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ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσεται, οἱ δὲ 

λόγοι µου οὐ µὴ παρέλθωσιν. 

(Jesus Cristo, Novum Testamentum Graece, 

Nestle-Aland 27ª ed., Mt 24.35) 

 

Passarão o céu e a terra. Minhas 

palavras, porém, não passarão. 

(Jesus Cristo, Bíblia de Jerusalém [BJ], Mt 24.35) 

 

Passará o céu e a terra, porém as minhas 

palavras não passarão. 

(Jesus Cristo, Versão Almeida revista e atualizada 

[ARA], Mt 24.35) 

 

Passarão o céu e a terra, mas as minhas 

palavras não passarão. 

(Jesus Cristo, Bíblia Sagrada — Ave Maria [AM], 

Mt 24.35) 

 

O Céu e a terra passarão, mas as minhas 

palavras não passarão. 

(Jesus Cristo, Tradução ecumênica da Bíblia 

[TEB], Mt 24.35) 

 

O céu e a terra desaparecerão, mas as 

minhas palavras não desaparecerão. 

(Jesus Cristo, Bíblia Sagrada — Edição pastoral 

[EP], Mt 24.35) 

 

Os céus e a terra passarão, mas as 

minhas palavras jamais passarão. 

(Jesus Cristo, Nova versão internacional [NVI], Mt 

24.35) 

 

O céu e a terra desaparecerão, mas as 

minhas palavras ficarão para sempre. 

(Jesus Cristo, Nova tradução na linguagem de hoje 

[NTLH], Mt 24.35) 
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RESUMO 

 

 

Livros sagrados se distinguem de quaisquer outros escritos por serem considerados 

textos de autoria divina, e por resguardarem em seu conteúdo uma mensagem de 

caráter histórico e trans-histórico (RIES, 2008). Tais características circunscrevem 

esses escritos em um contexto distinto de uso da linguagem e trazem implicações 

quanto à prática da tradução. No caso da Bíblia, os cristãos que a reverenciam 

aceitam-na como palavra divina e esperam que sua mensagem seja preservada, e 

nada nela seja alterado. Nesse sentido, traduções podem ou não atender às 

expectativas do público a que são destinadas, sujeitando-se ao que Simms (1997) 

chama de sensibilidade. Nessa linha, o objetivo desta tese é avaliar a sensibilidade 

na tradução do livro sagrado como uma prática que traduz o jogo de vozes 

existentes na interação, bem como discutir em que medida as relações entre a 

interação e os elementos sensibilidade, gênero e tradução, no contexto da tradução 

bíblica, podem sinalizar a existência de um modo de construção discursiva distinto, 

cujas nuanças podem ser derivadas do entrelaçamento entre linguagem e contexto. 

Dessa forma, com base na teoria funcionalista (HALLIDAY, 1978; 2004; HALLIDAY; 

HASAN, 1989; DIK, 1997; EGGINS, 2004), fez-se um estudo comparativo de 

aspectos linguístico-discursivos em sequências tipológicas do Novo Testamento a 

partir das seguintes versões bíblicas portuguesas usadas por católicos e 

protestantes: Versão Almeida revista e atualizada (1993, ARA); Bíblia de Jerusalém 

(2002, BJ); Tradução ecumênica (1994, TEB); Nova versão internacional (2001, 

NVI); Edição pastoral (1990, EP); Nova tradução na linguagem de hoje (2000, 

NTLH). Além disso, também se elaborou um questionário cujas perguntas tornaram 

possível avaliar expectativas do receptor referentes à tradução. Com esta pesquisa, 

verificou-se que as diversas versões bíblicas exercem funções distintas em 

diferentes contextos e atendem às necessidades do público receptor em situações 

específicas de uso.  

 

 

Palavras-chave: Bíblia. Contexto de cultura. Contexto de situação. Metafunções da 

linguagem. Texto sensível. Tradução. 
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ABSTRACT 

 

 

Sacred books are different from other books because they are considered texts of 

divine authorship and because they guard in their content a historical and trans-

historical message (RIES, 2008). Such characteristics circumscribe these writings in 

a distinct context of the language use and bring implications in relation to the 

translation practice. In the case of the Bible, the Christians, who enshrine it accept it 

as divine Word and hope that its message is preserved, and nothing in it is changed. 

In this sense, translations may or may not cater to the expectations of the target 

public, being subjected to what Simms (1997) calls for sensibility. Along this line, this 

thesis aims to evaluate the sensibility in the translation of the sacred book as a 

practice that reveals the group of voices in the interaction and discuss as the 

relations between the interaction and the sensibility, genre and translation may signal 

the existence of a distinct discursive mode, whose nuances can be derived  

interlacement among language and context. Thus, based on the functionalist theory 

(HALLIDAY, 1978; 2004; HALLIDAY; HASAN, 1989; DIK, 1997; EGGINS, 2004), a 

comparative study of linguistic and discursive aspects in textual sequences of the 

New Testament was done, from following Biblical Portuguese versions used by 

Catholics and Protestants: Versão Almeida revista e atualizada (1993, ARA); Bíblia 

de Jerusalém (2002, BJ); Tradução ecumênica (1994, TEB); Nova versão 

internacional (2001, NVI); Edição pastoral (1990, EP); Nova tradução na linguagem 

de hoje (2000, NTLH). Besides this, a questionnaire was prepared with questions 

whose aim was to analyze receptors’ expectations about Biblical translation. With this 

research, it was observed that the various biblical versions have distinct functions in 

different contexts and cater to the expectations of the target public in for use in 

particular situations. 

 

 

Keywords: Bible. Culture context. Situation context. Language metafunction. 

Sensitive text. Translation. 
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RESUMEN 

 

 

Los Libros sagrados se distinguen de cualesquiera otros escritos porque se 

consideran textos de autoría divina, y porque resguardan en su contenido un 

mensaje de carácter histórico y transhistórico (RIES, 2008). Dichas características 

circunscriben esos escritos en un contexto distinto de uso del lenguaje y traen 

implicaciones en cuanto a la práctica de la traducción. En el caso de la Biblia, los 

cristianos que la reverencian la aceptan como palabra divina y esperan que su 

mensaje sea preservado, y que nada sea alterado en la misma. En este sentido, las 

traducciones pueden o no atender a las expectativas del público al cual están 

destinadas, sujetándose a lo que Simms (1997) llama sensibilidad. En esa línea, el 

objetivo de esta tesis es evaluar la sensibilidad en la traducción del libro sagrado 

como una práctica que traduce el juego de voces existentes en la interacción, así 

como discutir en qué medida las relaciones entre la interacción y los elementos 

sensibilidad, género y traducción, en el contexto de la traducción bíblica, pueden 

trazar la existencia de un modo de construcción discursiva distinto, cuyos matices 

pueden estar derivados del entrelazamiento entre el lenguaje y el contexto. De esa 

forma, sobre la base de la teoría funcionalista (HALLIDAY, 1978; 2004; HALLIDAY; 

HASAN, 1989; DIK, 1997; EGGINS, 2004), se realiza un estudio comparativo de 

aspectos lingüístico-discursivos en secuencias textuales del Nuevo Testamento a 

partir de las siguientes versiones bíblicas portuguesas usadas por católicos y 

protestantes: Versão Almeida revista e atualizada (1993, ARA); Bíblia de Jerusalém 

(2002, BJ); Tradução ecumênica (1994, TEB); Nova versão internacional (2001, 

NVI); Edição pastoral (1990, EP); Nova tradução na linguagem de hoje (2000, 

NTLH). Además, también se elaboró un cuestionario cuyas preguntas ayudan 

evaluar expectativas del receptor referentes a la traducción. Con esta investigación, 

se verificó que las diversas versiones bíblicas ejercen funciones diferentes en 

diferentes contextos y atienden a las necesidades del público receptor en 

situaciones específicas de uso.  

 

 

Palabras-clave: Biblia. Contexto de cultura. Contexto de situación. Metafunciones del 

lenguaje. Texto sensible. Traducción. 
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RESUMÉ 
 
 
 

Les livres sacrés se distinguent des autres textes cars ils sont considérés comme 

d’inspiration divine et parce qu’ils gardent, dans leur contenu, un message historique 

et transhistorique (RIES, 2008). De telles caractéristiques inscrivent ces écrits dans 

un contexte distinct de l’utilisation de langage et portent des implications par rapport 

à la pratique de la traduction. Dans le cas de la Bible, les chrétiens qui la vénèrent, 

l’acceptent comme la parole divine et ils attendent que son message soit préservé et 

que rien ne soit changé. Dans ce sens,  les traductions peuvent ou non répondre  

aux attentes du public vers lequel elles sont destinées, étant soumises à ce que 

Simms (1997) appelle la sensibilité. Dans ce contexte, l’objectif de cette thèse est 

d’évaluer la sensibilité du processus de traduction du livre sacré comme une pratique 

qui traduit le jeu des voix existantes dans l’interaction, ainsi que discuter dans quelle 

mesure les rapports entre l’interaction et les éléments sensibilité, genre et traduction, 

dans le contexte de la traduction biblique, peuvent indiquer l’existence d’un moyen 

différent de construction discursive dont les nuances peuvent naître du croisement 

entre le langage et le contexte. De cette façon, basée sur la théorie fonctionnaliste 

(HALLIDAY, 1978; 2004; HALLIDAY; HASAN, 1989; DIK, 1997; EGGINS, 2004), une 

étude comparative des aspects linguistiques-discursifs a été faite, sur des séquences 

textuelles du Nouveau Testament, à partir des versions portugaises, utilisées par les 

catholiques et protestants, suivantes : Versão Almeida revista e atualizada (1993, 

ARA); Bíblia de Jerusalém (2002, BJ); Tradução ecumênica (1994, TEB); Nova 

versão internacional (2001, NVI); Edição pastoral (1990, EP); Nova tradução na 

linguagem de hoje (2000, NTLH). En outre, un questionnaire a été élaboré dont les 

questions se proposent d’évaluer les attentes du récepteur par rapport à la 

traduction. Par cette recherche, il a été vérifié que des versions distinctes de la bible 

exercent différentes fonctions, dans des contextes différents et répondent aux 

besoins du public récepteur dans des situations spécifiques d’utilisation. 

 

 

Mot-clé : Bible. Contexte de culture.  Contexte de situation. Meta fonctions du 

langage. Texte sensible. Traduction. 
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1        INTRODUÇÃO  

 

 

 Na obra O sentido do sagrado, Ries (2008, p. 97) afirma que o                 

“homo religiosus criou para si um vocabulário e uma linguagem que lhe servem de 

utensílio mental e psicológico na descoberta e na expressão de uma lógica do 

sentido do cosmos e da vida”. O autor ainda acrescenta que, por meio desse 

vocabulário, esse homem “fala de seu encontro com uma realidade trans-humana, 

com valores absolutos capazes de dar sentido à sua existência”. É inegável a 

relação existente entre o homem e o sagrado, e, nessa relação, a linguagem exerce 

um papel fundamental, na medida em que torna possível a interação entre o divino e 

o humano. Desde a Antiguidade, o homem usa a linguagem para se comunicar com 

a divindade e para representar suas experiências religiosas. Da retransmissão oral 

de suas orações, seus hinos, rituais e mitos, passa-se para um registro escrito, no 

qual o homem marca sua identidade por meio de seus textos sagrados.     

Os livros sagrados são essenciais para a religião que os preserva, e sua 

mensagem assume um caráter histórico e trans-histórico (RIES, 2008), visto que 

leis, ensinos, experiências, enfim, todo o conteúdo revelado transpõe os limites 

espaciais e temporais. Embora sejam escritos antigos, eles influenciam, ainda hoje, 

homens e mulheres, determinando normas e regras de comportamento. Na 

interação, um livro sagrado representa a fala divina para o homem religioso, e, por 

ser sagrado, assume um valor trans-humano, o que leva o homem a reverenciá-lo. 

Nesse sentido, o homem religioso se predispõe a conservar e preservar a 

mensagem divina registrada em um livro. 

A Bíblia é um livro sagrado, e os cristãos que a reverenciam aceitam-na como 

palavra divina. Isso implica que a mensagem tem de ser preservada, e nada nela 

pode ser alterado. Todavia, por ter a Bíblia sido escrita em hebraico, aramaico 

(Antigo Testamento) e grego (Novo Testamento), a maioria de seus leitores não lê o 

texto-fonte (original), mas, sim, a sua tradução. Nessa prática, o tradutor se sujeita 

às expectativas do leitor religioso, que pode aceitar ou rejeitar a tradução. Simms 

(1997) entende que, em relação à tradução de textos sagrados, há uma 

sensibilidade, uma predisposição do leitor para rejeitar qualquer opção que não siga 

os padrões do que o público receptor considera sagrado. Traduções canônicas 

(aceitas e usadas com frequência ao longo dos anos por um público religioso 
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específico), por exemplo, são tidas por um leitor sensível como o próprio texto 

sagrado. Daí decorre a não aceitação de qualquer tradução que não se enquadre no 

modelo já previamente engendrado na mentalidade do leitor. Essa suscetibilidade 

que textos sagrados têm de provocar objeções quanto à tradução permite que se 

considere, nesta pesquisa, a Bíblia como um texto sensível (SIMMS, 1997).  

Assim, o principal objetivo a ser alcançado é avaliar a sensibilidade na 

tradução bíblica como um fato que traduz o jogo de vozes existentes na interação. 

Por essa via, pretende-se discutir: (i) em que medida as relações entre a interação e 

os elementos sensibilidade, gênero, tradução, perceptíveis em versões de textos 

sagrados, podem sinalizar a existência de um modo de construção discursiva 

distinto; (ii) quais questões ligadas à tradução do livro sagrado tornam possível a 

coexistência de diversas versões bíblicas; (iii) de que modo a relação entre os 

participantes do discurso no contexto religioso influencia na prática de tradução do 

livro sagrado; (iv) em que medida as traduções bíblicas se governam e se pautam 

pela expectativa de interação com um determinado público leitor; (v) quais aspectos 

linguístico-discursivos podem ser observados nas versões que, de alguma forma, 

evidenciam a relação entre linguagem e contexto.  

Para discutir essas questões, a hipótese que norteia esta pesquisa é a de que 

a diversidade de versões da Bíblia, na verdade, representa uma diversidade de 

usos, em que cada versão assume na comunidade discursiva uma função 

sociocomunicativa. E isso pode constituir a sinalização para que se possam verificar 

as diferentes relações que os diferentes leitores estabelecem com o livro sagrado. 

As traduções bíblicas apresentam marcas linguísticas específicas do discurso 

religioso, marcas que revelam modos peculiares de organização textual, que podem, 

ou não, ser aceitos pelo leitor religioso. É o receptor que julga a relevância e a 

utilidade da tradução para ele. Nesse caso, as propostas funcionalistas da 

linguagem favorecem a análise do contexto envolvido, levando em conta tanto 

aspectos linguísticos como pragmáticos.  

A pesquisa é desenvolvida em cinco capítulos, três estão voltados à teoria e 

dois à análise. Na parte téorica, o capítulo sobre a relação entre interação e 

sensibilidade do texto sagrado discute o processo interacional da linguagem à luz 

das propostas funcionalistas (HALLIDAY, 1978; HALLIDAY; HASAN, 1989; DIK, 

1981; 1997; EGGINS, 2004, entre outros), verificando como essas propostas 

possibilitam identificar a sensibilidade (SIMMS, 1997) na interação e na prática da 
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tradução bíblica. No capítulo sobre a relação entre interação e gênero, observam-se 

diferentes perspectivas de discussão dos gêneros com a finalidade de compreender 

a composição do livro sagrado no que diz respeito a gêneros e sequências 

tipológicas. No capítulo sobre a relação entre interação e tradução, examinam-se o 

processo interacional da linguagem na tradução e as diferentes concepções 

existentes em relação à prática geral da tradução e à prática específica da tradução 

bíblica.  

Na parte da análise, faz-se uma análise linguístico-discursiva de traduções do 

livro sagrado na construção das sequências tipológicas argumentativa, expositiva, 

injuntiva, narrativa e descritiva, e uma discussão de dados coletados em pesquisa 

de campo, cujo objetivo foi avaliar as expectativas que o público leitor tem em 

relação às traduções. 

 A escolha das versões bíblicas foi feita mediante dois critérios: a tradição de 

uso da(s) versão(ões) por um determinado segmento religioso, e a diferença entre 

enfoques tradutórios que permitiriam avaliar, por comparação, modos de construção 

distintos das traduções. Assim, seis versões foram privilegiadas nesta pesquisa: 

Versão Almeida revista e atualizada (1993 [2ª edição], ARA, protestante); Bíblia de 

Jerusalém (2002 [2ª edição], BJ, católica); Tradução ecumênica (1994, TEB, 

ecumênica); Nova versão internacional (2001, NVI, protestante); Edição pastoral 

(1990, EP, católica); Nova tradução na linguagem de hoje (2000, NTLH, protestante 

e católica). Como a análise se restringirá a textos do Novo Testamento, servirá de 

base a 27ª edição do Novum Testamentum Graece (Nestle-Aland). 

Em cada uma das sequências, foram discutidos aspectos linguísticos 

distintos. Na sequência argumentativa, analisam-se os elementos coesivos em 

versões tradicionais (ARA, BJ, TEB), com o objetivo de investigar se nessas versões 

há realmente um comprometimento com a literalidade, e se esse seria um dos 

motivos para aceitação de uma determinada versão. Na sequência expositiva, 

avaliam-se os elementos de sequenciação, atentando para a reprodução do 

paralelismo e para a seleção do aspecto verbal em versões bíblicas destinadas a 

segmentos religiosos protestantes (ARA, NVI), católicos (BJ, EP) e ecumênicos 

(TEB, NTLH). Em relação às sequências injuntivas, discutem-se diferentes formas 

verbais usadas para marcar a injunção, que permitem avaliar diferentes modos de 

construir enunciados de obrigatoriedade nas versões (ARA, NVI, BJ, EP, TEB, 

NTLH). Na sequência narrativa, os aspectos selecionados para a discussão são o 
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relevo e as marcas de oralidade, que revelam uma tendência de uso de registro 

menos formal em traduções mais recentes (ARA, EP, NTLH). Quanto à última 

sequência analisada, a descritiva, privilegia-se avaliar as diferentes escolhas lexicais 

das diversas versões (ARA, NVI, BJ, EP, TEB, NTLH), que sugerem diferenças de 

registro. Tais diferenças revelam a finalidade da tradução, que pode marcar tanto a 

ideologia de conservação do original como a busca por produzir um texto que 

alcance não apenas o leitor religioso mas também o leitor leigo. 

