boa esposa! Ela vale mais do que pedras preciosas!”.

Nesse excerto, o referente “uma boa esposa” corresponde à informação nova,
desconhecida do interlocutor. O uso do artigo indefinido e a colocação pós-verbal do SNcomplemento atestam esse caráter de novidade informacional.
Se o referente já está na mente do interlocutor (ouvinte/leitor), por se tratar de
uma informação única (num dado contexto), é chamado de disponível. Nesse caso, é um
referente já arquivado na memória cultural do indivíduo, fazendo parte de seu
conhecimento de mundo. Exemplos de referentes disponíveis são termos como “a lua”,
“o sol”, “Pelé” ou “Petrópolis” (FURTADO DA CUNHA, 2008). Para ilustrar isso, um
exemplo retirado do nosso corpus 1, em Romanos 10:1:
8 – ARC:
“Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para sua salvação”.

Nesse recorte textual, “Israel” é referente único, por se tratar da nação israelita.
Para o grau de informação disponível desse referente, deve-se considerar, ainda, fatores
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como o escrevente (apóstolo Paulo) e o público-alvo (judeus/não judeus convertidos em
Roma), os quais compartilham o conhecimento quanto à unicidade do referente
mencionado.
Um referente é chamado de inferível quando é identificado através de um
processo de inferência – isto é – a partir de outras informações já conhecidas. Os
referentes inferíveis geralmente são codificados com um artigo definido. A seguir, um
exemplo recolhido do nosso corpus 1, em Provérbios 31:10-11:
9 – NTLH:
“Como é difícil encontrar uma boa esposa! Ela vale mais do que pedras preciosas! O seu marido confia
nela e nunca ficará pobre”.

Nesse caso, embora o referente “marido” não tenha sido mencionado antes no
texto, temos aí um caso de referente inferível, tendo em vista que a ideia de “esposa”
implica a existência de um marido e, por isso, ele vem codificado com artigo definido e
pronome possessivo “O seu marido”.
Na linguística funcional, a informatividade é tratada principalmente em termos
da classificação semântica e da codificação de referentes no discurso, segundo nos
assevera Furtado da Cunha et al., (2003, p. 44):
[…] o domínio que tem demonstrado mais avanço refere-se à codificação da
informação nos referentes nominais [...] as tipologias de status informacional são
ainda muito incompletas [...] informação velha e informação nova não cobrem
todos os casos e concentram-se exclusivamente nos nomes.

Em Tomasello (1998, p. xvi) temos que, quando pessoas interagem
comunicativamente, “elas estão tipicamente falando sobre alguma coisa”. O autor
denomina esse fenômeno de evento referencial. Nesse sentido, essas pessoas estão
compartilhando conteúdo cognitivo no qual a representação mental realiza-se por meio,
principalmente, da configuração linguística. Esse pesquisador trata do cruzamento entre
as funções semântica e pragmática nos eventos informativo-interacionais e os efeitos
disso sobre a formatação linguística.
Como ilustração, o autor cita o caso de uma certa pessoa querer falar, por
exemplo, sobre o referente “cachorro”. Esse termo possui um valor semântico,
designando, prototipicamente, uma determinada categoria referencial. Entretanto, na
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situação comunicativa, dependendo do grau de conhecimento partilhado entre os
interlocutores, o referente pode vir codificado como “O cachorro”, ou “Aquele cachorro
que vimos ontem”, ou “Rover”, ou “Ele”, caso aponte para um cachorro específico,
menos/mais estocado na mente do interlocutor. Pode, também, vir codificado como “Um
cachorro” ou, ainda, “Cachorro”, em termos mais genéricos, e assim por diante. Isso
demonstra que a forma do sintagma nominal (SN) é determinada, ao mesmo tempo, tanto
por sua função semântica (ou seja, o que o falante deseja informar) como por sua função
pragmática, no sentido de como o falante faz suas escolhas lexicais para codificar essa
informação em decorrência do conhecimento prévio e das expectativas de seu ouvinte
num dado contexto interacional específico (cf. DU BOIS, 2003, p. 65-67).
Tomasello (p. xv) estende também suas considerações para o nível da sentença e
utiliza o exemplo "Alguém abriu uma porta com uma chave", em que o conteúdo
proposicional (i.e., nexos semânticos) pode ser estruturado sintaticamente em função de
demandas da circunstância comunicativa específica (focalização/ênfase pragmática).
Assim, a sentença poderá ser organizada como “Pete abriu a porta com esta chave”, ou
“Esta chave abriu a porta”, ou “Foi com esta chave que Pete abriu a porta”, ou “Foi
Pete que abriu a porta”, ou “A porta foi aberta com esta chave”, ou “A porta abriu”,
entre outras alternativas.
Givón (1984), em sua abordagem sobre essa questão, diferencia a informação
proposicional (i. e., a unidade comunicativa mínima), formulada pela sentença simples,
da informação multi-proposicional (que compreende blocos informacionais maiores, i. e.,
uma cadeia sequencial de proposições interconectadas), para ele, o que deve ser
entendido como discurso. De acordo com o teórico, tanto o primeiro tipo (a proposição)
como o segundo (o discurso) são parcialmente compostos por informação velha –
ancorada no conhecimento pré-existente – e informação nova, que é acumulada a essa
informação recuperável, sendo estas responsáveis pela formação do sistema de coerência
discursiva (ou estrutura temática). Ainda conforme esse autor, a porção de conteúdo
conhecido (velho) associa-se à informação considerada fundo, enquanto a porção nova
corresponde à informação tomada como figura.
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Além disso, em Givón (1990), encontramos a afirmação de que “Quanto mais
previsível/acessível for uma informação para o interlocutor, menos quantidade de forma
será utilizada”. Essa ideia está intimamente relacionada ao subprincípio icônico da
quantidade, a ser explicitado na seção seguinte (2.4). Para ilustrar, mais um trecho
retirado do corpus 1, em Lucas 12:16-17, versão NTLH.
10 – “Então Jesus contou a seguinte parábola: — As terras de um homem rico deram uma grande colheita
[v.16]. Então ele começou a pensar: “Eu não tenho lugar para guardar toda esta colheita. O que é que vou
fazer? [v.17]”.

Nesse excerto, aparece, no início da parábola, o referente “um homem rico...”,
codificado com mais forma linguística por se tratar de uma informação nova,
necessitando de mais especificações. Em seguida, esse mesmo referente é retomado no
texto com o pronome pessoal “ele”, por se tratar de informação velha.
2.4. Iconicidade
Em linhas gerais, conforme Givón (1984), o princípio da iconicidade é definido
como a correlação natural e motivada (ou não-arbitrária) entre forma e função, isto é,
entre o código linguístico (expressão/forma) e seu significado (conteúdo/função). Em
consonância com essa ideia, Croft (1990) afirma que “a estrutura da língua reflete, de
algum modo, a estrutura da experiência”.
Em geral, os estudiosos da iconicidade invocam o filósofo Peirce, que
estabeleceu dois tipos de iconicidade: a imagética e a diagramática. A primeira diz
respeito a uma semelhança sistemática entre um item e seu referente. Já a segunda referese a um arranjo icônico de signos, sem haver nenhuma semelhança necessária com o seu
referente (NEVES, 1997).
O princípio de iconicidade, em versão original, mostra sua faceta mais radical
com Bolinger (1977), quando postula uma condição isomórfica de um para um, isto é, a
correspondência de uma forma para um sentido e vice-versa. Por sua vez, Givón (1984)
apresenta uma versão mais branda desse princípio e aponta três subprincípios básicos da
iconicidade: quantidade, proximidade e ordenação.
O subprincípio da quantidade estabelece que quanto maior for a quantidade de
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informação, maior será a quantidade de forma para sua codificação. A esse respeito,
Furtado da Cunha (2008, p. 170) assevera que “a estrutura de uma construção gramatical
indica a estrutura do conceito que ela expressa”. A autora acrescenta, ainda, que a atuação
desse subprincípio pode ser vista no fenômeno da derivação, cujas formas são, via de
regra, estruturalmente maiores do que as palavras primitivas e, por essa razão, tendem a
veicular mais informação semântica e/ou gramatical. Ela cita o seguinte exemplo para
ilustrar essa questão:

(10) belo > beleza > embelezar > embelezamento (português).

Esse mesmo fenômeno (derivacional) pode ser visto também em exemplos como
estes (BIDERMAN, 2001):
(11) quick = rápido > quickly = de modo rápido/rapidamente – inglês.
(12) kànjiàn = ver > kàndejiàn = ser capaz de ver – chinês.

Outro exemplo que se aplica a essa característica do subprincípio da quantidade,
apontado em Silva (2000) é a repetição de certas estruturas verbais em que o falante
expressa ações repetidas, i. e., o aspecto iterativo e/ou a intensidade da ação descrita,
como em:
[...] ele fugiu com a moça ... daí fugiram ... começaram a correr e o homem atrás deles ...
correram ... correram ... correram ... enquanto isso ... o homem correndo ... correndo atrás
deles... (Corpus D&G, p. 411; extraído de SILVA, 2000)

As repetições insistentes dessas formas verbais (correram ... correram ...
correram … / correndo ... correndo) pretendem descrever a continuidade e a intensidade
com que as ações foram conceptualizadas pela informante. Desse modo, parece ser
transparente a relação motivada entre uma noção conceitual (repetição continuada de uma
ação) e sua forma de codificação na estrutura linguística.
Outro aspecto desse mesmo subprincípio prevê que quanto mais nova
(imprevisível) for a informação para o interlocutor, maior será a quantidade de material
linguístico a ser utilizada e vice-versa. Haiman (1983) sustenta essa premissa quando diz
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que a extensão de um enunciado vincula-se diretamente à quantidade de informação nova
e incomum que ele veicula. Slobin (1980) afirma que aquilo que é mais simples e
esperado se expressa através de mecanismos morfossintáticos menos complexos. Nesse
caso, isso explica, em parte, por que a informação recém-introduzida (nova) no texto tem,
em geral, mais material linguístico (embalagem formal), enquanto que a dada (ou velha)
é, geralmente, substituída por vocábulos mais sintéticos, formas pronominais ou anáfora
zero, o que corresponde a formas mais reduzidas (FURTADO DA CUNHA et al., op.
cit.).
O subprincípio da integração (ou proximidade), por sua vez, prevê que os
conceitos mais próximos ou integrados cognitivamente também estarão mais integrados
no plano da codificação – i. e., apresentarão maior grau de aderência morfossintática.
Para corroborar esse subprincípio, em Bybee et. al. (1994, p. 11), lemos que “[...]
elementos que estão semanticamente juntos tendem a vir próximos um do outro na
sentença”. Haiman (1983, p. 781) reforça essa ideia, afirmando que “A distância entre
expressões linguísticas deve ser um índice iconicamente motivado da distância conceitual
entre termos ou eventos que elas denotam”.
Considerando isso, cabe-nos analisar esta amostra retirada do corpus 1, no Salmo
91:1-2, em ambas as versões:
11a – ARC:
“Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará.
[ø] Direi do SENHOR: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei.”
11b – NTLH:
“A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e [ø] se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso
[ø] pode dizer a ele: “Ó SENHOR Deus, tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus; eu
confio em ti.”

Sob a luz do subprincípio da integração, a tradução ARC apresenta menor grau de
integração entre os v. 1 e 2, se comparada com a versão NTLH, porque, observando a
versão ARC, em termos sintáticos, temos duas rupturas sentenciais – o ponto final e os
dois pontos. Somados a isso, aparecem dois referentes distintos, entre o v.1 e o 2 (“a
pessoa”, v.1) e (“ø” = Eu, v.2), transmitindo a ideia de um fato dissociado do outro. Na
versão NTLH, embora tenhamos, em termos de referencialidade, a retomada do sujeito
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“A pessoa...”, separado por duas orações relativas, observamos apenas uma ruptura (os
dois pontos), entre os v. 1 e 2, dando, assim, ao texto maior coesão referencial e
sequenciação linear.
O subprincípio da ordenação linear diz, basicamente, que a informação mais
tópica tende a vir em primeiro lugar. Isso é visto quando, por exemplo, o sujeito ocupa a
primeira posição na sentença (FURTADO DA CUNHA, et al., 2013).
Outro aspecto básico ligado a esse subprincípio é a ordenação das orações no
discurso tenderem a espelhar a sequência temporal em que os eventos são
conceitualizados. A título de exemplificação, McMahon (1995) menciona a clássica
citação “vim, vi, venci”, em que o arranjo (a ordenação) das palavras no texto
corresponde à sequencialidade cronológica das ações. Uma amostra do corpus 1, em
Provérbios 31:16, versão ARC, ilustra bem esse subprincípio:
12 – “Examina uma herdade e adquire-a; planta uma vinha com o fruto de suas mãos.”

Nesse excerto, a codificação dos eventos obedece à sequência cronológica em que
ocorreram, sugerindo haver uma correlação motivada entre os fatos e a ordenação das
estruturas oracionais a eles correspondentes.
2.5. Marcação
O princípio de marcação foi herdado da linguística estrutural e desenvolvido
pela Escola de Praga com os termos “marcado” e “não marcado” – i. e., em categorias
binárias e discretas. Nesse sentido, há uma distinção entre formas marcadas e não
marcadas. Ou seja, um de dois elementos de um par contrastivo é considerado como
marcado quando exibe algum aspecto ausente no outro membro, considerado como não
marcado (FURTADO DA CUNHA; TAVARES, 2007). Ou ainda, dito de outro modo,
conforme Bagno (2011), nessa distinção um dos termos do par é de uso mais amplo e
dominante – isto é, o não marcado – enquanto o outro é mais restrito e limitado, o
marcado. Sendo assim, a ideia central é a de contraste entre dois elementos de uma dada
categoria linguística, seja ela de natureza fonológica, morfológica ou sintática
(FURTADO DA CUNHA, 2008).
Croft (1990), entretanto, considera a noção de binariedade inadequada,
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preferindo ver a marcação numa perspectiva escalar, ou seja, “relativa”, haja vista que
determinados fenômenos linguísticos não podem ser tomados a partir de parâmetros
estritamente dicotômicos. Para sustentar sua tese, o autor argumenta que há línguas em
que a noção de número é definida por outros traços semânticos além de singular e plural,
podendo incluir aspectos dual, trial etc.
Givón (1995) estabelece três critérios principais para distinguir uma categoria
marcada de uma não marcada:
- complexidade estrutural: a estrutura marcada tende a ser mais complexa (ou maior) do
que sua correspondente não marcada.
- complexidade cognitiva: a estrutura marcada tende a ser cognitivamente mais complexa
do que a estrutura não marcada – em termos de esforço mental, demanda de atenção ou
tempo de processamento;
- distribuição de frequência: a categoria marcada tende a ser menos frequente nos textos
e, assim, cognitivamente mais perceptível do que a categoria correspondente não
marcada.
Para exemplificar esse princípio de um modo geral, tomemos o excerto de
Provérbios 31:10, nas versões ARC e NTLH:
13a – ARC:
“Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubins”.
13b – NLTH:
“Como é difícil encontrar uma boa esposa! Ela vale mais do que pedras preciosas!”.

Na versão ARC, temos uma estrutura com tópico e comentário. A expressão
“mulher virtuosa” introduz o tópico, e a expressão “... quem a achará?”, o comentário. Na
versão NTLH, temos a focalização a partir de uma oração exclamativa, com uma ideia
afirmativa. Em tese, se pensarmos em uma análise mais formal, podemos dizer que, do
ponto de vista da complexidade estrutural e cognitiva, no confronto entre as versões, o
texto da ARC parece ser mais marcado do que da NTLH. Isso porque, na versão ARC, o
autor do texto já começa problematizando/argumentando por meio de uma pergunta
retórica. De certa forma, o leitor/interlocutor pode(ria) indagar, em uma primeira leitura,
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sobre o quê o produtor do texto está perguntando ou argumentando; enquanto na outra
versão, temos, ao que parece, uma construção mais simples, mais direta e de fácil
compreensão.
Além disso, deve ser levada em conta a complexidade estrutural em relação à
referencialidade: na expressão anafórica “o seu valor” (na ARC), o referente “mulher
virtuosa” é acessado de modo menos direto se comparado com “uma boa esposa” (na
NTLH), que é retomado por “Ela”, uma forma mais corriqueira. Assim, podemos supor
que a acessibilidade na retomada referencial processa-se de modo mais simples e direto
na leitura da versão NTLH do que na da ARC, que exibe uma estrutura mais complexa e
menos comum/esperada. Em outras palavras, julgamos haver, provavelmente, maior
custo cognitivo na leitura do primeiro trecho, por ser mais marcado, do que na do
segundo.
Relacionamos também a marcação às escolhas lexicais em ambas as versões: a
ARC utiliza um estilo de linguagem mais rebuscado e pouco comum, observado em
palavras e expressões como “virtuosa”, “muito excede” e “rubins”, em contraste com
suas respectivas correspondentes mais comuns “boa”, “mais do que” e “pedras preciosas”
da outra versão. Nesse caso, consideramos aquelas mais marcadas do que estas.
Em linhas gerais, esses três critérios de marcação coincidem nas línguas.
Segundo Rodrigues (2010), há uma aproximação da noção de marcação e iconicidade:
são duas noções metateóricas estreitamente relacionadas. Nesse sentido, o princípio da
marcação é considerado um parente próximo da iconicidade, pois, segundo Givón (1995,
p. 25), esse princípio “não é apenas uma conveniência metodológica para o linguista, mas
também um imperativo cognitivo para o organismo do processamento informacional”.
Em relação a isso, Givón postula o princípio de “metaiconicidade”, segundo o qual
categorias que são estruturalmente mais marcadas também são substantivamente (ou seja,
cognitiva e interacionalmente) mais marcadas.
Para Givón (1995), uma mesma estrutura pode ser marcada num contexto e não
marcada em outro. Vista dessa forma, a marcação é um fenômeno contextualmente
dependente, devendo, portanto, ser explicada com base em fatores comunicativos,
socioculturais, cognitivos ou biológicos. O autor cita, entre outros exemplos, o fato de
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orações com alto grau de transitividade serem mais frequentes em narrativas do que em
tipos de textos argumentativos, ou seja, uma estrutura não marcada na primeira situação e
marcada na segunda.
Além disso, outra observação feita pelo autor é que a marcação não se restringe
apenas às categorias linguísticas, mas pode estender-se a outros fenômenos, tais como a
distinção entre o discurso formal e a conversação informal/espontânea. Ou seja, o
discurso formal, por tratar de assuntos mais abstratos e complexos, é mais marcado em
relação à conversação espontânea. Nesse sentido, ela é cognitivamente processada com
mais facilidade por tratar, via de regra, de assuntos triviais, comuns ao dia a dia das
pessoas (FURTADO DA CUNHA et al., 2013).

3. Considerações sobre leitura/produção de sentido

No que diz respeito aos princípios, processos e categorias analíticas da LFCU
brevemente explicitados nas seções anteriores, cabe assinalar aqui a relação subjacente
entre eles e o processo de interação sociocomunicativa realizado na/pela língua(gem), por
meio do qual se estabelece o vínculo inalienável falante/escrevente-texto-ouvinte/leitor.
Tal relação se dá pelo fato de, na dinâmica interativa de produção e compreensão
textuais, locutor e interlocutor(es) acionarem um conjunto de competências e saberes de
natureza linguística, cognitiva e discursivo-pragmática.
Nas palavras de Marcuschi (1988, p. 90) sobre leitura e processos de
compreensão, “[...] compreender é uma atividade colaborativa que se dá na interação
entre leitor-texto-autor ou ouvinte-texto-falante”. Sobre isso, ressalta, ainda, que “a
atividade de produção de sentidos (ou de compreensão de texto) é sempre uma atividade
de coautoria”. (idem, p. 92). Sendo assim, para ele, os “sentidos são parcialmente
produzidos pelo texto e, parcialmente, completados pelo leitor” (ibidem).
Segundo Koch e Elias (2006), a atividade de leitura e produção de sentido é
orientada por nossa bagagem sociocognitiva. Considerando isso, o leitor mobiliza pelo
menos três tipos de competências: o conhecimento de mundo (nossa memória cultural), o
conhecimento linguístico e o conhecimento interacional.
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Na visão de Langacker (2008), o processo de conceitualização equivale à
significação, isto é, à maneira como interpretamos/compreendemos uma determinada
categoria, um evento ou uma situação. Além disso, esse autor ressalta que a construção
do significado se dá na relação semântica entre palavras que se associam a um mesmo
evento/cena, mas que podem ser perspectivadas/percebidas de diferentes maneiras. Ainda
de acordo com esse autor, para a construção do significado (atribuição de sentido), além
da perspectiva conceptual, é necessário levar em consideração também o grau de
especificidade, o enfoque (ou ponto de vista) e o grau de proeminência (dentro da noção
de figura/fundo).
Do que foi exposto, fica o entendimento de que o sentido/a leitura de um texto não
é um produto da codificação de um emissor a ser simplesmente decodificado por um
leitor/ouvinte passivo. Na concepção de Koch (2002, p. 17), a compreensão de um texto
“é uma atividade interativa altamente complexa de produção de sentido, que se realiza,
evidentemente, com base nos elementos lingüísticos [sic] presentes na superfície textual e
na sua forma de organização...”. Dito de outro modo, a forma linguística serve com
pista/instrução para o sentido, conforme Fauconnier (1985 apud VANIN, 2009, p. 25): “a
linguagem não porta o sentido, mas o guia”. Essa compreensão rompe com a visão
tradicional/reducionista de que o texto porta o(s) significado(s), sendo o leitor/ouvinte
apenas um mero decodificador dos signos linguísticos.
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CAPÍTULO 02

METODOLOGIA

Neste

capítulo,

apresentamos

a

metodologia

adotada

neste

trabalho.

Primeiramente explicitamos o método de investigação em que se baseia esta pesquisa.
Depois expomos o material de análise, no qual incluem-se a coleta de dados (corpus 1) e
a geração de dados (corpus 2), esclarecendo como é feita a manipulação desses dados.
Em seguida, apresentamos a caracterização das versões bíblicas (com um breve relato
histórico) e os princípios de tradução que regem a formatação textual de cada uma delas.

1. O método de investigação
Nossa pesquisa é de caráter hipotético-dedutivo, priorizando os aspectos
qualitativo-interpretativos. Nesse sentido, partimos de um aparato epistemológico já
existente a fim de aferir se os dados colhidos e os procedimentos de análise utilizados
validam o fenômeno estudado bem como as hipóteses levantadas. Apesar de não termos
priorizado dados de natureza quantitativa, não descartamos a possibilidade de,
eventualmente, apresentar algum índice quantificador, a título de ilustração ou como
evidenciador de tendência, se assim for necessário.

2. O material de análise e tratamento dos dados
Para a realização da pesquisa, operamos com dois procedimentos metodológicos
distintos, quais sejam: coleta de dados e geração de dados.
Os dados coletados correspondem aos textos bíblicos selecionados para a
análise. Trata-se de textos de duas versões distintas da Bíblia protestante, a saber: a
Almeida, Revista e Corrigida (ARC) e a Nova Tradução na Linguagem de Hoje (NTLH).
Essas duas versões são aqui identificadas conjuntamente como corpus1. Dessas
diferentes versões/traduções, interessam-nos, em particular, três gêneros discursivos11
11

Estamos tomando aqui a noção de gênero textual/discursivo segundo Marcuschi (2002).
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distintos: poema (representado por dois recortes textuais: Salmo 91:1-10 e Provérbios
31:10-30), parábola (representado por um fragmento textual: Lucas 12:16-21) e epístola
(representada por dois excertos textuais: Romanos 10: 1-15 e I Tessalonicense 5: 12-18),
o que resulta em cinco (5) textos de cada versão, perfazendo um total de dez (10) textos
considerando-se ambas as versões.
O motivo de termos nos interessado pela investigação nesse corpus foi,
primeiramente, o fato de partirmos do pressuposto quanto à existência de diferenças na
configuração linguístico-textual entre os textos das versões bíblicas aqui consideradas. A
escolha dos textos se deu, também, em virtude de considerarmos a diversidade temática
dos gêneros textuais/discursivos selecionados bem como as variadas sequências
tipológicas envolvidas na organização composicional desses gêneros.
Estamos considerando como pertencentes ao gênero poema os textos de Salmos
e de Provérbios porque, embora na tradução das versões para o português não se tenha a
mesma configuração visual da poesia hebraica nesses livros (uma vez que seus textos
foram formatados em versículos), é possível também percebemos nas versões de língua
portuguesa alguns recursos estilísticos próprios desse gênero. Entre esses recursos, estão
o paralelismo (semântico e sintático), que, segundo (MOREIRA, 2013), é a principal
característica da poesia hebraica. Segundo esse pesquisador, outro recurso textual
bastante utilizado nos textos bíblicos da poesia hebraica (encontrado em Salmos e
Provérbios) são as figuras de expressão/linguagem.
Com base nisso, compreendemos que, embora os excertos escolhidos para
análise (Salmo 91: 1-10 e Provérbios 31: 10-30) não contenham os mesmos recursos
estilísticos da configuração de um poema hebraico quando vertidos em língua portuguesa,
preservam características estruturais e semânticas que nos permitem classificá-los como
expressões do gênero poema. Apenas a título de amostragem, utilizamos um trecho do
Salmo 51:2, que, embora não faça parte do corpus, serve como ilustração:
1 – ARC:
“Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado”.
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Primeiramente, destacamos o paralelismo sintático: ele está estruturado por uma
oração coordenada em que, cada uma delas, apresenta verbos no modo imperativo “Lavame...” e “... purifica-me...” aos quais se anexam pronomes enclíticos; além disso, ambos
os verbos são seguidos por locuções prepositivas “... da minha iniquidade...” e “... do meu
pecado”, respectivamente, com a mesma constituição sintagmática (ou seja,
preposição+pronome possessivo+substantivo). Em seguida, vemos o paralelismo
semântico: em uma oração, encontramos o verbo “lava” e, na subsequente, “purifica”,
que apresentam, relativamente, significados assemelhados. O mesmo pode ser observado
em relação a “iniquidade” e a “pecado”, que possuem, mais ou menos, similaridade
conceitual. Esses paralelismos tanto sintático quanto “sinonímico” estruturam boa parte
do livro de Salmos, ditando o ritmo de seus textos.
Em relação à figuratividade, destacamos o trecho “Lava-me completamente da
minha iniquidade...”, em que “lava-me” tem a ver com a ideia de Deus remover a culpa,
tornar limpo o que está sujo. Essa noção metafórica decorre do fato de que, conforme a
concepção bíblica, o pecado é visto como uma “sujeira” que macula a vida espiritual do
homem.
Quanto ao gênero parábola (cujo representante selecionado para análise é Lucas
12:16-21), nele é saliente a presença da sequência narrativa, posto que esse gênero
consiste numa história curta de sentido alegórico, destinada a veicular princípios éticomorais, utilizando recursos metafóricos mediante a comparação com questões da vida
cotidiana.
O gênero bíblico epístola (aqui representado pelos fragmentos textuais Romanos
10: 1-15 e I Tessalonicense 5: 12-18) são cartas endereçadas às igrejas e/ou a particulares
em que hora predomina a sequência injuntiva e hora a expositivo-argumentativa, ou seja,
esse gênero apresenta modos de organização diversificados em sua estrutura
composicional. Quanto a isso, é possível observar que ele caracteriza-se pelo uso de
orientações/admoestações de natureza ético-procedimental relacionada à conduta do
cristão em que há predominância da sequência injuntiva. É possível observar também que
o conteúdo doutrinário, por exemplo, onde estão fundamentados os princípios da fé
cristã, organiza-se, via de regra, por meio da sequência expositivo-argumentativa.
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Cabe assinalar que, desse corpus, selecionamos alguns excertos (versículos) para
análise. Conforme já esclarecido, na análise desses excertos, lançamos mão dos
pressupostos teórico-metodológicos da Linguística Funcional Centrada no Uso, mais
particularmente alguns de seus princípios, processos e categorias analíticas, a saber,
conceitualização,

categorização,

perspectivação,

informatividade,

iconicidade

e

marcação.12
Além desse material (corpus 1), recorremos, ainda, como suporte de análise, aos
protocolos de leitura, identificados aqui como corpus 2.
Esses protocolos consistem em depoimentos de leitores-informantes acerca das
leituras que fizeram dos textos bíblicos selecionados e servirão para aferir se algumas das
hipóteses arroladas se confirmam ou não. Os protocolos de leitura foram constituídos
utilizando-se um questionário com cinco (5) perguntas, sendo quatro (4) delas abertas
(questões de n° 1-4) e uma (1) fechada (questão n° 5), conforme explicitado no quadro I a
seguir:
Quadro I – Questionário com as perguntas para os informantes
1 – O que você entendeu do texto lido?
2 – Há alguma parte do texto que você não entendeu? Qual? Por quê?
3 – [outra versão] Agora, comparando os dois textos, você percebe alguma diferença entre eles? Se sim,
no que você acha que eles diferem?
4 – Há algo que não compreendeu no (1ᵒ) primeiro texto, mas após a leitura no (2ᵒ) segundo texto ficou
mais claro?
5 – De todos os cinco (5) textos lidos, qual lhe pareceu de mais fácil/difícil compreensão: Salmo,
Provérbio, Lucas, Romanos ou I Tessalonicenses?
Fonte: acervo da pesquisa.