Elaborou-se também para a análise um questionário com 16 questões, sendo 

14 objetivas e duas dissertativas sobre tradução bíblica e seus aspectos. Tanto o 

projeto como o instrumento de pesquisa foram submetidos a aprovação do Comitê 

de Ética da Universidade Presbiteriana Mackenzie e aprovados (Processo CEP/UPM 

nº 1163/09/2009 e CAAE nº 0061.0.272.000-09). Ressalta-se que, na aplicação do 

questionário, todos os procedimentos éticos foram seguidos. A pesquisa de campo 

foi um instrumento importante para a análise, visto que foi possível obter resultados 

mais concretos a partir de respostas dadas pelo público receptor da tradução bíblica. 

Na discussão dos dados, pôde-se avaliar como o leitor vê a prática da tradução em 

geral, a prática da tradução bíblica, a linguagem religiosa e as versões usadas no 

meio religioso e escolhidas para análise.  

Esta tomada de visão sobre tradução de texto sagrado impõe-se, a princípio, 

pelo grande volume de traduções bíblicas produzidas hoje e pela forma como elas 

são vistas pelos diversos públicos e contextos aos quais a Bíblia é submetida. 

Pensar a sensibilidade significa estudar a língua em seu fazer comunicativo. Por 

isso, o estudo realizado a partir de um diálogo entre traduções destinadas a 

diferentes públicos pode revelar diferentes perspectivas do leitor. Entende-se que a 

discussão desse tema no ambiente acadêmico pode ajudar o tradutor e a 

comunidade a compreender melhor as implicações existentes nas diversas 

traduções, como, por exemplo, as relações interpessoais de Deus com o homem, 

do(s) tradutor(es) com o leitor, bem como a própria linguagem religiosa. 
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2   INTERAÇÃO E SENSIBILIDADE 

 

 

 O sagrado é, como diz Otto (1992), um princípio vivo em todas as religiões; e, 

segundo Ries (2008, p. 17), “toda religião é vivida em um contexto social e individual 

e ocupa um lugar no espaço e no tempo”. Não há, portanto, como desvincular a 

linguagem usada por um grupo religioso das marcas de sacralidade determinadas 

por fatores sociais, culturais, históricos, econômicos e linguísticos. Assim, é preciso, 

a princípio, mensurar o modo como o processo de interação ocorre no contexto 

religioso e como a linguagem serve de instrumento para que o homem registre sua 

experiência com o sagrado. 

Otto (1992, p. 12) afirma que o fato de as “extravagâncias místicas” não terem 

relação alguma com a razão incita a observação de que “a religião não se esgota 

nos seus enunciados racionais”. Assim, não é possível explicar racionalmente a 

interação entre divino e humano, contudo sua manifestação se torna perceptível na 

vivência humana. Desde os primórdios, encontram-se registros da existência de 

homens e mulheres que se voltam para o sagrado e guiam sua vida por uma atitude 

de reverência a tudo que seja proveniente da divindade. Nesse sentido, livros 

sagrados, como a Bíblia, o Alcorão, o Bhagava Gita, o Evangelho Segundo o 

Espiritismo, representam a revelação divina e são vistos — e também reverenciados 

e aceitos — como verdade absoluta. A linguagem funciona, então, como expressão 

dessa voz divina, o que, por si só, já aponta à configuração de um contexto bastante 

distinto do uso comum. 

Todavia, convém salientar que a maioria dos leitores da Bíblia tem acesso ao 

conteúdo desses livros por meio de versões, e nem sempre uma versão alcança as 

expectativas de seu público receptor, que espera do tradutor (ou tradutores) a 

reprodução total das palavras divinas. Nesse sentido, pode-se dizer que a 

receptividade da tradução bíblica tem uma peculiaridade, que Simms (1997) 

identifica como sensibilidade. Esta pode ser vista como fruto da relação entre 

linguagem e contexto.  

Nesse jogo de vozes em interação, objetiva-se, nesta pesquisa, discutir, 

inicialmente, a configuração do sagrado na relação entre interação e sensibilidade, 

tendo como base: 1. a proposta funcionalista de Halliday (1973; 1978; 2004), que 

põe sob consideração, na análise linguística, o contexto (contexto de cultura e 
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contexto de situação) e a linguagem (metafunções da linguagem); 2. o modelo 

funcionalista de Dik (1981; 1997) e sua contribuição no que diz respeito à 

configuração da interação verbal; 3. a identificação da sensibilidade (SIMMS, 1997) 

como marca de interação no discurso. 

 

 

2.1     O PROCESSO INTERACIONAL DA LINGUAGEM À LUZ DAS PROPOSTAS 

FUNCIONALISTAS 

 

 

O teórico funcionalista Dik (1997, p. 3) afirma que a “linguagem é, em primeiro 

lugar, concebida como um instrumento de interação social entre seres       

humanos”1. Essa visão da linguagem é o princípio essencial das propostas 

funcionalistas, que convergem para a análise da linguagem em situações reais de 

uso. O homem usa a linguagem para comunicar-se, e assim seleciona, dentre o 

potencial de significados existentes na língua, elementos que realmente expressem 

o que ele quer dizer em uma determinada situação. Suas escolhas não são fortuitas, 

mas são, sim, delimitadas pelas circunstâncias e pelos papéis desempenhados 

pelos participantes do discurso.  

Assim, na perspectiva funcionalista, o texto não se dissocia de seu contexto, 

haja vista que “carrega com ele, como parte dele, aspectos do contexto em que foi 

produzido e, presumivelmente, em que circunstâncias ele seria considerado 

apropriado”2 (EGGINS, 2004, p. 7). Pode-se dizer, então, que a situação em que o 

discurso se circunscreve delineia a produção de sentidos. Partindo disso, as versões 

bíblicas apresentam traços marcantes de estrutura e vocabulário próprios de um 

determinado domínio. Não só o texto-fonte aponta em seu conteúdo para o universo 

sagrado, como também as escolhas linguísticas do texto-alvo se apresentam 

impregnadas dessa sacralidade, que é produto de uma tradição linguística formada 

no tempo e no espaço de uma determinada comunidade. Essa é uma visão da 

                                                 
1 […] language is in the first place conceptualized as an instrument of social interaction among human 
beings. 

* Todas as traduções de textos em língua estrangeira foram feitas pela pesquisadora. 
2 […] carries with it, as a part of it, aspects of the context in which it was produced and, presumably, 
within which it would be considered appropriate.   
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língua que se configura como escolha (NEVES, 1997), o que aponta para uma 

descrição não apenas funcional, mas também sistêmica, exatamente a perspectiva 

desenvolvida por Halliday (1973; 1978; 2004): 

 
À interpretação funcionalista da linguística se acopla uma descrição 
sistêmica, na qual a gramática toma a forma de uma série de 
estruturas sistêmicas, cada estrutura representando as escolhas 
associadas com um dado tipo de constituinte (HALLIDAY apud 
NEVES, 1997, p. 59) 
 

Pretende-se, portanto, fazer uma descrição funcional dessas escolhas, o que 

torna possível avaliar o processo de construção da tradução com vista para o 

contexto que delimita e direciona as escolhas feitas no sistema da língua pelos 

tradutores das versões estudadas. 

De acordo com Eggins (2004), há várias ênfases nos estudos da linguística 

sistêmico-funcional, todavia os linguistas funcionalistas concordam em que o 

principal foco incide sobre como as pessoas usam a linguagem, sobre como, no 

caso em estudo, se evidencia um registro linguístico distinto em um determinado 

grupo religioso. Como mostra Eggins (2004, p. 2), quatro princípios teóricos são 

avocados a partir desse foco de estudo: 

 
o uso da linguagem é funcional; sua função é produzir significados; 
esses significados são influenciados pelo contexto social e cultural 
em que são partilhados; e o processo de uso da linguagem é um 
processo semiótico, um processo de produção de significados por 
escolhas.3 
 

Tendo em vista esses quatro princípios, pode-se pontuar que tal visão 

observa a linguagem levando em consideração o processo de produção de 

significados por escolhas determinadas pelo contexto. Para a produção de uma 

versão bíblica, há um processo em que significados são produzidos tendo como 

parâmetro uma linguagem construída em um contexto amplo, o do sagrado, e em 

um contexto específico, o da religião. Por isso, é possível observar diferenças em 

escolhas feitas por traduções bíblicas destinadas a católicos, protestantes, 

testemunhas de Jeová, mórmons, etc. Embora usem teoricamente um mesmo livro, 

as versões carregam as marcas do contexto específico de cada grupo. Isso torna 

                                                 
3 [..] that language use is functional; that its function is to make meanings; that these meanings are 
influenced by the social and cultural context in which they are exchanged; and that the process of 
using language is a semiotic process, a process of making meanings by choosing. 
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evidente o que afirma Halliday (1973, p. 49), que a linguagem é “uma gama de 

possibilidades, um conjunto aberto de opções de comportamento que estão 

disponíveis ao indivíduo em sua existência como ser social”4.  

Com base nessa perspectiva interacional da linguagem, há diversas 

propostas de análise linguístico-funcional difundidas nos estudos teóricos atuais. 

Para a presente pesquisa, os modelos de Halliday (1973; 1978; 2004) e Dik (1997) 

são de grande valia. Embora sejam ambos funcionalistas, cada um traz aportes 

significativos em sua proposta. Pelo que mostra Neves (2006a, p. 18-19), é 

importante acentuar que Halliday “se fixa particularmente na noção de ‘função’, 

vendo-a como o papel que a linguagem desempenha na vida dos indivíduos”, e que 

Dik “se fixa particularmente na visão da interação verbal por via dos usuários, 

preocupando-se, entretanto, em valorizar o papel da expressão linguística na 

comunicação”. Os dois enfoques se complementam e servem de base à proposta 

desta pesquisa, pois, em se tratando de domínio sagrado, não se pode deixar de 

identificar a funcionalidade da linguagem no contexto religioso e o processo de 

interação verbal instaurado nas relações entre divino-humano e tradutor-receptor.  

 

 

2.1.1     A proposta de Halliday: o texto como um construto metafuncional 

  

 

Halliday (1973; 1978; 2004) é o principal teórico responsável pelo 

desenvolvimento da linguística sistêmico-funcional. Em sua perspectiva, ele 

desenvolve um modelo de análise que observa a potencialidade de produção de 

significados na língua determinada pela situação em que o discurso é realizado. 

Para o autor, texto e contexto são elementos indissociáveis na análise linguística: 

“Há um texto e há outro texto que o acompanha: texto que está ‘com’, denominado 

com-texto”5 (HALLIDAY; HASAN, 1989, p. 5). Analisar a linguagem, portanto, 

significa atentar tanto para a produção em si (o texto) como para a situação em que 

se instaura o discurso (o contexto). Existe, também, uma relação dialética entre 

                                                 
4 […] a range of possibilities, an open-ended set of options in behaviour that are available to the 
individual in his existence as social man. 
5 There is text and there is other text that accompanies it: text that is ‘with’, namely the con-text. 
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ambos, na qual “o texto cria o contexto tanto quanto o contexto cria o texto”6 

(HALLIDAY; HASAN, 1989, p. 47). É a partir da relação entre esses dois elementos, 

que se põem sob consideração não apenas as questões sintáticas mas também as 

pragmáticas e semânticas em que os significados são produzidos. É na observação 

dessa relação mútua que convém analisar a diversidade de versões do livro 

sagrado. 

 O pensamento linguístico de Halliday (1973; 1978; HALLIDAY; HASAN, 1989) 

foi influenciado pelas pesquisas de Malinowski, um antropólogo que reuniu 

informações a partir de um estudo feito com habitantes de ilhas localizadas no 

Pacífico Sul. Em seus estudos, Malinowski verificou a existência de dois tipos de 

contexto: o contexto de cultura (ambiente em que se desenvolvem as diversas 

possibilidades de uso linguístico disponíveis) e o contexto de situação (ambiente em 

que se faz uma seleção particular dentre as possibilidades de uso) (HALLIDAY; 

HASAN, 1989). Embora visse a linguagem como um objeto interessante de estudo, 

Malinowski não se preocupou em desenvolver uma teoria linguística, no entanto 

suas considerações teóricas abriram espaço para que Halliday e outros 

desenvolvessem teorias linguísticas tendo em vista uma perspectiva social 

(HALLIDAY; HASAN, 1989).  

Na linha das considerações sobre contexto de cultura e contexto de situação 

feitas por Malinowski, Halliday (1973; 1978; 2004) relaciona a linguagem com o 

ambiente em que ela se instaura. Considera tanto o contexto de cultura como o 

contexto de situação como elementos importantes à observação da linguagem, pois 

integram a distinção entre o potencial (a gama de possibilidades disponíveis na 

linguagem — contexto de cultura) e o real (a escolha entre as possibilidades — 

contexto de situação) (HALLIDAY, 1973).  

No campo religioso, o contexto amplo da cultura compreende o sagrado com 

todas as nuanças religiosas que ele possa assumir. Sua presença circunscrita no 

discurso religioso assume um valor significativo na constituição do livro sagrado. E o 

contexto de situação delimita os traços específicos do uso da Bíblia na vivência da 

religião e dos variados grupos religiosos (católicos, protestantes, etc.). Por isso, 

convém expor alguns pontos relevantes apresentados por Halliday (1973; 1978; 

                                                 
6 [...] the text creates the context as much as the context creates the text. 
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2004), levando-se também em consideração o que outros autores funcionalistas 

acrescem à teoria por ele desenvolvida. 

 

 

2.1.1.1     Contexto de cultura e contexto de situação 

 

 

Halliday (1978, p. 34) descreve a linguagem como “a habilidade de ‘significar’ 

em determinados tipos de situação, ou contextos sociais, que são gerados pela 

cultura”7. Pode-se então notar que cultura e situação são elementos distinguidos na 

concepção linguística desse teórico. Como já foi dito, o contexto de cultura 

compreende o potencial, as possibilidades de produção de sentido existentes na 

língua, e o contexto de situação compreende o real, o modo como se efetivam essas 

possibilidades.  

 Como pontua Eggins (2004), contexto de cultura parece ser um elemento 

mais abstrato e geral do que contexto de situação. O contexto de cultura é visto, 

sobretudo, como parte de um sistema social (HALLIDAY, 1978), que compreende 

“os panos de fundo ideológico e instrucional que dão valor ao texto e restringem seu 

significado”8 (HALLIDAY; HASAN, 1989, p. 49). Assim, a cultura torna possível a 

potencialidade de produção de significados, que se circunscrevem em situações 

reais de uso. Como complemento desse contexto geral e abstrato, instaura-se um 

contexto particular e restrito, o contexto de situação, em que se observa a 

concretização da comunicação em um dado ambiente particular. A análise de ambos 

os contextos contribui para a compreensão de como os indivíduos usam a 

linguagem. 

Com base nessa distinção, Eggins (2004) associa o contexto de cultura ao 

gênero, e o contexto de situação ao registro, concluindo que “os gêneros são 

concretizados por meio da linguagem”, e “esse processo de concretização dos 

gêneros na linguagem é mediado pela concretização do registro”9 (EGGINS, 2004, 

                                                 
7 [...] the ability to ‘mean’ in the situation types, or social contexts, that are generated by the culture. 
8 [...] the institutional and ideological background that give value to the text and constrain its 
interpretation. 
9 [...] genres are realized (encoded) through language […] this process of realizing genres in language 
is mediated through the realization of register. 
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p. 34).  Gênero e registro, portanto, se inter-relacionam e, de acordo com House 

(2001), enquanto o registro estabelece ligação entre o texto e seu microcontexto, o 

gênero estabelece ligação entre o texto e seu macrocontexto. Por isso, pode-se 

pensar que o contexto mais amplo e caracterizador do texto sagrado é o próprio 

sagrado, e as manifestações específicas do sagrado na diversidade de versões 

bíblicas, por exemplo, representam registros distintos de determinados grupos 

religiosos.  

Questões específicas de gênero são discutidas no próximo capítulo, que 

privilegia a discussão sobre interação e gênero. Neste momento, porém, são 

estudadas, na teoria de Halliday (1973; 1978; 2004), a configuração do registro e a 

identificação das características do contexto de situação na linguagem. 

A linguagem se concretiza em situações, e, somente por referência às 

diversas situações, ou tipos de situação em que a linguagem é usada, torna-se 

possível entender seu funcionamento (HALLIDAY; MCINTOSH; STEVENS, 1964). 

Em outras palavras, é preciso identificar o registro em que a linguagem é usada, 

atentando às características do contexto de situação. Segundo Halliday (1978), o 

registro pode ser definido como “uma configuração de recursos semânticos que o 

membro de uma cultura, tipicamente, associa com um tipo de situação. Trata-se do 

potencial significativo que está acessível em um dado contexto social”10 (HALLIDAY, 

1978, p. 111). Por isso, é possível identificá-lo no uso da língua em seu real 

funcionamento, na interação. Halliday (1978) ainda acrescenta que o elemento 

determinador da existência do registro é a experiência diária, que torna 

reconhecíveis entre os falantes opções linguísticas comuns à situação instaurada. O 

registro, portanto, compreende uma seleção particular de palavras e estruturas 

determinadas pelo contexto (HALLIDAY; HASAN, 1989). 

Para Halliday e Hasan (1989), a situação consiste de: a) ação social — o 

acontecimento em si, inclusive o tema; b) estrutura de papéis — a relação entre os 

participantes no discurso e os papéis que eles ocupam na interação; c) organização 

simbólica — o estatuto particular que é atribuído ao texto, como organização 

simbólica. De acordo com os autores (1989), esses três elementos, que constituem 

a estrutura semiótica da situação, são designados respectivamente como campo, 

relação e modo: 
                                                 
10 [...] the configuration of semantic resources that the member of a culture typically associates with a 
situation type. It is the meaning potential that is accessible in a given context. 
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O ambiente, ou contexto social, da linguagem é estruturado como 
um campo de ação social significativa, uma relação de interação 
entre papéis, e um modo de organização simbólica. Tomados juntos, 
eles constituem a situação, ou ‘contexto de situação’, de um texto 
(HALLIDAY, 1978, p. 143).11 

 

O campo, um dos primeiros componentes descritos por Halliday (1973; 1978), 

refere-se ao tipo de ação social em que se instaura o discurso e à maneira como a 

linguagem se configura para representar a realidade. Pondo-se sob consideração o 

contexto de situação das versões bíblicas que serão aqui analisadas, pode-se 

sugerir que o campo específico em que elas atuam é o do cristianismo, visto que 

catolicismo, protestantismo e ecumenismo partilham da crença em Cristo como 

personagem central e mediador entre Deus e os homens. 

A seleção de objetos, pessoas e eventos, além da seleção das circunstâncias, 

identificam o campo. Em termos gerais, a escolha desses elementos é delimitada 

nas versões bíblicas por crenças e dogmas engendrados na própria religião.  

Os textos podem ser descritos em um mesmo campo, mas apresentam 

enfoques distintos dependendo da atividade social. Para Eggins (2004), uma das 

implicações linguísticas do campo está na identificação de dois extremos: a 

linguagem cotidiana e a linguagem técnica.  Por exemplo, uma conversa de amigos 

sobre a Bíblia e uma exposição teológica feita por um estudioso do assunto são 

duas situações que podem ser circunscritas no mesmo campo. Todavia, no primeiro 

caso, o léxico provavelmente seria composto de termos de uso corrente, e 

dificilmente um falante teria dificuldade de compreender o assunto. Isso não 

ocorreria no segundo caso, em que o grau de tecnicidade da linguagem exigiria dos 

participantes conhecimento prévio.   

O outro componente proposto por Halliday é a relação (1978; HALLIDAY; 

HASAN, 1989), conceito que identifica o papel que os participantes ocupam na 

interação. O tipo de papel adotado pelos envolvidos na interação trará implicações 

no uso da linguagem. O próprio falante faz escolhas tendo em vista seu ouvinte, que 

lhe pode ser familiar ou não.  

Poynton (1989) sugere que há três dimensões necessárias à caracterização 

da relação: poder, envolvimento afetivo e contato. Comentando a proposta de 

                                                 
11 The environment, or social context, of language is structured as a field of significant social action, a 
tenor of role relationships, and a mode of symbolic organization. Taken together these constitute the 
situation, or ‘context of situation’, of a text. 
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Poynton (1989), Eggins (2004) resume a questão, descrevendo cada um dos 

extremos que podem ser verificados nas dimensões: a) a relação de poder na 

interação pode ser igual ou desigual, em termos de força, autoridade, estatuto e 

conhecimento especializado; b) o envolvimento afetivo pode ser alto ou baixo, em 

termos de extensão do envolvimento emocional entre os participantes; c) o contato 

pode ser frequente ou eventual, em termos de convivência.  

Essas três dimensões permitem observar as possibilidades de relacionamento 

estabelecidas entre o homem religioso e a divindade, e entre o tradutor e o receptor 

de texto sagrado. Na primeira relação, observa-se uma disparidade em termos de 

poder. Deus é, pela própria religião, considerado onipotente, e o homem é visto 

como dependente da divindade. Este vê aquele como soberano em tudo, 

reverenciando-o sem questionamentos. Ao mesmo tempo que ocorre esse 

distanciamento, há também uma certa aproximação, pois o envolvimento emocional 

da parte do homem religioso é bastante alto, implicando devoção absoluta a Deus e 

a tudo o que lhe pertence. Do mesmo modo, pode-se dizer que o contato do homem 

religioso com Deus é frequente, efetivando-se, por exemplo, nas orações e na leitura 

da Bíblia, meio pelo qual Deus soberanamente fala com o homem. 

Dando continuidade à análise do componente relação, Eggins (2004) chega a 

uma outra conclusão, a de que, nesse elemento, podem ser indicados dois 

contrastes, que especificam dois tipos de situação: formal e informal. Há situações 

em que o falante se vale de estruturas linguísticas consideradas formais — quando, 

por exemplo, se dirige a uma autoridade —, mas há também casos em que o falante 

se vale de estruturas linguísticas correntes — quando conversa com seus amigos. 

Nesse sentido, a relação pode ser vista nas variações de modo verbal, tais como 

tipos de estrutura de oração (afirmativa, interrogativa), modalização, etc. (EGGINS, 

2004). Essas variações de modalização no discurso em versões bíblicas podem ser 

facilmente observadas em textos de cunho exortativo e instrucional, como as 

epístolas. 

O terceiro componente, o modo, instaura-se internamente na linguagem, 

configurando-se no texto. Visto que o modo compreende a organização simbólica do 

texto, Halliday (1989, p. 144) entende que sua efetividade ocorre na seleção de 

opções concernentes ao sistema textual: 

 



 33 

A seleção de opções no sistema textual, tais como tema, informação 
e voz, e também a seleção de padrões coesivos de referência, 
substituição, elipse e conjunção, tendem a ser determinados pelas 
formas simbólicas tomadas pela interação.12 

 

Segundo Eggins (2004), pode haver no modo tanto um distanciamento 

espacial/interpessoal como um distanciamento experiencial13. No primeiro caso, a 

circunstância determinará a proximidade entre os participantes do discurso. Estes 

podem estar próximos, mantendo contato visual, auditivo e imediato, como ocorre na 

conversação, ou distantes, havendo apenas o contato com o texto, como é o caso 

do texto sagrado. Nesse segundo caso, verifica-se um distanciamento entre a 

linguagem e a ocorrência do processo linguístico social, o que marca a diferença 

entre linguagem como ação e linguagem como reflexão14. Combinando esses dois 

distanciamentos, a autora estabelece os contrastes entre situações de fala e de 

escrita. Esta é produto de reflexão, no sentido de que o texto se sujeita a uma 

elaboração que permite, por exemplo, a reescrita, enquanto aquela se dá na 

interação face a face, sendo a linguagem usada de forma imediata, com 

espontaneidade. A diferença entre o discurso falado e o escrito revela características 

distintivas no uso da linguagem, o que ajuda a compreender como o modo, como 

componente em que se dão as seleções de opções feitas no sistema do texto e de 

padrões coesivos, serve de identificação da organização simbólica do texto. Em se 

tratando de versões bíblicas, há modos específicos de organização, que ora se 

pautam em traduções literais ora se pautam em traduções livres. Fato é que cada 

versão é produto de reflexão, de escolhas que se organizam em um determinado 

texto com objetivos e finalidades específicos. 

Esses três componentes do contexto de situação são elementos importantes 

de análise na teoria funcionalista, e convém que o estudo do texto, escrito ou falado, 

seja feito com base nessa relação entre linguagem e contexto. O homem usa a 

linguagem, sobretudo, para expor conteúdos e relacionar-se com o outro por meio 

                                                 
12 The selection of options in the textual systems, such as those of theme, information and voice, and 
also the selection of cohesive patterns, those of reference, substitution and ellipsis, and conjunction, 
tend to be determined by the symbolic forms taken by the interaction. 
13 Tanto o termo interpessoal como experiencial são descritos na especificação das metafunções de 
Halliday (1978). Contudo, em Eggins (2004), a função de ambos é apenas especificar a extensão do 
distanciamento espacial e de uso linguístico, respectivamente. 
14 As duas relações, nesse caso, referem-se especificamente à diferença do uso da linguagem na fala 
e na escrita, respectivamente. 
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de um processo natural de organização textual. Por isso, do mesmo modo que o 

contexto tem suas características (campo, relação e modo), a linguagem tem suas 

funções, ou melhor, suas metafunções (ideacional, interpessoal e textual) 

(HALLIDAY, 1973; 1978; 2004; HALLIDAY; HASAN, 1989), que são analisadas a 

seguir. 

 

 

2.1.1.2     Metafunções da linguagem 

 

 

De acordo com Halliday (1978, p. 186), a “linguagem tem a propriedade não 

só de transmitir a ordem social, como também de mantê-la e, potencialmente, 

modificá-la”15. Nesse sentido, o autor identifica a funcionalidade da linguagem no 

meio social, que pode ser vista tanto na comunicação e na configuração dos 

costumes, práticas, crenças de uma sociedade como na manutenção e modificação 

desses elementos. Por esse motivo, ele entende que a linguagem possui, por 

natureza, componentes funcionais que tornam possível sua efetivação na 

representação do homem e de seu contexto: “A linguagem é como é por causa da 

função que exerce na estrutura social”16 (HALLIDAY, 1973, p. 65).17  

Assim, a relação entre linguagem e contexto na interação não apenas permite 

o entendimento da situação em que se dá o discurso mas também desvela as 

funções da linguagem na sociedade. Nesse sentido, três componentes do contexto 

de situação se interligam, respectivamente, a três componentes funcionais, que, 

como já foi dito, são denominados “metafunções da linguagem”: 

 

1   ideacional (linguagem como reflexão), compreendendo 
(a) experiencial 
(b) lógica 

2   interpessoal (linguagem como ação) 
                                                 
15 [...] language has the property of not only transmitting the social order but also maintaining and 
potentially modifying it. 
16 Language is as it is because of its function in the social structure. 
17 Pensando no contexto sagrado, desde tempos remotos o homo religiosus (ELIADE, 1992; RIES, 
2008) usa a linguagem para descrever e delinear sua experiência com o Transcendente, criando um 
vocabulário que, de alguma forma, possa explicar sua interação com o divino.  
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3  textual  (linguagem como tessitura, em relação ao ambiente 
(HALLIDAY, 1978, p. 187).18  
 

A primeira metafunção, a ideacional, diz respeito, especificamente, ao 

conteúdo, à expressão da experiência humana. Por intermédio da linguagem, o 

homem recorre aos conteúdos construídos por sua própria consciência ou por sua 

relação com um determinado ambiente social para representar o mundo. Essa 

metafunção se subdivide em duas outras, a experiencial e a lógica, e Halliday (1978, 

p. 48) descreve com clareza a diferença entre ambas: 

 

A função experiencial, como o nome já diz, é a função do ‘conteúdo’ 
da linguagem; é a linguagem como expressão dos processos e de 
outros fenômenos do mundo externo, incluindo o mundo da própria 
consciência do falante, o mundo dos pensamentos, sentimentos, 
etc. O componente lógico é distinguido no sistema linguístico pelo 
fato de ser expresso por estruturas recorrentes, enquanto todas as 
outras funções são expressas por estruturas não recorrentes.19 

 

Pode-se notar que a primeira representa o conteúdo da experiência humana, 

enquanto a outra efetiva a reprodução desse conteúdo no sistema linguístico, na 

forma de parataxe e hipotaxe, incluindo relações como coordenação, condição, etc. 

(HALLIDAY, 1978). Essas relações constituem a lógica da linguagem, o modo como 

o homem “codifica a experiência do mundo” (NEVES, 2001). A experiência com o 

sagrado é parte da vida do homem, que a reproduz na linguagem seja por símbolos 

ou ritos, seja por livros. Documentos arqueológicos comprovam a busca do homem 

pelo sagrado e registram o pensamento primitivo sobre a divindade. No caso 

específico desta pesquisa, esses registros foram aperfeiçoados, reproduzindo, com 

clareza, em textos sagrados o pensamento do homem religioso. 

A função interpessoal implica a linguagem como ação, como “mediadora de 

papéis” (HALLIDAY, 1973, p. 66). Essa função avoca a interação entre os 

participantes do discurso no que diz respeito à posição que eles ocupam nas 
                                                 
18 1   ideational (language as reflection), comprising 

(a) experiential 
(b) logical 

2   interpersonal (language as action) 
3   textual  (language as texture, in relation to the environment.  

19 The experiential function, as the name implies, is the ‘content’ function of language; it is language 
as the expression of the processes and other phenomena of the external world, including the world of 
the speaker´s own consciousness, the world of thoughts, feelings and so on. The logical component is 
distinguished in the linguistic system by the fact that it is expressed through recursive structures, 
whereas all the other functions are expressed through nonrecursive structures. 
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relações sociais. Estas são produtos de convenções sociais, que são instituídas pela 

sociedade e que delimitam os papéis exercidos por falantes e ouvintes na interação.  

Retomando a proposta de Halliday, Neves (2001, p. 62) destaca que as 

funções ideacional e interpessoal alcançam os propósitos mais gerais de uso da 

linguagem: “entender o ambiente (ideacional) e influir sobre os outros (interpessoal)” 

(NEVES, 2001, p. 62). Contudo, só se concretizam e se tornam relevantes por meio 

de uma terceira função, a função textual. 

Em Halliday (2004), esta última função é vista como capacitadora e 

facilitadora das demais. É, por meio dela, que o homem pode construir experiências 

e representar relações interpessoais, organizando internamente os textos. Cada 

elemento usado na linguagem é tecido pelos participantes do discurso em um 

arranjo de mecanismos linguísticos que visam a alcançar uma intenção.  

A partir da tessitura dos recursos disponíveis na língua, é que o tradutor 

bíblico, por exemplo, consegue expressar sua mensagem e atingir suas intenções. 

Por isso, a observação dessas três funções possibilita o entendimento do texto 

sagrado como um construto metafuncional (HALLIDAY; HASAN, 1989), em que os 

significados ideacional, interpessoal e textual são produzidos em um determinado 

contexto, o contexto da religião. 

Na proposta de Halliday (1973; 1989; 2004) claramente se pode notar a inter-

relação entre linguagem e contexto: os dois elementos são indissociáveis à 

compreensão da interação. Dik (1997), como Halliday, também apresenta 

discussões relevantes sobre o assunto estudado. Em sua teoria, podem-se 

observar: 1. o modo como o processo de interação verbal ocorre; 2. o modo como a 

informação pragmática influencia na produção e na interpretação da expressão 

linguística.   

 

 

2.1.2     A perspectiva interacional de Dik 

 

 

Em seu modelo funcionalista, Dik (1997) preocupa-se em avaliar, sobretudo, a 

organização gramatical das línguas naturais. Para isso, o autor se baseia em 

questões como estas: Como atuam os usuários das línguas naturais? Como falantes 

e ouvintes alcançam seus objetivos na comunicação, fazendo uso das expressões 
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linguísticas? Como os usuários da língua se fazem entendidos, e influenciam 

mutuamente o estoque de informações (conhecimentos, crenças, sentimentos, etc.) 

e o comportamento prático, pelo uso de significados linguísticos? Perguntas como 

essas permitem identificar que o autor põe o foco na descrição do modo como os 

usuários usam a língua natural para alcançar seus objetivos.  

Dois pontos importantes de sua proposta serão aqui salientados: o paradigma 

funcional que ele apresenta em contraponto com o paradigma formal; o modelo de 

interação verbal, que constitui o princípio fundamental de seu paradigma. 

 

 

2.1.2.1     O paradigma funcional de Dik 

 

 

Dik (1981; 1997) descreve um paradigma funcional em oposição ao que ele 

chama de paradigma formal. Segundo ele, os estudiosos que se baseiam neste 

último modelo consideram a linguagem como um objeto abstrato, estando a 

gramática a serviço da caracterização de um objeto formal, de regras descritivas 

sobre a estruturação da língua. Daí se verifica uma priorização da sintaxe sobre a 

semântica e a pragmática. 

No modelo de Dik (1981; 1997), a linguagem é o instrumento pelo qual o 

homem pode relacionar-se expressando e assimilando conteúdos do ambiente em 

que vive: “Neste paradigma, tenta-se revelar a instrumentalidade da linguagem no 

que diz respeito ao que as pessoas fazem e alcançam com ela na interação social”20 

(DIK, 1997, p. 3). A intenção da linguagem é estabelecer comunicação, e é 

justamente na observação do processo de interação verbal que se pode avaliar o 

papel da linguagem nas situações em que as expressões linguísticas são 

construídas. Nesse sentido, surge a pergunta: como a tradução bíblica cumpre seu 

papel comunicativo? Na atualidade, há diversas versões, nem todas são aceitas com 

facilidade pelo público receptor, às vezes são aceitas somente em determinadas 

circunstâncias, como para evangelização, para instrução dos novos convertidos, etc. 

Pode-se dizer que, como na perspectiva funcional de Halliday (1973; 1978; 

2004), na de Dik (1997) há a preocupação tanto com a linguagem como com o 
                                                 
20 Within this paradigm one attempts to reveal the instrumentality of language with respect to what do 
and achieve with it in social interaction. 
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contexto. Duas regras são avocadas: a) regras que governam a constituição das 

expressões linguísticas — regras de sintaxe, semântica, morfologia e fonologia; e b) 

regras que governam os padrões de interação verbal em que as expressões 

linguísticas são usadas (DIK, 1997, p. 3-4; NEVES, 2001, p. 77).21 Verifica-se, então, 

uma relação clara entre os mecanismos linguísticos presentes nas expressões 

linguísticas e a situação em que ocorrem. 

A partir das discussões feitas por Dik (1981; 1997), pode-se dizer, então, que 

a análise linguística não se restringe à observação de estruturas linguísticas, mas 

abrange a concretização dessas estruturas no funcionamento da língua, em outras 

palavras, na interação verbal.  

 

 

2.1.2.2     Um modelo de interação verbal 

 

 

De acordo com Dik (1997, p. 3), “a interação verbal, isto é, a interação social 

promovida por significados da linguagem, é uma forma de atividade estruturada e 

cooperativa”22; estruturada, por ser governada por regras, normas e convenções, e 

cooperativa pela necessidade de envolvimento de dois participantes para que os 

objetivos comunicativos possam ser alcançados.  As expressões linguísticas servem 

de instrumento para que o indivíduo, falante ou ouvinte, atinja seu propósito.  

Partindo-se do modelo de interação verbal proposto por Dik (1997), pode-se 

verificar que textos em geral, e isso inclui textos sagrados, podem ser analisados à 

luz da relação que se estabelece entre os falantes envolvidos na situação 

comunicativa. A visão de Dik (1997) do “usuário da língua natural” implica que os 

participantes da interação podem “fazer-se entender mutuamente, ter influências no 

estoque de informações (incluindo conhecimentos, crenças, preconceitos, 

sentimentos), e, afinal, no comportamento prático um do outro” (NEVES, 2006a, p. 

19). Para isso, como diz Neves (2001, p. 20): 

 

                                                 
21 O termo rules, usado por Dik (1997) e traduzido aqui por regras, indica a existência de princípios 
que regulam as relações nos variados campos da linguagem, que podem ser observados em casos 
recorrentes na língua.  
22 […] social interaction by means of language, is a form of structured cooperative activity. 
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O falante tem de formar alguma espécie de plano mental relativo à 
modificação particular que ele quer provocar na informação 
pragmática do destinatário, bem como formular sua intenção de tal 
modo que haja alguma chance de que o destinatário deseje a 
modificação de suas crenças, suposições, opiniões, sentimentos, do 
mesmo modo pretendido pelo falante.  
 