O procedimento adotado foi o seguinte: primeiramente, expomos o(a)
informante à leitura de uma versão – a ARC – e, após essa leitura, foram feitas as duas
primeiras perguntas; depois, passamos à leitura da outra versão – a NTLH – seguida das
12

Convém lembrar, segundo informamos na introdução, que esses princípios, processos e categorias
analíticas não serão aplicados no exame de todos os excertos selecionados.
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mesmas perguntas. Posteriormente, procedemos às perguntas 3 e 4 com a finalidade de
observarmos as diferenças do depoimento de compreensão do(a) leitor(a) na comparação
entre ambas as versões. Por fim, foi realizada a última pergunta, na tentativa de
identificarmos qual(is) tipo(s) dos textos, independentemente da versão, parecia(m) mais
simples ou mais dificultoso(s) para o(a) leitor(a). Ao todo, esse material totaliza nove (9)
entrevistas.
Para a constituição dos protocolos, levamos em conta, ainda, o perfil social
diversificado dos informantes, considerando a faixa etária, o nível de escolaridade e o
credo religioso. Os leitores-informantes estão caracterizados neste trabalho conforme as
seguintes especificações: levando-se em conta a faixa etária, acham-se identificados pela
idade; considerando-se o grau de escolaridade, identificam-se como ensino fundamental
(EF), ensino médio (EM), graduação (G) e pós-graduação (PG); no tocante ao credo
religioso, são sinalizados como protestante (P), católico (C) e arreligioso (A). A título de
exemplificação, um(a) leitor(a)-informante com dezessete anos, cursando o ensino médio
e sendo protestante é identificado(a) como 17EMP. A seguir um quadro ilustrativo
(Quadro II) do perfil social dos informantes.
Quadro II – Perfil social dos informantes

FAIXA ETÁRIA
Informa-se a idade
do(a) leitor(a)

NÍVEL DE ESCOLARIDADE

CREDO RELIGIOSO

Ensino Fundamental = EF
Ensino Médio = EM
Graduação = G
Pós-Graduação = PG

Protestante = P
Católica = C
Arreligioso = A

Fonte: acervo da pesquisa.

A intenção na diversificação dos critérios adotados quanto ao perfil social dos
informantes se justifica por entendermos, em consonância com Marcuschi (1988, p. 92),
que os “sentidos são parcialmente produzidos pelo texto e, parcialmente, completados
pelo

leitor”.

Pensando

assim,

diferentes

tipos

de

leitores

podem

divergir

consideravelmente na maneira de olhar para o mesmo objeto em análise e, assim,
construir diferentes significados. Nesse caso, é válido supor que diferentes leitores
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possam atribuir (ou não) sentidos diversos aos mesmos textos das duas versões bíblicas.

3. Caraterização das versões bíblicas

A caracterização das versões bíblicas ajuda-nos a esclarecer de que modo elas
subsistem e por que apresentam certas diferenças na composição linguístico-textual. Para
tanto, é necessário compreendermos não só suas fontes históricas, mas também o objetivo
comunicativo que governa os princípios de tradução, especialmente, se considerarmos o
momento histórico e os mais variados tipos de leitores que dispõem da mensagem
veiculada por essas diferentes versões.

3.1. Breve histórico das Bíblias nas versões ARC e NTLH
Primeiramente, fazemos menção ao autor da versão (ARC) – João Ferreira Annes
d’Almeida. Ele nasceu em Portugal em 1628 e converteu-se ao protestantismo em 1644,
tendo sido ordenado ao ministério pastoral na Igreja Reformada Holandesa no ano de
1656. (TEIXEIRA E ZIMMER, 2008).
João Ferreira Annes d’Almeida foi o primeiro a traduzir o Novo Testamento (NT)
para o português, porém não conseguiu concluir a tradução do Antigo Testamento. A
obra foi concluída por um companheiro de ministério, chamado Jacobus op den Akker.
Assim, a Bíblia completa (em dois volumes), em língua portuguesa, só foi lançada pela
primeira vez em 1753. (ibidem, 2008).
Apenas em 1898, saiu a edição Almeida Revista e Corrigida (ARC), depois que
uma comissão de tradutores foi designada para “abrasileirar” o texto, retirando os
estrangeirismos lusitanos. A versão (ARC) ganhou uma 2ª edição em 1995, quando
passou por atualização linguística. (ibidem, 2008).
Para falarmos da versão NTLH, é preciso recuperar rapidamente o contexto
histórico que a fez surgir. De certa forma, a Bíblia na Nova Tradução da Linguagem de
Hoje (NTLH) é fruto de uma publicação, pela Sociedade Bíblica Americana de 1966, do
Novo Testamento da Good News Bible (GNB), conhecida também como Good News for
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Modern Man. A versão GNB teve tanta receptividade que “em 6 anos, mais de 35
milhões de exemplares já haviam sido distribuídos”. (TEIXEIRA; ZIMMER, 2008, p.
57). Ela foi lançada na versão completa em 1976. Essa versão ainda é
[…] bastante utilizada no contexto missionário [...] indicados para prospectos
evangelísticos e novos convertidos nas igrejas. A Good News Bible inspirou a
preparação de traduções que seguem o mesmo princípio de equivalência
funcional em outras línguas e países (ibidem).

Então, na esteira dessa visão, em meados da década de 60, igrejas (evangélicas)
solicitaram para a editora Sociedade Bíblica do Brasil (SBB) preparar “uma tradução
bíblica em linguagem simples, que pudesse ser usada para evangelização e educação de
crianças e jovens no Evangelho” (TEIXEIRA; ZIMMER, 2008, p. 58). A SBB aceitou o
desafio, iniciando o trabalho em 1966. A versão do Novo Testamento ficou pronta em
1973, mas somente em 1988 foi lançada a Bíblia em sua versão completa aqui no Brasil.
Enfim, após “uma meticulosa revisão do texto a partir de sugestões das igrejas”.
(TEIXEIRA; ZIMMER, 2008, p. 59-60), surge, então, em 2000, a Bíblia na Nova
Tradução na Linguagem de Hoje (NTLH).

3.2. Princípios de tradução e caracterização das versões

3.2.1. ARC
O princípio que rege a tradução13 de Almeida Revista e Corrigida (ARC) é o da
equivalência formal. Esse princípio baseia-se principalmente pela mensagem em sua
forma original, isto é, procura seguir a mesma ordem em que as palavras aparecem na
língua fonte bem como a mesma categoria gramatical do original. Nesse sentido, o
tradutor busca obedecer aos aspectos formais dos textos bíblicos em suas respectivas
línguas originais – hebraico, aramaico e grego –, tanto no que diz respeito ao vocabulário
quanto à estrutura textual e aos demais aspectos gramaticais. Em razão disso, observamos
que a ARC tende a utilizar uma construção/sequência linguística menos prototípica ao
13

Neste trabalho, trataremos as palavras tradução e versão como termos equivalentes.
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funcionamento da língua utilizada hoje bem como uma linguagem mais rebuscada, com
algumas expressões eruditas e até mesmo alguns termos que caíram em desuso.
Encontramos em Teixeira e Zimmer (2008) um quadro ilustrativo com alguns
dados mostrando a sequência natural de como boa parte das línguas funcionam. Segundo
os autores, 9% das línguas faladas no mundo seguem a mesma estrutura da língua
hebraica, a saber: verbo (V), Sujeito (S), Objeto (O) – (VSO). Depois afirmam que 25%
das línguas mantêm esta sequência: sujeito (S), verbo (V), objeto (O) – (SVO). Nesse
caso, observamos uma sequência bastante usual no português brasileiro falado hoje. Eles
informam também que 1% das línguas, por exemplo, utilizam a sequência: objeto (O),
verbo (V), sujeito (S) – (OVS). Sendo assim, tomamos aqui apenas dois versículos
utilizados por eles para demonstrar essas diferenças, conforme se encontra no Quadro III,
parcialmente representado a seguir:
QUADRO III – Comparação da linearidade sintática da estrutura oracional
Hebraico (VSO)

Português (SVO)

Língua receptora (OVS)
(1% das línguas)

“Faz o ferreiro o machado”.
“O ferreiro faz o machado”.
(Isaías 44: 12)
(Isaías 44: 12)
“Matou Caim Abel, seu
“Caim matou Abel, seu irmão”.
irmão”. (Gênesis 4: 8)
(Gênesis 4: 8)
Fonte: Teixeira e Zimmer (2008).

“O machado faz o ferreiro”.
(Isaías 44: 12)
“Abel, seu irmão, matou Caim”.
(Gênesis 4: 8)

Esses dados também são utilizados pelos autores a fim de demonstrar que, para se
obedecer ao princípio da equivalência formal, é necessário para o tradutor levar em
consideração outras questões envolvidas no processo de tradução da língua-fonte para a
língua-alvo. Quanto a isso, reforçam o argumento, citando Barnwell (1979, apud
TEIXEIRA; ZIMMER, 2008, p. 61):

Cada língua tem uma gramática e expressões idiomáticas diferentes. Se
seguirmos com demasiado rigor a gramática e as expressões idiomáticas da
língua original, a tradução não será natural, podendo causar confusão ou
transmitir significado errado.
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Diante do exposto, é possível entender que o princípio de tradução que rege a
versão ARC faz o seu texto apresentar características bastante interessantes para o estudo
linguístico.

3.2.2. NTLH

O princípio de tradução seguido por essa versão é o da equivalência funcional, ou
dinâmica, também chamada de comunicacional. Esse princípio visa transpor o sentido do
texto original para a língua-alvo utilizando uma linguagem simples (sem rebuscamentos)
e atualizada (TEIXEIRA; ZIMMER, 2008).
A Sociedade Bíblica do Brasil – SBB (2015) assinala que essa versão, em sua
proposta inicial, foi desenvolvida para ajudar pessoas sem nenhum ou pouco contato com
Bíblia e para servir como ferramenta de propagação do evangelho. Considerando isso,
havia uma preocupação da SBB em tentar reproduzir o sentido dos textos originais sem
perder a naturalidade na forma de comunicar sua mensagem, adotando, para isso, uma
linguagem simples, popular, sem gírias e regionalismos. Segundo a SBB, essa versão
pode ser definida como clara, exata e natural.
Do que foi exposto, fica a compreensão de que a versão NTLH, em razão do
princípio de tradução, apresenta características linguístico-textuais menos formais, mais
simples e possivelmente mais conectada com o uso da língua atual, principalmente,
quando comparada com a ARC, pois, segundo Teixeira e Zimmer (2008), a NTLH utiliza
um estilo de linguagem acessível aos menos letrados e aceitável aos mais eruditos.
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CAPÍTULO 03

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE O TEMA

Neste capítulo, procedemos a uma breve revisão do material bibliográfico
encontrado sobre a Bíblia, focalizando questões referentes ao texto bíblico em suas
diferentes versões/traduções e formatações textuais. Primeiramente, dedicamo-nos a uma
exposição sucinta dos trabalhos acadêmicos encontrados bem como do conteúdo que eles
apresentam; depois tecemos comentários sobre a contribuição deles para nossa pesquisa.

3.1. Trabalhos sobre a Bíblia

Chamou-nos a atenção a pouca quantidade de trabalhos acadêmicos disponíveis
com foco de interesse na Bíblia. Sendo assim, procedemos a uma varredura no material
encontrado com a finalidade de identificar trabalhos cujo teor fosse a análise de
diferentes versões da Bíblia ou de parte de seus textos. Também buscamos nessas
publicações conteúdos que pudessem oferecer alguma contribuição à nossa pesquisa. Do
material investigado, cabe-nos destacar alguns trabalhos, os quais apresentamos
resumidamente a seguir.
Primeiramente citamos um artigo de Konings (2003), que discorre acerca das
vinte traduções bíblicas correntes no Brasil, considerando, entre outras coisas, os
“problemas da tradução”, a saber, conhecimento das línguas (de partida e de destino) e
questões documentais e sócio-histórico-culturais. O artigo trata também da “gramática do
texto”, no sentido de o tradutor atentar para os aspectos sintáticos, semânticos e
pragmáticos, a fim de que eles sejam respeitados no processo de tradução. Além disso, o
trabalho aborda, de modo muito elementar, o efeito que uma palavra pode desencadear na
vida do leitor em termos de um conceito requerer uma atitude/ação do interlocutor no
mundo real. Esse trabalho trata, ainda, da “tradução e traduções para leitura fiel em nosso
meio” (p. 226) e, com base nisso, faz uma exposição do que chama de tradução erudita.
Nesse sentido, é acrescentado um tópico sobre a “linguagem popular e erudita”,
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mostrando que essas variedades de linguagem foram produzidas para atender à
diversidade dos usuários/leitores. Apesar de esse trabalho conter algumas questões
léxico-gramaticais e de estilo de linguagem que perpassam nossa pesquisa, seu viés e
respectivos interesses se afastam da nossa proposta.
Encontramos, também, outro trabalho que trata de textos bíblicos utilizando
apenas a versão ARC (CAJUEIRO, no prelo). Esse trabalho diz respeito a um livro ainda
não publicado, sob o título “Português aplicado à Bíblia: transformando análise sintática
em análise simpática”. Na verdade, o livro se limita a utilizar excertos textuais bíblicos
para ensinar a gramática do português, considerando, acima de tudo, o plano sintático.
Há, também, um trabalho no campo da teoria literária (ALEXANDRE, 2009).
Trata-se de um artigo que discute a temática do amor e do canto lírico na poesia de
Salomão, utilizando o livro de Cântico dos Cânticos (ou Cantares de Salomão) como
material de análise. Nesse trabalho, a autora considera o conceito de linguagem poética e
de voz lírica que estão presentes em algumas passagens do livro. A articulista destaca o
jogo de vozes no interior dos poemas bem como a compreensão da mensagem de amor
no relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher. Por último, aborda a temática
do erótico em cada poema do livro utilizando categorias descritivas da teoria literária
para sustentar as análises.
Por fim, cabe mencionar o trabalho dissertativo de Moreira (2013), no qual o
autor faz uma análise de alguns Salmos na versão NTLH, observando o princípio de
equivalência dinâmica/funcional aplicada à poesia hebraica, ressaltando aspectos formais
e figurativos dessa poesia encontrados no livro de Salmos. Ao final da pesquisa, o autor
chega a algumas conclusões:
(1) reconhecimento da importância de Eugene Nida para a teoria da tradução
moderna. A importância desse autor na história da tradução dá embasamento científico ao
princípio adotado pela versão NTLH, haja vista que esse princípio possui fundamentos
essencialmente linguísticos, focalizando o aspecto sociossemiótico.
(2) a versão NTLH do livro dos Salmos procura manter alguns recursos poéticos
como o paralelismo e a figuratividade. Algumas figuras de linguagem da versão NTLH
são substituídas pelo seu significado funcional, apresentando-se no texto o que ele chama
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de “tradução conceitual”. Nesse sentido, mantém-se uma coerência com a teoria de Nida
do significado acima da forma, de modo que, para esse autor, se o leitor recebe o texto/a
tradução de maneira que cause dificuldade de interpretação ou estranhamento não há
equivalência dinâmica.
(3) o princípio de tradução adotado pela NTLH, em relação ao livro dos Salmos,
não altera o gênero nem a sua temática.
(4) a Bíblia NTLH não segue a risca a versão Good News Bible (GNB) que foi
escrita primeiro. Segundo o autor, a NTLH não é uma tradução literal da GNB, apesar de
os tradutores brasileiros a terem como referência, já que as duas seguem o mesmo
princípio de tradução, mas em alguns casos, as escolhas de tradução (lexicais) são bem
diferentes.
(5) a linguagem utilizada pela versão NTLH é facilitada, visando a total
compreensão do público leitor. Nesse sentido, o autor ressalta que o público-alvo dessa
versão é de baixo nível de escolaridade e de pouca familiaridade com a leitura de textos
poéticos, como é o caso dos Salmos. Em contrapartida a isso, o autor afirma que o
público leitor religioso mais acostumado com versões bíblicas tradicionais, derivada das
traduções de João Ferreira de Almeida (tal qual a versão ARC), tenderá ao estranhamento
na linguagem.

3.2. Contribuições dos trabalhos resenhados

Em primeiro lugar, a contribuição de Konings (2003) para nosso trabalho reside
no fato de o autor nos esclarecer aspectos relevantes de vinte traduções bíblicas correntes
no Brasil de vertente protestante e católica. Além do mais, o fato de ele avaliar os
problemas de tradução considerando questões documentais, sócio-histórico-cultural,
conhecimento das línguas de partida e destino, bem como fatores semânticos e
pragmáticos, nos ajudam a entender os objetivos comunicativos das principais versões
bíblicas apresentadas no trabalho.
O livro de Cajueiro (no prelo) chamou-nos a atenção pelo fato de ser um texto que
analisa a sintaxe da norma culta utilizando trechos bíblicos da versão ARC. Considerando
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que, em nossa pesquisa, são realizadas algumas análises em termos formais, o trabalho
desse autor, de certo modo, contribui para isso.
O texto de Alexandre trouxe uma colaboração no sentido de podermos observar
como um trabalho acadêmico lida com questões referentes às figuras de linguagem –
especialmente a metáfora – em um texto bíblico. As reflexões da autora sobre o Cânticos
dos Cânticos nos auxiliou na análise de textos poéticos como os de Salmos e Provérbios.
O trabalho de Moreira (2013) contribui essencialmente para nos respaldar no
estudo dos gêneros discursivos/textuais de Salmos e Provérbios, considerando que as
versões em português também mantêm alguns recursos do texto poético na língua
original (hebraica). Além disso, o trabalho desse autor informa que o público-alvo da
versão NTLH é de baixa escolaridade, o que reforça uma das hipóteses levantadas em
nossa pesquisa quanto a possíveis dificuldades de leitura desse público.
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CAPÍTULO 04
ANÁLISE DOS DADOS

Neste capítulo, procedemos à análise dos dados utilizando os textos bíblicos
selecionados (corpus 1). Na análise, recorreremos, ainda, aos protocolos de leitura
(corpus 2), registrados a partir dos depoimentos dos leitores-informantes.
1. Análise de excertos textuais das versões ARC e NTLH

Nesta seção, dedicamo-nos a analisar, sobretudo, excertos textuais das duas
versões bíblicas escolhidas. Faremos a análise de trechos dos cinco (5) textos, a saber:
Salmo 91:1-10; Provérbios 31:10-30; Lucas 12:16-21; Romanos 10:1-15 e I
Tessalonicenses 5:12-18.14 Iniciamos cada seção destacando os versículos a serem
analisados; depois, procedemos a observações dos excertos selecionados considerando
aspectos linguístico-textuais e/ou semântico-cognitivos; concomitantemente, recorremos
aos protocolos de leitura (fragmento de depoimentos dos leitores-informantes), a fim de
respaldar nossas considerações; por fim, apresentamos uma breve apreciação sobre a
análise.
Conforme já comentado na seção 2 do capítulo 2 (Metodologia), o livro de
Salmos, considerando-se sua configuração original, pode ser categorizado como
pertencente ao gênero poético. Entretanto, em versão para o português, não apresenta as
mesmas características da poesia hebraica em sua formulação original em razão da
necessidade de os tradutores adequarem as diferenças de configuração textual da línguafonte para a língua-alvo. Mesmo assim, na versão portuguesa, os Salmos conservam
alguns aspectos de texto poético. Entre eles estão, por exemplo, o paralelismo semântico
e o sintático, o ritmo e o emprego de linguagem figurada; daí o fato de considerarmos os
textos desse livro como poemas, conforme atestado em Moreira (2013). Uma amostra
disso pode ser vista no trecho do Salmo 91 (pertencente ao corpus 1):

14

Esses textos encontram-se, na íntegra, nos anexos deste trabalho.
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1 – NTLH:
“A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso...”
[v.1].

Nesse versículo, podemos observar o paralelismo sintático, representado pela
coordenação aditiva entre duas orações relativas, o que confere certa cadência rítmica ao
texto. O paralelismo semântico, por sua vez, pode ser visto nos pares de expressões
“procura segurança” / “se abriga” e “o Deus altíssimo” / “o Todo Poderoso”.
Destacamos, ainda, o uso de linguagem figurada, tal como se encontra no seguinte
trecho: “se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso”. Nessa passagem, o autor valese de um recurso metafórico, por meio do qual atribui características físicas/materiais a
um ser (Deus) cuja conceitualização é abstrata.
Feitas essas considerações iniciais, passamos agora à análise de alguns aspectos
envolvidos no Salmo 91. Para tanto, selecionamos mais especificamente os v. 1-3, em
ambas as versões. Nesse trecho, são analisados os subprincípios icônicos de ordenação
linear e de integração. Paralelamente a esses subprincípios, verificamos também o
princípio de marcação, associando-os, em certa medida, à informatividade.
2a – ARC:
“Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará.” [v.1]

Nesse trecho, observamos uma inversão na linearidade sintática entre o verbo e o
adjunto adverbial de lugar. Ou seja, o verbo “descansará” está posposto ao adjunto
adverbial “à sombra do onipotente”. Isso, de certo modo, quebra a sequência direta no
que diz respeito à posição sintática linear do verbo e dessa classe de adjunto no
português. Numa sequência direta, teríamos: “Aquele que habita no esconderijo do
Altíssimo descansará à sombra do Onipotente”. Em relação a essa quebra, o subprincípio
da ordenação linear preconiza que inversões na sequência sintática da oração tornam a
estrutura menos icônica, posto que, desse modo, rompe-se a relação motivada entre a
estrutura formal e a estrutura conceitual (GIVÓN, 1984; CROFT, 1990). Outro ponto a
ser considerado sobre a quebra da linearidade sintática é que esse tipo de ocorrência
resulta numa forma marcada, pelo fato de ser menos usual, pouco esperada e,
possivelmente, de maior custo cognitivo (GIVÓN, 1995; RODRIGUES, 2010).
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Outro aspecto estrutural que observamos nesse versículo é a falta de integração
sintática entre o sujeito “Aquele” e o núcleo do predicado “descansará” a que se associa.
Essa desarticulação na cadeia sintática deve-se ao distanciamento causado pela
interposição de uma oração relativa (“que habita no esconderijo do altíssimo”) e à
inversão do adjunto adverbial de lugar (“à sombra do Onipotente”). Essa falta de
integração – também menos icônica e mais marcada – justifica-se pelo princípio da
equivalência formal, segundo informam Teixeira e Zimmer (2008).
Diferentemente da versão ARC, do ponto de vista estrutural/sintático, o texto da
NTLH apresenta ordenação linear mais direta:
2b – NTLH:
“A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso
pode dizer...” [v.2].

Considerando esse trecho, temos duas orações relativas coordenadas aditivamente
– quais sejam, “que procura segurança no Deus Altíssimo...” e “[que] se abriga na sombra
protetora do Todo-Poderoso...” –, as quais restringem a noção de “pessoa” (núcleo
sujeito) e, dessa forma, interpõem-se entre o núcleo do sujeito e a locução verbal do
predicado “pode dizer”. Entretanto, dada a linearidade da estrutura oracional, o texto
parece ser de leitura mais acessível.
A linearidade textual da NTLH parece ter sido motivada pela sequência
cronológica dos eventos envolvidos: “A pessoa que procura segurança...” - evento 1 - e
“se abriga” - evento 2. Nesse sentido, o texto dessa versão aproxima-se do subprincípio
da ordenação linear, em que a disposição dos elementos na estrutura oracional tende a
espelhar, de certo modo, a sequência temporal em que os eventos são conceitualizados
(GIVÓN, 1984).
Outro fator a ser destacado na comparação entre o texto da ARC e o da NTLH é
que, naquele, há menos continuidade tópica do que neste. Para observarmos melhor essa
questão, reproduzimos a seguir os recortes textuais de ambas as versões, v. 1, 2 e 3.
2a – ARC:
“Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará [v.1]. Direi do
SENHOR: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei [v.2]. Porque ele te livrará
do laço do passarinheiro e da peste perniciosa.” [v.3]
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2b – NTLH:
“A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso
[v.1] pode dizer a ele: 'Ó SENHOR Deus, tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus; eu
confio em ti' [v.2]. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais.” [v.3]

Na ARC, há uma descontinuidade referencial entre os v. 1, 2 e 3. Isso pode ser
atestado no fato de que, no v.1, o sujeito é um referente genérico (“Aquele”); no v. 2, um
referente em 1ª pessoal do singular (“eu”), identificado pela desinência verbal (“ø
Direi”); no v.3, um referente em 3ª pessoa do singular “ele”. Não sabemos ao certo se, no
v.2, o “eu” (não realizado, = ø) é uma nova pessoa que toma a palavra no texto ou se está
se referindo ao sujeito “Aquele” do v.1. Em seguida, no v.3, o referente/sujeito muda
para a 3ª pessoa do singular (“ele”), acentuando mais ainda a descontinuidade
referencial/tópica.
Essa mistura referencial transgride, em certa medida, o princípio da
informatividade no que se refere à manutenção da cadeia referencial, como um fator de
coerência tópica/temática. Nesse sentido, a descontinuidade referencial constitui quebra
de expectativa para o ouvinte/leitor, tornando o texto com maior grau de dificuldade de
processamento cognitivo e, por isso, mais marcado, conforme Givón ([1979] 2012).
Na versão NTLH, por sua vez, há maior manutenção referencial porque o sujeito
“A pessoa”, no v.1, coincide com o do v.2. Somente no v.3, há uma mudança do sujeitoreferente (“Deus”). Sendo assim, nessa versão, é possível perceber mais coesão tópica no
sentido de manutenção do mesmo referente entre os versículos 1 e 2, o que nos permite
inferir que, desse modo, o texto favorece o processo de compreensão.
Na tentativa de, em parte, validar nossa análise, apresentamos o depoimento de
uma informante que manifestou certo grau de dificuldade na leitura da versão ARC no
que diz respeito à identificação referencial, sinalizado aqui como Relato 1 (R1):
R1- Informante 32GP
Pesquisador: Há alguma parte do texto que você não entendeu? Qual? Por quê?
Informante: É...eu entendi tudo, mas...é...no primeiro momento, aqui entre o primeiro
versículo, o segundo e o terceiro... entre esses três (3) é como se...é... “Aquele que habita no
esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará” (Sl 91:1). Aí depois ele diz assim:
“ø Direi do Senhor...”, né!? É, essa colocação assim...é...como se ele tivesse falando pra uma
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multidão ou pra alguém, né...uma coisa bem oculta... quem é o autor... No primeiro verso ele
tá querendo ficar anônimo. Aí depois ele pega e diz: “Direi do Senhor...” – toca mais pessoal,
né. Uma coisa mais pessoal, “ø Direi do Senhor...” uma opinião dele. “Ele é o meu Deus, o meu
refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei.” (Sl. V.2). Aí depois ele vem, “Porque ele te
livrará...”, ele coloca a opinião dele e aí depois ele diz o que Ele vai fazer comigo “Porque ele te
livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa...” (Sl v.3) e aí ele vem dizendo até o
versículo dez, o que é que ele vai fazer comigo se eu “habitar no esconderijo do Altíssimo” que
tá lá no primeiro verso, né... Acho que só do segundo (versículo) pro terceiro, né.. você tem
que entender bem o que é que ele tá querendo dizer aqui...(risos)...que explicação tem nisso...

Tomando como base esse trecho do depoimento, notamos certo estranhamento da
informante no que toca à mistura referencial e à descontinuidade sintático-semântica do
tópico nos versículos 1, 2 e 3 da versão ARC. Segundo seu próprio comentário, a
depoente teve certa dificuldade em associar os referentes textuais nesses três versículos.
Ela deixa isso claro quando afirma que não sabe identificar se o salmista “... está falando
para uma multidão ou para alguém específico ou quer ficar anônimo...uma coisa bem
oculta... quem é o autor”. Em seguida, ela lê o trecho “ø Direi do Senhor...”, (v.2) e
entende que o salmista está falando dele mesmo “...uma opinião dele...”. Isso corrobora o
“eu” não expresso, quando o autor do texto, de fato, toma a palavra para si.
Por fim, a informante conclui seu depoimento reafirmando a dificuldade de leitura
com os três primeiros versículos, especialmente o trecho entre o v.2 e o v.3. Esse
comentário final reforça a ideia de que a descontinuidade referencial/informacional
representa um obstáculo à compreensão do texto. Ao mesmo tempo, ratifica os princípios
de iconicidade e de marcação quanto à relação entre a quebra de linearidade, menor
integração semântica, maior complexidade estrutural (estrutura menos comum/
convencional) e cognitiva (GIVÓN, 1990).
No exame do excerto de Provérbios 31: 24, consideraremos o princípio de
informatividade e o de marcação. Concomitantemente, utilizamos o depoimento dos
leitores-informantes como respaldo para nossa análise. Reproduzimos a seguir o texto em
ambas as versões.
3a – ARC:
“Faz panos de linho fino, e vende-os, e dá cintas aos mercadores.” [24]
3b – NTLH:
“Ela faz roupas e cintos para vender aos comerciantes.” [24]
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Considerando os trechos 3a e 3b, é possível observarmos diferenças
informacionais sobre uma mulher empreendedora. Em 3a, a primeira parte da informação
descreve a mulher fazendo (industrialização) e vendendo (comercialização) os panos de
linho fino, porém, sem especificar a quem é feita a venda. Porém, pelo tipo de tecido que
ela comercializa (“panos de linho fino”), podemos supor que se destinava a pessoas
abastadas, uma vez que se trata de um tecido comprado por essa classe social em razão
do alto custo naquele contexto. Em 3b, a mulher é vista como sendo mais
empreendedora, já que faz e vende não só um objeto, mas dois, isto é, “roupas e cintos”.
Outra diferença informacional pode ser vista em relação às categorias dos produtos
vendidos: em 3a, é um tecido específico (“panos de linho fino”); em 3b, são “roupas”
(confecções em geral, e não seu material de fabrico – o tecido) e “cintos”, os quais, na
versão ARC, parece serem doados aos mercadores (e não vendidos, como se informa na
segunda versão).
Quanto à informação “dá cintas aos mercadores”, esta leva-nos a ver a mulher
como mais beneficente do que em 3b, haja vista que, na versão NTLH, a mulher é
descrita não só fazendo “roupas e cintos” como também vendendo ambos os objetos.
Sendo assim, a mulher em 3a é vista de forma menos ambiciosa e mais generosa.
Além de analisarmos o aspecto do conteúdo informacional, podemos observar
também que a codificação da versão ARC, em termos léxico-gramaticais, parece
dificultar o processo de compreensão. Para evidenciar isso, reproduzimos o depoimento
de dois informantes (41EMP; 38GA), com níveis de escolaridade diferentes. Eles
expressam certa dificuldade na leitura do versículo de Provérbios 31: 24 dessa versão:
R2- Informante 41EMP
Pesquisador: Mas teve alguma parte que não ficou muito clara para sua compreensão?
Informante: Por exemplo: “Faz panos de linho fino, e vende-os, e dá cintas aos mercadores.”.
Pesquisador: Qual?
Informante: 31.24
Pesquisador: Certo! Você saberia dizer por que essa passagem não ficou tão clara pra você?
Informante: Essas palavras aqui eu não conheço.

R3- Informante 38GA
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Pesquisador: Há alguma parte do texto que você não entendeu? Se tem, você saberia identificar
qual foi e o porquê você acha que não entendeu?
Informante: É, tem certas metáforas que eu não consigo visualizar diretamente, por exemplo, o
31.24: “Faz panos de linho fino, e vende-os, e dá cintas aos mercadores”. Diretamente eu não
consigo visualizar o que seria.
Pesquisador: Tem mais alguma passagem que dificultou a sua compreensão?
Informante: Deixa eu ver aqui... é que todo texto é falando muito sobre o trabalho que ela
desempenha, que ela busca... que ela vai buscar o pão, que ela luta, que o 31.24 não deixaria de
ser uma continuidade, mas ao pé da letra eu não entenderia realmente.

Considerando esses trechos, podemos observar que, tanto o depoente 41EMP
como o 38GA relatam dificuldades de compreensão com o versículo bíblico da versão
ARC. O informante 41EMP, após a pergunta, afirma: “Por exemplo: ‘Faz panos de linho
fino, e vende-os, e dá cintas aos mercadores’.”. Em seguida, a depoente 38GA, responde
a pergunta, destacando “[...] o 31.24: ‘Faz panos de linho fino, e vende-os, e dá cintas aos
mercadores’. Diretamente eu não consigo visualizar o que seria.”. Nesse caso, estamos
considerando que ambos os informantes manifestaram dificuldades, primeiramente no
nível da estrutura oracional do texto (dificuldade mais abrangente), depois no plano
lexical (dificuldade mais específica). Em sendo assim, o princípio de marcação prevê
critérios para distinguir uma categoria marcada de uma não-marcada. No que diz respeito
ao texto de Provérbios 31:24, da versão ARC, esses critérios parecem confirmar o
princípio de marcação no trecho quando comparamos com a outra versão correspondente.
Assim, é possível observar, no nível sintático-proposicional, que o texto em 3a
apresenta três verbos distintos “fazer”, “vender” e “dar”, seguido de uma estrutura
coordenativa “e vende-os...”/“e dá...”. Há também uma intercalação na linearidade do
texto – “vende-os” – em que um pronome oblíquo átono “-os” desempenha textualmente
uma função anafórica. No que diz respeito ao plano lexical, as palavras “linho”, “cintas”
e “mercadores” parecem ser de uso menos habitual/comum, especialmente quando
comparadas às da versão 3b – “roupas”, “cintos” e “comerciantes”. Talvez, por esse
motivo, o informante 41EMP relatou “Essas palavras aqui eu não conheço”, e a depoente
38GA afirmou “ao pé da letra eu não entenderia realmente”.
Na versão NTLH, a estrutura oracional parece ser mais simples pelo fato de
haver dois verbos – “fazer” e “vender” –, em que “fazer” roupas e cintos interliga-se à
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finalidade de “vender” os objetos para os comerciantes. Desse modo, a organização dos
componentes oracionais torna a informação mais linear e direta, haja vista que, em 3b,
não há intercalações e nem marcas anafóricas, como vistas em 3a.
Na tentativa de validar nossa análise de que a versão ARC, no v. 24 de
Provérbios 31, mostrou-se mais marcada do que o trecho da versão correspondente,
trazemos mais um excerto do relato da informante 38GA, no qual ela alega mais
facilidade de compreensão ao texto da NTLH:
R4- Informante 38GA
Pesquisador: Comparando os dois textos, você percebe alguma diferença entre eles? Se sim, no
que você acha que eles diferem?
Informante: A mesma coisa do outro, né! O segundo texto ele tem uma forma mais simplória,
uma forma que pode ser mais entendida para todo mundo, né! E o 31:24 seria uma
continuidade como eu estava achando, só que é mais específico: “Ela faz roupas e cintos para
vender aos comerciantes”. Seria uma continuidade de todo trabalho que ela faz […]

Esse relato ratifica, de certo modo, que o texto de Provérbios 31:24 da versão
ARC é mais marcado, tendo em vista que sua estrutura oracional é mais complexa. As
escolhas lexicais são de uso menos habitual/recorrente e, em razão disso, houve maior
demanda de atenção, de esforço cognitivo por parte dos informantes 41EMP e 38GA.
Esse fato torna-se mais evidente quando a depoente 38GA declara que a leitura do texto
“... tem uma forma mais simplória, uma forma que pode ser mais entendida para todo
mundo...”, demonstrando, de certo modo, que as dificuldades antes apresentadas foram
dirimidas, pelo fato de a versão NTLH apresentar uma formatação textual mais simples e
menos complexa/marcada do que a da versão ARC.
Para analisarmos os processos de conceitualização, categorização e de construção
de frames, relacionados à compreensão textual das duas versões bíblicas sob enfoque,
recorremos ao trecho do Salmo 91:3-4.
Reproduzimos a seguir os versículos de ambas as versões.
4a – ARC:
“Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa [v.3]. Ele te cobrirá com as suas penas,
e debaixo das suas asas estarás seguro; a sua verdade é escudo e broquel.” [v.4]
4b – NTLH:
“Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais [v.3]. Ele o cobrirá com as suas asas, e
debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo.” [v.4]
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Por meio desse trecho, procuramos mostrar que diferenças lexicais entre a versão
ARC e a NTLH representam fatores consideráveis no sentido de facilitar ou não o
processo de significação de uma versão e da outra.
Para Langacker (2008), a língua(gem) consiste na intermediação simbólica entre
processamento cognitivo e experiência. Nesse sentido, os elementos linguísticos (léxico e
gramática) constituem um estoque mental que é acionado na produção ou na
compreensão textuais. Sendo assim, podemos dizer que o conhecimento linguístico está
intimamente ligado às experiências construídas no convívio social e depende das relações
de vivência do indivíduo com a língua (cf. GIVÓN, 1995). Nessa linha de pensamento,
Fauconnier (apud VANIN, 2009) afirma que os signos linguísticos funcionam como
guia/pistas para a atribuição de sentido. Em sendo assim, mesmo que o leitor tente fazer
inferenciações a partir das sinalizações disponíveis no texto/contexto, o desconhecimento
de uma palavra ou expressão tenderá a dificultar, em algum nível (local ou global), sua
compreensão do texto. Vale salientar também que os conteúdos expressos por meio da
linguagem trazem sempre uma dimensão de perspectiva do conceptualizador, adotando
um determinado ponto de vista sobre a cena.
Esse modo particular de conceptualização do evento reflete-se no material
linguístico, que pode ativar diferentes frames. Pensando assim, Silva (1997) refere-se à
noção de frame como o conjunto dos meios lexicais e sintáticos disponíveis para se
referir a uma cena e cada opção lexical e sintática reflete uma certa perspectiva sobre
uma situação dessa cena. Ainda em relação a isso, Petruck (1996, apud DORNELAS,
2013), afirma que as palavras servem como gatilho para ativar frames linguísticos
armazenados em nossa estrutura de conhecimento (ou memória de longo prazo). Assim, a
compreensão do material linguístico depende do domínio (esquematização) da
experiência social convencionalizada, prototipicamente associada a ele (LANGACKER,
2008; FERRARI, 2011).
Com base nas observações feitas, focalizamos, agora, o relato de alguns
informantes referente ao excerto sob análise (v.3-4, versão ARC).
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R5- Informante 28PGP
Pesquisador: Há alguma parte do texto que você não entendeu? Qual? Por quê?
Informante: É... entendi o sentido... o que eu não entendi foi o significado por exemplo: laço do
passarinheiro, peste perniciosa... da forma como tradução foi feita, né!? [...]. Então, mais
termos, termos: “laço do passarinheiro”, “peste perniciosa”, “broquel”. Então, palavras que não
entendo ou que não sei o sentido por que foi colocado aqui nesse versículo desta forma. [...] Se
fosse utilizada uma linguagem com uma tradução de hoje, talvez fosse mais fácil de entender.

Esse trecho reforça a ideia de que pelo fato de a versão ARC seguir o princípio de
tradução da equivalência formal, baseando sua mensagem no texto da língua fonte, tanto
no que diz respeito ao vocabulário (lexias apegadas ao texto original) quanto aos demais
aspectos gramaticais e textuais, isso parece dificultar, em alguma medida, a leitura do
texto (TEIXEIRA e ZIMMER 2008). Nesse excerto, o informante-leitor destaca as
expressões “laço do passarinheiro”, “peste perniciosa” e “broquel” afirmando serem
“palavras que não entendo ou que não sei o sentido”. Essa afirmação do informante faznos inferir que a codificação textual dessa versão (algumas palavras e expressões) não faz
parte do seu repertório linguístico, dificultando, assim, a possibilidade de ele fazer
conceitualizações e acionar frames (i. e., de estabelecer relações de sentido com as pistas
fornecidas pelo texto). Nesse caso, seria preciso recuperar, por extensão de sentido, a
ideia de que “laço do passarinheiro”, no contexto bíblico, fala de perigo, pois, trata-se de
uma armadilha/arapuca muito utilizada para prender aves/animais. Seria preciso também
saber associar a relação de significação entre o adjetivo “perniciosa”, de uso pouco
comum, ao conceito de “peste”15 enquanto doença. Além disso, seria necessário conhecer
que “broquel” era uma espécie de escudo pequeno responsável pela proteção contra os
golpes do inimigo.
Identificamos que outros leitores-informantes também mencionaram ter tido certo
grau de dificuldade no mesmo trecho da versão ARC. Para observarmos isso melhor,
reproduzimos a seguir recortes textuais de seus relatos (R6, R7 e R8):
R6- Informante 57EFC

15

O substantivo feminino “peste” por si só já sinaliza algo tenebroso/danoso e, nesse contexto, assume a
conotação de doença ou mal contagioso.
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Pesquisador: Há alguma parte do texto que a senhora leu e não entendeu? Se teve, qual foi e
saberia dizer o porquê?
Informante: Que eu não entendi? Em si eu até entendi, porque eu tenho lido a bíblia e isso aqui
não teve nada de novidade para mim [...].
Pesquisador: Todos os termos, as palavras?
Informante: Os termos... sim... vamos dizer assim... esse “passarinheiro”, né? Que é uma palavra
que a gente não usa muito, mas pela bíblia e pelo que leio na Bíblia, eu acho que ela é uma
palavra meio complicada. É a palavra que até agora a mais difícil que encontrei foi essa.
R7- Informante 38GP
Pesquisador: Primeira pergunta, há alguma parte do texto que você não entendeu, se tem, você
poderia dizer qual é? E se você identificar qual é, algum termo ou expressão que você não
entendeu, tentar dizer o porquê que não entendeu?
Informante: ham...ham... A palavra “broquel” (v.4)... não sei... o significado direto, apesar de,
pelo contexto puder perceber, mas broquel nunca ouvi não.
R8- Informante 41EMP
Entrevistador: Desse texto que você leu há alguma parte que você não entendeu? Se teve
alguma parte qual foi, um versículo, uma palavra? E se você saberia dizer por que não entendeu?
Informante: Essa palavra “broquel” (v.4), que eu não lembro o significado.

Com base nesses depoimentos, constatamos que os diferentes leitores (28PGP,
57EFC, 38GP e 41EMP) revelaram certo nível de dificuldade no reconhecimento de
algumas expressões e palavras da versão ARC. A esse respeito, a dificuldade de
compreensão observada no depoimento dos diferentes informantes ratifica, em certa
medida, os processos de conceitualização e categorização bem como a noção de frames.
Todos esses processos preconizam, de certo modo, que a língua(gem) consiste na
intermediação simbólica entre processamento cognitivo e experiência. Então, se a
compreensão do significado do material linguístico depende do domínio da experiência
individual e social do indivíduo, é de se esperar que uma palavra ou expressão que não
fez parte de suas experiências comunicativas cotidianas não seja facilmente
compreendida (LANGACKER, 2008; PETRUCK 1996, apud DORNELAS, 2013).
Quando comparamos os depoimentos após a leitura dos mesmos versículos na
versão NTLH, observamos que as dificuldades de atribuição de sentido das palavras e das
expressões mencionadas anteriormente são dirimidas. Seguem abaixo os depoimentos dos
leitores (R9, R10, R11 e R12) sobre a leitura da versão NTLH:
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R9- Informante 28PGP
Pesquisador: Agora, comparando os dois textos, você percebe alguma diferença entre eles? Se
sim, no que você acha que eles diferem?
Informante: Em termo de sentido, ambos estão dizendo a mesma coisa. A diferença é a
linguagem que foi usada, uma linguagem mais moderna que facilita a interpretação, o
entendimento, né!? Mas o sentido é o mesmo. [...]
Pesquisador: Há algo que não compreendeu no (1ᵒ)primeiro texto, mas após a leitura no
(2ᵒ)segundo texto ficou mais claro?
Informante: Sim, com certeza. Justamente aqueles termos que eu estava em dúvida, né!? com
uma linguagem mais coloquial e que foram traduzidos na linguagem mais moderna fica bem
mais esclarecidos, consegui entender melhor. Então, por exemplo, a “peste perniciosa” (Sl 91:3 16
ARC), os “lugares escondidos” (Sl 91:3 - NTLH). [...] os termos que eu não consegui que agora
ficaram mais esclarecidos.
R10- Informante 57EFC
Pesquisador: Comparando o primeiro texto que lhe dei e esse agora, no caso, esses dois textos,
você percebe alguma diferença entre eles? Se sim, no que você acha que eles diferem, entre o
que a senhora leu e esse?
Informante: Em si eu não acho diferença não... e eu acho até que tá muito igual os dois, as
palavras [na outra versão] que achei que botaram mais pra confundir... só isso.
Pesquisador: Existe algo que a você não compreendeu no primeiro texto, mas com a leitura desse
segundo texto ficou mais claro? Alguma passagem, termo, expressão, algum versículo ou o todo
do texto ficou mais claro?
Informante: É, em si... é como eu digo, os dois (textos) achei iguais, com palavras diferentes, mas
que achei iguais... achei... e uma coisa que ele (o 2ᵒ texto) tá muito claro e pra gente que lê um
pouquinho a Bíblia, ele fica mais claro ainda...
R11- Informante 38GP
Pesquisador: Comparando os dois textos, o primeiro que você leu e esse aí agora, você percebeu
alguma diferença entre eles, se sim, no que você acha que eles diferem? [...]
Informante: Tem diferença, no segundo texto... tem uma linguagem mais moderna.
Pesquisador: E teve alguma coisa do primeiro texto que não ficou muito claro, que após a leitura
do segundo ficou mais clara?
Informante: Sim, a palavra “broquel” foi... retirada, eu acho.
R12- Informante 41EMP

16

Apesar de o informante estabelecer relação, de uma versão para outra, nas expressões “peste perniciosa”
(ARC) equivalente aos “lugares escondidos” (NTLH), a correspondência exata, conforme codificado nos
textos, é “laço do passarinheiro” (ARC) correspondente aos “perigos escondidos” (NTLH) e “peste
perniciosa (ARC) relacionado às “doenças mortais” (NTLH).
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Pesquisador: Agora comparando os dois textos, o que você leu, o primeiro e esse aí, você
percebe alguma diferença entre eles? Se você percebe, você saberia dizer no que você acha que
eles diferem?
Informante: Na linguagem... é uma linguagem.... digamos mais popular.
Pesquisador: Há algo que você não compreendeu no primeiro texto que, com a leitura desse
segundo, ficou mais claro a sua compreensão?
Informante: Eu teria compreendi os dois, mas esse aqui [2° texto] ficou mais claro.

Levando em conta todos esses comentários, verificamos que o texto da NTLH,
por utilizar uma linguagem de uso mais comum/habitual, traduz melhor as imagens
criadas pelas expressões metafóricas e por algumas palavras, facilitando, assim, a
compreensão do leitor. Já a versão ARC, por ser textualizada de outra forma, isto é,
utilizando itens lexicais/expressões mais próximo(a)s à ideia do texto original, sendo
algumas delas distantes do uso comum, tende a causar maior dificuldade no processo de
significação.
Passamos agora a analisar o fragmento do texto de Lucas 12:16, considerando
ainda as mesmas questões teóricas (conceitualização, categorização e frames), incluindo
também a noção de perspectiva conceitual da informação em relação às palavras
“herdade” e “terras”.
Reproduzimos a seguir o excerto textual em ambas as versões:
5a – ARC:
“E propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância.”
[v.16]
5b – NTLH:
“Então Jesus contou a seguinte parábola: — As terras de um homem rico deram uma grande colheita”
[v.16]

Nesses trechos, procuramos ainda mostrar que determinadas escolhas lexicais
podem representar interferência no sentido de dificultar o processo de significação de
uma palavra no texto.
Em relação ao fragmento textual 5a, destacamos, mais especificamente, o
vocábulo “herdade”. Essa palavra representou para dois depoentes (28PGP e 58GA) certa
dificuldade de atribuição de sentido. Para observarmos isso melhor, exibimos abaixo o
relato deles:
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R13- Informante 28PGP
Pesquisador: Há alguma parte do texto que você não entendeu?
Informante: Com certeza!
Pesquisador: Qual e Por quê?
Informante: O primeiro versículo: “a herdade de um homem”, porque realmente eu não sei o
significado da palavra “herdade” [...]
R14- Informante 58GA
Pesquisador: Teve alguma parte do texto que você não entendeu? Se teve qual foi, e por que
você acha que não entendeu?
Informante: Ainda continuo com a “herdade”... eu não conheço a palavra “herdade”, certo!?
Pesquisador: Então, uma palavra que dificultou...?
Informante: É... uma palavra que dificulta... essa “herdade” [...]

Com base nessas afirmações é possível supor que a falta de reconhecimento da
palavra “herdade” parece estar vinculada ao fato de ela não fazer parte do acervo
linguístico-textual dos informantes, interferindo, assim, na capacidade deles de
conceitualizar e construir frames a partir dessa sinalização textual. Assim sendo,
reiteramos a ideia de que um termo pouco comum/habitual, circunscrito, via de regra, a
um estilo de linguagem bíblica mais rebuscado, tende a interferir nos processos de
conceitualização/categorização e construção de frames, haja vista que a ativação deles
depende do domínio da experiência pessoal e sociocultural do indivíduo com a língua.
Já em relação ao mesmo trecho na versão NTLH (5b), observamos que as
escolhas lexicais parecem estar mais ligadas à vivência do leitor, facilitando, assim, o
processo de compreensão. Esse fato fica demostrado pelo depoimento do informante
28PGP ao ser submetido à leitura da segunda versão:
R15- Informante 28PGP
Pesquisador: Agora, comparando os dois textos, você percebe alguma diferença entre eles?
Informante: Sem dúvida.
Pesquisador: Se sim, no que você acha que eles diferem?
Informante: O segundo texto, ele realmente esclareceu algumas dúvidas que eu tinha em
relação ao primeiro texto, justamente por eu não entender aquela linguagem mais formal.
Então, o versículo 16, quando eu disse que não tinha entendido “herdade”, no primeiro texto,
aqui ele ta traduzido como “as terras” daquele homem, né!? Então, eu não tinha entendido a
questão da fazenda, da terra em si, mas eu não sabia o significado de herdade, então aqui ele já
colocou no contexto como “terras”.
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Levando em conta esse comentário, observamos que o termo “terras”, em 5b,
favorece o entendimento do informante 28PGP – em comparação com “herdade”, da
versão ARC –, haja vista que essa palavra faz parte da experiência cotidiana, sendo de
uso mais comum/recorrente.
Sendo assim, fica demonstrado que determinadas escolhas lexicais, especialmente
aquelas que não fazem parte da experiência individual e social do interlocutor, tendem a
dificultar, em nível local e em certa medida, o processo de atribuição de sentido. O
contrário também é verdadeiro: um texto que faz uso de lexias mais comuns/recorrentes
tende a facilitar o processo de compreensão, uma vez que os elementos linguísticos
(léxicais e gramáticais) que estão estocados na mente do indivíduo acionam categorias
conceituais e/ou frames semânticos de cenas relacionadas às suas experiências
sóciodiscursivas.
Ainda em relação ao texto de Lucas 12:16, é possível analisarmos também a
diferença de perspectivação entre as palavras “herdade”, em 5a, e “terras”, em 5b. A
perspectiva conceptual, conforme a LFCU, tem a ver com a maneira como
conceitualizamos eventos e situações (LANGACKER, 2008; CROFT, 2010).
Em relação aos excertos 5a e 5b, a codificação textual parece vincular-se a
perspectivas informacionais diferentes no uso de “herdade” (ARC) e “terras” (NTLH).
Isso porque, na versão ARC, o conceito de “herdade” dá margem para duas
interpretações: de “propriedade rural de dimensões consideráveis; fazenda” e de herança,
ou “Aquilo que se herda por disposição testamentária ou por via de sucessão; Legado,
patrimônio”, segundo o Dicionário Eletrônico Houaiss (2009). Sendo assim, no trecho da
ARC “... a herdade de um homem rico...”, não fica claro se o homem classificado como
rico adquiriu a propriedade por herança ou por conquista pessoal (i. e., trabalhou para
possuí-la). Na versão NTLH, o trecho “As terras de um homem rico” parece dar a
entender que as “terras” já eram dele. Assim sendo, consideramos que essas diferenças
conceituais entre “herdade” e “terras”, podem resultar, em alguma medida, na construção
de perspectivas diversas em relação a uma e outra informação.
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Vejamos ainda questões referentes às noções de conceitualização, categorização e
perspectivação conceitual, todas relacionadas aos aspectos de estruturação oracional e
seleção lexical.
Para tanto, separamos o trecho de Provérbios 31:11 em ambas as versões. Nele,
analisamos mais especificamente a última parte do versículo, dando maior foco de
atenção, especialmente, aos trechos em que os informantes-leitores relatam algum grau
de dificuldade na codificação do texto.
Reproduzimos o trecho a seguir.
6a – ARC:
“O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará”. [v.11]
6b – NTLH:
“O seu marido confia nela e nunca ficará pobre”. [v.11]

Segundo Taylor (2002), podemos perspectivizar uma dada cena (evento ou
situação) de modos alternativos, no que se refere a certos detalhes, que poderão variar
entre o que é realçado ou o que é desprezado pelo conceptualizador. Considerando isso,
observamos que os trechos “a ela nenhuma fazenda faltará” (versão ARC) e “nunca ficará
pobre” (versão NTLH) tratam basicamente de um mesmo conteúdo informacional:
manutenção de recurso financeiro. Entretanto, variam quanto ao modo como esse
conteúdo é perspectivizado: na versão ARC, o trecho “a ela nenhuma fazenda faltará”
focaliza a não privação de algum recurso em caráter mais provisório, o que pode ser
inferido com base no verbo “faltará”. Na versão NTLH, a perspectiva dada pelo trecho
“nunca ficará pobre” é de impossibilidade absoluta de empobrecimento, e não de falta
temporária de recurso.
Passamos agora ao relato de uma informante cuja dificuldade refere-se, mais
especificamente, à palavra “fazenda” encontrada no v.11 da versão ARC. Buscamos
observar isso, considerando o processo de conceitualização/categorização e a noção de
frames.
Eis aqui um trecho do depoimento:
R16- informante 17EMP
Pesquisador: Certo, você pode dizer que parte que não ficou tão clara essas comparações?
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Informante: [...] e aqui “e a ela nenhuma fazenda faltará” não soube bem o que ele tava
querendo dizer com isso [...].
Pesquisador: Certo, há algo que você não compreendeu no primeiro texto que após ler o
segundo texto ficou mais claro?
Informante: Hum hum... foram justamente aqueles versículos.
Pesquisador: Certo. Dar pra você citar?
Informante: Ok. O (versículo) da fazenda que ele fala que (pesquisador: qual versículo?) o
versículo 11, ele diz: “O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda
faltará.” E no segundo (texto) diz: “O seu marido confia nela e nunca ficará pobre”... da questão
da fazenda que eu não tinha entendido.