Cada um dos participantes possui uma informação pragmática, um “corpo de 

conhecimento, crenças, suposições, opiniões e sentimentos disponível a um 

indivíduo em qualquer ponto na interação”23 (DIK, 1997, p. 10). Essa informação 

pragmática que falante e ouvinte carregam consigo constitui um elemento 

fundamental para o entendimento da expressão linguística. É certo que esta será 

produzida e interpretada a partir desse arcabouço sociocultural que os participantes 

do discurso têm à sua disposição na interação. Há três tipos de informação 

pragmática: informação geral — informação sobre o mundo e suas características 

culturais; informação situacional — informação proveniente da percepção dos 

participantes na situação em que ocorre a interação; informação contextual — 

informação derivada da troca de expressões linguísticas antes ou depois de 

qualquer ponto da interação (DIK, 1997, p. 10).  

Nas versões do livro sagrado, há certa complexidade no esquema da 

interação verbal. A relação Deus-homem é marcada, sobretudo, pela aceitação 

imparcial das intenções do falante (Deus). A expressão linguística em si, seja qual 

for a afirmação que a compõe, será vista como instrução, e até mesmo como 

ordenança para o destinatário. O próprio discurso da religião já é tido como verdade 

absoluta. Todavia, essa mesma noção não se aplica à relação tradutor-receptor. 

Para destinatários em geral, e especificamente os da Bíblia, o tradutor não é um 

autor nem mesmo um recriador. Pelo contrário, a este é dada a responsabilidade de 

retransmitir sem mudanças a fala divina.  

Mas a grande questão está no que é essa fala divina. A expressão linguística 

na tradução só atingirá a intenção e poderá modificar a atitude do falante se as 

expectativas quanto à organização simbólica da linguagem forem, de fato, 

alcançadas. Desse modo, pode-se pensar que o próprio texto-alvo (a tradução), para 

que possa ser aceito como voz divina, depende da aceitabilidade do leitor em 

                                                 
23 […] full body of knowledge, beliefs, assumptions, opinions, and feelings available to an individual at 
any point in the interaction. 
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relação à versão. A intenção só será alcançada se as escolhas reproduzidas nas 

versões atenderem às tradições linguísticas preservadas no contexto religioso. 

Note-se que, como em Halliday (1973; 1978), também em Dik (1981; 1997), 

elementos como cultura, situação e contexto se entrecruzam na interação, 

delimitando o sentido. Fica montado um esquema complexo de interação verbal, em 

que participantes interagem mutuamente a fim de alcançar, na interação, a intenção 

efetivada na expressão linguística, e todo esse processo tem base nas informações 

pragmáticas que cada um dos participantes possui. Estas, com certeza, condicionam 

a intenção do falante e a interpretação do ouvinte, haja vista que avocam todo o 

pano de fundo cultural, situacional e contextual envolvido na vivência dos 

participantes.  

 

 

2.2     A SENSIBILIDADE NO PROCESSO INTERACIONAL DA LINGUAGEM 

 

 

Levando-se em consideração tanto a produção de reações positivas como 

negativas, há diversas perspectivas a serem tomadas quando se fala de 

sensibilidade. Pensando no contexto do livro sagrado, muitas traduções têm sido 

produzidas, visando a atender a expectativas de um público leitor. A Tradução 

Ecumênica (TEB), por exemplo, diz em seu prefácio que objetiva alcançar os 

diversos leitores do livro sagrado — tanto protestantes como católicos. Para alguns, 

não há problema algum com uma postura ecumênica, todavia outros leitores mais 

conservadores terão dificuldade em aceitar e adotar a tradução. Alguns líderes, por 

exemplo, a usariam em seus estudos individuais, mas dificilmente conseguiriam usá-

la na coletividade, em virtude dos próprios pressupostos existentes no contexto da 

religião propriamente dita. Do mesmo modo, uma versão poética da Bíblia, como as 

recriações que Haroldo de Campos produziu de alguns livros bíblicos, é vista por 

estudiosos de literatura como arte a ser apreciada, mas talvez não seja aceita por 

homens religiosos que esperam que o texto-fonte (original) seja preservado. 

Reações positivas e negativas diante da tradução constituem a sensibilidade. Há 

leitores sensíveis que apreciam versões, e há leitores sensíveis que depreciam 

algumas versões.  



 41 

Simms (1997, p. 5) desenvolve a questão da sensibilidade na tradução, com 

vista para alguns tipos de textos traduzidos em relação aos quais se observa uma 

tendência maior à não aceitação: “Tradicionalmente, as quatro bases sobre as quais 

um texto pode ser considerado sensível são aquelas que podem ser contraditórias 

ao estado; à religião; ao pudor; ou aos cidadãos comuns”24. Qualquer texto que 

esteja ligado a uma dessas situações apontadas por Simms (1997) pode sujeitar-se 

a uma disposição especial que leva o receptor a reagir positivamente ou 

negativamente à tradução (LOPES, 2008). É justamente a identificação da 

sensibilidade no processo interacional da linguagem que torna perceptível o jogo das 

vozes em interação, haja vista que a sensibilidade só é notada em situações reais 

de uso.  

Assim, objetiva-se: 1. pôr sob consideração as possíveis nuanças que podem 

ser observadas no conceito geral de sensibilidade; 2. discutir o conceito específico 

de Simms (1997) em relação à tradução específica de textos sagrados. O exame de 

ambos torna possível a compreensão da sensibilidade como produto da experiência 

humana e como elemento caracterizador de modalidades específicas de texto — 

como é o caso dos textos sagrados.  

 

 

2.2.1   Conceituando sensibilidade 

 

 

O conceito de sensibilidade é bastante amplo, e muitas definições são 

veiculadas em obras de diversas áreas do saber. Põem-se sob consideração, aqui, 

quatro possíveis definições filosóficas do termo sensibilidade, propostas por 

Abbagnano (2007, p. 1037): 

 
1. toda a esfera das operações sensíveis do homem, que abrange 

tanto o conhecimento sensível quanto os apetites, os instintos e 
as emoções. 

2. capacidade de receber sensações e de reagir aos estímulos. Por 
exemplo, “a sensibilidade dos vegetais”. 

3. capacidade de julgamento ou avaliação em determinado campo. 
Por exemplo, “sensibilidade moral”, “sensibilidade artística”, etc. 

                                                 
24 Traditionally, the four grounds on which a text may be considered sensitive are that they may be 
contrary to the state, to religion, to decency; or to private citizens.  
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4. capacidade de compartilhar as emoções alheias ou de 
simpatizar. Nesta acepção, diz-se que é sensível quem se 
comove com os outros, e insensível quem se mantém 
indiferentes às emoções alheias. 

 

A primeira definição é a mais abrangente e também a mais circular, mas 

aponta para o conjunto de sensações que o homem pode ter dentro da esfera das 

operações sensíveis. As outras três conceituações já partem do pressuposto de que 

a sensibilidade é uma capacidade, o que implica a consideração de uma condição 

natural do ser humano que o habilita a sentir e reagir, julgar e avaliar, compartilhar. 

As sensações podem provocar reações, avaliações e julgamentos tanto positivos 

como negativos. O que irá determinar a reação é o conjunto de elementos 

envolvidos no contexto. Por exemplo, uma tradução bíblica destinada à criança 

produziria uma reação positiva em situações em que se desenvolve um ensino 

bíblico destinado a essa faixa etária. Todavia, seu uso em um sermão poderia 

provocar constrangimento, produzindo, assim, uma reação negativa, pela avaliação 

e pelo julgamento do leitor. 

Em relação à tradução, essa sensibilidade pode ser facilmente identificada. 

Um texto traduzido pode tanto ser apreciado como rejeitado, em virtude das 

expectativas que o leitor apresenta em relação à tradução. Novamente, o que 

determinará a aceitação ou a não aceitação são as condições tanto de produção 

como de recepção do texto. Pensando, por exemplo, na Bíblia, objeto de estudo 

desta pesquisa, há ainda circunstâncias socioculturais envolvidas no contexto da 

tradução, que contribuem para a manifestação dessa sensibilidade. Como já foi dito, 

a Bíblia se configura, segundo Simms (1997), como um texto sensível.  

Em princípio, para Simms (1997, p. 3), “todos os textos são, pelo menos, 

potencialmente, sensíveis”25 , visto que a sensibilidade não se caracteriza como uma 

propriedade imanente ao texto. Ela é, na realidade, produto do contexto amplo em 

que a linguagem se circunscreve. Um texto traduzido é sensível por estar inserido 

em um determinado contexto que torna a tradução suscetível a objeções por vários 

motivos, como religião, política, etc. É o que ocorre com a tradução de textos 

sagrados. Gohn (2001, p. 149) afirma: 

 
Aplicando-se os critérios de Simms, diremos que os textos sagrados 
são sensíveis porque eles são passíveis de suscitar objeções por 

                                                 
25 […] all texts are at least potentially sensitive. 
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motivos ligados à religião. Há de se reconhecer, assim, que alguma 
coisa de peculiar existe em relação à sua tradução. O que se 
observa com esse tipo de textos é que, diferentemente do que pode 
ocorrer com a maioria de outros tipos de texto, há um grande 
envolvimento emocional por parte dos usuários e reações 
extremadas por parte dos ouvintes/leitores podem ser esperadas e 
têm acontecido na história da tradução, se pensarmos, por exemplo, 
nos tradutores da Bíblia que perderam a vida por terem vertido dessa 
ou daquela forma o texto sagrado.  
 

Como diz o autor, os textos sagrados revelam-se como sensíveis na medida 

em que demonstram um envolvimento afetivo por parte daqueles que os veneram. A 

própria religião cristã, por exemplo, é pautada pela Bíblia. Todavia, boa parte de 

seus leitores somente pode acessá-la por meio da tradução: 

  

Assim, se, por um lado, tem-se, na Bíblia, um objeto quase que 
‘intocável’, que não pode ser burlado ou defraudado, por outro, 
verifica-se a tradução como uma ferramenta que ‘toca’ essa 
modalidade de texto e, por assim fazê-lo, sujeita-se à total 
sacralização ou à total desmoralização (LOPES, 2008, p. 34). 

 

A questão da sensibilidade, à luz das propostas de Simms (1997), pode ser 

avaliada a partir das concepções funcionalistas de Halliday (1973; 1978) e Dik 

(1981; 1997). 

 

 

2.2.2   A sensibilidade como elemento identificador do processo interacional 

em traduções do livro sagrado  

  

 

Entendendo-se a sensibilidade como uma questão contextual, torna-se 

possível, então, avaliá-la como elemento identificador do processo interacional a 

partir das propostas funcionalistas apresentadas. Ao retomar as reflexões de 

Halliday (1973; 1978) sobre contexto de situação, pode-se dizer que a linguagem 

usada na tradução bíblica, na situação específica em que é avaliada, se configura 

como aquilo que Halliday denomina registro (HALLIDAY, 1973; 1978). Hatim e 

Mason (1990), teóricos que aplicam a análise funcionalista à tarefa da tradução, 

acrescentam que a identificação de um texto em um determinado registro é parte 

essencial da elaboração do discurso. Isso requer do leitor a reconstrução do 
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contexto por meio de uma análise do que ocorre (campo), de quem participa 

(relação) e do meio usado para transmitir a mensagem (modo). Convém, agora, 

resumir, em termos gerais, como se configura o registro religioso e como as 

características do contexto de situação exercem influência na consideração do texto 

sagrado como texto sensível.  

O contexto específico da religião é, pois, o campo (HALLIDAY, 1973; 1978), a 

situação em que se circunscreve a linguagem. Como textos sensíveis, livros como a 

Bíblia constituem, na própria cultura, a expressão do sagrado. Em outras palavras, 

são textos vistos como revelação divina entregue ao homem. Como afirma Silva 

(2004, p. 67), “pode tornar-se sagrado qualquer objeto, lugar, tempo, pessoa, enfim, 

algo que possa adquirir um significado especial, passar a ser outra coisa, sem deixar 

de ser o que era”. O valor sagrado atribuído ao objeto produz naquele que o 

reverencia sentimentos tanto de temor como de fascinação. Como identificou Otto 

(1992, p. 38), trata-se do misterium tremendum et fascinans. Seja qual for a religião, 

o livro que a rege se tornará, diante de seus seguidores, um objeto sagrado que 

deve ser reverenciado com zelo e temor: “o mero pensamento de que um texto 

possa ser inspirado por Deus, e possua, portanto, caráter sagrado, determina um 

tipo de interpretação muito diferente do que se poderia aplicar a uma obra profana” 

(BARRERA, 1999, p. 155). No cristianismo, a Bíblia é aceita inquestionavelmente 

como voz divina. Há até mesmo passagens bíblicas que parecem ressaltar ainda 

mais essa sacralização, como, por exemplo, um versículo bastante usado por 

teólogos como argumento em prol da doutrina da inspiração: “Toda a Escritura26 é 

divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para 

instruir em justiça” (2 Timóteo 4.16, grifo nosso).  Por isso, a tradução é vista como 

reprodução da fala divina, o que leva muitos tradutores bíblicos ao cuidado de 

reproduzir literalmente o texto-fonte, julgando ter passado, assim, uma postura de 

lealdade ao original (HATIM; MASON, 1990).  

A relação (HALLIDAY, 1973; 1978) instaurada na tradução de livros sagrados 

pode ser definida em um jogo de faces: a) Deus — leitor; b) tradutor — receptor. No 

primeiro caso, o autor do texto, para o receptor do texto sagrado, não é humano, é 

divino. Portanto, nesse caso, o homem, desconhecendo a natureza do sagrado, é 

levado a aceitar passivamente o conteúdo estabelecido como verdade e 
                                                 
26  O termo Escritura, no contexto bíblico, faz menção aos livros do Antigo Testamento, contudo, na 
defesa da doutrina da inspiração, é usado em referência aos dois testamentos. 
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considerado como voz divina. É justamente essa questão do sagrado como algo 

misterioso, e ao mesmo tempo fascinante, que faz que o receptor reverencie o texto 

e o aceite tal como foi escrito.  

Não se pode também deixar de destacar a importância da proposta de Dik 

(1981; 1997) na avaliação dessa relação (HALLIDAY, 1973; 1978). Há informações 

pragmáticas constituídas pela religião e pelos dogmas, que determinam o 

julgamento e a avaliação que o leitor faz do texto sagrado.  Assim, no segundo caso, 

o receptor pode questionar as escolhas do tradutor tendo em vista os pressupostos 

religiosos que tem em mente. O tradutor torna-se, portanto, um mediador que deve 

expressar, com precisão, o conteúdo revelado pela divindade. Isso, na verdade, 

chega a constituir um duplicador no esquema da interação verbal:  

 

Se admitirmos que o significado é algo negociado entre produtores e 
receptores de textos, a consequência é que o tradutor, na qualidade 
de usuário especial do texto, intervém no processo de negociação 
para transmiti-lo através de fronteiras linguísticas e culturais27 
(HATIM; MASON, 1990, p. 33).  

 

Todavia, é na categoria hallidayana modo (HALLIDAY, 1973; 1978) que se 

pode delinear como o homem reproduz a realidade e os papéis que ele ocupa na 

interação. Um texto partilhado ao longo do tempo por uma comunidade confere-lhe 

traços comuns de linguagem, o que pode ser identificado até mesmo no 

partilhamento do léxico e em suas escolhas. Há, portanto, conhecimentos mútuos 

obtidos da comunidade de recepção sensível. Como aponta Marcuschi (2007, p. 

117): “Seguramente, os conhecimentos mútuos serão maiores se formos da mesma 

comunidade e partilharmos certas normas sociais ou uma série de outros aspectos 

culturais”. Como o texto sagrado manifesta um discurso de religião partilhado por 

comunidades, até mesmo as que têm crenças distintas, pode-se pensar, como 

Crystal (1992, p. 147), que “o tipo de linguagem que uma comunidade discursiva usa 

para a expressão de suas crenças religiosas em ocasiões públicas é, 

frequentemente, uma das variedades mais distintivas que ela possui”28.  

                                                 
27 If we accept that meaning is something that is negotiated between producers and receivers of texts, 
it follows that the translator, as a special kind of text user, intervenes in this process of negotiation, to 
relay it across linguistic and cultural boundaries. 
28 The kind of language a speech community uses for the expression of its religious beliefs on public 
occasions is usually one of the most distinctive varieties it possesses. 
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Há marcas linguísticas específicas do discurso religioso que podem ser 

observadas em traduções bíblicas, marcas que revelam a relação entre linguagem e 

contexto e que podem ser analisadas não apenas no campo das ideias (ou seja, no 

conteúdo doutrinário) mas também na forma, ou seja, nas escolhas linguísticas 

feitas por tradutores em versões de textos sagrados. 

Neste primeiro capítulo, portanto, observou-se a relação entre interação e 

sensibilidade à luz das propostas funcionalistas. As concepções de Halliday (1973; 

1978; 2004) e Dik (1981; 1997) foram privilegiadas, tendo em vista sua relevância 

nas discussões sobre o processo interacional da linguagem, embora o diálogo com 

outros autores funcionalistas tenha sido mantido. Os estudos realizados até aqui 

tornaram possível a identificação da relação entre linguagem (com suas 

metafunções ideacional, interpessoal e textua) e contexto (com seus componentes 

campo, relação e modo). Nessa perspectiva funcional, pôde-se refletir sobre o 

contexto em que se circunscreve a tradução bíblica, objeto desta pesquisa, e sobre 

a sensibilidade presente na receptividade dessas traduções. A sensibilidade na 

tradução bíblica pode ser um elemento sinalizador da constituição de um texto de 

tipo particular, que, há séculos, tem sido descrito como livro sagrado. Convém, 

agora, discutir como ocorre a relação entre interação e gênero no contexto sagrado, 

e como essa relação pode ser vista na configuração e na identificação da Bíblia 

como um texto sensível. 
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3   INTERAÇÃO E GÊNERO 

 

 

No capítulo anterior, observou-se que o gênero é um elemento atrelado ao 

contexto de cultura. Portanto, na relação entre linguagem e contexto, o gênero se 

constitui como um elemento importante no estudo do papel exercido pela linguagem 

na interação, além de ser atualmente objeto de discussões diversas. Como afirma 

Castilho (2010, p. 677), o gênero “é uma forma codificada historicamente por uma 

determinada cultura, visando à comunicação entre seus membros”. Sua estreita 

ligação com a cultura e com a história torna possível que o homem use tais formas 

para interagir em sociedade. Por esse motivo, não se pode limitá-los, visto que são 

entidades dinâmicas, históricas, sociais, situadas, comunicativas, recorrentes, 

orientadas para fins específicos e ligadas a determinadas comunidades discursivas 

e domínios discursivos (MARCUSCHI, 2008). O gênero dá forma ao universo 

representado, na medida em que seleciona estruturas típicas de um determinado 

contexto de situação. Em outras palavras, ele carrega marcas sociocomunicativas 

que permitem distinguir a finalidade de uso da linguagem.  