Para Givón (1995) a capacidade de atribuirmos sentido, seja conceitualizando ou
categorizando algo (um evento ou uma situação), está intimamente ligada às experiências
construídas no convívio social e, segundo nosso discernimento, a noção de frames se
incorpora perfeitamente a esses processos (conceitualização e categorização).
Com base no depoimento, entendemos que a conceitualização feita pela jovem
informante 17EMP tenha se baseado no frame que envolve a ideia mais recorrente, isto é,
a definição de “fazenda” com uma “propriedade rural de dimensões consideráveis, de
lavoura...” (Dicionário Eletrônico Houaiss, 2009). Talvez, por esse motivo, tenha dito “...
não soube bem o que ele tava querendo dizer com isso...”. Ratifica essa nossa inferência
o depoimento de outra informante 32GP. Além de chamar a atenção para a polissemia do
termo “fazenda”, ela revela também um acervo linguístico-textual mais amplo.
R17- Informante 32GP
Pesquisador: Comparando os dois textos, você percebe alguma diferença entre eles? Se sim, no
que você acha que eles diferem?
Informante: Na linguagem, mais coloquial, mais popular, uma linguagem mais do dia-a-dia[...]
Tanto um nobre pode ler, como o pobre pode ler [...] interessante que no outro, por exemplo,
[...] ele fala que “não lhe falta fazendas” , não falta fazendas para a mulher virtuosa, né?! Aí aqui,
ele já usa outra palavra mais simples, né!? uma pessoa, que talvez não entenda, vai pensar que
uma fazenda de não sei quantos hectares, e que a gente sabe que não vai lhe faltar o necessário,
o suficiente para viver com dignidade e tal [...]

No trecho em destaque, observamos que a informante 32GP foi capaz de analisar
o termo “fazenda” em seu aspecto polissêmico (mostrando que há outros significados
para essa palavra). Esse fato demonstrou que a idade e o nível de escolaridade, de certo
modo, parecem ter tido alguma influência na hora de ela conceitualizar e estabelecer o
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sentido adequado ao texto, isto é, de “fazenda” como um “conjunto de bens, de haveres;
finanças” (Dicionário Eletrônico Houaiss, 2009).
Prosseguindo em nossa análise, consideramos mais especificamente os excertos
textuais de Provérbios 31:28-29; Romanos 10:13 e I Tessalonicenses 5:14. Buscamos
observar questões referentes à conceitualização/categorização, perspectivação conceitual,
ponto de vista, e frames. Em paralelo, utilizamos depoimentos de informantes, a fim de
aferir nossas apreciações. Por meio desses trechos, procuramos mostrar que diferenças
lexicais entre a versão ARC e a NTLH podem guiar a leitura do texto para perspectivas
conceituais, pontos de vistas e/ou frames distintos.
Reproduzimos a seguir o texto de Provérbios 31: 28-29 em ambas as versões:
7a – ARC:
“Levantam-se seus filhos, e chamam-na bem-aventurada; como também seu marido, que a louva, dizendo
[v.28]: Muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior [v.29].”
7b – NTLH:
“Os seus filhos a respeitam e falam bem dela, e o seu marido a elogia [v.28]. Ele diz: ‘Muitas mulheres
são boas esposas, mas você é a melhor de todas’[v.29].”

Pelos excertos 7a e 7b, é possível observar que eles tratam basicamente de um
mesmo evento, isto é, o elogio do marido à sua esposa. Entretanto, quando analisamos a
perspectiva das informações, percebemos que ambos os textos são mostrados a partir de
diferentes pontos de vista que, por sua vez, apresentam categorias conceituais e frames
distintos.
Considerando os referentes textuais “Muitas filhas...”, em 7a, e “Muitas
mulheres...”, em 7b, observarmos que a construção da perspectiva sobre o significado
desses referentes revela diferentes pontos de vista assumidos pelo marido. Em 7a, o
marido, ao descrever sua mulher na condição de filha, focaliza a formação educacional
recebida no ambiente familiar de origem, cuja reputação, enquanto filha, é enaltecida:
“Muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior [v.29]”. Em 7b, o ponto
de vista adotado pelo marido é o da mulher desempenhando um papel social distinto da
primeira referência. Nesse caso, ele a enaltece da seguinte forma: “Muitas mulheres são
boas esposas, mas você é a melhor de todas”. Desse modo focaliza a mulher na condição
de cônjuge/companheira do lar, restrita ao próprio universo familiar em que se encontra.
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Essa diferença na perspectivação do texto resulta também na observação de outros
processos cognitivos que envolvem questões de conceitualização/categorização e frames.
Para analisarmos melhor isso, reproduzimos a seguir o depoimento da informante
32GP sobre o texto de Provérbios 31:28-29, destacando os referentes “Muitas filhas...”,
em (7a - ARC), e “Muitas mulheres...”, em (7b - NTLH):
R18- Informante 32GP
Pesquisador: Comparando os dois textos, você percebe alguma diferença entre eles? Se sim, no
que você acha que eles diferem?
Informante: Na linguagem, mais coloquial, mais popular, uma linguagem mais do dia-a-dia, uma
linguagem mais fácil de entender, de você passar para qualquer pessoa. [...] E, outra coisa
também, nos últimos versos, um dos últimos versos ele fala assim, alguma coisa sobre muitas
filhas e aqui ele já diz expressivamente, muitas mulheres.

Considerando-se que a perspectivação de um evento é expresso por meio da
linguagem e que palavras servem como gatilho para ativar frames armazenados em nossa
estrutura cognitiva, o fato de o marido referir-se à sua mulher chamando-a de “Muitas
filhas” (versão ARC), parece ativar um frame pouco esperado, haja vista que essa
expressão aponta para uma categoria conceitual diferente de “Muitas mulheres” (versão
NTLH). Essa diferença, talvez, tenha sido o motivo pelo qual a informante 32GP, quando
perguntada se percebia alguma diferença na comparação entre os dois textos, destacou:
“um dos últimos versos ele fala [...] 'muitas filhas' e aqui ele já diz expressivamente,
'muitas mulheres'.”
Observando ainda os mesmos aspectos já mencionados, analisaremos agora o
fragmento do texto de Romanos 10: 13 em ambas as versões:
8a – ARC:
“Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo” [v.13].
8b – NTLH:
Como dizem as Escrituras Sagradas: ‘Todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos’[v.13].”

Embora os termos “invocar” 8a e “pedir a ajuda” 8b pareçam, de certo modo,
interconectados semanticamente, uma vez que, segundo o dicionário eletrônico Houaiss
(2009), “invocar” é “chamar em auxílio, pedir a proteção de; suplicar; pedir auxílio,
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recorrer; evocar (forças divinas, sobrenaturais)”, eles são conceitualizados de modos
diferentes.
Para corroborar nossa afirmação, reproduzimos um trecho do depoimento do
informante 28PGP acerca dos termos: “invocar” 8a e “pedir a ajuda” 8b.
R19- Informante 28PGP
Pesquisador: Agora, comparando os dois textos, você percebe alguma diferença entre eles? Se
sim, no que você acha que eles diferem?
Informante: [...] E, outra coisa (v.13): “Todos aqueles que invocarem”, no primeiro texto [ARC], o
nome do Senhor serão salvos, aqui é “todos aqueles que pedir ajuda do senhor” [NTLH]. Eu não
tinha entendido “invocar” como “pedir ajuda”, mas sim, pedir a presença, invocar pra que Deus
se faça presente ali e haja da forma como Ele achar melhor.

É possível notarmos, no relato do informante, o reconhecimento de ambos os
termos, demonstrando, porém, que teve a sua compreensão redirecionada pela segunda
leitura, com base na expressão “pedir a ajuda”. Isso, de certa maneira, ratifica o
entendimento de que cada palavra traz consigo um determinado conteúdo semântico,
podendo orientar a conceitualização e/ou a perspectiva do leitor para diferentes sentidos.
Ainda considerando os aspectos de conceitualização, categorização e frames,
passamos a analisar o excerto textual de I Tessalonicenses 5: 14 em ambas as versões:
9a – ARC:
“Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os
fracos e sejais pacientes para com todos” [v.14].
9b – NTLH:
“Pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos, dêem coragem aos tímidos,
ajudem os fracos na fé e tenham paciência com todos” [v.14].

Nesses trechos, destacamos mais uma vez o aspecto da escolha lexical, analisando
mais especificamente o sentido das palavras: “desordeiros”, em 9a, e “preguiçosos”, em
9b. Para tanto, retomamos o conceito de que o conteúdo expresso por meio da
língua(gem) serve de guia para a atribuição do sentido (FAUCONNIER, 2009). Com
base nisso, é possível depreender que uma determinada palavra ativa novos/diferentes
frames.
A diferença de conceitualização e de acionamento de novos frames dos vocábulos
“desordeiros” e “preguiçosos” torna-se mais clara quando definimos essas palavras pelo
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dicionário. Segundo o dicionário eletrônico Houaiss (2009), “desordeiro” é “o que pratica
ou gosta de desordens; baderneiro, arruaceiro” e “preguiçoso” é “aquele que tem
preguiça; mole, desanimado, indolente; que ou aquele que não trabalha ou estuda; vadio,
malandro, mandrião; que ou aquele que faz as coisas com vagar e sem muito empenho ou
capricho”.
De certo modo, essas diferenças conceituais entre as palavras “desordeiros” e
“preguiçosos” chamou a atenção de dois informantes (28PGP; 32GP). Reproduzimos
abaixo o trecho da fala deles:
R20- Informante 28PGP
Pesquisador: Agora, comparando os dois textos, você percebe alguma diferença entre eles? Se
sim, no que você acha que eles diferem?
Informante: Ah... em termos de sentido, ambos falam a mesma coisa, mas existe algumas
diferenças em alguns versículos. No caso, na verdade, um versículo só, a forma como ele retrata
o primeiro e a forma como ele fala no segundo, algumas traduções, né?! que são diferentes. O
versículo (v.14), por exemplo, ele trata dos “desordeiros” como “preguiçosos”, “aconselhar com
firmeza os preguiçosos” [NTLH], enquanto que eu tinha entendido dá algum conselho né!? [...]

R21- Informante 32GP
Pesquisador: Comparando os dois textos, você percebe alguma diferença entre eles? Se sim, no
que você acha que eles diferem?
Informante: A diferença mais uma vez é na clareza do texto, mais agradável de se ler, [...] É... e,
interessante, no 3º verso do texto, no primeiro tinha uma palavra assim: “Rogamo-vos também,
irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais
pacientes para com todos”. Exatamente, quando fala de “desordeiros”. Veja só o que eu entendo
de desordeiros e, aqui [2° texto], veio outra palavra “aconselhem com firmeza os preguiçosos” no
lugar de “desordeiro” veio “preguiçoso”... Aí eu fiquei pensando, será que naquela época o
significado de desordeiro é o nosso preguiçoso de hoje? Mas, o meu significado de desordeiro
no dia de hoje é alguém que faz baderna, bagunça, que causa desordem, né!? à vida social e
tal..., e aqui [2° texto] já veio outra coisa, você ver como varia essas palavras, né!?

Por esse depoimento, constatamos que, somente após a pergunta do pesquisador
é que os informantes, em contato com a leitura do segundo texto, observam a diferença
de sentido entre as palavras (“desordeiros” e “preguiçosos”). Sobre isso, o depoente
28PGP menciona “a forma como ele retrata o primeiro [texto] e a forma como ele fala no
segundo [texto]”. A informante 32GP relata mais explicitamente as diferentes
sinalizações conceituais que envolvem essas palavras:
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“[...] veio outra palavra ‘aconselhem com firmeza os preguiçosos’ no lugar de ‘desordeiro’ veio
‘preguiçoso’... Aí eu fiquei pensando, será que naquela época o significado de desordeiro é o
nosso preguiçoso de hoje? Mas, o meu significado de desordeiro no dia de hoje é alguém que
faz baderna, bagunça, que causa desordem, né!? à vida social e tal [...]”.

Com base nesses depoimentos, é possível inferirmos que, na primeira leitura, em
9a, o vocábulo “desordeiros” guiou a compreensão dos informantes para o sentido que
essa palavra evoca; porém, quando os depoentes foram submetidos à leitura do
segundo texto, em 9b, o termo “preguiçosos” ativou um novo/diferente frame,
necessitando de redirecionamento na conceptualização da informação.
Passamos agora a analisar excertos dos textos de Provérbios 31: 10 e I
Tessalonicenses 5:14, observando o grau de especificidade e esquematicidade
relacionado à escolha lexical. Para tanto, reproduzimos primeiramente um excerto do
texto Provérbios 31: 10 de ambas as versões.
10a – ARC:
“Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubins” [v.10].
10b – NLTH:
“Como é difícil encontrar uma boa esposa! Ela vale mais do que pedras preciosas!”[v.10].

Antes de fazermos uma análise do trecho, reiteramos que, para Langacker (2008),
o termo especificidade/granularidade tem a ver com o nível de precisão e detalhamento
em que uma determinada noção ou situação é caracterizada. Já o termo esquematicidade
tem a ver com palavras, expressões ou situações instanciadas por codificações textuais
mais genéricas.
Feita essa retomada é importante notarmos o seguinte: em relação às
palavras/expressões “rubins” (ARC) e “pedras preciosas” (NTLH), observamos que, no
cotejamento entre elas, “rubins” apresenta um sentido mais específico, enquanto “pedras
preciosas” tem um sentido mais genérico. Entretanto, quando analisamos a expressão
“pedras preciosas” dentro do texto (i. e., da estrutura sintático-semântico a que ele
pertence), reparamos que há uma inversão, ou seja, ela se torna menos esquemática e
passa a assumir maior grau de granularidade. Isso porque a conceitualização da palavra
“pedras” (de sentido genérico/abrangente) está delimitada pela categoria gramatical do
adjetivo “preciosas”. Caso essa restrição não ocorresse, perderia consideravelmente o
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efeito de sentido pretendido pelo autor do texto, pois, ao exaltar a figura da
mulher/esposa, comparando-a ao valor de “pedras preciosas”, o texto sem essa
especificidade ficaria com noção vaga: “Ela vale mais do que pedras”.
Feita essas observações, reproduzimos a seguir o relato de dois informantes
que demonstraram certa dificuldade no aspecto lexical, mais especificamente, com a
palavra “rubins”.
R22- Informante 33GC
Pesquisador: Há alguma parte do texto lido que você não entendeu? Qual seria? E você
saberia dizer por que você acha que não entendeu?
Informante: Primeiro eu não entendi a história do “rubins”....rubin... rubins?
(interferência 1: Rubis). Rubis... porque o seu valor... eu não acho... agora, depois que eu
possa entender é uma pedra, um rubi, uma coisa assim preciosa, né! da mulher. Mas...
da mulher virtuosa. Que a mulher virtuosa, é uma mulher virtuosa, é uma mulher que é
um rubi, uma coisa rara, que hoje em dia não se tem, né!? É a única coisa assim que
me tirou... de prumo [risos], mas agora parece que eu vou me desenrolar. Agora que
esse texto é bem... firme e complexo, viu!? Se você ler e não reler você não entende
não.
R23- Informante 58GA
Pesquisador: Comparando os dois textos de provérbios você percebe alguma diferença
entre eles? Se sim, no que você acha que eles diferem?
Informante: Eles são um conjunto de percepção, eles são bons os textos. Eles têm uma
parte de interseção, né...?... que eu vejo como sendo uma parte de sinonímia. [...] Mas
se trocou por “rubis”, “pedras preciosas” né e tal... Quer dizer matizou mais porque o
rubi não é uma pedra preciosa, né? Mas você por analogia você poderia dizer que
estaria como pedras, coisas valorosas, né? coisas valorosas, no caso, né!?

Sendo assim, inferimos que essa delimitação formada pelas duas palavras
(“pedras” e “preciosas”), já rotinizadas em nosso uso cotidiano, tenha facilitado a
compreensão do texto. Por outro lado, é possível supor que um vocábulo de sentido muito
específico, como é o caso de “rubins”, exigirá do interlocutor/leitor a mobilização de
certos conhecimentos de mundo, incluindo o refinamento conceitual. Com base nisso,
estamos dizendo que, caso o leitor não disponha de algum desses conhecimentos,
especialmente o linguístico em termos lexicais, possivelmente, a atividade de leitura
ficará comprometida, em razão do forte vínculo, nesse caso, entre linguagem-cogniçãocultura (DUQUE e COSTA, 2012).
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Ainda sobre o grau de especificidade e esquamaticidade, trazemos para análise o
excerto de I Tessalonicenses 5, mais especificamente o v.14. Considerando esse processo
de análise, observamos que, de uma versão para outra, a codificação mais granularizada
da NTLH favoreceu o processo de compreensão. Para conferirmos isso, repetimos a
seguir o texto de I Tessalonicenses 5:14 em ambas as versões:
11a – ARC:
“Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis
os fracos e sejais pacientes para com todos. [v.14]”
11b – NTLH:
“Pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos, dêem coragem aos tímidos,
ajudem os fracos na fé e tenham paciência com todos. [v.14]”

Nesses fragmentos textuais, queremos destacar as respectivas referenciações:
“os fracos”, na versão ARC, e “os fracos na fé”, na versão NTLH. Vemos que, na
primeira, a referência a “fracos” é mais esquemática/genérica; na segunda, a referência a
esse mesmo termo é mais específica, delimitada pelo sintagma “na fé”. Essa delimitação
na codificação do referente parece ter provocado um novo arranjo conceitual na leitura.
Para atestar isso, reproduzimos um trecho do relato em que um dos informantes destaca
esse aspecto:
R24- Informante 28PGP
Pesquisador: Agora, comparando os dois textos, você percebe alguma diferença entre eles? Se
sim, no que você acha que eles diferem?
Informante: Ah... em termos de sentido, ambos falam a mesma coisa, mas existe algumas
diferenças em alguns versículos. No caso, na verdade, um versículo só, a forma como ele retrata
o primeiro e a forma como ele fala no segundo, algumas traduções, né?! que são diferentes. [...]
“Ajudar os fracos na fé”(NTLH), não me lembro qual era o termo que ele estava usando aqui (na
outra versão)... deixa eu ver... é “... sustentando os fracos” (ARC), aí ele só faz o complemento:
“... fracos na fé” (NTLH).

Esse comentário faz-nos supor que, em certos casos, o detalhamento de uma
informação resulta na mudança de atribuição de sentido. Isso porque a informação mais
granularizada da versão NTLH, com a expressão “fracos na fé”, possibilitou uma
recategorização no conceito de “fraco”, conforme observamos no depoimento do
informante 28PGP. Na versão ARC, por não haver a mesma especificidade, tal como se
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vê “sustenteis os fracos”, permite-se ao leitor conceitualizar a cena de forma muito
abrangente ou pouco específica.
Após procedemos às análises de todos os trechos deste capítulo, considerando
aspectos linguístico-textuais e semântico-cognitivos, a partir de nosso aparato teóricometodológico, fica demonstrado, então, que as diferenças observadas entre os textos
selecionados das versões bíblicas (ARC e NTLH) tiveram implicações nos processos de
atribuição de sentido(s). Esse fato pode ser confirmado, de certo modo, pelos
depoimentos apresentados dos leitores-informantes de perfil social diversificado.
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CONCLUSÃO

O empreendimento de nossa pesquisa, explicitado neste trabalho, teve como
foco central a análise de duas versões distintas da Bíblia, a saber, a Almeida, Revista e
Corrigida (ARC) e a Nova Tradução na Linguagem de Hoje (NTLH), sob a perspectiva
teórico-metodológica da Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU). De ambas as
versões, foram selecionados trechos de Salmo 91: 1-10; Provérbios 31: 10-30; Lucas 12:
16-21; Romanos 10:1-15 e I Tessalonicenses 5: 12-18, os quais representam,
respectivamente, os gêneros textuais/discursivos poema, parábola e epístola.
Em relação a isso, nosso objetivo principal foi investigar a existência de
possíveis diferenças linguístico-textuais e prováveis implicações nos processos de
atribuição de sentido(s) dessas duas versões bíblicas, considerando as relações entre
forma e significado. Nesse sentido, tivemos como desafio buscar respostas para as
seguintes questões: (1) Há, de fato, diferenças formais (léxico-gramaticais e/ou textuais)
consideráveis entre as versões ARC e NTLH? (2) As diferenças formais implicam
alguma divergência significativa em termos de conteúdo semântico, de modo a alterar
atribuição de sentido em nível local ou global? (3) Que fatores formais interferem no
processo de significação e quais deles têm maior peso nisso? (4) O perfil social (idade,
nível de escolaridade, credo) dos leitores também exerce alguma influência (no sentido
de facilitar ou não) no processo de compreensão? (5) As diferentes formas de
organização dos textos, considerando os variados gêneros discursivos envolvidos bem
como sua estrutura composicional em termos de sequência tipológico-textual,
representam maior ou menor facilidade de compreensão para os leitores-informantes?
Quanto à primeira questão, nossa hipótese era de que, no que diz respeito à
forma (no plano lexical, gramatical e/ou textual), possivelmente houvesse alguma
diferença considerável entre os textos selecionados de uma versão para a outra, levando
em conta o princípio de tradução adotado por ambas as versões. Quanto a isso,
identificamos que a ARC adota o princípio de equivalência formal, mais apegado à
estrutura

do

texto

original,

enquanto

a

NTLH

segue

o

da

equivalência

funcional/dinâmica, com prevalecimento do significado sobre a forma.
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Ancorados nessa informação, após compararmos os textos das duas versões,
pudemos constatar que há, de fato, alguns trechos com diferenças formais consideráveis
seja no plano lexical, gramatical e/ou textual.
No aspecto lexical, observamos diferenças entre a ARC e a NTLH, como, por
exemplo, nas respectivas amostras: “laço do passarinheiro”/ “perigos escondidos” (Salmo
91:3), “panos de linho fino”/ “roupas” (Provérbio 31:24). Em relação a aspectos
gramaticais, verificamos inversões sintáticas – topicalização de adjuntos (Salmo 91:1),
posposição do sujeito (Lucas 12:17), por exemplo – na ARC, em comparação com a
NTLH, que apresenta certa linearidade na ordenação dos componentes oracionais. No
que se refere a processos de textualização, identificamos na versão ARC casos de
descontinuidade tópico-referencial, como no trecho de Salmo 91:1-3.
Uma vez constatadas essas diferenças formais entre uma versão e outra, a
hipótese levantada era de que pudesse haver alguma divergência na atribuição de sentido
(i.e., de conceitualização/ (re)significação) em nível local ou global.
A maior diferença em nível local se comprovou por meio do relato de
informantes como, por exemplo, o de 28PGP e o de 32GP acerca do trecho de I
Tessalonicenses 5: 14. Em ambas as versões, destacamos, mais particularmente, a
diferença no conteúdo semântico entre as palavras “desordeiros” (ARC) e “preguiçosos”
(NTLH). Essa diferença levou, segundo os depoimentos, a diferentes representações
mentais do conteúdo informado. Outra diferença na atribuição de sentido do conteúdo
lido se deveu, conforme registro do depoente 32GP, à acentuada descontinuidade tópicoreferencial observada no Salmo 91:1-3 da versão ARC quando comparada com o mesmo
trecho da versão NTLH.
No tocante à terceira pergunta, hipotetizamos que fatores de seleção lexical e/ou
de organização sintática do texto poderiam ter alguma interferência no processo de
atribuição de sentido. Ao averiguarmos quais desses fatores formais representaram maior
interferência no processo de atribuição de sentido, constatamos que os fatores lexicais
tiveram maior peso nesse processo. Isso se confirmou por meio dos depoimentos de
informantes como 28PGP, 41EMP, 57EFC, em relação ao Salmo 91; 17EMP, 38GA,
41EMP, em relação a Provérbios 31; 28PGP, 32GP, 58GA, em relação a Lucas 12, todos
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os textos da versão ARC, cuja seleção lexical era de pouco ou mesmo nenhum
conhecimento deles.
A hipótese vinculada à quarta questão, isto é, de que os leitores de pouca idade,
com baixo grau de escolaridade ou de pouco contato com os textos bíblicos
possivelmente apresentassem maior dificuldade no processo de compreensão,
considerando-se os textos selecionados de uma versão e/ou de outra. Tomando como base
o protocolo de leitura dos informantes e observando seus respectivos perfis, concluímos
que aparentemente os fatores de natureza social não exerceram influência significativa no
sentido de facilitar ou dificultar a compreensão dos textos lidos.
Cabe assinalar, entretanto, que a familiaridade com o texto bíblico (no caso, os
leitores religiosos) representou um fator relativamente facilitador no processo de
atribuição de sentido. No mais, o elemento a dificultar o processo de compreensão parece
ter sido mesmo o desconhecimento de palavras/expressões, independentemente do perfil
social do leitor.
Com respeito à quinta questão de pesquisa, aventamos a hipótese de que, estando
cada gênero discursivo/textual organizado, via de regra, dentro de um conjunto de
sequências tipológicas, então seria possível admitir que determinada(s) sequência(s)
implicasse(m) maior ou menor facilidade de compreensão textual. Sendo assim,
buscamos observar (a partir do comentário dos leitores-informantes) se a sequência
tipológica em que se organiza o gênero também contribuiria para facilitar ou não a leitura
do texto.
Os resultados, vistos nos depoimentos, apontaram certa variedade a esse respeito:
quatro apontaram o texto do Salmo e o de I Tessalonicenses como sendo de mais fácil
compreensão; três relataram o texto de Provérbios como sendo de leitura mais fácil; dois
indicaram o texto de Lucas como sendo o mais fácil de compreender.
No entanto, contrastando com esses depoimentos, cinco informantes mencionaram
o texto de Romanos como sendo o de compreensão mais difícil. É provável que isso se
deveu não propriamente/exclusivamente pelo modo argumentativo de organização do
texto, mas também pelo conteúdo temático de natureza teológico-doutrinária.
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Por fim, neste trabalho, procuramos mostrar, amparados em princípios e
ferramentas de análise da LFCU, que, na leitura de textos das duas diferentes versões da
Bíblia – ARC e NTLH – concorreram fatores de natureza semântico-cognitiva e
discursivo-pragmática, na relação dinâmica entre forma e função das distintas
configurações formais (i.e., lexicais, gramaticais e textuais) de ambas as versões.
No plano semântico-cognitivo, constatamos que determinadas sinalizações
lexicais, especialmente as da versão ARC ativaram conceitualizações e frames
semânticos diversos dos que foram ativados na leitura dos mesmos textos na versão
NTLH. Em certos casos até dificultaram a construção de determinada representação
mental por parte de alguns leitores. Ainda em relação a esse plano, as diferenças de
palavras/expressões entre uma versão e outra levaram à formação de diferentes
perspectivas informacionais, tanto em termos de quantidade quanto de focalização de
aspectos do conteúdo informado.
Esse fator está também intrinsecamente associado ao plano discursivopragmático. Isso porque maneiras distintas de fornecer informação e de focalizá-la, o que
se revela não apenas nas diferenças de escolhas lexicais mas também na organização
sintática de anunciados, têm implicações no modo como o leitor processa essa
informação, levando-o a percepções e reações diferenciadas em relação a ela. Foi o que
ficou constatado nos protocolos de leitura dos trechos bíblicos selecionados para nossa
investigação.
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ANEXO I


PERGUNTAS PARA OS LEITORES-INFORMANTES

1 – O que você entendeu do texto lido?
2 – Há alguma parte do texto que você não entendeu? Qual? Por quê?
3 – [outra versão!] Agora, comparando os dois textos, você percebe alguma diferença entre eles?
Se sim, no que você acha que eles diferem?
4 – Há algo que não compreendeu no (1ᵒ) primeiro texto, mas após a leitura no (2ᵒ) segundo texto
ficou mais claro?
5 – De todos os cinco (5) textos lidos, qual lhe pareceu de mais fácil/difícil compreensão: Salmos,
Provérbios, Lucas, Romanos ou I Tessalonicenses?

FAIXA ETÁRIA
PERFIL SOCIAL
DOS
Informa-se a
INFORMANTES idade do(a)
leitor(a)

NÍVEL DE
ESCOLARIDADE
Ensino Fundamental = EF
Ensino Médio = EM
Graduação = G
Pós-Graduação = PG

CREDO RELIGIOSO
Protestante = P
Católica = C
Arreligioso = A
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ANEXO II
Email: Justificativa quanto à versão de Almeida

Ações
ScholV@sbb.org.br(ScholV@sbb.org.br) 06/06/2012
Para:roimago@hotmail.com
Cc: denis@sbb.org.br
Olá, Rodrigo,
respondo diretamente, embora o normal seria responder através do contato que você fez (via
site da SBB). Acontece que, como amanhã é feriado e você precisa uma resposta rápida, este
vai ser o jeito mais simples.
A decisão será sua, mas posso dar alguns dados que podem facilitar o processo. Tenho a
impressão e também a informação de que Almeida Revista e Atualizada é, atualmente, a edição
que tem maior distribuição no Brasil. Não tenho os dados exatos, mas é o que sabemos
internamente. Por este aspecto, a Revista e Atualizada poderia ser a escolhida. Ela é, também, a
tradução preferida das igrejas evangélicas históricas (metodistas, presbiterianos, luteranos,
adventistas, etc.). A Almeida Revista e Corrigida ficou sendo a preferida da Assembleia de Deus
(eles se opuseram fortemente à atualização, em meados do século 20) e é também a preferência
de muitas igrejas batistas. Por outro lado, se você observar os teleevangelistas (R.R.Soares, em
especial), verá que estampam sempre os textos da Revista e Corrigida (na igreja do pastor
Valdemiro -- Mundial do Poder --, o texto é da Almeida Revista e Atualizada). Sob este aspecto,
seria possível dizer que a Revista e Corrigida é mais "vista" (ou lida) no dia a dia.
Explico que a Revista e Corrigida é, em grande parte, o texto de João Ferreira de Almeida lá do
final do século XVII, começo do século XVIII. Houve substituição de termos arcaicos e, é claro,
atualização ortográfica. Este é também o texto usado amplamente em Portugal.
A Almeida Revista e Atualizada foi feita de forma unilateral pela Sociedade Bíblica do Brasil
("unilateral", porque os portugueses não participaram do projeto). Ela tem menos termos
arcaicos (por isso "atualizada") e tem uma preocupação consciente com a legibilidade e
sonoridade (os revisores trataram de eliminar trava-línguas e desagrados cacofônicos). Isto
significa que Almeida Revista e Atualizada, embora uma tradução bem formal (no sentido de
palavra por palavra, verbo por verbo, etc.), é um texto de meados do século passado.
A Revista e Corrigida é de séculos passados. Isto significa que a distância entre Almeida Revista
e Corrigida e NTLH é bem maior do que a distância entre a Revista e Atualizada e a NTLH. (A
Atualizada, por exemplo, já fez explicitações do que está implícito -- Jesus como sujeito, por
exemplo -- algo que a Revista e Corrigida não faz. Mas isto é algo bem contido.)
Assim sendo, se você quer uma tradução bem arcaica (e bem mais apegada à forma do original,
mas que, ao mesmo tempo, é mostrada todos os dias na TV (fazendo com que pareça
atualíssima), a opção é Almeida Revista e Corrigida. O contraste será mais acentuado. Se você
quiser um texto que já foi reelaborado (em relação à antiga Almeida), a opção seria Almeida
Revista e Atualizada. A opção é sua. Acho que teria como justificar a escolha de qualquer uma
delas.
Espero que isto ajude. Qualquer coisa, estou à disposição.
Dr. Vilson Scholz
Consultor de Traduções da SBB
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ANEXO III

CORPORA
Corpus 1 – Trechos das versões bíblicas ARC e NTLH17
Salmo (91:1-10) - ARC
91.1 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará.
91.2 Direi do SENHOR: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei.
91.3 Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa.
91.4 Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro; a sua verdade é
escudo e broquel.
91.5 Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia,
91.6 nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia.
91.7 Mil cairão ao teu lado, e dez mil, à tua direita, mas tu não serás atingido.
91.8 Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios.
91.9 Porque tu, ó SENHOR, és o meu refúgio! O Altíssimo é a tua habitação.
91.10 Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda.

Salmo (91:1-10) - NTLH
91.1 A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do
Todo-Poderoso
91.2 pode dizer a ele: “Ó SENHOR Deus, tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu
Deus; eu confio em ti.”
91.3 Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais.
91.4 Ele o cobrirá com as suas asas, e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o
protegerá como um escudo.
91.5 Você não terá medo dos perigos da noite nem de assaltos durante o dia.

17

Cf. endereço nas referências.
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91.6 Não terá medo da peste que se espalha na escuridão nem dos males que matam ao meiodia.
91.7 Ainda que mil pessoas sejam mortas ao seu lado, e dez mil, ao seu redor, você não sofrerá
nada.
91.8 Você olhará e verá como os maus são castigados.
91.9 Você fez do SENHOR Deus o seu protetor e, do Altíssimo, o seu defensor;
91.10 por isso, nenhum desastre lhe acontecerá, e a violência não chegará perto da sua casa.

Provérbios (31:10-30) ARC
31.10 Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubins.
31.11 O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará.
31.12 Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida.
31.13 Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos.
31.14 É como o navio mercante: de longe traz o seu pão.
31.15 Ainda de noite, se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas.
31.16 Examina uma herdade e adquire-a; planta uma vinha com o fruto de suas mãos.
31.17 Cinge os lombos de força e fortalece os braços.
31.18 Prova e vê que é boa sua mercadoria; e a sua lâmpada não se apaga de noite.
31.19 Estende as mãos ao fuso, e as palmas das suas mãos pegam na roca.
31.20 Abre a mão ao aflito; e ao necessitado estende as mãos.
31.21 Não temerá, por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada.
31.22 Faz para si tapeçaria; de linho fino e de púrpura é a sua veste.
31.23 Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra.
31.24 Faz panos de linho fino, e vende-os, e dá cintas aos mercadores.
31.25 A força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro.
31.26 Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua.
31.27 Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça.
31.28 Levantam-se seus filhos, e chamam-na bem-aventurada; como também seu marido, que
a louva, dizendo:
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31.29 Muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior.
31.30 Enganosa é a graça, e vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao SENHOR, essa
será louvada.

Provérbios (31:10-30) NTLH
31.10 Como é difícil encontrar uma boa esposa! Ela vale mais do que pedras preciosas!
31.11 O seu marido confia nela e nunca ficará pobre.
31.12 Em todos os dias da sua vida, ela só lhe faz o bem e nunca o mal.
31.13 Está sempre ocupada, fazendo roupas de lã e de linho.
31.14 De lugares distantes ela traz comida para casa, como fazem os navios que carregam
mercadorias.
31.15 Ela se levanta de madrugada para preparar comida para a família e para dar ordens às
empregadas.
31.16 Examina e compra uma propriedade com o dinheiro que ganhou e faz nela uma
plantação de uvas.
31.17 É esforçada, forte e trabalhadora.
31.18 Conhece o valor de tudo o que faz e trabalha até tarde da noite.
31.19 Ela prepara fios de lã e de linho para tecer as suas próprias roupas.
31.20 Ajuda os pobres e os necessitados.
31.21 Quando faz muito frio, ela não se preocupa, porque a sua família tem agasalhos para
vestir.
31.22 Faz cobertas e usa roupas de linho e de outros tecidos finos.
31.23 O seu marido é estimado por todos — é um dos principais cidadãos do lugar.
31.24 Ela faz roupas e cintos para vender aos comerciantes.
31.25 É forte, respeitada e não tem medo do futuro.
31.26 Fala com sabedoria e delicadeza.
31.27 Ela nunca tem preguiça e está sempre cuidando da sua família.
31.28 Os seus filhos a respeitam e falam bem dela, e o seu marido a elogia.
31.29 Ele diz: “Muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas.”
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31.30 A formosura é uma ilusão, e a beleza acaba, mas a mulher que teme o SENHOR Deus será
elogiada.

Lucas (12: 16-21) ARC
12.16 E propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com
abundância.
12.17 E arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos.
12.18 E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei
todas as minhas novidades e os meus bens;
12.19 e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos; descansa,
come, bebe e folga.
12.20 Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para
quem será?
12.21 Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus.

Lucas (12:16-21) NTLH
12.16 Então Jesus contou a seguinte parábola: — As terras de um homem rico deram uma
grande colheita.
12.17 Então ele começou a pensar: “Eu não tenho lugar para guardar toda esta colheita. O que
é que vou fazer?
12.18 Ah! Já sei! — disse para si mesmo. — Vou derrubar os meus depósitos de cereais e
construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas junto com tudo o que
tenho.
12.19 Então direi a mim mesmo: ‘Homem feliz! Você tem tudo de bom que precisa para muitos
anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se.’ ”
12.20 Mas Deus lhe disse: “Seu tolo! Esta noite você vai morrer; aí quem ficará com tudo o que
você guardou?”
12.21 Jesus concluiu: — Isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si
mesmos, mas para Deus não são ricos.

Romanos (10:1-15) ARC
10.1 Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para sua salvação.
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10.2 Porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento.
10.3 Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria
justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus.
10.4 Porque o fim da lei é Cristo para justiça de todo aquele que crê.
10.5 Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: O homem que fizer estas coisas
viverá por elas.
10.6 Mas a justiça que é pela fé diz assim: Não digas em teu coração: Quem subirá ao céu (isto
é, a trazer do alto a Cristo)?
10.7 Ou: Quem descerá ao abismo (isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo)?
10.8 Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração; esta é a palavra da
fé, que pregamos,
10.9 a saber: Se, com a tua boca, confessares ao Senhor Jesus e, em teu coração, creres que
Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo.
10.10 Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a
salvação.
10.11 Porque a Escritura diz: Todo aquele que nele crer não será confundido.
10.12 Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de
todos, rico para com todos os que o invocam.
10.13 Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
10.14 Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem
não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue?
10.15 E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos os pés dos
que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas!

Romanos (10:1-15) NTLH
10.1 Meus irmãos, desejo de todo o coração que o meu próprio povo seja salvo. E peço a Deus
em favor deles
10.2 porque eu sou testemunha de que eles são muito dedicados a Deus. Mas a dedicação
deles não está baseada no verdadeiro conhecimento,
10.3 pois eles não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas e assim têm procurado
conseguir isso da sua própria maneira. Eles rejeitaram o modo de Deus aceitar as pessoas.
10.4 Porque, com Cristo, a lei chegou ao fim, e assim os que crêem é que são aceitos por Deus.
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10.5 Pois o que Moisés escreveu a respeito de as pessoas serem aceitas por Deus pela
obediência à lei foi isto: “Viverá aquele que fizer o que a lei manda.”
10.6 Porém, quanto a ser aceito por Deus por meio da fé, Moisés diz o seguinte: “Não fique
pensando assim: quem vai subir até o céu?”, isto é, para trazer Cristo do céu.
10.7 “Nem pergunte: quem descerá ao mundo lá de baixo?”, isto é, para fazer com que Cristo
suba do mundo dos mortos.
10.8 O que Moisés diz é isto: “A mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no
seu coração” — isto é, a mensagem de fé que anunciamos.
10.9 Se você disser com a sua boca: “Jesus é Senhor” e no seu coração crer que Deus
ressuscitou Jesus, você será salvo.
10.10 Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus; falamos com a boca e
assim somos salvos.
10.11 Porque as Escrituras Sagradas dizem: “Quem crer nele não ficará desiludido.”
10.12 Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não-judeus. Deus
é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda.
10.13 Como dizem as Escrituras Sagradas: “Todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão
salvos.”
10.14 Mas como é que as pessoas irão pedir, se não crerem nele? E como poderão crer, se não
ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir, se a mensagem não for anunciada?
10.15 E como é que a mensagem será anunciada, se não forem enviados mensageiros? As
Escrituras Sagradas dizem: “Como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias!”

I Tessalonicenses (5:12-18) ARC
5.12 E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre
vós no Senhor, e vos admoestam;
5.13 e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós.
5.14 Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco
ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos.
5.15 Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui, sempre, o bem, tanto uns para
com os outros como para com todos.
5.16 Regozijai-vos sempre.
5.17 Orai sem cessar.
5.18 Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.
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I Tessalonicenses (5:12-18) NTLH
5.12 Irmãos, pedimos a vocês que respeitem aqueles que trabalham entre vocês, isto é,
aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los e ensiná-los.
5.13 Tratem essas pessoas com o maior respeito e amor, por causa do trabalho que fazem. E
vivam em paz uns com os outros.
5.14 Pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos, dêem coragem aos
tímidos, ajudem os fracos na fé e tenham paciência com todos.
5.15 Tomem cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. Pelo contrário, procurem em
todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros e também aos que não são irmãos na fé.
5.16 Estejam sempre alegres,
5.17 orem sempre
5.18 e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por
estarem unidos com Cristo Jesus.
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Corpus 2 – Protocolos de leitura dos informantes

INFORMANTE – 17EMP
SALMO 91:1-10

PESQUISADOR: O que você entendeu do texto lido?
INFORMANTE: Eu entendi que aquelas pessoas que estiverem em Cristo vão encontrar segurança,
proteção e não precisa temer nada porque Nele vai estar seguro.
PESQUISADOR: Certo! Há alguma parte do texto que você não entendeu? Se tem, você poderia dizer qual
foi e por que você acha que não compreendeu? Alguma parte, alguma palavra, algum versículo? Ou tudo
que você leu tá tudo muito claro pra você?
INFORMANTE: Tá claro... consegui compreender tudo.
PESQUISADOR: Não teve nada?
INFORMANTE: Não.
PESQUISADOR: Agora comparando os dois textos, o primeiro que você leu e esse agora, você percebe
alguma diferença entre eles? Se sim, no que você acha que eles diferem?
INFORMANTE: É, notável assim uma diferença, porque o segundo texto ele está mais claro. Acho que a
linguagem está mais atualizada. Dá para compreender melhor.
PESQUISADOR: Há algo que você não compreendeu no primeiro texto, mas após a leitura do segundo
texto ficou mais claro?
INFORMANTE: Assim... não que eu não tenha compreendido no primeiro, mas aqui que ficou mais claro
foi... o verso 6 que: “Não terá medo da peste que se espalha na escuridão nem dos males que matam ao
meio-dia”, aqui ficou mais claro, em comparação ao primeiro.
PESQUISADOR: “Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia”, esse aí, no
caso, ficou mais claro?
PROVÉRBIOS 31: 10-30
PESQUISADOR: O que você entendeu desse texto?
INFORMANTE: Bom... que...[pequena interferência] a mulher virtuosa, como ele se refere; ela é
prudente. Ele fez algumas associações (assim)... que dar pra entender que ela é prudente, enfim... e que
ela agrada ao marido, que o marido confia nela... é por isso aí, mais ou menos isso aí.
PESQUISADOR: Certo. Há alguma parte do texto que você não entendeu? Se tem, você saberia dizer qual
foi a parte e porque você acha que não entendeu?
INFORMANTE: É porque ele usa umas comparações que não é bem do nosso cotidiano, então... mas não
deixa de entender que é uma coisa boa, entendeu? Todo texto dá pra notar que é uma mulher
compromissada com seus deveres, uma mulher prudente, responsável... Só que ele usa comparações que
são bem diferentes do que estou acostumada a escutar.
PESQUISADOR: Certo, você pode dizer que parte que não ficou tão clara essas comparações?
INFORMANTE: É... “Examina uma herdade e adquire-a; planta uma vinha com o fruto de suas mãos.” e
aqui “ e a ela nenhuma fazenda faltará” não soube bem o que ele tava querendo dizer com isso, hum...
“Cinge os lombos de força e fortalece os braços”, essas coisas aqui.
PESQUISADOR: São expressões que você desconhece?
INFORMANTE: É, assim... (Entrevistador : não fica muito claro...) é, não to tão acostumada a ouvir.
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PESQUISADOR: Comparando agora os dois textos, você percebe alguma diferença entre eles? Se sim, no
que você acha que eles diferem?
INFORMANTE: A diferença é que a linguagem é bem mais clara que a anterior, melhor de compreender.
PESQUISADOR: Certo, há algo que você não compreendeu no primeiro texto que após ler o segundo texto
ficou mais claro?
INFORMANTE: Hum hum... foram justamente aqueles versículos.
PESQUISADOR: Certo. Dar pra você citar?
INFORMANTE: Ok. O da fazenda que ele fala que ( 1. Qual versículo?) o versículo 11 ele diz: “O coração do
seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará.” E no segundo (texto) diz: “O seu marido
confia nela e nunca ficará pobre” da questão da fazenda que eu não tinha entendido. E o versículo 16, no
(primeiro texto) diz: Examina uma herdade e adquire-a; planta uma vinha com o fruto de suas mãos e no
segundo texto ele diz: “Examina e compra uma propriedade com o dinheiro que ganhou e faz nela uma
plantação de uvas” e o 17 que também citei foi : “Cinge os lombos de força e fortalece os braços” e no
segundo(texto): “É esforçada, forte e trabalhadora”.
PESQUISADOR: Então a segunda leitura tornou o texto mais claro?
INFORMANTE: Hum hum, sim!
LUCAS 12:16-21

PESQUISADOR: O que você entendeu do texto?
INFORMANTE: Que uma parábola, que um homem rico tinha propriedade, que a colheita tinha sido
abundante e ele ficou preocupado porque não sabia como armazenar, ficou questionando como guardar
a colheita nos seus celeiros. Ficou indagando se faria outros maiores, essa expressão “derribar”,
certamente, era sei lá, destruir pra fazer outros maiores... Enfim a preocupação dele era essa, como
armazenar a colheita dele.
PESQUISADOR: Há alguma parte do texto que você não entendeu? Se teve, qual foi e por que você acha
que não compreendeu?
INFORMANTE: Assim... foram mais expressões, porque pelo contexto dar para compreender. Mas a
expressão “arrazoava” no versículo 17 , “derribarei” no versículo 18 fiquei em dúvida, é isso, só isso
mesmo.
PESQUISADOR: Comparando os dois textos você percebe alguma diferença entre eles? Se sim, no que
você acha que eles diferem?
INFORMANTE: O segundo (texto) tá bem melhor de compreender. Eu compreendi, principalmente, na
segunda parte, teve algo que no primeiro que não percebi e essa aqui, eu pude notar... que ele... Assim,
eu li, mas não tinha percebido que ele tava preocupado em juntar,... em juntar tudo que ele tinha colhido
só que a moral da história, no caso, é que ele não devia se preocupar em juntar bens materiais porque ele
iria morrer, o que adianta guardar o que se tem... (assim)... material, no caso, as riquezas dele, se depois
ele ia morrer o que ia deixar, não era algo durável, permanente que um dia ia acabar e estragar. E a
expressão: “herdade”, nesse texto, quando eu li o primeiro... foi provérbio, né? Eu não sabia, e depois que
vi o significado e li em Lucas, já não encontrei tanta dificuldade, porque já conhecia a expressão.
PESQUISADOR: Há algo que você não compreendeu no primeiro texto (de Lucas) que após ler o segundo
texto ficou mais claro?
INFORMANTE: Foi justamente a segunda parte, né? A moral da história, no caso. Juntar riquezas pra si, se
no fim das contas não vai adiantar de muita coisa.
ROMANOS 10:1-15
PESQUISADOR: O que você entendeu do texto lido?
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INFORMANTE: Entendi duas coisas, falando sobre a justiça... que quem não...não... (assim)... não obedece
a Deus, não crer na justiça de Deus, faz a sua própria justiça – então, faz as coisas da sua própria forma.
Portanto, não conforme a lei de Deus. E em relação à salvação que quem crer em Cristo, quem estar Nele
será salvo. E, quando ele falou sobre gregos e judeus, assim eu interpretei que, independente da raça,
crendo em Cristo, eles são os mesmos, acho que não há diferença, se eles dois crerem em Cristo terão a
salvação. Foi o que eu consegui compreender.
PESQUISADOR: Certo. Há alguma parte do texto que você não entendeu? Se teve, qual foi e por que você
acha que não entendeu?
INFORMANTE: Eu compreendi assim por partes não foi o texto no todo, sabe? Assim... eu tirei assim
mesmo a minha interpretação mais pelo contexto não foi o texto no todo.
PESQUISADOR: Certo, mas teve alguma parte do texto em si, da parte textual que dificultou o seu
entendimento?
INFORMANTE: É... O versículo 7: “Ou: Quem descerá ao abismo (isto é, a tornar a trazer dentre os mortos
a Cristo)?” não consegui compreender dentro do contexto.
PESQUISADOR: Ok.
PESQUISADOR: Agora comparando os dois textos (de Romanos), você percebe alguma diferença entre
eles? Se sim, no que acha que eles diferem?
INFORMANTE: Sim [ar de riso], no segundo texto também a linguagem, é bem mais fácil, ficou bem mais
clara de compreender, não ficou tão difícil, como no primeiro.
PESQUISADOR: Há algo que você não compreendeu no primeiro texto, mas após a leitura do segundo
texto ficou mais claro?
INFORMANTE: Sim... que...Eu consegui interpretar duas coisas diferentes, como se não tivesse assim
nenhuma relação, só que aqui essas duas coisas que no primeiro (texto) eu vi como sendo diferentes,
agora elas têm uma relação. Na questão da justiça, ele tava falando da lei, que a salvação não é tanto...
assim... pela lei, não que não seja necessário... não que seja desnecessário obedecer, sim é preciso
obedecer a lei. Mas, a salvação, mesmo, é pela fé, crendo em Cristo. E todo aquele que Nele crer, será
salvo.
PESQUISADOR: O versículo que você apontou na primeira leitura como um pouco mais obscuro, nessa
segunda (versão) melhorou ou permanece ainda?
INFORMANTE: Melhorou.
I TESSALONICENSES 5: 12-18

PESQUISADOR: O que você entendeu do texto lido?
INFORMANTE: Entendi que deve ter consideração por aquelas pessoas que são consideradas autoridades,
lideranças sobre nossas vidas, que elas estão para nos corrigir, né!? E ela usa a expressão “admoestar”,
que não deve ver a pessoa, não é bem isso que ele diz, mas como uma pessoa chata,...assim... carrasca e
tal...mas... porque a função dela é essa mesmo, mostrar que você tá errada e te corrigir, mostrar o seu
erro. Ele fala, também, da questão de permanecer unido com os irmãos: um tá consolando o outro,
ajudando o outro e tendo paciência uns com os outros. E aquele, também, que você vir que estar em erro,
mostrar que ele tá errado, corrigi-lo.
PESQUISADOR: Há alguma parte do texto que você leu e não entendeu? Se teve, qual foi e por quê?
INFORMANTE: Não.
PESQUISADOR: Agora comparando os dois textos de I Tessalonicenses, você percebe alguma diferença
entre eles? Se sim, no que acha que eles diferem?
INFORMANTE: A mesma diferença dos textos anteriores, no segundo a linguagem estar mais clara, só que
deu pra compreender da mesma forma que compreendi o primeiro.
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PESQUISADOR: Há algo que você não compreendeu no primeiro texto (embora, você tenha dito que
compreendeu tudo), mas após a leitura do segundo texto ficou mais claro?
INFORMANTE: Não... só ficou mais claro mesmo...assim a linguagem, mas no primeiro consegui
compreender tudo que tá aqui (no segundo texto).
PESQUISADOR: Essa linguagem que você se refere é que aspecto da linguagem que você acha que ele
ficou mais claro? Quando você diz assim: a linguagem do segundo sempre foi mais clara.
INFORMANTE: É expressões mais atualizadas, do cotidiano atual, né!? Que a primeira (versão) não eram
linguagens assim... que , não são tão usadas por nós, acho é por que não faz mais parte do nosso
cotidiano, da mesma rotina, né!? Ele falava “do linho”, de “navios mercantes”. Hoje, não faz parte do
nosso cotidiano, então, são expressões que não são utilizadas com tanta frequência.
PESQUISADOR: Então, você nota que o segundo texto usa expressões mais atualizadas, de uso
recorrente?
INFORMANTE: É. Facilita a compreensão justamente por isso.
PESQUISADOR: Certo.
PESQUISADOR: De todos os cinco textos lidos Salmo, Provérbios, Lucas, Romanos e Tessalonicenses, qual
deles lhe pareceu de mais fácil compreensão? Considerando as duas versões.
INFORMANTE: Posso pegar e ver o que cada um falava, é rapidinho... Foi o último de I Tessalonicenses.
PESQUISADOR: O mais fácil pra você?
INFORMANTE: Han han.
PESQUISADOR: E a pergunta ao inverso, o (texto) de mais difícil compreensão?
INFORMANTE: Foi... o (texto) de Romanos.
PESQUISADOR: O que você acha que dificultou a compreensão do texto de Romanos? E o de I
Tessalonicenses o que você acha que facilitou a sua compreensão?
INFORMANTE: O de Romanos foram as expressões mesmo, assim... que eu não tinha tanto conhecimento,
foi isso que dificultou e de I Tessalonicenses é que as expressões eu já conhecia, já tinha conhecimento
das palavras.

INFORMANTE – 28PGP
SALMO 91:1-10

PESQUISADOR: O que você entendeu do texto lido?
INFORMANTE: Entendi que aqui mostra o cuidado que Deus tem com as pessoas que Nele confiam, que
confiam Nele, né!? Então, ele mostra diversos versículos mostrando que Deus vai livrar o homem do mal
que, porventura, poderia vim sobre suas vidas, que Deus vai guardá-lo debaixo das suas asas, que nada
lhe acontecerá desde que você confie nele... Se coloque na presença Dele, fazendo aquilo que Ele quer. Se
você buscá-lo, Ele vai livrá-lo de todo mal.
PESQUISADOR: Há alguma parte do texto que você não entendeu? Qual? Por quê?
INFORMANTE: É... entendi o sentido, o que eu não entendi foi o significado por exemplo: laço do
passarinheiro, peste perniciosa... Da forma como tradução foi feita, né!? Porque se você pegar uma bíblia
com a tradução na linguagem de hoje, talvez ele esteja numa linguagem – digamos assim, que seja mais
entendível para pessoas que moram...é..é.. que convivem nos dias atuais, com a linguagem mais
moderna, que seja mais fácil de ser entendida. Então, mais termos, termos: laço do passarinheiro, peste
perniciosa, broquel. Então, palavras que não entendo ou que não sei o sentido porque foi colocado aqui
nesse versículo desta forma. Porque poderia acontecer naquela época, naqueles tempos, acontecer uma
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coisa, então, Davi tava vendo daquela forma, e não o Senhor vai me livrar por conta disso, mas porque ele
tava vivendo naquela época. E, hoje, a gente tem que trazer esses versículos para nossa realidade. Então,
talvez, a linguagem que for utilizada em algumas traduções não... não...digamos assim, seja assim um
pouco mais difícil de entender para algumas pessoas, né!? Se fosse utilizada uma linguagem com uma
tradução de hoje, talvez fosse mais fácil de entender.
PESQUISADOR: Agora, comparando os dois textos, você percebe alguma diferença entre eles? Se sim, no
que você acha que eles diferem?
INFORMANTE: Em termo de sentido, ambos estão dizendo a mesma coisa. A diferença é a linguagem que
foi usada, uma linguagem mais moderna que facilita a interpretação, o entendimento, né!? Mas o sentido
é o mesmo. Se você comparar os versículos eles vão dizer a mesma coisa, o que vai mudar justamente o
fato de tá usando uma linguagem mais moderna. As pessoas que não entendem uma linguagem um
pouco mais coloquial, fica mais fácil dessas pessoas entenderem uma tradução na linguagem de hoje.
PESQUISADOR: Há algo que não compreendeu no (1ᵒ)primeiro texto, mas após a leitura no (2ᵒ)segundo
texto ficou mais claro?
INFORMANTE: Sim, com certeza. Justamente aqueles termos que eu estava em dúvida, né!? com uma
linguagem mais coloquial e que foram traduzidos na linguagem mais moderna fica bem mais esclarecidos,
consegui entender melhor. Então, por exemplo, a peste perniciosa (Sl 91:3 - ARC), os lugares escondidos
(Sl 91:3 - NTLH). Então, teve essa tradução consegui entender melhor por causa disso, mas o sentido,
tanto de um texto da tradução mais antiga, como da tradução moderna, o sentido é o mesmo. A diferença
são as palavras, os termos que eu não consegui que agora ficaram mais esclarecidos.
PESQUISADOR: Há alguma parte do texto que você não entendeu? Qual? Por quê?
INFORMANTE: Com certeza tem, mas não me recordo agora.
PROVÉRBIOS 31: 10-30

PESQUISADOR: Há alguma parte do texto que você não entendeu? Qual? Por quê?
INFORMANTE: Realmente tem partes que eu não entendi, uma delas é o versículo 19: “Estende as mãos
ao fuso, e as palmas das suas mãos pegam na roca”. Não entendi, porque não sei o significado de algumas
palavras aqui. E a outra o versículo 26: “Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua
língua”. Lei da beneficência, também não sei o que significa. No contexto em sim, no geral, o sentido dá
pra entender, mas como não é para os homens é para mulheres, né!? Como eu não sou mulher, então
isso aqui não se encaixa no meu perfil.
PESQUISADOR: Então, o que você entendeu do texto lido?
INFORMANTE: Ele mostra aqui a respeito do cuidado que as mulheres virtuosas tem para com o seu
marido, para com sua família, para com o seu lar como um todo, né!? E as pessoas que estão em volta
dela, que ela conhece, que ela pode ajudar de alguma maneira, fazendo produtos, ajudando com uma
palavra, com sabedoria, é mais ou menos por aí.
PESQUISADOR: Comparando os dois textos, você percebe alguma diferença entre eles?
INFORMANTE: Muitas!
PESQUISADOR: Então, no que você acha que eles diferem?
INFORMANTE: A tradução do segundo texto é como se ele tivesse dizendo uma coisa totalmente
diferente do primeiro, a forma como é dito, né!? Você ler uma coisa e você entende uma coisa. O
primeiro (texto) você ler um versículo e tira uma coisa e quando você ler alguns versículos do segundo
texto você fica a pensar: poxa! foi isso mesmo que ele tinha dito no primeiro (1ᵒ versão)?? Então, eu
entendi dessa forma. É como se o texto fosse escrito de uma forma diferente e é como se tivesse dado... é
... Mantém o mesmo sentido, mas é como se não tivesse, alguns versículos, o mesmo sentido, da forma
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como foi escrito, como se mudasse. Não digamos o sentido, mas a maneira como ele queria passar... não
to sabendo explicar muito bem. Mas, alguns versículos, realmente é como se você ficasse: poxa, foi isso
mesmo que ele quis dizer realmente na primeira vez que você leu.. Você fica assim... Por exemplo, no
versículo 21: “Quando faz muito frio, ela não se preocupa, porque a sua família tem agasalhos para
vestir”. E o primeiro (texto) tem neve, neve é relacionada ao frio, tudo bem... mas a parte porque tem
roupas dobradas (na versão ARC), aí ele fala porque sua família tem agasalhos para vestir (na versão
NTLH), não tem sentido, né? é como se tivesse dito de uma maneira diferente, um jeito diferente.
PESQUISADOR: Há algo que não compreendeu no (1ᵒ)primeiro texto, mas após a leitura no (2ᵒ)segundo
texto ficou mais claro?
INFORMANTE: Ah, com certeza! Com certeza! mais claro no sentido de que, ficou mais fácil de entender,
como na forma de salmos, né!? como no primeiro texto, como no segundo. Mas, aqui, teve um
nível,...uma intensidade bem maior. Comparando as duas traduções, o segundo texto fica bem mais fácil
de ser entendido, com certeza... com certeza... E se você for comparar os dois é como se alguns versículos
ele quisesse escrever numa forma totalmente diferente da primeira. E você olha assim diz, foi isso
mesmo que ele quis dizer? Não, quando você ler aqui é um negócio diferente da forma como foi feita a
primeira tradução e aqui na segunda.
PESQUISADOR: De tudo que você leu, o que fica melhor compreendido?
INFORMANTE: A mesma forma que da primeira, que a mulher ainda continua tomando conta da casa, em
todos os aspectos, né? dando ordens às empregadas, fazendo comida cedo, tomando conta dos filhos, do
marido e as pessoas que estão ao redor... isso realmente... esse sentido não mudou, a gente continua
entendendo da mesma forma.
LUCAS 12: 16-21

PESQUISADOR: Há alguma parte do texto que você não entendeu?
INFORMANTE: Com certeza!
PESQUISADOR: Qual e Por quê?
INFORMANTE: O primeiro versículo: “a herdade de um homem”, porque realmente eu não sei o
significado da palavra “herdade”, né? mas o sentido eu consegui entender... do que ele ta querendo dizer,
18
apesar de ser uma linguagem (coloquial? ) de difícil entendimento para as pessoas que vivem nos
tempos atuais, mas o sentido dá.. dá.. para entender. E deixa eu ver se tem mais outra aqui..[alguns
segundo revendo o texto]...Pronto é só isso mesmo. Só o primeiro versículo. O resto deu pra entender.