 Para entender-se a relação entre interação e gênero, pretende-se, neste 

capítulo: 1. expor a relação da perspectiva clássica, de Platão e Aristóteles, com as 

perspectivas modernas de estudo de gêneros, tendo em vista que se trata de uma 

perspectiva revisitada (NEVES, 2006b); 2. discutir aspectos relevantes nas 

perspectivas funcionalistas (EGGINS, 2004; MARTIN; ROSE, 2008; DIK, 1997; 

NEVES, 2006b), sociorretóricas (SWALES, 1990) e sociointeracionistas (BAKHTIN, 

2003) sobre gêneros discursivos as quais sirvam de base para que se possa 

compreender a relação da Bíblia vista como uma mensagem em que se verificam 

diversos autores, que escreveram em épocas e lugares distintos e se valeram de 

diversos gêneros, mas também um único autor de uma única Palavra — a Palavra 

de Deus; 3. analisar a configuração dos gêneros e das sequências tipológicas no 

livro sagrado, observando as implicações do sagrado no contexto de cultura e na 

composição dos gêneros, o entrelaçamento de gêneros e sequências tipológicas na 

composição da Bíblia, e a formação de um registro. Entende-se que a observação 

desses elementos contribui para a compreensão da relação existente entre interação 

e gênero na composição e na identificação da Bíblia como um texto sensível. 
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3.1   OS GÊNEROS DISCURSIVOS NO CONTEXTO ATUAL: UMA PERSPECTIVA 

REVISITADA 

 

 

 No contexto atual, a discussão sobre gêneros tem recebido especial atenção, 

e muitos teóricos têm focalizado suas pesquisas nesse campo, que, de fato, é 

bastante amplo, e pode ser observado sob diversas perspectivas. Embora, nas 

pesquisas modernas, haja um interesse acentuado no estudo dos gêneros, não se 

pode desconhecer que esse aspecto da linguagem e da cultura já fora discutido há 

séculos na tradição clássica. É claro que as perspectivas do passado e da 

atualidade apresentam enfoques distintos, o que é natural, tendo em vista os 

universos histórico-sociais distintos em que se enquadra o estudo dos gêneros. Há 

uma tradição clássica em que se fundamentam os primeiros passos tomados pelo 

homem na discussão sobre o assunto. Essas primeiras iniciativas de identificação do 

gênero no uso da linguagem a que temos acesso são relevantes, pois já apontam 

para a concepção da linguagem como interação. Nesse sentido, como propõe Neves 

(2006b, p. 55), o estudo dos gêneros não pode ser visto como algo restrito à 

atualidade, pois trata-se de uma perspectiva que foi revisitada, que deve ser 

analisada e observada como produto das vivências do homem: 

 

Como nos ensina a própria Linguística, a problemática da 
classificação em gêneros existe desde que o homem fala, e, tendo 
consciência de que fala, fala de sua fala. Só que, como também nos 
ensina a própria Linguística, essa consciência tem de variar com a 
inserção histórico-social das línguas que se falam e dos discursos 
que a diversidade de conjunturas histórico-sociais instaura. 
 

 Nesse enfoque, Neves (2006b) compara as perspectivas aristotélica e 

moderna sobre gêneros, apresentando-as não como excludentes, mas como 

complementares. A autora acrescenta que, no estudo linguístico, é preciso buscar as 

constantes entre os dois modos de ver a questão, que são capazes de revelar que 

“o homem sempre entendeu o que é a linguagem, sempre se empenhou em refletir 

sobre ela” (NEVES, 2006b, p. 55). Em outras palavras, as discussões de Aristóteles 

e de tantos outros escritores que o sucederam são importantes para se 

compreender como se desenvolveu o pensamento em relação aos gêneros. 
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 Neves (2006b) contrasta três pontos básicos e importantes na consideração 

dos gêneros em ambas as perspectivas: o foco, o fazer e a busca. No pensamento 

clássico de Aristóteles, falar de gêneros era: 1. pôr foco no uso da linguagem como 

instrumento de dizer bem; 2. fazer arte e filosofia; 3. buscar os fins últimos atentando 

para os meios. Tudo isso estava intrinsecamente ligado à arte poética e à retórica. 

Já na perspectiva linguística moderna, falar de gêneros é: 1. pôr foco na interação 

pela linguagem; 2. fazer ciência; 3. buscar os aspectos do exercício da linguagem. 

Em ambas as situações, os gêneros são o objeto de reflexão, os enfoques é que se 

distinguem, o que é natural, tendo em vista as circunstâncias históricas, sociais e 

culturais. 

 Assim, a observação das diferentes propostas nesta pesquisa tem o objetivo 

de verificar em que medida a reflexão do homem sobre gêneros — tanto no passado 

como no presente — deixa transparecer o aspecto interacional da linguagem e como 

as considerações das duas perspectivas contribuem para identificação do livro 

sagrado como um texto sensível. 

 

 

3.1.1   Perspectiva clássica 

 

 

 Em suas obras, Platão e Aristóteles apresentam as primeiras reflexões sobre 

a classificação dos gêneros, o que torna evidente tanto a identificação da existência 

de textos com traços específicos como a busca por defini-los. Há muito tempo os 

homens reconhecem a existência de formas específicas que se caracterizam por 

marcas singulares e que tornam possível uma classificação. Em A república de 

Platão, o diálogo de Sócrates com Adimanto deixa claro que, na poesia e na prosa, 

há três gêneros de narrativas:  

 

Uma, inteiramente imitativa, que, como tu dizes, é adequada à 
tragédia e à comédia; outra, de narração pelo próprio poeta, 
encontrada principalmente nos ditirambos; e, finalmente, uma 
terceira, formada da combinação das duas precedentes, utilizada na 
epopeia e em muitos outros gêneros (A república, livro III, p. 84). 
 

 O critério distintivo entre os gêneros pode ser visto na forma como o texto é 

produzido, se é uma imitação ou não, ou se é a combinação dos dois casos. Note-se 
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que, embora haja a classificação específica dos gêneros tragédia, comédia, 

ditirambo e epopeia, a discussão reconhece a existência de “muitos outros gêneros”. 

Daí se pode avaliar que, desde a época clássica, o homem já admitia a presença de 

diversos gêneros, que estavam vinculados à capacidade humana de narrar.  

 Aristóteles não apenas descreve os gêneros citados por Platão como 

“espécies de poesia” (ROJO, 2008) como também põe sob consideração outros, os 

quais classifica como gêneros retóricos.  

 Em Arte poética, Aristóteles declara que a poesia tem origem na tendência 

humana à imitação. É o ato de imitar que produz a arte. Os diversos meios pelos 

quais se produz poesia configuram formas específicas, que, por sua vez, distinguem 

os gêneros. Ao longo da obra, Aristóteles privilegia a tragédia, a comédia e a 

epopeia como gêneros, distinguindo-as de acordo com os meios, os objetos e a 

maneira como ocorre a imitação (ARISTÓTELES, Arte poética, cap. 1, p. 239). A 

preocupação principal do autor em relação aos gêneros poéticos dirige-se à 

descrição das diferenças de estilo na composição dos gêneros. Verifica-se, então, 

que, em Arte poética, há uma valorização da mensagem produzida. Segundo os 

critérios de Halliday (1978; 1989; 2004), pode-se dizer que, na concepção de 

Aristóteles em relação aos gêneros da poesia, valorizam-se o conteúdo ideacional, o 

ambiente e o modo como se desenvolve o gênero, não havendo uma preocupação 

especial com o ouvinte no processo de interação. Isso já não ocorre em Arte 

retórica, em que o ouvinte tem um papel fundamental na identificação do gênero.  

 Segundo Aristóteles (Arte retórica, Livro I, cap.1, p. 31), a finalidade da 

retórica “não consiste em persuadir, mas em discernir os meios de persuadir”. Para 

que o objetivo seja alcançado, o ouvinte torna-se o foco principal, e os gêneros são 

discernidos de acordo com os espectadores, visto que “cada auditório reclama um 

discurso de diferente natureza” (NEVES, 2006b, p. 62). No caso dos gêneros da 

retórica, valoriza-se, então, o aspecto interpessoal da linguagem, a interação, o que 

toca de perto as propostas funcionalistas:  

 

No campo da retórica, o ponto de partida tem de ser estabelecido na 
noção de que o ‘dizer bem’, visando à persuasão, necessariamente 
implica foco no auditório, a grande constante nas lições da Retórica 
(e — avancemos — uma constante nas lições modernas da análise 
do discurso, da linguística do texto e das propostas funcionalistas de 
consideração da linguagem) (NEVES, 2006b, p. 61). 
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 Aristóteles (Arte retórica, Livro I, cap.1, p. 31) afirma que “o fim do discurso é 

o ouvinte”. Este pode ser tanto um espectador como um juiz. O último grupo (juiz) se 

subdivide em dois: o dos que têm a habilidade de decidir sobre o passado (por 

exemplo, o juiz) e o dos que têm a habilidade de decidir sobre o futuro (por exemplo, 

o membro da assembleia). O outro grupo, o do espectador, apenas se pronuncia 

sobre a oratória. 

 Desses três públicos resultam os três gêneros de discursos oratórios: o 

deliberativo, o judiciário e o demonstrativo (ou epidíctico) (Arte retórica, Livro I, 

cap.1, p. 31). No gênero deliberativo, cabe ao ouvinte a função de aconselhar ou 

desaconselhar sobre fatos futuros; no judiciário, a função do ouvinte é acusar ou 

defender, com vista nos fatos que já aconteceram; e no demonstrativo, espera-se 

que o ouvinte elogie ou censure fatos presentes. O que se pode notar é que o 

ouvinte/interlocutor ocupa papel central na configuração do gênero, determinando o 

enfoque adotado em cada um dos tipos propostos por Aristóteles.  

 Nas obras clássicas, então, é possível verificar os primeiros passos na 

trajetória das discussões sobre gêneros. Há o reconhecimento da existência de 

traços distintos que configuram um determinado gênero, além de já se notar a figura 

do interlocutor na identificação de determinados tipos de gêneros, como os retóricos. 

Essas reflexões sinalizam o enfoque adotado nas perspectivas linguísticas atuais 

sobre o assunto: a interação pela linguagem (NEVES, 2006b). Por isso, as três 

perspectivas que serão apresentadas na discussão sobre gêneros são de base 

interacionista. 

 

 

3.1.2    Perspectivas modernas 

 

 

 De acordo com Marcuschi (2008, p. 149), o grande interesse pelo estudo dos 

gêneros tem tornado esse tipo de análise uma tarefa multidisciplinar, visto que 

“engloba uma análise do texto e do discurso e uma descrição da língua e visão da 

sociedade, e ainda tenta responder a questões de natureza sociocultural no uso da 

língua de maneira geral”. Essa conscientização do entrelaçamento entre linguagem 

e sociedade resulta na compreensão de que não apenas textos literários têm de ser 

analisados na descrição linguística dos gêneros, mas também textos não literários, 
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como cartas, entrevistas, resenhas, etc. De acordo com Marcuschi (2008), textos 

produzidos na vida diária, ou seja, em situações de uso da linguagem também são 

gêneros.  

 É a partir desse entendimento que as perspectivas linguísticas atuais 

convergem para a observação da constituição dos gêneros como produto da cultura, 

analisando todo e qualquer tipo de texto na situação em que ocorrem. A partir dessa 

concepção, serão verificadas nesta pesquisa: 1. na perspectiva funcionalista, as 

relações entre gênero/contexto de cultura e registro/contexto de situação; 2. na 

perspectiva sociorretórica, a concepção de comunidade discursiva e sua influência 

na identificação do gênero; 3. na perspectiva sociointeracionista, o papel dos 

gêneros no processo comunicativo. Em todas as perspectivas de pensamento, os 

gêneros são avaliados em sua relação com o contexto sociocultural que os abriga. 

 

 

3.1.2.1    Perspectiva funcionalista: relação entre gênero, registro e linguagem 

 

 

 De acordo com Eggins (2004), na perspectiva sistêmico-funcional, é preciso, 

sobretudo, ter em mente que os gêneros fazem parte de um contexto amplo, mais 

geral e abstrato do que o contexto de situação: o contexto de cultura. Este, de 

acordo com Halliday e Hasan (1989, p. 49), é “o pano de fundo ideológico e 

institucional que atribui significação ao texto e determina sua interpretação”29. 

Portanto, é ele que permite compreender o propósito e o significado dos fatos, e 

perceber como a linguagem se efetiva em textos. Como ressalta Neves (2006b, p. 

68), o texto “tanto é a realização de tipos de contexto (observo que aí entra o 

‘registro’) como é a colocação em cena daquilo que interessa aos membros de uma 

cultura em situações determinadas (observo que aí entra o ‘gênero’)”. Há, portanto, 

uma inter-relação significativa entre gênero e registro, mas o modo como isso ocorre 

é algo que pode ser avaliado de diferentes perspectivas.  

 Martin e Rose (2008, p. 10) entendem que “os padrões de organização social 

em uma cultura são realizados (‘manifestados/ simbolizados/ decodificados/ 

                                                 
29 [...] the institutional and ideological background that give value to the text and constrain its 
interpretation. 
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expressados’) como padrões de interação social em cada contexto de situação”30. 

Assim, o gênero se enquadra na cultura, em um contexto mais amplo, como bem 

definiu Eggins (2004), e não na situação em si. Ao contrário de Halliday (1978) que 

tratava o gênero como um elemento do modo, Martin e Rose (2008) o distinguem 

como um elemento pertencente à cultura. Assim, para os autores, cada gênero 

envolve uma configuração particular das variáveis campo, relação e modo, e a 

solução que encontraram para o tratamento foi descrever o gênero como um 

elemento adicional de análise, que se enquadraria externamente ao registro, como 

se pode verificar na seguinte figura proposta pelos autores (MARTIN; ROSE, 2008, 

p. 17): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1      O gênero como um elemento adicional de análise além do campo, da relação e do modo. 

 

  

 Vian e Lima-Lopes (2007, p. 35) também discutem a figura proposta por 

Martin e Rose (2008), ressaltando que o gênero, nessa perspectiva, “paira sobre as 

variáveis de registro e este, por sua vez, está em um nível superior ao da realização 

linguística”. Isso os leva à conclusão de que, no modelo de Martin e Rose — 

também retomado por Martin e Eggins (1997 apud VIAN; LIMA-LOPES, 2007) —, as 

                                                 
30 [...] patterns of social organisation in a culture are realised (‘manifested/ symbolised/ encoded/ 
expressed’) as patterns of social interaction in each context of situation. 

Gênero 

Modo 

Relação 

Textual 

     Ideacional 

Interpessoal 

Registro 
Campo 



 54 

variáveis de registro são pré-selecionadas pelo gênero. Este, então, seria o 

elemento determinador das escolhas feitas nos distintos contextos de situação.  

 House (2001) compara essa inter-relação entre gênero e registro, por 

analogia, com os planos de conteúdo e expressão, de Hjelmslev (2003), afirmando 

que o gênero é o plano de conteúdo do registro, e o registro é o plano de expressão 

do gênero. Os dois elementos se concretizam na linguagem, produzindo 

significados. É nessa associação dos gêneros com a linguagem como expressão de 

conteúdo que Hatim (1997, p. 31) os define como “formas convencionadas de 

linguagem em uso, cada uma com suas próprias funções e objetivos”31, e ainda 

acrescenta que essas estruturas genéricas são ideacionais em sua origem, ou seja, 

servem à expressão do pensamento. O gênero, portanto, reproduz um conteúdo 

específico, um conteúdo ideológico e institucional próprio do contexto de cultura, que 

se efetiva em diferentes situações, valendo-se de padrões textuais recorrentes e 

contextuais, como afirmam Motta-Roth e Heberle (2007, p. 17): 

 

Na relação funcional entre linguagem e contexto de situação, cada 
gênero corresponde a padrões textuais recorrentes (o uso que se 
faz da linguagem para atingir certos objetivos comunicativos) e 
contextuais (a situação de experiência humana com o qual 
determinado registro de linguagem é comumente associado). 
 

 Na afirmação acima, dois padrões recorrentes são destacados: o textual e o 

contextual. Novamente se observa a relação entre linguagem e contexto na 

produção do discurso. Dik (1997) considera um evento discursivo como um evento 

social e interpessoal em que estão implicados: os participantes e suas relações 

mútuas; os direitos e deveres de cada um deles, tanto em relação à interação como 

em relação ao conteúdo; o tempo e o lugar.  Nessa interação discursiva, há diversos 

tipos, que são, segundo Dik (1997), os gêneros discursivos. O autor propõe alguns 

fatores para classificação dos gêneros (1997, p. 417): 

 

(1) meio: discurso falado vs. escrito; 
(2) participação: monólogo, diálogo, polílogo; 
(3) relação entre participantes: direta (face a face), semi-indireta (por 
exemplo, por meio de telefone, rádio, televisão), indireta (como no 
caso da escrita e da leitura de texto escrito); 
(4) formalidade: grau de institucionalização do evento discursivo, 
grau de formalidade do estilo de interação;  

                                                 
31 [...] conventionalized forms of language in use, each with its own functions and goals. 
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(5) propósito da comunicação, por exemplo: narrativo, 
argumentativo, didático, estético.32 
 

 Não se pode deixar de notar a ligação que tais fatores têm com os 

componentes do contexto de situação: o campo está relacionado aos fatores 4 e 5; a 

relação, aos fatores 2 e 3; e o modo, ao fator 1. Cada um deles direciona as 

escolhas feitas no discurso, o que leva à identificação da potencialidade que os 

gêneros têm na determinação dessas escolhas, tanto no nível macroestrutural como 

no nível microestrutural (DIK, 1997). Marcuschi (2008, p. 156) ressalta que: 

 

[...] os gêneros têm uma identidade e eles são entidades poderosas 
que, na produção textual, nos condicionam a escolhas que não 
podem ser totalmente livres nem aleatórias, seja sob o ponto de 
vista do léxico, grau de formalidade ou natureza dos temas. 
 