PESQUISADOR: O que você entendeu desse texto lido?
INFORMANTE: Eu entendi que o homem rico, ele tinha uma fazenda que produzia muitas coisas e ele não
sabe o que fazer, porque não tem onde recolher aquilo que ele produziu, não tem onde guardar. Então, o
que ele vai fazer, na verdade, no versículo 18, ele fala que tem celeiros, mas é como os celeiros fossem
pequenos, os armazéns fossem pequenos. Então ele disse que iria derrubar esses celeiros e iria construir
outros ainda maiores, para poder guardar tudo aquilo que ele tem, os bens, tudo aquilo que ele tem. E ele
vai dizer pra sua própria alma que ele pode descansar porque ele tem com folga para muitos anos, né!? o
suprimento para sua vida. Mas Deus vai dizer a ele: louco, esta noite vão te pedir a tua alma, porque ele
não tem o que oferecer para aquela pessoa, né!? Ele tem bens, ele acha que tá satisfeito, ele acha que
tá... é... seguro, ele acha que tem realmente o sustento, né?! que nada vai ser abalado na vida dele. Mas
Deus diz “louco”, porque Deus conhece o coração, então Ele sabe. Louco esta noite pedirão a tua alma, o
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Possivelmente, o informante quis dizer a palavra “formal”.
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que tem para oferecer? Então é o que Jesus fala no final, é assim que... como é que se diz... é assim que
são aqueles que juntam tesouros na terra e não é rico perante Deus.
PESQUISADOR: Agora, comparando os dois textos, você percebe alguma diferença entre eles?
INFORMANTE: Sem dúvida.
PESQUISADOR: Se sim, no que você acha que eles diferem?
INFORMANTE: O segundo texto, ele realmente esclareceu algumas dúvidas que eu tinha em relação ao
primeiro texto, justamente por eu não entender aquela linguagem mais coloquial. Então, o versículo 16,
quando eu disse que não tinha entendido “herdade”, no primeiro texto, aqui ele ta traduzido como as
terras daquele homem, né!? Então, eu tinha entendido a questão da fazenda, da terra em si, mas eu não
sabia o significado de herdade, então aqui ele já colocou no contexto como terras. E eu também tinha
ficado em duvida com a questão da colheita, porque aqui fala... no segundo versículo 17 : “..Eu não tenho
lugar para guardar toda esta colheita”. Então pra mim,...é ele tinha feito o que... ele iria colher, mas ele
ainda não tinha lugar para guardar aquilo que ele tinha colhido, não aquela quantidade enorme que ele
colheu, que ele plantou demais, plantou em excesso, né?! Ele tinha os armazéns que tinha uma
capacidade limitada, ele plantou mais do que deveria, então iria colher mais do que deveria suportar,
poderia armazenar. Então, ele teve que derrubar os seus armazéns antigos para construir outros ainda
maiores para guardar aquela colheita em excesso. Então, foi essa parte que eu não tinha entendido,
porque eu sabia que ele tinha plantado, mas achava que a princípio ele não tinha os armazéns, só que no
segundo versículo (v. 17) ele já explica que tem, só que eles são pequenos e tem que destruir para
construir outros maiores. E no versículo 20, que eu não sabia... a... a... a segunda parte digamos assim,
porque Deus fala “essa noite você vai morrer”, eu não tinha entendido dessa forma, né?! e quem vai ficar
com aquilo que você guardou? Também não tinha entendido dessa forma, essa (versão) aqui já me
esclareceu. O segundo versículo (versão), traduzido para linguagem de hoje me fez abrir melhor minha
mente.
ROMANOS 10:1-15
PESQUISADOR: Há alguma parte do texto que você não entendeu? Qual? Por quê?
INFORMANTE: Tanto o versículo 6 quanto o versículo 7, a parte que está em parênteses porque ele diz
assim: Mas a justiça que é pela fé diz assim: Não digas em teu coração: Quem subirá ao céu (isto é, a
trazer do alto a Cristo)? Essa parte não entendi, eu não sei dizer... acredito que não se encaixa aqui. Quem
subirá? Como assim, subir e trazer ao céu de volta a Cristo? Não faz sentido. Da mesma forma o v.7:
Quem descerá ao abismo (isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo)? Como pode a pessoa descer
e Jesus subir dentre os mortos? Também não faz sentido. Então, foram as únicas coisas que eu fiquei na
dúvida, sem entender.
PESQUISADOR: O que você entendeu do texto lido?
INFORMANTE: Ele fala a respeito da... no caso, das pessoas que têm o zelo para com Deus, mas não tem o
entendimento deste zelo, né?! Porque eles não conhecem a justiça de Deus, querem impor a sua própria
justiça e, por conta disso, não querem se sujeitar a justiça do próprio Deus. E ele fala aqui que a lei... o fim
de toda lei é o próprio Jesus para todos aqueles que creem, para justiça de todos aqueles que creem, né!?
enquanto que Moises, ele descreve a justiça pela lei dizendo que “o homem que fizer essas coisas virá por
ela”, ou seja, se ele fizer o bem vai viver, né!? sem receber nada em troca, em termos de mal , mas a
justiça pela fé em cristo, é o que? Ele não pode dizer ao coração quem vai ser condenado ou quem vai ser
salvo. Ah... [pronto] E ele fala também a respeito do confessar, confessar com o coração, né?! Com sua
própria boca e com o coração que Jesus Cristo é o Senhor, né!? que Deus o ressuscitou dos mortos, este
será salvo, aquele que confessar. E todo aquele que crer no Senhor ele não será confundido, mas saberá
toda verdade. Então, não há diferença entre aquele que é judeu e o que não é judeu, entre o judeu e o
grego, o grego é diferente do judeu. Pois o Senhor é o mesmo Deus para todo mundo, Ele é rico para
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aqueles que o invocam, para aqueles que O buscam. Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor,
esse será salvo, eu entendi dessa parte aí. Aí, ele fala nos dois versículos a respeito da questão de
missões, como é que a pessoa vai invocar sem crer no nome? Como pode crer se ele não ouvir quem
possa pregar a palavra da verdade? E como ele pode ouvir se não tem ninguém que fale? E como
pregarão se não tem ninguém que possa ser enviado para fazer? Então, é a respeito disso da salvação e
do ministério de missões que deve ser enviado pessoas, para que essas pessoas possam falar, essas
pessoas que ouvirem possam crer e, essas pessoas que crer, invocar o nome do Senhor e dessa forma
serão salvas.
PESQUISADOR: Agora, comparando os dois textos, você percebe alguma diferença entre eles? Se sim, no
que você acha que eles diferem?
INFORMANTE: Sim, da maneira como alguns versículos são retratados... dá... Por exemplo, o versículo
(v.3) ele fala a respeito da justiça de Deus. No primeiro texto ele fala sobre a justiça de Deus, enquanto
aqui, a tradução reflete a respeito de como Deus aceita as pessoas. Não pensava dessa maneira, não
pensava. A justiça de Deus, tudo bem, é a forma como Ele trata, mas assim, comparado com tudo: as
ações dos seres humanos, né!?. Aí, eu num tinha entendido dessa forma – como Deus aceita as pessoas,
mas sim como Deus trata as pessoas. Deixe eu ver outro aqui ... Ficou um pouco mais esclarecido o
versículo (v.5) que como eu tava dizendo, a pessoa que fizer o bem vai receber o bem, então ela vai
fazer,... ela vai viver,... ela viverá se fizer o que a lei manda, então, ficou um pouco mais esclarecido nesse
trecho. Também não tinha entendido a respeito do versículo (v.4)... Assim... ele fala aqui que “... com
Cristo, a lei chegou ao fim,...”, mas eu não tinha entendido dessa forma, eu tinha entendido que “o fim da
lei é Cristo”... acabou a lei, chegou Cristo. Mas eu não tinha entendido a finalidade da lei é levar a Cristo,
né?! tinha entendido dessa forma, tudo o que ele faz é levar a Cristo, e não que chegou o fim da lei e
entrou o período da graça, no caso, o livro de Jesus. Os versículos 5 e 6 que eu tinha ficado na dúvida e
ainda tou, porque também não entendi essa parte que ele fala: “quem vai subir até o céu?, isto é, para
trazer Cristo do céu?” Não entendi essa relação. Da mesma forma o outro: “quem descerá ao mundo lá de
baixo?”, isto é, para fazer com que Cristo suba do mundo dos mortos, também não entendi esse
significado. Ele traduziu assim de uma maneira parecida com a outra, né?! um pouco mais clara, mas do
mesmo jeito esse sentido ainda não consegui entender... v.11 “Quem crer nele não ficará desiludido
(NTLH)”, é que ele não ficará “confundido” (ARC), né!? então, uma tradução um pouco mais... é... dar pra
entender melhor, mas do mesmo jeito, você não fica na dúvida em comparação a primeira tradução. E,
outra coisa (v.13): “Todos aqueles que invocarem”, no primeiro texto (ARC), o nome do Senhor serão
salvos, aqui é “todos aqueles que pedir ajuda do senhor” (NTLH). Eu não tinha entendido “invocar” como
“pedir ajuda”, mas sim, pedir a presença, invocar pra que Deus se faça presente ali e haja da forma como
Ele achar melhor.
PESQUISADOR: Em suma, no que você acha que eles diferem?
INFORMANTE: O sentido permanece o mesmo, só algumas traduções que eu achava que eu entendia de
um jeito, eles traduziram de outra forma que eu não esperava que fosse assim os versículos que eu citei.
PESQUISADOR: Então, com base nisso, há algo que não compreendeu no (1ᵒ)primeiro texto, mas após a
leitura no (2ᵒ)segundo texto ficou mais claro?
INFORMANTE: Sim, o v.4 no caso com Cristo a lei chegou ao fim e eu tinha entendido que a lei fazia levava
a Cristo.
PESQUISADOR: E o que você entendeu do texto lido, tanto do primeiro quanto do segundo?
INFORMANTE: Ficou a mesma coisa, que as pessoas não conseguem aceitar a justiça de Deus e aqui ele
traduz como modo que Deus aceita as pessoas e que as pessoas serem aceitas por Deus pela obediência a
lei, ou seja, você vai viver se você fizer de acordo com a lei, mas de acordo com a graça, isto é, por meio
da fé, que diz a graça por meio da fé, mas não fique pensando quem vai subir ao céu e quem vai ser
condenado, quem vai ser salvo, mas aquele que confessar que Jesus é o Senhor e crer que Deus o
ressuscitou dos mortos, esse será salvo, é basicamente isso.
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I TESSALONICENSES 5: 12-18

PESQUISADOR: Há alguma parte do texto que você não entendeu?
INFORMANTE: Não
PESQUISADOR: Entendeu tudo? O que você entendeu do texto lido?
INFORMANTE: Eu entendi que a gente deve reconhecer o trabalho daqueles que o Senhor determinou,
para digamos assim,... não é presidir... para nos admoestar, nos ensinar, ou seja, os pastores , os
presbíteros, todos os líderes. Para a gente ter cuidado e zelo para com eles...ter estima, ter amor, né?!
por conta da obra que eles executam. Então, Paulo também pede aqui que a gente possa... é... ensinar o
caminho bom, né!? aqueles que, no caso... ele chamam aqui “desordeiros”, mas acredito que sejam os
que dão trabalho ...né!? os que dão certo trabalho; a gente deve consolar aqueles que estão com pouco
ânimo, ou seja, os tristes; devemos sustentar os fracos, aqueles que têm pouca força e devemos ser
pacientes com todo mundo, né?! e não devemos tratar o mal pelo mal, ou seja, se a pessoa me faz o mal,
não devo retribuir com o mal, e sim, com o bem, em tudo, né?! Então, quanto como os irmãos como as
outras pessoas, nos alegremos sempre devemos orar sem cessar, sem parar e tudo devemos dar graças
porque essa é a vontade do Senhor.
PESQUISADOR: Em suma, o que fica de melhor compreensão?
INFORMANTE: Que a gente deve orar sem cessar, sempre orar sem cessar e fazer aquilo que a Palavra
manda.
PESQUISADOR: Agora, comparando os dois textos, você percebe alguma diferença entre eles? Se sim, no
que você acha que eles diferem?
INFORMANTE: Ah... em termos de sentido, ambos falam a mesma coisa, mas existe algumas diferenças
em alguns versículos. No caso, na verdade, um versículo só, a forma como ele retrata o primeiro e a forma
como ele fala no segundo, algumas traduções, né?! que são diferentes. O versículo (v.14), por exemplo,
ele trata dos “desordeiros” como “preguiçosos”, “aconselhar com firmeza os preguiçosos” (NTLH),
enquanto que eu tinha entendido dá algum conselho né!?... ensinar um caminho àqueles que não
trabalham... “Dá coragem aos tímidos”, também não tinha entendido como “tímidos”, mas tinha
entendido como as pessoas em depressão, tristes mesmo... “Ajudar os fracos na fé”(NTLH), não me
lembro qual era o termo que ele estava usando aqui (na outra versão)... deixa eu ver... é “... sustentando
os fracos” (ARC), aí ele só faz o complemento: “... fracos na fé” (NTLH). Pronto, eu não tinha entendido
que era “fracos na fé”. Então pronto, a diferença só foi realmente nesse versículo, o restante deu pra
entender tudo.
PESQUISADOR: Há algo que não compreendeu no (1ᵒ)primeiro texto, mas após a leitura no (2ᵒ)segundo
texto ficou mais claro?
INFORMANTE: Não, eu já tinha entendido tudo, a diferença foram as traduções, porque eu não esperava
que fosse dessa forma , mas deu pra entender no completo tudo.
PESQUISADOR: De todos os cinco (5) textos lidos, qual lhe pareceu de mais fácil compreensão: Salmo,
Provérbio, Lucas, Romanos ou I Tessalonicenses?
INFORMANTE: O de Tessalonicenses.
PESQUISADOR: Você saberia dizer o porquê esse foi de mais fácil compreensão?
INFORMANTE: Todos os textos, na verdade, eu já tinha lido... todos os textos... Alguns um pouco mais de
tempo do que outro, mas... é... eu ficaria na dúvida, na verdade, entre o Salmo e o Tessalonicense, mas eu
acho que eu ficaria mais com o Tessalonicense, porque algo que assim... é... que reflete mais o... o... o
nosso ser, o nosso dia-dia: é de tratar bem os outros, de respeitar, de admoestar e tudo. É aquele negócio
assim, como se fosse um mandamento mesmo... né!? que Deus nos manda fazer todo dia, então, é como
se eu tivesse me identificado mais com esse texto. Apesar que o de Salmo também a gente se identifica
muito, é nossa proteção e tudo, mas é focado só num assunto, enquanto que esse aí, é mais um... um...
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uma admoestação em vários aspectos, né?! De sempre tá buscando, sempre tá orando, sempre tá... é...
é... respeitando, tratar o mal sempre com o bem, né?! Se você receber um mal de uma pessoa não revidar
com o mal, mas sim, fazer com o bem, porque é essa a vontade do Senhor.
PESQUISADOR: Qual seria o texto de mais difícil compreensão? Você saberia dizer o porquê?
INFORMANTE: O (texto de) Provérbios com certeza.
PESQUISADOR: Você saberia dizer por que lhe pareceu de mais difícil compreensão?
INFORMANTE: Porque é um texto específico para a questão da mulher, né!? Ele tá mais voltado para a
vida da mulher. Então, como sou homem e não mulher, então, ele não se encaixa pra mim. Então, se eu
fosse ler assim, não iria entender. É mais fácil uma mulher entender porque é um texto específico pra ela.

INFORMANTE – 32PG
SALMO 91:1-10

PESQUISADOR: Há alguma parte do texto que você não entendeu? Qual? Por quê?
INFORMANTE: Eu entendi tudo, mas tem um primeiro momento aqui, entre o 1° e o 2° versículo e o 3°,
entre esses três é como se... é... ele fala aqui: “Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra
do Onipotente descansará. E depois ele diz: “Direi do Senhor”... Essa colocação assim, como se ele tivesse
falando pra multidão ou pra alguém, né!? uma coisa bem oculta... quem é o autor...ou..., no primeiro
verso ele ta querendo ficar anônimo, aí depois ele pega e diz: “direi do Senhor”, toca mais pessoal,
né!?...uma coisa mais pessoal “Direi do Senhor” - uma opinião dele - “Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a
minha fortaleza, e nele confiarei”.... Aí depois ele vem, “porque ele te livrará”. Ele coloca a opinião dele, e
depois ele diz o que Ele vai fazer comigo, né!? “Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste
perniciosa” e aí ele vai dizendo até o versículo 10, o que Ele vai fazer comigo, se eu habitar no esconderijo
do altíssimo, o que tá lá no 1° verso, né!? Só essa... acho que do 2° para o 3°, né? Eu queria entender bem
o que ele tá querendo dizer aqui [risos], que explicação tem nisso...
PESQUISADOR: Comparando os dois textos, você percebe alguma diferença entre eles? Se sim, no que
você acha que eles diferem?
INFORMANTE: Só na colocação, na mudança de algumas palavras, né?! Todas com o mesmo sentido..., Na
verdade tá tudo com o mesmo sentido, ele quer dizer a mesma coisa do outro, mas ele muda a colocação
das palavras, muda outras palavras, né!? Vai variando somente a formação mesmo..., mas é o mesmo
texto.
PESQUISADOR: Há algo que não compreendeu no (1ᵒ)primeiro texto, mas após a leitura no (2ᵒ)segundo
texto ficou mais claro?
INFORMANTE: Eu acho que ficou mais claro, acho não..., ficou mais claro, exatamente o que eu tinha
colocado do primeiro texto, essa relação do 2º e 3º versículo. Ficou mais claro para o leitor...a
compreensão.
PROVÉRBIOS 31: 10-30
PESQUISADOR: Há alguma parte do texto que você não entendeu? Qual? Por quê?
INFORMANTE: Eu entendi tudo.
PESQUISADOR: Comparando os dois textos, você percebe alguma diferença entre eles? Se sim, no que
você acha que eles diferem?
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INFORMANTE: Na linguagem, mais coloquial, mais popular, uma linguagem mais do dia-a-dia, uma
linguagem mais fácil de entender, de você passar para qualquer pessoa. Tanto um nobre pode ler, como o
pobre pode ler - entendeu? Entender melhor...e...interessante que no outro, por exemplo, ele fala que...
é...nos primeiros versos, né?! ele fala que “não lhe falta fazendas” , não falta fazendas para a mulher
virtuosa, né?! Aí aqui, ele já usa outra palavra mais simples, né!? Uma pessoa, que talvez não entenda,
vai pensar que uma fazenda de não sei quantos hectares, e que a gente sabe que não vai lhe faltar o
necessário, o suficiente para viver com dignidade e tal..., E, outra coisa também, nos últimos versos, um
dos últimos versos ele fala assim, alguma coisa sobre muitas filhas e aqui ele já diz expressivamente,
muitas mulheres.
PESQUISADOR: Há algo que não compreendeu no (1ᵒ)primeiro texto, mas após a leitura no (2ᵒ)segundo
texto ficou mais claro?
INFORMANTE: Essa questão das palavrinhas que são usadas, no primeiro texto “não lhe falta fazendas”,
se não me engano, é isso que ele fala. No fim do texto, também, ele fala de “muitas filhas procedem
virtuosamente”, alguma coisa desse tipo, e aqui, ele já deixa bem claro que, essas filhas são mulheres,
né!? Muitas mulheres...
PESQUISADOR: Hum... Algo mais?
INFORMANTE: Outra colocação que ele faz no texto, no primeiro, é que “sua família anda com roupa
dobrada”, e aqui, ele deixa claro que “essas roupas dobradas” são roupas de frio, são roupas com
tecido...é...assim... reforçado para passar o frio.
LUCAS 12: 16-21

PESQUISADOR: Há alguma parte do texto que você não entendeu? Qual foi? Por quê?
INFORMANTE: O texto eu entendi, ... é ... são palavras, significados de palavras que deixa a gente um
pouco confuso, né!? Por exemplo, aqui no verso 2 quando ele fala: “e arrazoava ele entre si”... o que é
arrazoar? Tá entendendo? [dirigindo-se ao pesquisador]... Só que no decorrer do texto você continua
lendo a frase, aí você entende que ele tá refletindo com ele mesmo, ele tá se perguntando, né!? E no
finalzinho do penúltimo verso, no antepenúltimo, né! Ele diz assim: “e direi à minha alma: alma, tens em
depósito muitos bens, para muitos anos; descansa, come, bebe e folga”. Quando eu li essa palavra “folga”
eu pensei em descansar, mas depois voltei e vi que já tinha dito descansar, “descansa”, né!? Aí o que
significa essa palavra folga? como é folgar? Parar de trabalhar? O que ele quer dizer com isso?
Entendeu?...
PESQUISADOR: Comparando os dois textos de Lucas, você percebe alguma diferença entre eles? Se sim,
no que você acha que eles diferem?
INFORMANTE: Na clareza do texto, um texto muito claro, é...Também uma linguagem mais fácil de
entender, mais coloquial e as palavras que eu fiquei em dúvida, no primeiro (texto), já descobri quais são
nesse segundo. Por exemplo, “arrazoar” é pensar, né!? Que no primeiro ele diz: “e arrazoava entre si”,
então aqui (2º texto) ele diz: “e ele começou a pensar”, já deu para esclarecer. E, no primeiro que fiquei
pensando, o que é folga? Que ele diz: “descansa, come, bebe e folga”. Aqui (2º texto) eu já vi que “folga’ é
“alegrar-se”, essa folga é alegria, né!? interessante.
PESQUISADOR: Há algo que não compreendeu no (1ᵒ)primeiro texto, mas após a leitura no (2ᵒ)segundo
texto ficou mais claro?
INFORMANTE: Com certeza.
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ROMANOS 10:1-15

PESQUISADOR: Você entendeu o texto que leu?
INFORMANTE: Muito pouco.
PESQUISADOR: Há alguma parte do texto que você não entendeu? Qual? Por que você acha que não
entendeu?
INFORMANTE: É... Fica confuso pra mim...É...aqui... a partir do 6º verso, quando ele tá... é...tentando
explicar...é... como as pessoas... deixa eu tentar ler (oh como é complexo): “Não digas em teu coração:
Quem subirá ao céu (isto é, a trazer do alto a Cristo)? Ou: Quem descerá ao abismo (isto é, a tornar a
trazer dentre os mortos a Cristo)? Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração;
esta é a palavra da fé, que pregamos, a saber: Se, com a tua boca, confessares ao Senhor Jesus e, em teu
coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo”. Esses quatro versículos é bem... não
consegui compreender não, acho que eu teria que ficar debruçada lendo, pra tentar entender a colocação
das palavras e o significado de algumas coisas, para poder entender melhor, mas de primeira... é difícil o
entendimento.
PESQUISADOR: Comparando os dois textos romanos, você percebe alguma diferença entre eles? Se sim,
no que você acha que eles diferem?
INFORMANTE: Esse (2º texto) é mais claro, é uma linguagem mais clara. É uma linguagem mais coloquial,
de melhor entendimento pra o leitor, né!? Fica mais claro esse texto. De melhor compreensão.
PESQUISADOR: Esse segundo torna-se de mais fácil compreensão? Mais claro a compreensão do todo?
INFORMANTE: É, dar pra entender todo o texto, mas em relação à colocação das palavras, as perguntas
que ele fez aqui... Talvez a minha dúvida seja ao que ele... em relação a essência do texto, né!? Daqueles
mesmos quatro versículos, ficou mais fácil de compreender, mas nesse aqui, eu ainda teria que se
debruçar pra entender aqueles quatro versinhos que te falei, que eu não entendia no primeiro. Nesse
aqui tá mais claro, mas eu ainda precisaria de um pouquinho mais de tempo para tentar entender melhor.
I TESSALONICENSES 5: 12-18
PESQUISADOR: Desse texto que você leu há alguma parte, alguma expressão que você não entendeu?
INFORMANTE: Não, eu entendi tudo.
PESQUISADOR: Comparando os dois textos, você percebe alguma diferença entre eles? Se sim, no que
você acha que eles diferem?
INFORMANTE: A diferença mais uma vez é na clareza do texto, mais agradável de se ler, como todos os
segundos textos que você me deu, mais agradável, mais confortável de se ler com essas palavras. É... e,
interessante, no 3º verso do texto, no primeiro tinha uma palavra assim: “Rogamo-vos também, irmãos,
que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para
com todos”. Exatamente, quando fala de “desordeiros”. Veja só o que eu entendo de desordeiros e, aqui,
veio outra palavra “aconselhem com firmeza os preguiçosos” no lugar de “desordeiro” veio
“preguiçoso”... Aí eu fiquei pensando, será que naquela época o significado de desordeiro é o nosso
preguiçoso de hoje? Mas, o meu significado de desordeiro no dia de hoje é alguém que faz baderna,
bagunça, que causa desordem, né!? à vida social e tal..., e aqui já veio outra coisa, você ver como varia
essas palavras, né!?
PESQUISADOR: De todos os cinco (5) textos lidos, qual lhe pareceu de mais fácil compreensão: Salmo,
Provérbio, Lucas, Romanos ou I Tessalonicenses?
INFORMANTE: De mais fácil compreensão foi o de Provérbios, da mulher virtuosa.
PESQUISADOR: E o de mais difícil compreensão?

114

INFORMANTE: O de Romanos...MEU DEUS! [risos]... foi bem difícil de compreender.

INFORMANTE – 33GC
SALMO 91:1-10
PESQUISADOR: Há alguma parte do texto lido que você não entendeu? Se tem, qual foi? E você saberia
dizer por que você acha que não entendeu?
INFORMANTE: “A única coisa, assim, que eu tive dúvida, foi esse aqui: Não temerás espanto noturno, nem
setas que voe de dia. Porque eu achava... assim, pelo que eu entendia, eu vi que essas “setas que voe de
dia”, eu não imaginava que era... porque tem aquela história: dia-dia, e noite é dia também, não deixa de
ser dia, né!? Mas, eu nunca tinha observado que dizia assim: dia. Pra mim o que é certo, durante o dia, o
dia que quero dizer é assim... o dia, toda hora, o dia todo. Mas eu nunca tinha observado isso, eu tinha
lido esse texto, mas não li, vim ler agora, né? [ar de riso]...
PESQUISADOR: Então, você considera que, essa parte do texto que você não compreendeu muito bem?
INFORMANTE: É.
PESQUISADOR: Você acha que saberia dizer por quê?
INFORMANTE: “Não, a minha história é essa. Porque eu nunca... foi falta... (interferência 1: tinha
percebido) foi falta de observação mesmo.”
PESQUISADOR: Agora comparando os dois textos, que você leu e esse agora, você percebe alguma
diferença entre eles, se sim, se você percebe, o que você acha que eles diferem?
INFORMANTE: Esse daqui, esse segundo texto, eu achei mais fácil de absorção. Ele foi mais claro. Foi bem
mais claro.
PESQUISADOR: Então, há algo que você não compreendeu no primeiro texto que você leu, que você fez
uma observação no primeiro, né!? Que teve uma expressão, um versículo que você não compreendeu
muito. Após a leitura, agora, do segundo texto ficou mais claro?
INFORMANTE: Ficou bem mais claro. E assim, esse texto aqui, veio mesmo pra marcar, eu achei esse bem
melhor que o outro.
PROVÉRBIOS 31: 10-30

PESQUISADOR: Há alguma parte do texto lido que você não entendeu? Qual seria? E você saberia dizer
por que você acha que não entendeu?
INFORMANTE: Primeiro eu não entendi a história do “rubins”....rubin... rubins? (interferência 1: Rubis).
Rubis... porque o seu valor... eu não acho... agora, depois que eu possa entender é uma pedra, um rubi,
uma coisa assim preciosa, né! da mulher. Mas... da mulher virtuosa. Que a mulher virtuosa, é uma
mulher virtuosa, é uma mulher que é um rubi, uma coisa rara, que hoje em dia não se tem, né!? É a única
coisa assim que me tirou... de prumo [risos], mas agora parece que eu vou me desenrolar. Agora que esse
texto é bem... firme e complexo, viu!? Se você ler e não reler você não entende não.
PESQUISADOR: Certo. Mas no todo, você acha que você entendeu?
INFORMANTE: Sim, entendi.
PESQUISADOR: Agora comparando os dois textos, você percebe alguma diferença entre eles? Se sim, no
que você acha que eles diferem? Em que eles são diferentes?
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INFORMANTE: Como eu disse, a única diferença deles, é só o complexo das palavras, mas todos traduzem
as mesmas coisas. Só que assim, que esse segundo texto, ele se torna mais fácil, que é tipo traduzido
aquele texto lá.
PESQUISADOR: Então, permita-me mais uma pergunta, em cima do que você está falando, aproveitando
aqui: há algo que você não compreendeu no primeiro texto lá de provérbios, sem ser o de salmo, (salmo
já esqueceu)... que ficou mais claro após a leitura desse segundo?
INFORMANTE: Tem, tem muita coisa que ele esclareceu. Eu fiquei em dúvida também na história da...da
ordem da família. Eu queria ver como era a história da família que tem né!? falando aí. E aqui mostra que
(v.15) na madrugada a mulher se levanta e dar ordens à empregada, e ela observa a comida da casa, serve
a ordem da casa. (a informante refere-se ao versículo “Ainda de noite, se levanta e dá mantimento à sua
casa e a tarefa às suas servas” - Prov. 31:15 ARC). Então, tinha essa dúvida também, mas que aqui (no
segundo texto) veio mostrar...e aí... por isso... pude observar que era o mesmo provérbio, e os mesmos
versículos... é... o livro e o mesmo versículo. Só que de forma traduzidas muito mais fácil nessa leitura
daqui no que naquela.
LUCAS 12: 16-21
PESQUISADOR: Há alguma parte, existe alguma parte do texto que você não entendeu, se tem, você
saberia dizer e poderia dizer qual é a parte e porque você acha que não entendeu?
INFORMANTE: Eu não entendi essa palavra “arrozoava” (interferência 1: “arrazoava”)... “Arrazoava ele
entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos” (v.17). Eu pensei nos frutos, que...
como mostra aqui no... na parábola que ele era... produziu riquezas... a herança dele era através de
riquezas, mas eu não sei do resto do texto onde encaixar isso aqui. Tentei, mas não entendi mesmo.
PESQUISADOR: É... lendo os dois textos, você percebe alguma diferença entre eles? Se sim, no que você
acha que eles diferem?
INFORMANTE: Há diferenças sim realmente, mas... é... porque como continuo dizendo sempre as palavras
do primeiro texto são mais complexas, são mais difíceis de se entender. Mas o segundo texto vem para
abrir assim os seus olhos... que ele tá traduzida de uma forma diferente, mais fácil de compreender.
Como eu vejo que a Bíblia realmente é mais difícil de se entender. Se fosse traduzida dessa forma pra
mim seria ótimo.
PESQUISADOR: Certo! Então, pra ser bem especifica, você percebe diferença entre esses dois textos.
INFORMANTE: Existe!
PESQUISADOR: E o que você acha que difere de um texto pro outro é o grau de complexidade.
INFORMANTE: Que... assim... observei naquele primeiro texto fala de “loucos” (v.20), e o que vi, pelo
menos nos textos que vi que é ‘pecado falar’... alguém chamar alguém de louco, porque Deus diz que isso
não é certo, não sei o que... Então assim, primeira observação que tive desse texto lá do primeiro foi isso,
por isso que quis ver. E agora que vi “seu tolo” – tá, eu acho mais fácil de ter dito, mas de “loucos” eu
acho que era algo muito grave naquela época de se chamar.
PESQUISADOR: Então, deixa eu me certificar. O que você acha que esse texto difere do outro é o grau de
complexidade, da linguagem do texto.
INFORMANTE: Isso, da linguagem do texto, completamente.
ROMANOS 10: 1-15
PESQUISADOR: O que você entendeu do texto lido, seria minha primeira pergunta. E, depois uma segunda
pergunta, há alguma parte do texto que você não compreendeu, se tem, qual foi? E você saberia dizer o
porquê você não compreendeu?
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INFORMANTE: O texto vai mostrar que Deus... aqui tem dizendo que Deus... Irmãos, o bom desejo do meu
coração e a oração a Deus por Israel... ele deu exemplo de Israel, mas Israel é... que eu entendo né... é o
mundo. Que todo mundo... que Ele tá ali, quer tá no coração de cada um, quer todo mundo ore, que todo
mundo tenha Ele como único salvador, né!?
PESQUISADOR: E a segunda pergunta, assim, tem alguma parte desse texto que você não compreendeu,
qual foi, e porque você acha que não compreendeu?
INFORMANTE: Tem aqui... Mas a justiça que é pela fé diz assim: Não digas em teu coração: Quem subirá
ao céu, quem descerá ao abismo? Pra mim, me deixou completamente cheia de interrogatórios nesses
dois parágrafos...
PESQUISADOR: Quais são os versículos mesmo?
INFORMANTE: 2. 10.6 e 10.7
PESQUISADOR: Certo! Você saberia dizer por que você não entendeu?
INFORMANTE: Não.
PESQUISADOR: Comparando os dois textos de Romanos que você leu agora, você percebe alguma
diferença entre eles? Se sim, no que você acha que eles diferem?
INFORMANTE: Diferença... depois que a gente entende esse texto, ler esse texto, a gente entende o
outro, né!? Totalmente. Porque... eu só fico nas palavras que se tornam mais difíceis, a linguagem
realmente é muito difícil, (é difícil) demais de compreender, mas não é tão difícil a ponto de ninguém não
entender nada, entende, mas que na outra (versão) você entende super tranquilo o texto.
PESQUISADOR: Então, vou fazer essa segunda pergunta só para testificar sua resposta. Há algo que não
compreendeu no primeiro texto, mas que após a leitura desse segundo aí, ficou mais claro?
INFORMANTE: Com certeza, porque a história dos versículos que fiquei em dúvida que foi o 10.6 e 10.7 e
o que eu vi aqui, que o texto... Realmente Israel era o povo que Jesus quer salvar, né! E lá a gente tem que
crer, porque como a gente pode pedir as coisas a Deus se a gente não crer, né!? E isso aqui fala muito,
muito claro esse texto.
PESQUISADOR: Muito bem!
I TESSALONICENSES 5: 12-18
PESQUISADOR: O que você entendeu do texto lido?
INFORMANTE: Esse texto assim, apesar das palavras, mas ele foi bem fácil, assim de absorver, porque ele
veio mostrar que Deus tá assim tomando conta, que Ele veio tomar a frente, que ele veio... Como diz
assim, que Ele tá ali pra animar os de poucos ânimos, sustentar os que estão fracos, né!? que tá sempre
orando e pedindo, né!? ore sem cessar porque se você orar, você consegue, você vence toda essa
batalha.
PESQUISADOR: Certo! Segunda pergunta: há alguma parte do texto que você leu e não entendeu? Se
teve, qual foi? Por quê?
INFORMANTE: Não, esse texto aqui foi mais fácil de se entender.
Pesquisador: Ok!
PESQUISADOR: O texto que você leu anteriormente com esse agora que você tá lendo aí, é... percebe
alguma diferença entre eles, se você percebe, no que você acha que eles diferem?
INFORMANTE: Não... é que mostra que temos que viver em união, é a mesma coisa que o outro dizia que
Deus ta orando, sempre tem pessoas. Assim, eu acho pessoas mais fiéis a Ele, que tem mais
discernimento pra falar com essas pessoas, que ele ta sempre orando, que ele ta sempre junto. Ele ta
sempre mostrando que tá junto com essas pessoas, com esses irmãos... não pagar o mal com o mal.
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PESQUISADOR: Certo! Agora uma segunda pergunta do ponto de vista textual mesmo, da linguagem do
texto. Há alguma coisa que você não compreendeu, que não ficou muito claro no primeiro texto e que no
segundo ficou mais claro, com a leitura do segundo?
INFORMANTE: Sim! O primeiro versículo: “Irmãos, pedimos a vocês que respeitem aqueles que trabalham
entre vocês, isto é, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los e ensiná-los” (v 12). Que o
pastor presidente estar ali para guiar aquele rebanho, que foi enviado. Deus escolheu ele para estar
tomando conta daquelas pessoas.
PESQUISADOR: Já na leitura do primeiro texto, isso não tinha ficado tão claro?
INFORMANTE: Não, não tinha ficado.
PESQUISADOR: De todos esses cinco que você leu Salmo, Provérbios, Lucas, Romanos e Tessalonicenses,
qual lhe pareceu desses cinco, de mais fácil compreensão?
INFORMANTE: O da mulher virtuosa, só não me lembro qual é.
PESQUISADOR: Provérbios.
INFORMANTE: O de provérbios...
PESQUISADOR: Esse então aquele lá se tornou de mais fácil compreensão. De todos que você leu?
INFORMANTE: Foi o que mais me tocou e de mais fácil compreensão.
PESQUISADOR: E você saberia dizer, o que foi o de mais difícil compreensão?
PESQUISADOR: Dos outros textos?
INFORMANTE: Volto sempre a repetir, a história da linguagem, eu não entendia... é aquela coisa... eu não
entendia, mas precisava ler outro para poder entender o primeiro.
PESQUISADOR: Mesmo depois de você ler o outro, mas não foram cinco textos só, foram dez ao todo,
mas são cinco textos, mas como você lia duplicado, eram dez. Mas agora são oito, porque você já disse
que o de mais fácil compreensão o de Provérbios. Agora, qual deles teria sido o mais difícil, mesmo que
você tenha dito numa linguagem ou outra, o de Salmos, o de Lucas, o de Romanos ou de Tessalonicenses?
INFORMANTE: Ah, o mais difícil? Foi Romanos.

INFORMANTE – 38GP
SALMO 91:1-10

PESQUISADOR: Primeira pergunta, há alguma parte do texto que você não entendeu, se tem, você
poderia dizer qual é? E se você identificar qual é, algum termo ou expressão que você não entendeu,
tentar dizer o porquê que não entendeu?
INFORMANTE: ham...ham... A palavra “broquel” (v.4)... não sei... o significado direto, apesar de, pelo
contexto puder perceber, mas broquel nunca ouvi não.
PESQUISADOR: Certo, mas no todo, você considera que entendeu o texto?
INFORMANTE: Com certeza.
PESQUISADOR: Ok.
PESQUISADOR: Comparando os dois textos, o primeiro que você leu e esse aí agora, você percebeu
alguma diferença entre eles, se sim, no que você acha que eles diferem?
INFORMANTE: Tem diferença, no segundo texto... tem uma linguagem mais moderna.
PESQUISADOR: E teve alguma coisa do primeiro texto que não ficou muito claro, que após a leitura do
segundo ficou mais clara?
INFORMANTE: Sim, a palavra “broquel” foi... retirada, eu acho.
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PROVÉRBIOS 31: 10-30
PESQUISADOR: Há alguma parte do texto que você não entendeu, se tem, qual?
INFORMANTE: A palavra “roca”.
PESQUISADOR: Roca? Porque você acha que não entendeu, saberia dizer?
INFORMANTE: Sim. Deve ser uma peça, mas eu não afirmaria. Eu acho que é uma peça de um
instrumento que faz alguma coisa, talvez uma máquina antiga.
PESQUISADOR: Então, essa é uma palavra desconhecida pra você?
INFORMANTE: Sim.
PESQUISADOR: Comparando os dois textos de Provérbios agora, você percebe alguma diferença entre
eles, se sim, você saberia dizer em que eles diferem?
INFORMANTE: Novamente o segundo texto está mais... mais moderno a linguagem.
PESQUISADOR: Isso tem alguma implicação na sua compreensão?
INFORMANTE: Tem. Quando você faz uma paráfrase, fica mais fácil entender.
LUCAS 12: 16-21
PESQUISADOR: O que você entendeu do texto lido?
INFORMANTE: Eu entendi que o homem busca muitas coisas, mas no final se lhe pedirá alguma coisa, de
forma... digamos... abstrata ou religiosa, é isso que vai contar.
PESQUISADOR: há alguma parte do texto que você leu e você não entendeu? alguma expressão, algum
termo que não ficou muito claro? Se tem, você saberia dizer qual e por que você acha que não ficou tão
claro ou bem compreendido?
INFORMANTE: Não, não... Nesse não.
PESQUISADOR: Próxima pergunta, comparando os dois textos de Lucas. Você percebe alguma diferença
entre eles? Se sim, no que você acha que eles diferem?
INFORMANTE: Novamente, no primeiro texto está mais... mais clássico, eu acho. Linguagem mais
rebuscada e o segundo tá mais fácil de entender, foi usado sinonímia, eu acho.

ROMANOS 10:1-15
PESQUISADOR: Você entendeu o texto lido?
INFORMANTE: Entendi.
PESQUISADOR: Há alguma parte dele que você não entendeu? Que ficou um pouco obscuro?
INFORMANTE: Não.
PESQUISADOR: Certo.
PESQUISADOR: Mas seguindo as perguntas, aí você pode reiterar o que você falou. Comparando os dois
textos de Romanos, você percebe alguma diferença entre eles, se sim, no que você acha que eles
diferem?
INFORMANTE: A linguagem. Novamente o segundo (texto) tá mais acessível, e pra reiterar o que falei da
primeira vez... (interferência 1: você acha que compreendeu, porque tem um...) Eu compreendi mais
facilmente porque já tenho uma certa experiência de leitura do estilo.
PESQUISADOR: Então, para finalizar essa etapa com a última pergunta, há algo que você não
compreendeu no primeiro, mesmo que já tenha dito que tenha compreendido, mas após a leitura do
segundo, tornou mais claro ainda a sua compreensão?
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INFORMANTE: Não.
PESQUISADOR: Certo.
I TESSALONICENSES 5: 12-18
PESQUISADOR: Você entendeu o que você leu?
INFORMANTE: Sim, entendi.
PESQUISADOR: Há alguma parte que você leu e não entendeu? Se tem, saberia dizer qual?
INFORMANTE: Não, eu entendi.
PESQUISADOR: Certo.
PESQUISADOR: Seguindo com mais duas perguntas, agora comparando os dois textos de Tessalonicenses,
você percebe alguma diferença entre eles? Se sim, no que você acha que eles diferem?
INFORMANTE: A diferença... de ser escrito de uma forma mais fácil para a maioria dos leitores.
PESQUISADOR: Há algo que não ficou bem compreendido, do primeiro texto de tessalonicenses e após a
leitura do segundo que forneci, se ficou mais claro?
INFORMANTE: Não, não teve tanta diferença não.
PESQUISADOR: Ok . Agora uma pergunta final, preste bem atenção, você leu cinco textos: Salmo,
Provérbios, Lucas, Romanos e Tessalonicenses. A pergunta é, dos cinco textos lidos qual o que lhe pareceu
de mais fácil compreensão?
INFORMANTE: Os quatro, com exceção de Romanos.
PESQUISADOR: Então, isso pressupõe que sua resposta ao contrário da minha pergunta, disse que
Romanos é o que lhe pareceu um pouco mais difícil de compreensão?
INFORMANTE: É.

INFORMANTE – 38GA
SALMOS 91: 1-10

PESQUISADOR: Você poderia me dizer o que entendeu do texto lido?
INFORMANTE: Eu entendo que aquele que andará nos caminhos de Deus e tiver a crença na Bíblia é
aquele que terá o paraíso, é aquele que viverá no paraíso. Aquele que será protegido por Deus, é aquele
que nenhum mal chegará até ele.
PESQUISADOR: Há alguma parte do texto que você não entendeu? Qual? Por quê?
INFORMANTE: Tem muitas coisas aqui que são de formas figurativas, né! Que eu entendo que é o mal que
virá para as pessoas, sejam de pessoas más, sejam do demônio, só que são de formas figurativas, o que eu
teria entendido do texto seria isso.
PESQUISADOR: Mas não teve nenhuma parte que você não entendeu, tudo que está aí em termos de
palavras, textos você entendeu?
INFORMANTE: Não, tem palavras que não enxerguei qual seria o sentido delas, mas que eu interpretei
que seriam coisas ruins, seriam os demônios, ou pessoas más que estariam em torno dessa pessoa, e que
Deus a salvaria ou a protegeria.
PESQUISADOR: Agora, comparando os dois textos, você percebe alguma diferença entre eles? Se sim, no
que você acha que eles diferem?
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INFORMANTE: O que eu entendo nesse agora que eu li, é que seria a mesma coisa dita de forma mais
simplória, de forma mais objetiva para que todos possam entender, mas que tá dizendo a mesma coisa
que o outro.
PESQUISADOR: Há algo que não compreendeu no (1ᵒ)primeiro texto, mas após a leitura no (2ᵒ)segundo
texto ficou mais claro?
INFORMANTE: Com certeza. Esse 91.6, quando ele fala ao meio dia... eu não consegui visualizar o que
seria o meio dia exatamente o que ele coloca no outro texto, aqui ele fala: Não terá medo da peste que se
espalha na escuridão nem dos males que matam ao meio-dia. Esse: Ainda que mil pessoas sejam mortas
ao seu lado, e dez mil, ao seu redor, você não sofrerá nada. Eu tava vendo que era pessoas ao seu lado,
não tava entendendo que seria mil ao seu lado e dez mil ao seu redor. Eu tava achando uma leitura muito
próxima da outra, mas aqui ficou mais claro porque ele diz aqui que são mil ao seu lado e dez mil ao seu
redor. Mil pessoas mais próximas e dez mil pessoas que você tenha relacionamento, mas que não seja tão
próxima a você.
PESQUISADOR: Mais alguma observação?
INFORMANTE: Não
PROVÉRBIOS 31: 10-30
PESQUISADOR: O que você entendeu do texto lido?
INFORMANTE: Aqui eu já achei que é uma coisa direcionada ao sexo feminino. Aquela cristã que segue os
princípios bíblicos seria aquela cristã que teria as benesses do paraíso, né! Aquela cristã que trabalha,
aquela cristã que não tem medo do trabalho, aquela cristã que ajuda seu esposo, aquela cristã que educa
bem seus filhos.
PESQUISADOR: Há alguma parte do texto que você não entendeu? Se tem, você saberia identificar qual
foi e o porquê você acha que não entendeu?
INFORMANTE: É, tem certas metáforas que eu não consigo visualizar diretamente, por exemplo, o 31.24:
“Faz panos de linho fino, e vende-os, e dá cintas aos mercadores”. Diretamente eu não consigo visualizar
o que seria.
PESQUISADOR: Tem mais alguma passagem que dificultou a sua compreensão?
INFORMANTE: Deixa eu ver aqui... é que todo texto é falando muito sobre o trabalho que ela
desempenha, que ela busca... que ela vai buscar o pão, que ela luta, que o 31.24 não deixaria de ser uma
continuidade, mas ao pé da letra eu não entenderia realmente.
PESQUISADOR: Comparando os dois textos, você percebe alguma diferença entre eles? Se sim, no que
você acha que eles diferem?
INFORMANTE: A mesma coisa do outro, né! O segundo texto ele tem uma forma mais simplória, uma
forma que pode ser mais entendida para todo mundo, né! E o 31:24 seria uma continuidade como eu
estava achando, só que é mais especifico: “Ela faz roupas e cintos para vender aos comerciantes”. Seria
uma continuidade de todo trabalho que ela faz, de tudo que ela persevera, né!
PESQUISADOR: Após a leitura do segundo ficou mais claro? Você confirma isso?
INFORMANTE: Isso.
LUCAS 12: 16-21
PESQUISADOR: O que você entendeu do texto lido?
O que eu entendi é que não adianta você juntar muitos bens, se preocupar tanto com riquezas, com o seu
futuro em relação aos bens se você pode morrer a qualquer momento e não ter Deus no seu coração e
não ter Deus na sua vida.
PESQUISADOR: Há alguma parte do que você leu e não entendeu?
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Não, no contexto deu pra entender... deu para... pelo menos... eu entendi assim, né... que é isso o que o
texto ta querendo passar. Deu pra entender que ele produziu muito, né! Tinha muito abundancia e não
tinha onde colocar, aí teve a ideia vou derrubar os pequenos que tenho e vou construir maiores porque
vou ter muito o que colocar que eu produzi a mais e vou ter um descanso por muitos anos de comida, de
bebidas, eu vou ter folga.
PESQUISADOR: Isso é a interpretação geral, mas teve alguma parte, alguma coisa que não ficou muito
claro?
INFORMANTE: Deixa eu procurar aqui... esse aqui ta ok.
PESQUISADOR: Comparando os dois textos, você percebe alguma diferença entre eles? Se sim, no que
você acha que eles diferem?
INFORMANTE: Não... percebo assim, a mesma coisa de todos, né! A simplicidade do texto de forma mais
direta, né! As palavras são menos rebuscadas, são palavras mais simples para que possa ser melhor
entendido, a única diferença. Mas a interpretação eu continuo com a mesma.
PESQUISADOR: Certo.
PESQUISADOR: Há algo que não compreendeu no (1ᵒ)primeiro texto, mas após a leitura no (2ᵒ)segundo
texto ficou mais claro?
INFORMANTE: É de certa forma nos primeiros textos você fica buscando...quando você não conhece a
palavra algo mais próximo da sua realidade atual e, às vezes, você não consegue enxergar. Quando você
ler o texto de forma mais simplória, você toma mais para si o que seria como exemplo aquilo dali, você
consegue reconhecer melhor.
PESQUISADOR: Houve alguma coisa lá que não ficou tão bem reconhecido de primeira?
Algum estranhamento, né? É realmente quando li... o primeiro texto você... os primeiros textos você
interpreta como um todo, quando você pega o segundo texto que tá de forma mais simplória, cada
palavra ela fica mais esclarecida, né!? Ela fica mais simples dentro do contexto.
PESQUISADOR: Certo.
ROMANOS 10: 1-15
PESQUISADOR: O que você entendeu do texto lido?
INFORMANTE: É... o que eu pude entender aqui pela interpretação, eu achei essa interpretação mais
dificultosa, um pouco mais difícil... O que entendi foi que se deve seguir a leis de Deus, a justiça de Deus e
pregá-la e levar aos outros porque se os outros não creem como vão crer se não conhecem, se nunca
ouviram.
PESQUISADOR: Certo.
PESQUISADOR: Há alguma parte do texto que você não entendeu? Se teve você poderia destacar e dizer
por que você acha que não ficou tão clara essa parte?
INFORMANTE: Uma palavra específica não... eu achei o texto mais confuso, assim não achei... não achei...
tão claro para mim como os outros, mas uma palavra assim específica não.
PESQUISADOR: Nenhuma passagem, nenhum versículo, está tudo claro? Quero dizer, com base nessas
pequenas dificuldades que você encontrou.
INFORMANTE: Hum hum, é como eu falei as palavras especificamente não, o texto eu achei que ele falou
mais o tempo todo que tem que acreditar na justiça de Deus, que tem que dar ênfase a ela, que tem que
levar os conhecimentos sobre a Bíblia aos outros que não a conhecem ou que nunca ouviram, tem que se
pregar. Foi isso que entendi do texto.
PESQUISADOR: Certo.
PESQUISADOR: Comparando os dois textos, você percebeu alguma diferença entre eles? Se sim, no que
você acha que eles são diferentes?
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INFORMANTE: É a mesma forma que os outros textos, eu acho o texto mais simples, mais direto, palavras
mais simplórias, de uma forma que o texto fique mais claro.
PESQUISADOR: Certo.
I TESSALONICENSES 5: 12-18
PESQUISADOR: O que você pode entender após a leitura do texto?
INFORMANTE: É... o que eu pude entender aqui é que independente da pessoa for e ser, você orar por
ela, ajudá-la, mesmo aquele que esta entre você, entre a sua crença e o que não estão. Sempre procurar
fazer o bem, tanto para os que estão com você, como para todos.
PESQUISADOR: Certo
PESQUISADOR: Há alguma parte do texto que você leu e não entendeu?
INFORMANTE: Esse teve uma palavra especifica que eu não sei o que significa que é admoesto...
admoestar né que seria o verbo.
PESQUISADOR: Dificultou a sua compreensão?
INFORMANTE: Um pouco.
PESQUISADOR: Agora comparando os dois textos você percebe alguma diferença entre eles? Se sim, no
que você acha que eles são diferentes?
INFORMANTE: Certo. Da mesma forma eles usam palavras mais simplórias para explicar, ficou mais
simples. Como tive dúvida na palavra do texto anterior, ficou mais claro para mim o item 5.12 e o item
5.13 seriam as pessoa que guiam, né!? Tratem essas pessoas com maior respeito e amor por causam do
trabalho que fazem, essa parte para mim ficou mais clara.
PESQUISADOR: Você leu ao todo cinco textos, qual deles lhe pareceu de mais fácil compreensão? Foi o de
Salmos, o de Provérbios, o de Lucas, de o Romanos ou de o I Tessalonicenses?
INFORMANTE: Eu tenho que folhear novamente... os dois últimos eu achei mais difícil
PESQUISADOR: Então significa dizer que os outros foram mais fáceis?
INFORMANTE: Foram mais simples. Esse de Salmos, acho que foi o mais simples de todos.
PESQUISADOR: Se o de Salmos foi o mais simples, qual foi para você o mais difícil de compreensão?
INFORMANTE: O último
PESQUISADOR: Você atribui essa dificuldade a uma palavra como você destacou ou ao tema, ou a
compreensão do texto em si?
INFORMANTE: A compreensão do texto em si do texto
PESQUISADOR: Você tinha destacado o texto de Romanos, anterior a esse, como você falou algumas
coisas ficaram confusas, mesmo com essa com as observações que você tinha feito antes em relação a
ele, você ainda atribui que o último foi mais difícil?
INFORMANTE: Achei
PESQUISADOR: Você acha que a dificuldade de...?
INFORMANTE: Do texto e não da palavra só em si, achei o texto mais rebuscado.
PESQUISADOR: Como as palavras estavam organizadas no texto e não a temática ou não em termos do
assunto em si?
INFORMANTE: Isso. Não ficou tão claro
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INFORMANTE – 41EMP
SALMO 91:1-10
PESQUISADOR: Desse texto que você leu há alguma parte que você não entendeu? Se teve alguma parte
qual foi, um versículo, uma palavra? E se você saberia dizer por que não entendeu?
INFORMANTE: Essa palavra Broquel, que eu não lembro o significado.
PESQUISADOR: Fora isso, você entendeu tudo?
INFORMANTE: Entendi.
PESQUISADOR: Agora comparando os dois textos, o que você leu, o primeiro e esse aí, você percebe
alguma diferença entre eles? Se você percebe, você saberia dizer no que você acha que eles diferem?
INFORMANTE: Na linguagem... é uma linguagem.... digamos mais popular.
PESQUISADOR: Certo.
PESQUISADOR: Há algo que você não compreendeu no primeiro texto que, com a leitura desse segundo,
ficou mais claro a sua compreensão?
INFORMANTE: Eu teria compreendi os dois, mas esse aqui ficou mais claro.
PROVÉRBIOS 31: 10-30