Em relação à Bíblia, objeto de estudo desta pesquisa, a compreensão da 

relação entre gênero, registro e linguagem é fundamental para que se possa 

entender a funcionalidade de sua mensagem. O sagrado como um elemento da 

cultura imprime suas marcas no texto na medida em que o registro e todos os 

gêneros que compõem a Bíblia têm alguma marca de sacralidade. Parábolas, 

cartas, profecias,  poesias, provérbios, cânticos, todas essas estruturas apresentam 

elementos que distinguem os textos como sagrado. O texto-fonte da Bíblia em si já 

apresenta no conteúdo a identidade específica de um grupo, e as traduções, como 

se verá na análise, também resguardam em suas escolhas a manutenção do 

sagrado, seja pelo distanciamento na conservação de uma linguagem erudita, seja 

pela tentativa de aproximação no uso de uma linguagem mais cotidiana. A questão 

da escolha na tradução bíblica é um fator significativo na análise, visto que não só 

as escolhas feitas pelos autores dos livros que compõem a Bíblia foram 

                                                 
32    (i) Medium: spoken vs. written discourse; 

(ii) Participation: monologue, dialogue, polylogue; 
(iii) Participant relation: direct (face-to-face), semi-indirect (e.g. through telephone, radio, 
television), indirect (as in the case of writing and reading a written text); 
(iv) Formality: degree of institutionalization of the discourse event, degree of formality of 
interaction style; 
(v) Communicative purpose, for example: narrative, argumentative, didactic, aesthetic. 

* Há aqui um entrecruzamento entre elementos. O primeiro fator, o meio, refere-se ao fato de o 
falante escolher o discurso falado ou escrito para reproduzir seus conteúdos, o que também se 
observa no terceiro fator. Contudo, neste último caso, o que está em questão é a relação entre os 
participantes do discurso em um meio e em outro. Em textos escritos, por exemplo, há uma relação 
indireta entre os participantes, que se distingue da relação face a face. 
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determinadas pelo contexto sagrado em que ela se circunscreve, como também as 

escolhas dos tradutores são condicionadas pela tradição linguística que há muito 

tempo tem sido preservada no discurso religioso. 

Dentro da perspectiva funcionalista, portanto, os gêneros ocupam um papel 

essencial na interação: “Onde quer que a linguagem seja usada para alcançar um 

propósito culturalmente reconhecido e culturalmente  estabelecido, ali 

encontraremos um gênero”33 (EGGINS, 2004, p. 47). Em suas diversas 

configurações, os gêneros servem como elementos identificadores da cultura, da 

história e da sociedade, por isso são avaliados em um nível superior ao da situação. 

O estudo dos gêneros avoca, sobretudo, um fazer linguístico, no qual se pode 

verificar como o homem se vale de estruturas por ele mesmo criadas para atingir o 

maior objetivo da linguagem: a comunicação. A efetividade das pesquisas nessa 

área, portanto, só pode ocorrer em situações reais de uso. Este é um princípio do 

funcionalismo: estudar interações autênticas e completas, de forma a observar como 

as pessoas “usam a língua para alcançar objetivos culturalmente motivados” (VIAN; 

LIMA-LOPES, 2007, p. 31).  

 

 

3.1.2.2   Perspectiva sociorretórica: o gênero e a concepção de comunidade 

discursiva 

 

 

 De base interacionista, a perspectiva sociorretórica de estudo dos gêneros 

proposta por Swales (1990) enfoca aspectos significativos para a compreensão dos 

gêneros. Na formação de seu pensamento sobre o assunto, o autor recorreu a 

alguns campos de estudo como: folclore, literatura, linguística e retórica. No campo 

da linguística, Swales (1990) teve como base principal a linguística sistêmico-

funcional, o que o fez valorizar a ideia de que o texto “deve ser visto em seu 

contexto e não pode ser completamente entendido e interpretado apenas por meio 

de uma análise de elementos linguísticos” (HEMAIS; BIASI-RODRIGUES, 2005, p. 

109). Após observar como cada uma das áreas expunha sua conceituação de 

gêneros, Swales (1990, p. 58) apresentou a seguinte definição:   
                                                 
33 Wherever language is being used to achieve a culturally recognized and culturally established 
purpose, there we will find genre. 
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Um gênero compreende uma classe de eventos comunicativos, 
cujos modelos compartilham os mesmos propósitos comunicativos. 
Esses propósitos são reconhecidos pelos membros mais 
experientes da comunidade discursiva de origem e, por aí, 
constituem a razão do gênero. Essa razão delineia a estrutura 
esquemática do discurso e influencia e restringe as escolhas de 
conteúdo e estilo. [...] Além do propósito, os exemplares de um 
gênero exibem vários padrões de similaridade em termos de 
estrutura, estilo, conteúdo e público receptor. Se todas as grandes 
expectativas de probabilidade forem realizadas, o exemplar será 
visto como prototípico pelos membros da comunidade discursiva de 
origem. Os nomes de gêneros herdados e produzidos por 
comunidades discursivas e importados por outras comunidades 
constituem uma comunicação etnográfica valiosa34. 
 

 Cinco características de análise de gêneros são explicitadas nessa definição: 

1. a delimitação a uma classe de eventos comunicativos; 2. o compartilhamento de 

propósitos comunicativos; 3. a presença de uma razão subjacente; 4. a identificação 

de protótipos; 5. a nomeação dos gêneros pela comunidade discursiva. A proposta 

de Swales (1990) põe sob consideração a concepção de gênero com base na 

funcionalidade do uso da língua, e pode-se perceber que, como os funcionalistas, o 

autor concebe em sua definição a relação entre linguagem e contexto. Pensando 

nos critérios funcionalistas, é possível dizer que as três primeiras características 

remetem à linguagem como representação de conteúdos (função ideacional, 

HALLIDAY, 2004) e salientam a natureza das práticas sociais (campo, HALLIDAY; 

HASAN, 1989). A quarta característica identifica-se com o aspecto textual (função 

textual, HALLIDAY, 2004), e nela se pode notar a existência de protótipos que 

apresentam um modo de construção reconhecível pelo grupo (modo, HALLIDAY; 

HASAN, 1989). A quinta característica diz respeito à linguagem como instrumento de 

interação social (função interpessoal, HALLIDAY, 2004), visto que destaca o papel 

das comunidades discursivas no reconhecimento dos gêneros (relação, HALLIDAY; 

HASAN, 1989). 

                                                 
34 A genre comprises a class of communicative events, the members of which share some set of 
communicative purposes. These purposes are recognized by the expert members of the parent 
discourse community, and thereby constitute the rationale for the genre. This rationale shapes the 
schematic structure of the discourse and influences and constrains choice of content and style. […] In 
addition to purpose, exemplars of a genre exhibit various patterns of similarity in terms of structure, 
style, content and intended audience. If all high probability expectations are realized, the exemplar will 
be viewed as prototypical by the parent discourse community. The genre names inherited and 
produced by discourse communities and imported by others constitute valuable ethnographic 
communication. 
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 A influência das comunidades discursivas na produção do discurso avoca o 

aspecto interacional da linguagem. De acordo com Biasi-Rodrigues, Hemais e 

Araújo (2009, p. 23), Swales (1990) entende que as comunidades discursivas são                

“verdadeiras redes sociorretóricas que atuam em torno de um conjunto de objetivos 

comuns, e os seus membros detêm uma familiaridade com gêneros particulares que 

lhes permite usá-los em causas comunicativas”. Por esse motivo, o conceito de 

comunidade discursiva está atrelado à noção de gêneros, que seriam formas usadas 

pelos membros do grupo para expressar sua identidade. Como fez com a 

conceituação de gênero, Swales (1990) propõe, para a noção de comunidade 

discursiva, seis características que auxiliam na identificação dela — e que serão 

fundamentais para a observação da comunidade discursiva em que a Bíblia é usada. 

Para o autor, então, uma comunidade discursiva: 

1. tem um amplo conjunto de objetivos públicos comuns; 

2. tem mecanismos de intercomunicação entre seus membros; 

3. usa os mecanismos de comunicação para promover a troca de 

informações; 

4. possui e utiliza um ou mais gêneros para alcançar seus objetivos; 

5. compreende um léxico específico; 

6. é composta de membros experientes, com grande conhecimento do 

discurso, e novatos, que ainda terão de apreender conteúdos e formas 

usados pelo grupo. 

 Considerando o contexto em que se enquadra a Bíblia, Konings (2009, p. 

118) afirma: “A Bíblia é o livro da comunidade e só se abre para quem tem a devida 

iniciação na comunidade”. A princípio, o que se pode observar nessa afirmação é a 

consciência de que a Bíblia pertence a uma comunidade. Há um grupo de pessoas 

que possui objetivos comuns, mecanismos de interação e usos específicos da 

língua. Além disso, essa comunidade mantém uma identificação especial em 

relação à Bíblia. No contexto cristão, esta não será vista como um mero livro, mas 

assumirá um valor sagrado, além de instrucional. Konings (2009) também 

acrescenta a necessidade de haver um conhecimento do universo em que a 

comunidade esteja inserida, pois só assim o novato poderá entender o papel da 

Bíblia na comunidade. Isso é interação, pois um mesmo objeto, a Bíblia, assume 

para um cristão um valor inestimável, mas, para um ateu, por exemplo, torna-se 

apenas um livro.  
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3.1.2.3    Perspectiva   sociointeracionista:  o  papel  dos  gêneros no processo 

comunicativo 

 

 

Outra concepção sobre gêneros, também de base interacionista, pode ser 

vista na proposta de Bakhtin (2003). Atualmente, no estudo dos gêneros, tem-se 

dado muita atenção aos escritos desse autor (2003). Para esta pesquisa, o que se 

torna relevante é o fato de o autor também considerar em sua proposta a interação 

no estudo do gênero. 

Com base na concepção da linguagem como uma atividade interacional, 

Bakhtin (2003) propõe uma discussão sobre o papel dos gêneros discursivos no 

processo comunicativo. Para o autor, os gêneros, descritos como “tipos 

relativamente estáveis de enunciados” (BAKHTIN, 2003, p. 262), instauram-se em 

situações de interação e são selecionados pelo falante de acordo com o contexto em 

que se inserem. O uso de um determinado gênero ocorre, portanto, no âmbito social, 

e é produto de escolhas circunscritas pela própria situação concreta de 

comunicação, pelo campo específico do discurso e por critérios temáticos.  

Além disso, Bakhtin (2003) descreve os gêneros tomando como base três 

elementos significativos em sua composição: o conteúdo temático (domínio de 

sentido de que se ocupa o gênero), o estilo (seleção de elementos linguísticos em 

função da imagem do interlocutor) e a construção composicional (modo de 

organização do texto). Cada um desses elementos é determinado pela situação 

comunicativa na qual o discurso se insere.35  

 A partir dessa composição, Bakhtin (2003) estabelece dois grupos de 

gêneros: primários que se constituem na comunicação discursiva imediata, no 

âmbito da ideologia do cotidiano (conversa de salão, conversa sobre temas 

cotidianos ou estéticos, carta, diário íntimo, bilhete, relato cotidiano, etc.); 

secundários que surgem nas condições de comunicação cultural mais complexas, 

no âmbito das ideologias formalizadas e especializadas (romance, editorial, tese, 

palestra, anúncio, livro didático, etc.). Rodrigues (2005, p. 169) entende que, para 

                                                 
35 Considerando-se a proposta de Halliday (1973; 1978; 2004) em Bakhtin, pode-se dizer que os três 
elementos se relacionam com os componentes de situação — campo, relação e modo — e com as 
metafunções — ideacional, interpessoal e textual —, respectivamente, haja vista que pressupõem, de 
forma semelhante, a representação de conteúdos, a relação entre os participantes do discurso e a 
organização da linguagem. 
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Bakhtin (2003), a unidade de fundamento dessa diferenciação é histórica, assentada 

na concepção socioideológica da linguagem, tendo como critério de agrupamento a 

diferenciação estabelecida entre as ideologias do cotidiano e as ideologias 

estabilizadas e formalizadas. Em estudos do português falado no Brasil já se tem 

ressaltado que essa distinção não só se aplica aos gêneros, como também se aplica 

aos textos. A distinção entre textos escritos e falados se situa ao longo de um 

contínuo tipológico, que vai da escrita formal à conversação espontânea, coloquial:  

 

O que se verifica, na verdade, é que existem textos escritos que se 
situam no contínuo, mais próximos ao polo da fala conversacional 
(bilhetes, cartas familiares [...]), ao passo que existem textos falados 
que mais se aproximam do polo da escrita formal (conferências, 
entrevistas profissionais [...]) (KOCH, 2006, p. 44). 
 

Outro ponto importante na teoria de Bakhtin (2003) é o entendimento de que o 

processo comunicativo só se concretiza na medida em que ocorre uma 

compreensão ativamente responsiva do ouvinte: 

 

[...] o ouvinte, ao perceber e compreender o significado (linguístico) 
do discurso, ocupa simultaneamente em relação a ele uma ativa 
posição responsiva: concorda ou discorda dele (total ou 
parcialmente), completa-o, aplica-o, prepara-se para usá-lo, etc.; 
essa posição responsiva do ouvinte se forma ao longo de todo o 
processo de audição e compreensão desde o seu início, às vezes 
literalmente a partir da primeira palavra do falante. Toda 
compreensão da fala viva, do enunciado vivo é de natureza 
ativamente responsiva. 
 

A compreensão é essencial na interação. Como se viu, Dik (1997) fala a 

respeito dessa necessidade de o falante ter em vista, na interação verbal, a 

modificação de crenças, suposições, opiniões e/ou sentimentos do interlocutor. 

Dessa forma, palavras e orações destituídas de um fazer discursivo real e concreto, 

determinado pelo gênero, não possibilitam essa resposta ativa:  

 

A oração enquanto unidade da língua é desprovida da capacidade 
de determinar imediata e ativamente a posição responsiva do 
falante. Só depois de tornar-se um enunciado pleno, uma oração 
particular adquire essa capacidade (BAKHTIN, 2003, p. 278).  
 

Assim, somente pelo estudo do enunciado como unidade da comunicação 

discursiva é possível analisar a língua em seu uso real, na interação. Na medida em 
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que se privilegia o enunciado, o estudo dos gêneros torna-se evidente, tendo em 

vista o fato de que possibilita um entendimento amplo da língua e de seu 

funcionamento.  Como afirma Fiorin (2008, p. 69): “Fala-se e escreve-se sempre por 

gêneros e, portanto, aprender a falar e a escrever é, antes de mais nada, aprender 

gêneros”. Por isso, considerou-se fundamental, nesta pesquisa, a observação de 

perpectivas linguísticas sobre gêneros para que se possa discutir a relação existente 

entre interação e gênero na composição e na identificação da Bíblia como um texto 

sensível.  

 

 

3.2    O LIVRO SAGRADO E SUA RELAÇÃO COM OS GÊNEROS 

 

 

 As discussões até aqui realizadas identificam o gênero como um elemento da 

cultura que se concretiza na língua, e o seu uso sempre é impulsionado por 

objetivos específicos de uma comunidade. Como afirma Marcuschi (2008, p. 154): 

“Quando dominamos um gênero textual, não dominamos uma forma linguística e sim 

uma forma de realizar linguisticamente objetivos específicos em situações sociais 

particulares”.  Nesse sentido, este estudo propõe estabelecer uma discussão sobre 

a relação existente entre interação e gênero na composição e na identificação da 

Bíblia como um texto sensível. Para isso, é preciso avaliar o papel da Bíblia em seu 

contexto de cultura (sagrado) e de situação (cristianismo). 

 No processo interacional instaurado entre autor/autores e receptores da 

Bíblia, há que se considerar duas relações: 1. Deus como autor de sua Palavra, e o 

homem em diferentes épocas, lugares e contextos como receptor dessa Palavra; 2. 

os autores da Bíblia e os receptores diretos a quem foram destinados os livros. 

Nessa relação dupla, os leitores possuem um olhar diferenciado em relação à Bíblia 

em que se pode verificar a distinção entre Palavra divina e palavras humanas. No 

primeiro caso, o livro sagrado não se restringe a um tempo, um espaço ou uma 

cultura. Seus leitores entendem que o mesmo valor e a mesma autoridade que a 

Escritura teve no passado ela tem no presente. Deus é o grande autor de toda a 

Bíblia. No segundo caso, põe-se sob consideração a participação humana na 

produção dessa Palavra divina. Há, portanto, um conteúdo sagrado, que procede da 

divindade, e é transmitido por homens por meio do uso da linguagem.    



 62 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2       Relações no processo de interação da Bíblia. 

 

 É inquestionável que a Bíblia tem uma relação com seu contexto histórico 

específico, e que, no estudo da Bíblia, um estudioso mais crítico sempre levará em 

conta esse fator na interpretação dos textos bíblicos. Contudo, por ser a Bíblia a 

Palavra de Deus, ela assume um caráter atemporal, em que o que foi dito no 

passado assume um valor presente, as advertências e experiências registradas nas 

Escrituras são entendidas como ensinamentos para o presente. Deus falou a sua 

Palavra, e esta foi escrita com recursos linguísticos humanos. Para que se possa 

entender melhor essa relação entre autoria divina e autoria humana na configuração 

da Bíblia, serão verificados os seguintes aspectos: formação, unicidade, inspiração, 

propósito comunicativo e valorização da Bíblia na comunidade discursiva. A 

discussão desses aspectos específicos aponta para a configuração da Bíblia, e 

também de outros livros considerados sagrados, como um texto sensível. 

 Os três primeiros aspectos — formação, unicidade e inspiração — estão 

entrelaçados. Ao propor a seleção de livros que pudessem ser considerados 

sagrados, os primeiros cristãos tinham como objetivo identificar os escritos que 

poderiam compor um único livro inspirado. No início do cristianismo, o Antigo 

Testamento já estava composto, e muitos escritores bíblicos já o consideravam em 

suas epístolas como escritura sagrada. Em contrapartida, a formação do Novo 

Testamento surgiu da necessidade de se apresentar à igreja uma lista de livros que 

realmente teriam sido inspirados. A formação de doutrinas contrárias ao evangelho, 

a circulação de literaturas pagã e herética, a existência de um cânon definido dos 

judeus, e a apresentação de um cânon por Marcião, que negava a veracidade do 

Antigo Testamento, foram fatores que desencadearam o processo de preparação de 
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uma lista de livros autorizados pela igreja. Sua composição se deu em diversas eras, 

e fatores histórico-sociais foram definitivos para que a Bíblia se prefigurasse em um 

só livro, em um cânon sagrado36: 

 

Se é importante a decisão final de uma autoridade religiosa sobre a 
lista de livros oficialmente reconhecidos, mais importante é o 
processo histórico pelo qual os livros vão adquirindo caráter sagrado 
e reconhecimento canônico. Este processo se estende por vários 
séculos e nele intervêm numerosos fatores de ordem literária, social 
e teológica (BARRERA, 1999, p. 179).   
 

 Desde o início do cristianismo, atribuíram-se autoridade e inspiração divinas 

ao corpo de livros selecionados para compor a Bíblia, como ressalta Kelly (1994, p. 

45): “É desnecessário dizer que os pais consideravam toda a Bíblia inspirada. Não 

era uma coleção de segmentos díspares, alguns de origem divina e outros de 

elaboração meramente humana”.  

O próprio termo Bíblia tinha, a princípio, o significado de “rolo” ou “livro”. O 

termo também era usado para designar livros de magia, fazer referência a uma carta 

de divórcio, e também para denominar livros sagrados. No entanto, com o passar do 

tempo, o termo passou a ser usado exclusivamente em referência à coleção de 

livros que compõem as Escrituras, bipartidas em Antigo Testamento e Novo 

Testamento:  

 

Este uso linguístico passou para a igreja cristã (2 Clem. 14.2) e cerca 
do início do século V foi estendido para incluir todo o conjunto de 
escritos canônicos, conforme agora os possuímos. A expressão ta 

biblia (τα βιβλια) passou para o vocabulário da igreja ocidental e, no 
século XIII, por aquilo que Westcott chama de “feliz solecismo”, o 
neutro plural veio a ser considerado um feminino singular, e, nesta 
forma, o termo passou para as línguas da Europa moderna. Esta 
mudança significante do plural para o singular refletiu o conceito 
crescente da Bíblia como uma só declaração de Deus, ao invés de 
uma multidão de vozes falando em nome dEle (ELWELL, 1993, v. 1, 
p. 172).  

 

 Dessa forma, como observamos, a Bíblia é um composto de livros, mas é 

vista em sua unicidade, como um só livro, cujo conteúdo “carrega a ideia de que 

todos os seus elementos, mesmo os mais materiais, revestem-se de caráter sacral” 

                                                 
36 De acordo com Bittencourt (1965), a  palavra cânon, a princípio, era usada com referência a uma 
vara ou régua, cuja funcionalidade era manter algo em linha reta, e até mesmo os clássicos gregos a 
usavam, com sentido figurado, designando regra, norma, padrão. 
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(BARRERA, 1999, p. 155). A Bíblia como um todo representa a revelação de Deus 

ao homem por meio de uma trajetória que começa explicando o início do mundo 

(Gênesis) e termina com a descrição do fim de todas as coisas (Apocalipse). Além 

disso, a Bíblia é vista como um livro inspirado. Mas pode-se perguntar o que se 

entende por inspiração e quais implicações essa doutrina tem em relação à Bíblia, e 

principalmente em relação à tradução. Erickson (1997, p. 67) propõe a seguinte 

definição:  

 
Por inspiração das Escrituras entendemos a influência sobrenatural 
do Espírito Santo sobre os autores das Escrituras, que converteu 
seus escritos em um registro preciso da revelação ou que faz com 
que seus escritos sejam realmente a Palavra de Deus. 
 

  A Bíblia pode ser vista simplesmente como um documento literário ou 

histórico, mas, para aqueles que professam a fé cristã, ela se torna a voz de Deus, 

ocupando papel central na religião. Em termos gerais, essa perspectiva é adotada 

por católicos e protestantes, a diferença é que estes consideram apenas a Bíblia 

como autoridade (sola Scriptura) e aqueles, além da Bíblia, atribuem valor à 

tradição37. Embora haja divergências quanto à forma como a Bíblia foi inspirada38, 

Olson (2004, p. 130) afirma que “o consenso da origem e da autoridade divina da 

Bíblia por sua inspiração inigualável continua unindo cristãos fiéis de muitas 

tradições e denominações”.  

 Além dos três aspectos — formação, unicidade e inspiração —, o propósito 

comunicativo da Bíblia também é um elemento importante. O livro sagrado 

representa a voz divina e a revelação de Deus para o povo. Sua finalidade é 

estabelecer contato entre o divino e o humano. Nesse sentido, não se questionam 

os propósitos que os escritores de cada livro tinham na época, mas o propósito 

comunicativo que hoje a coleção de livros que formam um todo assume frente ao 

seu público receptor. O leitor da Bíblia não a vê apenas como um livro histórico, seu 

conteúdo revelacional é aplicado ao presente. Pode-se dizer, então, que a Bíblia é 

                                                 
37 Conjunto de doutrinas essenciais ou dogmas não explicitamente consignados nos escritos 
sagrados, mas que, reconhecidos e aceitos por sua ortodoxia e autoridade, são, por vezes, usados 
na interpretação da Bíblia. 
38 Há várias teorias que visam a explicar como ocorreu o processo de inspiração. Dentre elas, alguns 
acreditam que, como o Alcorão, a Bíblia foi ditada por Deus, outros creem que Deus dava aos 
escritores um dom especial para a realização da tarefa, outros ainda acreditam que Deus direcionou 
os escritores aos pensamentos e conceitos que deveriam ter (ERICKSON, 1997). 
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um livro em trânsito, e se diferencia, por exemplo, de uma obra de Homero. A Ilíada 

é uma obra bastante antiga, no entanto o leitor a lê vislumbrando o caráter 

mitológico e histórico de um tempo, de uma era. A Bíblia, como mensagem divina, 

transita em todos os tempos e épocas. O leitor se identifica com as personagens, 

com as declarações, com as advertências, não como elementos transitórios, mas 

como verdades que servem ao homem no presente. Isso não significa que o leitor 

não tenha consciência da necessidade de estudar o contexto histórico-cultural da 

Bíblia para entendê-la. Essa consciência existe, contudo o leitor religioso não se 

limitará a estudar o texto pelo texto, mas buscará encontrar nele diretrizes para a 

vida. Assim, na interpretação da Bíblia, ao mesmo tempo que o leitor tem 

consciência da particularidade histórica das Escrituras, também vê, no conteúdo 

bíblico, um meio de comunicação com a divindade, como afirmam Fee e Stuart 

(1991, p. 17): 

 

Porque a Bíblia é a Palavra de Deus, tem relevância eterna; fala 
para toda humanidade em todas as eras e em todas as culturas. 
Porque é a Palavra de Deus, devemos escutar e obedecer. Mas 
porque Deus escolheu falar Sua Palavra através das palavras 
humanas na história, todo o livro na Bíblia também tem 
particularidade histórica; cada documento é condicionado pela 
linguagem, pela sua época e pela cultura em que originalmente foi 
escrito (e em alguns casos também pela história oral que teve antes 
de ser escrito). A interpretação da Bíblia é exigida pela “tensão” que 
existe entre sua relevância eterna e sua particularidade histórica.  
 

 No reconhecimento dessa tensão entre relevância eterna e particularidade 

histórica, que também está associada à doutrina da inspiração, a Bíblia constitui-se 

como um livro especial, que tem sido a base não apenas para leitura pessoal, mas 

para ensino em sermões, desenvolvimento doutrinário, composição de cânticos, etc. 

Nos livros sagrados, como a Bíblia, o homem religioso imprime sua marca no 

mundo: 

 
Ao final de um caminho muito longo, o homo religiosus começa a 
nos transmitir seu pensamento através de sinais e símbolos que nos 
esforçamos para decifrar. Esses sinais não demoram a se multiplicar 
graças às diversas escritas que inventou. Ele registrou nos livros 
sagrados seus mitos, suas orações, seus hinos, seus ritos. Seu 
rosto sai da sombra, sua figura aparece em plena luz, sua 
mensagem chega até nós com toda a clareza. O que ele nos diz no 
presente esclarece os sinais e símbolos precedentes. A unidade 
espiritual entre seu pensamento primitivo, percebido de modo 
fragmentário através dos documentos arqueológicos, e seu 
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pensamento atual, transmitido com clareza pelos seus textos 
sagrados, é evidente (RIES, 2008, p. 26). 
 

O homem religioso permanece em comunidades que preservam crenças e 

ritos. A valorização da Bíblia na comunidade discursiva é outro aspecto importante 

para que se possa identificar a Bíblia como um texto sensível. A Bíblia foi formada 

pela própria comunidade que decidiu escolher um livro que servisse de verdade, que 

fosse a Palavra de Deus para os homens. A Bíblia é o grande mecanismo de 

interação entre Deus e o homem (principal objetivo da comunidade discursiva — 

comunicar-se com o transcendente), e entre os homens. Sempre haverá, na 

comunidade discursiva, uma autoridade eclesiástica, como o Papa, autoridade 

máxima da igreja católica, bispos, pastores, entre outros. São pessoas que têm um 

conhecimento bíblico maior, que é partilhado com outros menos instruídos. Além 

disso, a comunidade discursiva possui uma linguagem religiosa específica, que, 

como afirma Crystal (1992), é produto de uma consciência linguística apreendida. As 

traduções exercem papel primordial na configuração dessa linguagem religiosa 

usada pelo grupo. 

 Formação, unicidade, inspiração, propósito comunicativo e comunidade 

discursiva são aspectos que permitem pensar a Bíblia como um texto sensível, visto 

que a ela se atribui um estatuto sagrado. No cristianismo, a função 

sociocomunicativa da Bíblia é reproduzir a mensagem divina. Além disso, há que 

pensar que todos esses aspectos que estão estritamente ligados ao processo de 

interação da Bíblia contribuem para a sua aceitação como fala divina, em que Deus 

é o grande autor. O livro sagrado se torna, então, uma mensagem única, assumindo 

uma função social específica. Nesse sentido, é possível pensar a Bíblia como um 

macrotexto, como a Palavra divina revelada — considerando-se seu aspecto 

composicional. Ao mesmo tempo, essa Palavra divina foi escrita por autores 

humanos que se valeram de formas humanas, de gêneros que seriam subunidades 

ou partes desse todo. Ao atribuir-se a função social de revelação divina a esse livro 

único (que abriga também diversos gêneros que estão a serviço de expressar o 

conteúdo sagrado em uma comunidade), os leitores nutrem a expectativa de que a 

tradução retransmita a mensagem tal como fora entregue aos homens. 

 Essas relações só podem ser entendidas, pondo-se sob consideração a 

intersecção entre gênero, registro e linguagem no processo interacional. Por isso, 
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para expor melhor esse pensamento, neste trabalho se adaptou o diagrama de 

Martin e Rose (2008), relacionando-o ao objeto desta pesquisa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Figura 3      Adaptação do diagrama de Martin e Rose (2008) ao objeto de estudo: Bíblia e suas 

traduções. 

 

 

 Na Bíblia, os gêneros, como parte de um contexto mais geral e abstrato, 

estão interligados ao contexto de cultura, que é fortemente marcado pelo sagrado. 

Isso significa dizer que todo o conteúdo reproduzido na língua carregará em si 

marcas de sacralidade. Em outras palavras, uma parábola sempre representará 

uma verdade relativa à relação entre Deus e o homem, as epístolas sempre 

discutirão aspectos ligados à mensagem divina, etc. No registro, que se limita ao 

contexto de situação específico, observar-se-ão efetivamente marcas identitárias 

tanto do cristianismo como um todo, como de cada segmento religioso. E a 

linguagem, por fim, é a responsável por reproduzir os conteúdos e as relações no 

processo comunicativo. A partir desse esquema proposto no diagrama, pretende-se 

avaliar a especificidade da Bíblia como texto sensível, observando: as implicações 

do sagrado na cultura e na composição dos gêneros bíblicos; o entrelaçamento de 

gêneros e sequências tipológicas na composição da Bíblia; a formação de um 

registro — a influência das traduções bíblicas na constituição de uma linguagem 

religiosa. 
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3.2.1   As implicações do sagrado na cultura e na composição dos gêneros 

bíblicos  

 

 

O sagrado é um elemento da cultura essencial à compreensão da construção 

da identidade de uma comunidade discursiva e da formação de uma linguagem 

religiosa, haja vista que sua presença demarcada no discurso pode ser vista na 

história e na sociedade. Como diz Eliade (1992), o sagrado existe porque se 

manifesta, seja em uma pedra, uma árvore, um livro, e até mesmo na encarnação de 

Deus em Jesus Cristo. Sua presença no mundo se caracteriza pela oposição ao 

profano: “O sagrado, aquilo que é ‘colocado à parte’, é definido e marcado como 

diferente em relação ao profano. Na verdade, o sagrado está em oposição ao 

profano, excluindo-o inteiramente” (WOODWARD, 2008, p. 41). Nessa oposição, o 

sagrado incita o homem a viver de um modo diferente e a guiar-se por padrões que 

julga divinos.  

Eliade (1992, p. 165) ainda acrescenta: “[...] o homem religioso assume um 

modo de existência específica no mundo, e, apesar do grande número de formas 

histórico-religiosas, este modo específico é sempre reconhecível”. Há três 

considerações a serem feitas a partir dessa afirmação. A primeira pode ser 

observada na distinção do homem, promovida pela caracterização deste como 

religioso. Essa menção já apresenta uma relação de diferenciação (religioso x não 

religioso), ao mesmo tempo que marca a identificação da presença de uma 

comunidade específica. A segunda consideração refere-se à concepção de que esse 

homem toma para si um modo de existência distinto dos demais, que pode ser visto 

na assimilação de posturas, crenças, opiniões, práticas e sentimentos diferenciados 

da coletividade. A terceira e última consideração envolve o reconhecimento da 

presença desse modo específico, que se manifesta independentemente da 

multiplicidade de formas que o caráter daquilo que é religioso possa assumir.   

Observe-se que, mesmo com a mudança da visão teocêntrica para a 

antropocêntrica no Renascimento, o sagrado continuou ocupando seu espaço 

histórico e social: “É um atributo da sociedade, e ousaria dizer, da natureza humana, 

se é que tal entidade existe, encontrar consolo e refúgio na religião” (CASTELLS, 

2008, p. 23). O homem religioso, ao relacionar-se com uma determinada postura 
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religiosa, aceita as práticas e os dogmas estabelecidos pela religião, assumindo, 

assim, posições próprias do grupo com o qual houve identificação.  

Fazendo uma análise específica do judaísmo, cristianismo e islamismo, Ries 

(2008, p. 67) chega à conclusão de que essas religiões, além de possuírem um 

único Deus, também pregam a santidade como exigência divina: 

 

Com a análise do sagrado na religião do Antigo Testamento, do 
Novo Testamento e do Islã estamos diante de dados novos. Deus é 
o único, o Transcendente, um Ser pessoal, que com sua 
onipotência, intervém na vida e na história de seus fiéis e de seu 
povo. Assim, Javé é o Deus pessoal que se insere na história: a 
hierofania dá lugar à teofania. É uma grande novidade. Deus é por 
essência santo e exige a santidade. É um Deus que não fala mais 
através dos oráculos, mas através de uma Revelação, através de 
uma Palavra viva e transformadora. É um Deus que exige a fé de 
seu fiel, uma experiência religiosa que implica a adesão pessoal e a 
interiorização do culto.  
 

O comportamento do homem religioso passa, então, a ser direcionado por 

regras, que foram registradas em uma “Palavra viva e transformadora”. Esta palavra, 

a Bíblia, torna-se um objeto sagrado, que, como tal, passa a ser reverenciado e 

seguido por uma grande comunidade discursiva de cristãos. Nesse contexto, o livro 

sagrado torna possível o estabelecimento da comunicação do céu com a terra. Por 

esse motivo, há sensibilidade (SIMMS, 1997) no contexto da tradução de livros 

sagrados, pois o envolvimento emocional do leitor é um fator evidente. Para os 

cristãos, a Bíblia é um livro de origem divina e o fundamento da religião cristã. 

Invocando-se novamente Eggins (2004, p. 47), pode-se dizer que o uso da 

linguagem, nesse caso, alcança um “propósito culturalmente reconhecido e 

culturalmente estabelecido” — estabelecer a comunicação entre Deus e o homem. 

 

 

3.2.2    O entrelaçamento de gêneros e sequências tipológicas na composição 

da Bíblia 

 

 

 Há na Bíblia uma família de gêneros ou subgêneros que contribuem para a 

configuração da mensagem divina. Assim, orações, homilias, parábolas, poesias, 

provérbios, cânticos, leis são gêneros encontrados na Bíblia e recorrentes quando 
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se trata de domínio religioso. Em cada um deles, observa-se a predominância de 

sequências tipológicas ou tipos textuais.  

Para discutir esse entrelaçamento de gêneros e sequências na composição 

da Bíblia, é preciso, a princípio, delimitar a diferença entre ambos. Marcuschi (2005, 

p. 22-23), com base em autores como Werlich (1973), Swales (1990), Adam (1992), 

Bronckart (1999),  propõe a seguinte diferenciação entre tipo textual e gênero: 

 

(a) Usamos a expressão tipo textual para designar uma espécie de 
sequência teoricamente definida pela natureza linguística de sua 
composição [aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações 
lógicas]. Em geral, os tipos textuais abrangem cerca de meia dúzia 
de categorias conhecidas como: narração, argumentação, 
exposição, descrição, injunção. 
(b) Usamos a expressão gênero textual como uma noção 
propositalmente vaga para referir os textos materializados que 
encontramos em nossa vida diária e que apresentam características 
sociocomunicativas definidas por conteúdos, propriedades 
funcionais, estilo e composição característica. Se os tipos textuais 
são apenas meia dúzia, os gêneros são inúmeros. Alguns exemplos 
de gêneros textuais seriam: telefonema, sermão, carta comercial... 
 