PESQUISADOR: Há alguma parte do texto que você leu e não entendeu? Se teve, qual seria? E você
saberia dizer por que você acha que não entendeu?
INFORMANTE: Eu entendi, porque era um texto que eu já conhecia.
PESQUISADOR: Certo! Mas teve alguma parte que não ficou muito clara para sua compreensão?
INFORMANTE: Por exemplo: “Faz panos de linho fino, e vende-os, e dá cintas aos mercadores.”
PESQUISADOR: Qual?
INFORMANTE: 31.24
PESQUISADOR: Certo! Você saberia dizer por que essa passagem não ficou tão clara pra você?
INFORMANTE: Essas palavras aqui eu não conheço.
PESQUISADOR: Certo!
PESQUISADOR: Comparando os dois textos de Provérbios, você percebe alguma diferença entre eles? Se
sim, no que você acha que eles diferem?
INFORMANTE: Na mesma forma, na clareza das palavras. Palavras mais popular pra mim.
Há algo que você não compreendeu no primeiro texto, mas com a leitura desse segundo texto ficou mais
claro a sua compreensão?
Sim.
Saberia dizer por que ficou mais claro?
Pelo mesmo motivo, porque ficou mais claras as palavras... palavras conhecidas no meu dicionário.
LUCAS 12: 16-21
PESQUISADOR: Há alguma parte do texto que você não entendeu? Se teve, qual foi?
INFORMANTE: Não.
PESQUISADOR: Entendeu tudo? Basicamente, você poderia dizer a sua compreensão do texto?
INFORMANTE: O homem achando que... armazenando coisas, né!?... ele ia poder ficar descansando
tranquilo.
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PESQUISADOR: Comparando agora os dois textos de Lucas, você percebe alguma diferença entre eles? Se
sim, no que você acha que eles diferem?
INFORMANTE: Só na linguagem.
PESQUISADOR: Há algo que você não compreendeu no primeiro texto, mas que após ler o segundo texto
ficou mais claro para a sua compreensão?
INFORMANTE: Como já havia conhecimento, né!? Só ficou mais claro, porque as palavras ficaram mais
populares.
ROMANOS 10: 1-15
PESQUISADOR: O que você entendeu do texto lido, em linhas gerais?
INFORMANTE: Pegasse pesado...
PESQUISADOR: Tá, então, partindo da segunda pergunta. Há alguma parte do texto que você não
entendeu?
INFORMANTE: Não.
PESQUISADOR: Você entendeu tudo?
INFORMANTE: Entendi.
PESQUISADOR: Então, fale em linhas gerais o que você entendeu?
INFORMANTE: O texto fala que você precisa buscar a Deus... e que a salvação é para todos , mas para que
essa salvação chegue em todos é preciso que você... falei... pronto.
PESQUISADOR: Então, não teve nenhuma palavra, nenhuma construção sintática na ordem das palavras
que ficou obscuro pra você?
INFORMANTE: Não.
PESQUISADOR: Tudo claro?
INFORMANTE: Tudo claro!
PESQUISADOR: Comparando os dois textos de Romanos, você percebe alguma diferença entre eles? Se
sim, no que acha que eles diferem?
INFORMANTE: Só na linguagem.
PESQUISADOR: Há algo que, porventura, você não tenha compreendido tão bem no primeiro texto, mas
após a leitura do segundo texto ficou mais claro?
INFORMANTE: Não.
I TESSALONICENSES 5: 12-18
PESQUISADOR: Há alguma parte do texto que você leu e não entendeu? Se teve, qual foi? E você saberia
dizer por que não entendeu?
INFORMANTE: Não.
PESQUISADOR: Compreendeu tudo?
INFORMANTE: Sim.
PESQUISADOR: Na comparação dos dois textos de I Tessalonicenses, você percebe alguma diferença entre
eles?
INFORMANTE: Na linguagem.
PESQUISADOR: Somente na linguagem?... Há algo que você não compreendeu no primeiro texto, mas
após a leitura do segundo texto ficou mais claro?
INFORMANTE: Só clareou mais... As palavras são mais conhecidas...
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PESQUISADOR: Certo! A última pergunta: de todos os cinco textos lidos Salmos, Provérbios, Lucas,
Romanos e Tessalonicenses, qual deles lhe pareceu de mais fácil compreensão? Considerando as duas
versões.
INFORMANTE: O de Salmos.
PESQUISADOR: Você saberia dizer por que o texto se tornou de mais fácil compreensão?
INFORMANTE: As palavras... mais fáceis.
PESQUISADOR: Certo! Se o de Salmos foi o de mais fácil compreensão, qual teria sido então, pra você, o
de mais difícil compreensão?
INFORMANTE: De Provérbios.
PESQUISADOR: Saberia dizer o por quê?
INFORMANTE: A linguagem né!? mais... mais difícil ao meu conhecimento linguístico.

INFORMANTE – 57EFC
SALMOS 91: 1-10

PESQUISADOR: Há alguma parte do texto que a senhora leu que não entendeu, se teve, qual foi e saberia
dizer o por quê?
INFORMANTE: Que eu não entendi? Em si eu até entendi, porque eu tenho lido a Bíblia e isso aqui não
teve nada de novidade para mim que eu sei essas coisas que estão escritas aqui. “Aquele que habita...” tá
lá no salmo 91 e lá tá escrito. E os demais eu também entendi, todos eles.
PESQUISADOR: Tudo que tá aí a senhora entendeu, compreendeu?
INFORMANTE: É.
PESQUISADOR: Todos os termos, as palavras etc.?
INFORMANTE: Os termos sim... vamos dizer assim esse “passarinheiro”, né? Que é uma palavra que a
gente não usa muito, mas pela Bíblia e pelo que leio na Bíblia, eu acho ela uma palavra meio complicada.
É a palavra que até agora a mais difícil que encontrei, foi essa.
PESQUISADOR: Então a senhora considera que entendeu o texto lido?
INFORMANTE: Considero que li e entendi.
PESQUISADOR: Comparando o primeiro texto que lhe dei e esse agora, no caso, esses dois textos, você
percebe alguma diferença entre eles? Se sim, no que você acha que eles diferem, entre o que a senhora
leu e esse?
INFORMANTE: Em si eu não acho diferença não. E eu acho até que tá muito igual os dois, as palavras que
achei que botaram mais pra confundir, só isso.
PESQUISADOR: Existe algo que a senhora não compreendeu no primeiro texto, mas com a leitura desse
segundo texto agora ficou mais claro? Alguma passagem, termo, expressão, algum versículo, ou o todo do
texto ficou mais fácil?
INFORMANTE: É, em si... é como eu digo, os dois achei iguais, com palavras diferentes, mas que achei
iguais achei. E uma coisa que ele tá muito claro e pra gente que lê um pouquinho a Bíblia ele fica mais
claro ainda. Então tenho lido sempre esses Salmos, e vejo aqui que todo ele fala assim... os dois textos
quero dizer, comparando os dois...[longa pausa], só não sei dizer eu acho que tudo tá a mesma coisa, eu
entendi muito bem os dois.
PESQUISADOR: Certo, ok!
INFORMANTE: É, é isso.
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PROVÉRBIOS 31: 10-30

PESQUISADOR: O que a senhora entendeu do texto lido? Só pra dizer o que entendeu ou não entendeu
em linhas gerais.
INFORMANTE: Uma coisa assim que me chamou a atenção aqui, umas eu entendi mais essa aqui eu não
entendi... “O coração do seu marido está “nele” confiado”, isso fiquei voando, isso aqui eu não entendi.
PESQUISADOR: Então essa é a parte do texto que a senhora não entendeu?
INFORMANTE: Não entendi.
PESQUISADOR: E porque a senhora acha que não entendeu? Saberia dizer?
INFORMANTE: Deixa eu ver se sei dizer... Porque não entendi, não sei explicar o por quê.
PESQUISADOR: Certo, ok!
PESQUISADOR: Comparando os dois textos, a senhora percebem alguma diferença entre eles? Se sim,
saberia dizer no que eles diferem?
INFORMANTE: É... Perceber diferença percebi demais, agora dizer a diferença... É aquela coisa, tem coisas
aqui que eu acho assim, só existe aqui nesse papel, do marido não existe e na mulher mais... ah Rodrigo,
essas coisas a gente tem que ler, reler pra poder realmente entender. E eu que tem muita coisa aqui que
só tá escrito, e na atitude do marido, tanto de um como de outro, não existe. Essa fala aqui... “Ele diz:
“Muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas.”” Eu acho isso muito forte e hoje no
tempo de hoje que nós estamos aqui e agora dizer isso, só se for um Rodrigo, por que os demais que eu
conheço eu não acredito não.
PESQUISADOR: Certo! Mas independente dessa questão, do ensino, digamos assim, que é passado por
esse texto, comparando a linguagem desse texto com aquele outro, a senhora nota alguma diferença?
INFORMANTE: A linguagem de lá é mais fácil, esse daqui é mais difícil.
PESQUISADOR: Certo! Uma outra pergunta, então se a senhora acha que esse aqui é mais difícil, a
pergunta é simples mas é só pra dizer com suas palavras, há algo que não compreendeu no primeiro e
depois que eu dei esse aí, essa versão aí, ficou mais claro? Ou depois que leu esse, esse ficou mais
obscuro e outro mais claro?
INFORMANTE: Esse (2° texto) ficou mais obscuro.
LUCAS 12: 16-21
PESQUISADOR: Há alguma parte desse texto que a senhora leu que não entendeu? Se tem, qual foi e
saberia dizer por quê?
INFORMANTE:... têm muitas...Tem coisas aqui que... Uns eu entendi, realmente entendi, mas têm outras
aqui que não bate.
PESQUISADOR: Poderia falar só pra saber qual é? O que não ficou muito claro?
INFORMANTE: Esse 12.17 e 12.18 também.
PESQUISADOR: O pesquisador lendo: 12.17 E arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde
recolher os meus frutos. 12.18 E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores,
e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens;”. Os versículos então 17 e 18 não ficaram
claros?
INFORMANTE: Não.
PESQUISADOR: A senhora saberia dizer por que ou não saberia?
INFORMANTE: Eu acredito é porque não li muitas vezes pra procurar entender, como eu to dizendo a
bíblia é um livro muito difícil, e pra gente entender tem que ler várias e várias vezes, então, esses dois são
os mais difíceis pra minha cacholinha burrinha.
PESQUISADOR: Ok!
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PESQUISADOR: Comparando os dois textos de Lucas, você percebe alguma diferença entre eles? Se sim,
no que a senhora acha que eles diferem?
INFORMANTE: Eu não percebi nenhuma diferença, eu vi que eles são o mesmo texto. Só que as palavras lá
do outro são mais difíceis. Essa aqui pra mim, pro meu conhecimento foi bem mais clara e vi que eles é
um texto só.
PESQUISADOR: Ok!
ROMANOS 10: 1-10
PESQUISADOR: Há alguma parte o texto que a senhora leu e não entendeu? Saberia dizer qual parte e o
por quê que não entendeu?
INFORMANTE: Não
PESQUISADOR: Certo! Então a senhora considera que entendeu o texto lido?
INFORMANTE: Sim, considero. (a informante remete a lembrança de um hino, dizendo que lá no
finalzinho do texto lido, faz lembrar um hino)
PESQUISADOR: Comparando os dois textos de Romanos agora, você percebe alguma diferença entre eles?
Se sim no que acha que eles diferem? Entre o que a senhora leu e esse agora?
INFORMTE: O texto é o mesmo, a diferença só na escrita. As palavras aqui são bem mais fáceis do que
aquele lá, apesar que tem dois... acho que é o 10.6 e 10.7 foram os dois que as palavras não encaixaram
bem.
PESQUISADOR: Nesse texto ou nos dois textos?
INFORMANTE: Nos dois.
PESQUISADOR: Certo!
PESQUISADOR: Mais uma pergunta sobre eles, então a senhora poderia dizer que o que não ficou tão
bem compreendido no primeiro, ficou mais claro depois que leu esse agora?
INFORMANTE: Isso, muito mais claro.
PESQUISADOR: Ok!
I TESSALONICENSES 5: 12-18
PESQUISADOR: O que você entendeu do texto lido?
INFORMANTE: Que eu entendi? Claramente é pra dizer com todas as palavras, bem claras?
PESQUISADOR: SIM.
INFORMANTE: Não... eu entendi...Eu entendi que temos que fazer tudo isso aqui que Deus manda, é o
que eu entendi...[risos]...
PESQUISADOR: Certo, ok! Agora uma segunda pergunta, há alguma parte desse texto que a senhora leu
que não entendeu? E se tem, qual foi? E por que a senhora acha que não entendeu? Alguma parte que
não ficou clara, uma palavra, um versículo.
INFORMANTE:... Não, eu entendi. Eu posso não saber lhe explicar o entendimento, mas eu entendi.
PESQUISADOR: Ok!
PESQUISADOR: Comparando os dois textos, você percebe alguma diferença entre eles? Se sim, no que
acha que eles diferem? Onde é que estar essa diferença?
INFORMANTE: Olhe, a diferença que eu tenho encontrado é que um a linguagem é mais clara para o meu
entendimento e a outra fica mais difícil.
PESQUISADOR: Qual que a senhora acha que é mais claro? O primeiro ou o segundo?
INFORMANTE: Sempre o segundo é mais claro.
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PESQUISADOR: Tá bom
PESQUISADOR: A senhora lembra mais ou menos o que leu nos textos, o Salmo o que falava, em
Provérbios o que falava, em Romanos e em Tessalonicenses? Quero que a senhora diga de todos desses
cinco textos, qual foi deles todos que lhe pareceu de mais fácil compreensão?
INFORMANTE: Olha, eu não sei se é porque eu gosto muito de Lucas, eu gosto muito de ler Lucas, não sei
porque... eu leio mais Lucas e acho que Lucas é mais fácil .
PESQUISADOR: Então, de todos que a senhora leu, o que mais pareceu mais fácil compreensão pra
senhora?
INFORMANTE: Pra mim, não sei se porque eu leio justamente Lucas, aí eu acho que ele fala mais claro pra
mim.
PESQUISADOR: Ok! Perfeito!

INFORMANTE – 58GA
SALMO 91: 1-10

1º ÁUDIO (problemas técnicos)
PESQUISADOR: Agora comparando os dois textos, o que você leu anteriormente e este, você percebe
alguma diferença entre eles? Se sim, no que você acha que eles diferem?
INFORMANTE: Eu acho que são análogos. Basicamente é o mesmo significado, continua o defensor, o
defendido, né!? Pelo o que eu percebi aqui ligeiramente, a linguagem é a mesma, né? Tem algum
deslocamento, mas prevalece...
PESQUISADOR: Mas além dessa percepção da compreensão da mensagem, você consegue perceber
alguma outra diferença entre o primeiro texto e esse?
INFORMANTE: Ah sim, nas palavras. A ordem das estruturas, né? você pode mudar a ordem, né? usar
hipérbato, usar a sinonímia, mas você não altera a imagem, né? O matiz... você pode até tentar diferir um
pouco, mas o verde continua sendo verde.
PESQUISADOR: Há algo que você não compreendeu que não ficou muito bem compreendido no primeiro
texto, na primeira leitura, mas após essa segunda leitura ficou mais claro? Alguma expressão, alguma
palavra?
INFORMANTE: Eu acho que o primeiro texto me influenciou no segundo, possivelmente. Porque a imagem
que eu vi eu comparei. Eu fiz a superposição das imagens, né? então, pra mim continua sendo três : um
protagonista, um antagonista e uma situação, certo? Então, o antagonista que se volta pra essa pessoa
que está aí numa situação de dificuldade, esse defensor, né? esse debate é entre antagonista e
protagonista para defender exatamente aquele que acredita no seu defensor, no seu abrigo, na sua
acolhida, na sua força... ele tem certeza que ele prevalecerá, né? Pra mim prevalece a mesma coisa.

PROVÉRBIOS 31: 10-31

PESQUISADOR: O que você entendeu em suma do texto lido?
INFORMANTE: Eu achei uma transposição. É a virtude de uma mulher, né? É... as qualidades de uma
pessoa virtuosa, no caso escolheu-se como sendo uma mulher, né? é a que tudo faz, né? pra família, para
o marido, para os filhos, né? Então, se fosse fazer uma analogia do outro seria como o próprio defensor,
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né? agora a impressão no papel, quer dizer, deveria ser o marido, colocou-se a mulher, certo? A virtuosa,
né?
PESQUISADOR: Existe alguma parte do texto que você não compreendeu, que não ficou muito claro,
alguma expressão? E se tem, qual foi e por que não entendeu?
INFORMANTE: Eu não entendi aquela palavra “herdade” e quando passei a vista é... tentando formar a
imagem acho que a palavra “roca”... a palavra não fez muito sentido, né?
PESQUISADOR: Você saberia dizer assim porque você não entendeu essas duas palavras?
INFORMANTE: Eu acho que seria “verdade” em vez de “herdade”, né?... eu acho por desconhecer a
palavra “herdade” e como fala em virtude, eu veria essa palavra como verdade.

PESQUISADOR: Comparando os dois textos de provérbios você percebe alguma diferença entre eles? Se
sim, no que você acha que eles diferem?
INFORMANTE: Eles são um conjunto de percepção, eles são bons os textos. Eles têm uma parte de
interseção, né...?... que eu vejo como sendo uma parte de sinonímia. Apenas no último deles, eu notei
uma distorção no último verso, quando fala em formosura, né? Eu notei uma distorção. Mas se trocou por
“rubis”, “pedras preciosas” né e tal... Quer dizer matizou mais porque o rubi não é uma pedra preciosa,
né? Mas você por analogia você poderia dizer que estaria como pedras, coisas valorosas, né? coisas
valorosas, no caso, né!?
PESQUISADOR: Entre a primeira leitura e essa segunda leitura, teve alguma coisa que na segunda leitura
ficou mais claro do que quando você leu o primeiro texto de provérbios?
INFORMANTE: É... na verdade, no segundo texto algumas coisas ficou mais clara, quando fala em
mercante, no navio mercante que traz a comida, essa mulher vai ali na busca do alimento , que trabalha
até tarde, né?... que no caso traz o abrigo, o conforto, quando ela tá tecendo a lã , fazendo roupas para
proteger contra, naturalmente, o frio. Até para proteger o próprio corpo... eu não vejo como corpo nu eu
vejo mais como proteção, lhe dar conforto e proteção... essa mulher busca trabalhando, lutando
trabalhando até tarde. Há essa metáfora do navio, né? quem vem ao longe trazendo o pão , né? e ela que
vai buscar essa comida, no trabalho dela, pra família, né? É... o que acho interessante que a ênfase é
dado a mulher, né? sempre o que estou observando, ao invés de patriarcal...um elucida o outro, um
clareia o outro, né? como falei no começo, eles não podem ser exatos, mas são bem análogos. A ideia
central prevalece uma palavra: a virtude. A virtude de quem cuida, de quem ama, de quem dá carinho, de
quem dá proteção, né? E por isso é uma pessoa de Deus, né?
LUCAS 12:16-21

PESQUISADOR: O que você entendeu do texto lido?
INFORMANTE: O texto lido... sumarizando, né? Tem gente que tá preocupado, né? com o amanhã,
esquecendo o hoje e buscando a riqueza da terra em vez de investi-la no céu, né? ta mais interessada em
juntar, né?...e... trazer pra si bens materiais, quando, na verdade, a pessoa morre, né? hoje, né? o que ele
fez pra essa salvação dele? Que investimento, né? ele fez pra vida pós material, né? Eu vou guardar isso
ou eu vou guardar aquilo, né?
PESQUISADOR: Certo. Teve alguma parte do texto que você não entendeu? Se teve qual foi, e por que
você acha que não entendeu?
INFORMANTE: Ainda continuo com a “herdade”... eu não conheço a palavra “herdade”, certo?
PESQUISADOR: Então, uma palavra que dificultou...?
INFORMANTE: É... uma palavra que dificulta... essa “herdade” eu poderia arriscar um palpite... se eu fosse
ler esse texto fazendo uma análise e tal, né? nas minhas inferências eu poderia dizer, talvez que essa
“herdade’, né? É..., fosse as coisas que a gente recebe, que consegue ter ou juntar, conseguir alguma
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coisa, né? Certo!? Iria arriscar por isso, mas eu tenho muito medo de me arriscar em um assunto sem me
prender ao contexto, né?
PESQUISADOR: Comparando os dois textos, você percebe diferença entre eles, se sim no que você acha
que eles diferem?
INFORMANTE:... o que eu vejo exatamente é a diferença vocabular: na estrutura da linguagem, na clareza
de uma em relação a outra, né? Lógico, essa clareza é atribuída talvez a uma pré-leitura, certo? Se eu leio
uma coisa e te dou um texto com sinônimos e tal, né!? Torna o texto mais claro, menos invertido, menos
metafórico, né?... Fica bem mais fácil a percepção, que pode também não ser exatamente isso (quem já
tinha uma pré-leitura e essa imagem já está pré-concebida, você vai somente achando aí (...) (fala não
compreendida pelo digitador) Se atentando ainda ao material, como: você pode ser muito rico aqui pra
terra, mas para Deus você ta pobre ainda... o que você fez para agradá-lo?
PESQUISADOR: Então você poderia dizer que esta leitura (2ᵒ texto) é mais clara que a outra (1ᵒ texto)?
INFORMANTE: É... mais clara que a primeira.
PESQUISADOR: Ok.
ROMANOS 10:1-15

PESQUISADOR: Há alguma parte do texto que você não entendeu? Se teve você saberia dizer qual foi? Se
foi uma expressão, uma palavra e por que você acha que não entendeu?
INFORMANTE: Eu acho que entendi... num instante... o meu entendimento não quer dizer exatamente
que é a verdade, né?... (me perdi agora (risos)...deixa eu olhar aqui)...Ah... o texto fala de um paralelo
entre a lei do homem e lei de Deus, né? O que a lei do homem estabelece, né? e o que a lei de Deus
estabelece. A diferença de uma pra outra, segundo Moisés, que a lei deve ser cumprida como se fosse,
né? como uma forma de sei lá... coibir, coibição, né? já a lei de Deus é uma opção, você decide por que e
os que não morreram? Que não creram? Como ficarão essas pessoas, né? que realmente elas vêm no
coração, mas não puderam fazer a sua confissão porque não tinham ouvido (incompreendido pelo
digitador), e quando a lei foi escrita, algo fica escrito, taxativo aquilo que será realmente seguido e
cobrado. Já, a lei de Deus não é dessa forma, né? a questão do que é a lei na terra, né? e o que realmente
Deus, né? Jesus... ele vê como lei para sua salvação.
PESQUISADOR: Textualmente teve alguma expressão, alguma colocação, alguma construção frasal que
dificultou a compreensão?
INFORMANTE: Eu percebo umas quebras isotópicas dentro do próprio texto. Então, como ela fragmenta
você a formar imagem, ela ficou com alguns anacolutos pra você realmente inferir a ideia mais completa,
né?
PESQUISADOR: Comparando os dois textos de Romanos, você percebe alguma diferença entre eles? Se
sim, no que você acha que eles diferem?
INFORMANTE: Esse discurso é mais linear, mais claro, né?
PESQUISADOR: Então você atribui que a leitura é mais clara?
INFORMANTE: É mais clara, mais concisa, né? é menos alegórica, ela é uma linguagem mais referencial ,
tá? As pessoas que leem elas vão ter que Deus é justo, ele não faz diferença dos seus filhos, aquele que
acredita de coração, que crer, que tem fé e que proclama o seu nome será salvo, né? Então, Moisés
estabelece uma forma de se chegar a Deus, né? mas eu vejo que isso é o texto, né? que isso foi ampliando
essa coisa rígida, essa lei, né? e dizendo que tudo isso se resume, né? em você crer, se você crer será
salvo, se você falou será ouvido, e não será iludido tudo aquilo que tenha fé.
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I TESSALONICENSES 5:12-18
PESQUISADOR: Há alguma parte do texto que você não entendeu? Se tem, saberia dizer qual foi e por que
não entendeu?
INFORMANTE: A minha maneira, eu entendi... Na verdade, eu achei meio deslocado o verbo “admostar”,
né? (o pesquisador “corrige” pronuncia dizendo: “admoestar”), achei ele meio deslocado... por que ele
coloca lá em cima, deixa eu ver aqui... se eu não me engano eu vi ele duas vezes...Não tá aqui: “e vos
admoestam” e “que admoesteis os desordeiros”... Eu achei ele deslocado porque pelo texto, não devo
pagar mal com mal, mas poder ‘fazer o bem sem olhar mesmo a quem’, certo? E também ensina você a
ser tolerante, pacífico, conviver com seus pares e aceitar os que estão, né? que estão sobre você, a
autoridade sobre você, né? e o senso de justiça, né? interessante no texto, né? aí o “admoesteis” e
“admoestam”, né? Eu senti uma certa, né....um imbricamento...quase incoerência.
PESQUISADOR: Comparando os dois textos, você percebe alguma diferença entre eles do ponto de vista
textual?
INFORMANTE: Claro, sempre tenho visto no segundo texto, eles são mais lineares, mais claros, menos
alegorias, vocabulário mais acessível, mais compreensível, né? para as pessoas, né!?. Mais clareza que o
anterior, o (texto) anterior é mais filosófico, né? é mais complexo, ele é mais conotativo, o segundo
(texto) é mais denotativo, né?
PESQUISADOR: Ok! Dos cinco (5) textos lidos, qual lhe pareceu de mais fácil compreensão: Salmo,
Provérbios, Lucas, Romanos ou I Tessalonicenses?
INFORMANTE: Eu achei o primeiro e o último os mais fáceis, o de Salmos e o de Tessalonicenses. E é até
explicável isso: o primeiro, pela curiosidade, né!? Aquela coisa inusitada, você concentra mais o foco
naquele início, tá mais energizado. Eu por tá mais calejado a leitura, você vai ser envolvendo um aparato
que facilita a leitura, né? quando você tá lendo mais e mais, no final você vai percebendo que as coisas
vão ficando mais claras, né? Eu percebi isso.
PESQUISADOR: Certo. E o que mais lhe pareceu de difícil compreensão?
INFORMANTE: O de Romanos.
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