 Nessa definição de Marcuschi (2005), que é a correntemente aceita, o tipo 

textual se caracteriza pela natureza linguística da composição. Os diferentes tipos 

textuais abrangem as conhecidas categorias: narração, argumentação, 

exposição/explicação, descrição, injunção. Essas categorias são também chamadas 

de sequências tipológicas (MARCUSCHI, 2008), e a identificação delas no texto 

pode ser depreendida dos próprios fenômenos léxico-gramaticais da língua. Pode-

se dizer que os tipos textuais se enquadram no contexto de situação, visto que se 

referem ao modo (HALLIDAY, 1973; 1978; 2004) de construção do discurso, à 

organização textual. O gênero textual, por outro lado, como já foi dito, pertence à 

cultura, caracterizando-se como um conceito mais abstrato. Nele se observa a 

predominância de elementos como funções, propósitos, ações e conteúdos 

(MARCUSCHI, 2008), que possibilitam a configuração de inúmeros gêneros. Um 

mesmo gênero pode ter uma variedade de sequências que permitem avaliar como a 

língua se configura para produzir sentido. 

 O número de gêneros é ilimitado, mas os tipos textuais ou as sequências 

tipológicas se restringem, em termos gerais, às categorias já citadas: narração, 

argumentação, exposição, descrição, injunção (MARCUSCHI, 2008). Para melhor 
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compreendê-las, a seguir se recorre às definições propostas por Adam (1992) e 

reformuladas por Bronckart (1999). 

 A sequência narrativa ocupa boa parte da Bíblia. Livros como Gênesis, 

Êxodo, Josué, Juízes, Samuel, Reis, os Evangelhos, Atos, entre outros, são 

preponderantemente narrativos e registram a história do início do mundo e da 

nação de Israel, o dilúvio, a trajetória de Israel no Egito e sua libertação, a vinda de 

Cristo, a formação da Igreja, etc. Vários relatos reproduzem uma sequência 

narrativa, cuja organização é sustentada por um processo de intriga (BRONCKART, 

1999, p. 220): 

 

Esse processo consiste em selecionar e organizar os 
acontecimentos de modo a formar um todo, uma história ou ação 
completa, com início, meio e fim. Um todo acional dinâmico: a partir 
de um estado equilibrado, cria-se uma tensão, que desencadeia 
uma ou várias transformações, no fim das quais um novo estado de 
equilíbrio é obtido. 

  

Adam (1992) define a sequência narrativa  a partir de seis características: 

sucessão de eventos (delimitação de um evento em uma cadeia de outros eventos); 

unidade temática (preservação de um sujeito agente para que se preserve a 

unidade do texto); transformação de predicados (transformação das características 

das personagens); processo (necessidade de haver começo, meio e fim); intrigas 

(conjunto de causas que dão sustentabilidade aos fatos narrados); moral (reflexão 

sobre o fato narrado — nem todas as narrativas apresentam essa característica). 

 A sequência expositiva ou explicativa, muito comum nas epístolas da Bíblia, 

tem a finalidade de discorrer sobre a “constatação de um fenômeno incontestável” 

(BRONCKART, 1999, p. 228). Apresenta-se uma afirmação que não pode ser 

contestada, explicitando-se quais são as causas ou razões que a corroboram. 

Segundo Bronckart (1999), esse tipo de sequência se desenvolve em quatro fases: 

constatação inicial (introdução de um fenômeno incontestável); problematização 

(explicitação de questões: por quê? como?); resolução (introdução de informações 

que respondam aos questionamentos); conclusão-avaliação (reformulação e 

complementação da constatação inicial).  

  A sequência argumentativa, também muito comum nas epístolas, difere da 

expositiva, pois sua finalidade é “direcionar a atividade verbal para o convencimento 

do outro ou, mais especificamente, é a construção por um falante de um discurso 
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que visa a modificar a visão de outro sobre determinado objeto” (BONINI, 2005, p. 

221). Bronckart (1999) também propõe para a sequência argumentativa uma 

sucessão de quatro fases: premissas (proposição de uma constatação inicial); 

argumentos (apresentação de elementos que possam corroborar a conclusão 

provável); contra-argumentos (apresentação de argumentos contrários à proposta 

argumentativa); conclusão (composição da nova tese). Cada uma dessas fases 

contribuem para a organização textual, e na Bíblia há muitos textos argumentativos. 

Nas epístolas, por exemplo, Paulo e outros escritores, constantemente, tinham de 

expor argumentos que sustentassem as verdades doutrinárias que pregavam e 

combatessem as heresias e os ensinos errôneos. 

 De acordo com Bonini (2005), as sequências descritivas dificilmente serão 

predominantes, visto que, em geral, funcionam como parte da narração. Suas três 

fases principais, segundo Bronckart (1999): ancoragem (apresentação do tema-

título da descrição); aspectualização (enumeração dos diversos aspectos do tema-

título); relacionamento (assimilação dos elementos descritos a outros, por 

comparação ou metáfora). Embora seja difícil encontrar textos predominantemente 

descritivos, na Bíblia, há muitas sequências descritivas na literatura apocalíptica, 

quando, por exemplo, João retrata as visões que teve das últimas coisas.  

Adam (1992) considera as sequências injuntivas como descrições de ações, 

e, por esse motivo, não a inclui como um tipo textual. Todavia, a grande 

diferenciação que permite a consideração dessa sequência nesta pesquisa é que 

ela pressupõe uma ação do interlocutor. Espera-se que as informações descritas 

levem a uma atitude. Na Bíblia, esse tipo de sequência é muito comum, seja nas 

profecias, nos ditos de Jesus, nas advertências registradas nas epístolas. 

Algo que também é importante considerar quando se pensa o texto como 

uma sequência é o valor dos verbos na expressão da temporalidade, da 

aspectualidade e da modalidade. Como diz Bronckart (1999, p. 274): 

 
[...] enquanto a marcação da temporalidade e da aspectualidade 
usualmente se organiza em séries isotópicas de unidades que 
contribuem para a manutenção da coerência temática de um texto, 
a marcação das modalizações efetua-se por ocorrências mais 
locais de unidades, que contribuem para a manutenção de uma 
coerência de outra ordem, pragmática ou interativa.   
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Segundo Weinrich (1968), formas verbais são usadas ora no domínio do 

mundo narrado, ora no domínio do mundo comentado. Neste se espera que o 

leitor/ouvinte adote uma postura diante dos argumentos e das ideias que lhe são 

propostas. É o caso, por exemplo das sequências argumentativa, 

expositiva/explicativa. Naquele, por sua vez, não se espera que o leitor/ouvinte 

manifeste alguma reação, pelo contrário ele pode manter uma postura relaxada 

diante dos eventos que lhe são narrados. É o caso das sequências narrativa e 

descritiva. A seleção temporal/aspectual, que se dá na produção do discurso, 

específica em cada um dos domínios, é feita com a finalidade de atender ao 

propósito comunicativo do texto produzido. 

Assim, considera-se que a observação tanto dos gêneros e como dos tipos 

textuais na tradução bíblica permite identificar como as formas linguísticas são 

reproduzidas. O que se prioriza em uma tradução: a palavra ou o discurso? Na 

análise, pretende-se observar como os tradutores reproduzem o texto, tendo em 

vista a comunidade discursiva a que se destina e a linguagem por ela usada. 

 

 

3.2.3   A formação de um registro: a influência das traduções bíblicas na 

constituição de uma linguagem religiosa  

 

 

Como se viu no primeiro capítulo, é possível reconhecer um registro pelo uso 

que uma comunidade discursiva faz de uma seleção particular de palavras e 

estruturas em um determinado contexto de situação (HALLIDAY, 1978). O sagrado, 

como um elemento presente no contexto de cultura, influencia essa produção de 

palavras e estruturas nas situações em que se manifesta, muitas vezes adequando-

se ao contexto de situação específico. Isso significa que, ao mesmo tempo que  há 

semelhanças, há também divergências, que marcam a identidade de cada grupo. 

Cada religião específica resguardará um vocabulário religioso comum e específico 

para designar ritos, práticas e doutrinas da religião39: “o tipo de linguagem que uma 

comunidade discursiva usa para expressar crenças religiosas em ocasiões públicas 

                                                 
39 Por exemplo, o verbo abençoar é usado comumente por várias religiões ou seitas.  Já a palavra 
oferenda é constantemente usada nas religiões afro-brasileiras, e, no cristianismo, seu uso se 
restringe aos rituais judaicos feitos no passado. 
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é, com frequência, uma das variedades mais distintivas que ela possui”40 

(CRYSTAL, 1992, p. 147).  

No cristianismo, esse tipo de linguagem que a comunidade busca identificar 

foi formado, sobretudo, por traduções. Dificilmente, as pessoas têm acesso ao texto-

fonte nas línguas originais (hebraico, aramaico e grego), por isso a Bíblia é lida e 

traduzida na língua vernácula. Essa formação de estruturas e vocabulários próprios 

de um domínio discursivo advinda do uso de traduções torna-se responsável pela 

existência de uma “consciência linguística” (CRYSTAL, 1992). Durante muitos anos, 

uma determinada comunidade se habituou a ouvir e ler palavras e estruturas que 

automaticamente foram sendo assimiladas por ela. Isso pode ser bem ilustrado pelo 

grande número de frases bíblicas tradicionais como, por exemplo, “filho pródigo”, “o 

ósculo santo”, “a paixão de Cristo”, etc. Essa consciência traz implicações para a 

aceitação de uma tradução, haja vista que o receptor da Bíblia buscará encontrar no 

texto traduzido a reprodução de seu mundo significativo, como afirma Konings 

(2009, p. 114): 

 

A Bíblia não transmite seu espírito por si só. A comunidade que 
‘guarda’ (pratica) a fé quer guardar (conservar para praticar) o texto 
num sentido bem seu, e para perceber esse sentido é preciso 
comungar com o mundo significativo de cada comunidade. 
 

Refletir, portanto, sobre a linguagem da religião é pensar na língua em seu 

aspecto social, isto é, em sua relação com o contexto. Crystal (1992) admite, pelo 

menos, duas influências possíveis na escolha da forma linguística a ser usada na 

tradução. A primeira delas é a existência dos originais. No caso da Bíblia, é preciso 

levar em consideração o caráter sagrado que é atribuído ao texto-fonte (original) e a 

“necessidade” de que a tradução extraia o sentido primeiro, o que não ocorre 

necessariamente em outros discursos. A segunda influência apresentada pelo autor 

se instaura na busca popular pela adequação e compreensão da linguagem a ser 

usada. Mas isso envolve certa dificuldade, haja vista que, se por um lado existe a 

necessidade de evitar uma linguagem não compreensível, pelo outro uma variação 

da língua que seja muito coloquial seria criticada. Em outras palavras, o leitor requer 

que a tradução conserve o texto-fonte (original), mantendo, de algum modo, uma 

                                                 
40 The kind of language a speech community uses for the expression of its religious beliefs on public 
occasions is usually one of the most distinctive varieties it possesses. 
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certa erudição, e também requer que a linguagem do texto seja clara.  Para Crystal 

(1992), em termos de linguagem religiosa, é preciso encontrar um equilíbrio entre 

ambos os posicionamentos, apesar de reconhecer que a tendência atual, no caso de 

traduções de língua inglesa, segue em direção ao que denomina de “uso 

contemporâneo vigente”. Esse uso implicaria a redução do número de arcaísmos 

utilizados, a diminuição do uso de sentenças complexas e a paráfrase de termos 

teológicos: 

 
Por um lado, é preciso evitar uma linguagem muito intelectual, 
obscura ou ininteligível (e antigas traduções são criticadas por 
possuir de forma relevante uma proporção de arcaísmo, jargão 
teológico e construção complexa); por outro lado, uma variação do 
inglês que fosse muito coloquial seria igualmente anátema. É preciso 
um equilíbrio entre inteligibilidade, dignidade relativa e formalidade. 
Um equilíbrio entre o uso corrente e o obscuro, e isso não é fácil de 
alcançar41 (CRYSTAL, 1992, p. 150).  
 

Crystal (1992) fez um estudo do inglês religioso e observou a existência de 

três características importantes na configuração do registro religioso: o uso de 

arcaísmos (p. ex.: fariseu, denário, chocarrice, concupiscência), a conservação de 

um vocabulário teológico (p. ex.: regeneração, justificação, predestinação, eleição), 

a manutenção de um vocabulário de domínio tipicamente religioso, que não é 

arcaico e nem teológico (p. ex.: louvar, abençoar, adorar, dar graças). Esses três 

elementos são importantes, pois sugerem como o próprio sagrado não se deixa 

influenciar por mudanças. O uso de arcaísmos talvez não seja necessário nas 

traduções, contudo sua presença provoca no leitor um efeito de distanciamento. Do 

mesmo modo, o vocabulário criado pela tradição teológica permanece intacto, haja 

vista que o nome atribuído a doutrinas representam axiomas, que, na mente da 

maioria dos leitores religiosos, não podem de forma alguma ser modificados.  

 A formação de um registro no domínio religioso apresenta marcas distintivas 

na linguagem. Ao traduzir a Bíblia, o tradutor terá de ter em mente “uma forma de 

realizar linguisticamente objetivos específicos em situações sociais particulares” 

(MARCUSCHI, 2008, p. 154). Isso, para Marcuschi (2008), é dominar um gênero 

                                                 
41 On the hand, one needs to avoid too intellectual, obscure or unintelligible language (and older 
versions of liturgical language have been criticized for involving too high a proportion of archaism, 
theological jargon and complex construction); on the other hand, a variety of English which was too 
colloquial and informal […] would equally be anathema. One needs balance between intelligibility, 
pronounceability, relative dignity, and formality; a balance between the ordinary and the obscure; and 
this is not easy to achieve.  
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textual. Pensar a Bíblia como um texto sensível significa abrir caminhos para 

entender como os enfoques adotados nas traduções interagem com as 

comunidades discursivas. Não se trata apenas de traduzir, mas de atingir objetivos 

específicos. Se um leitor sensível (SIMMS, 1997) reage contra uma tradução bíblica, 

para ele o que foi produzido não é a Bíblia, e, nesse sentido, uma comunidade 

discursiva inteira pode rejeitar o texto. Ao mesmo tempo, é possível que esse texto 

alcance uma outra comunidade discursiva. Como afirma Konings (2009, p. 121): “É 

preciso ter claro a quem e a que finalidade a tradução se destina, para que a 

provocação da Palavra não seja impossibilitada por uma muralha linguística”.  

 A discussão da relação entre interação e gênero teve como objetivo avaliar 

como a Bíblia se constitui como um texto sensível, tendo em vista sua função 

sociocomunicativa. A aplicação dos conceitos tornou possível verificar as 

implicações do sagrado na cultura e na configuração da Bíblia como um texto 

sensível, o entrelaçamento de gêneros e sequências tipológicas na composição da 

Bíblia, e a formação e o reconhecimento de um registro próprio do domínio religioso. 

A relação entre interação e sensibilidade, e interação e gênero propostas nos 

capítulos anteriores contribuem na reflexão sobre o que orienta a tradução do livro 

sagrado: a forma ou o conteúdo, a mensagem ou o receptor? Isso é o que se 

pretende discutir no próximo capítulo. 
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4     INTERAÇÃO E TRADUÇÃO 

 

 

 Não se pode falar de interação na diversidade de versões bíblicas sem que se 

observe sua relação com a tradução, ou melhor, com o processo de tradução. 

House (2009, p. 11) afirma que “traduzir não é apenas um ato linguístico, é também 

uma prática cultural”42. Nessa atividade, há uma intersecção entre contextos 

distintos, que se aproximam, em certo sentido, por meio da linguagem, na medida 

em que o tradutor interpreta a mensagem e a reconstrói na produção de um texto 

que carrega marcas tanto da língua-alvo como da língua-fonte. Por isso, no presente 

capítulo, avalia-se, em termos gerais, o processo interacional da tradução, tendo em 

vista que se trata de um ato comunicativo que é visto sob diferentes perspectivas. 

Estas podem ser incisivas, dando-se maior valoração a um modelo em detrimento 

de outro (NIDA, 1964; 1982; DERRIDA, 1981; 1982), ou podem ser flexíveis, como 

as funcionalistas (HOUSE, 1997; 2001; 2009; HATIM; MASON, 1990; NORD, 2005; 

REISS; VERMEER, 1996), em que cada modelo de tradução se adapta ao contexto 

de situação de um determinado texto.  

A partir disso, então, discutir-se-á a prática da tradução bíblica, atentando 

para a proposta de Nida (1964; 1982), que tem influenciado muito as traduções 

bíblicas na atualidade, e para a configuração de tipos específicos de versões, 

propostos por Beekman e Callow (1992), no contexto da tradução bíblica. Além 

disso, acrescentar-se-á a esses tipos mais comuns um outro tipo de tradução, cujo 

enfoque se dá no plano de expressão (HJELMSLEV, 2003), como a versão de 

Eclesiastes proposta por Haroldo de Campos (2004). Embora muitos leitores 

sensíveis religiosos e conservadores tenham dificuldade em aceitar uma tradução 

que priorize a estética e não o conteúdo, há também leitores sensíveis que apreciam 

essas versões, pois atendem às suas expectativas.  

 

 

4.1   O PROCESSO INTERACIONAL NA TRADUÇÃO  

 

 

 A tradução é uma atividade linguística e interacional que tem sido praticada 

há séculos. O homem tem necessidade de acessar textos de outras línguas e 
                                                 
42 Translating is not only a linguistic act, it is also a cultural one. 
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culturas que lhe possam proporcionar informações que ele considera importantes. 

Há, portanto, na tradução, processos de interação que implicam uma relação 

dialógica, um olhar para o outro. Como afirmam Hatim e Mason (1990), cabe ao 

tradutor não apenas uma habilidade bilíngue, mas também uma visão bicultural na 

tarefa de estabelecer mediação entre culturas e ideologias de povos distintos. 

Traduzir é lidar com diferenças entre línguas, mas também entre contextos de 

cultura e de situação.  

Jakobson (2005, p. 65) designa como tradução interlingual esse tipo de 

tradução que “consiste na interpretação dos signos verbais por meio de alguma 

outra língua”. A definição clássica é um ponto de partida para pensar como esse 

processo de tradução se realiza e quais seriam as implicações dessa atividade 

linguística. É sabido que, pela própria arbitrariedade do signo linguístico 

(SAUSSURE, 2006), as línguas são, por natureza, diferentes, e nem sempre se 

consegue reproduzir em outra língua um determinado sentido. Por isso, a tradução 

também tem de ser descrita, analisada e observada em seu real funcionamento, na 

interação. Halliday, McIntosh e Stevens, (1964, p. 123) consideram a tradução como 

uma atividade em que: 

 

o tradutor observa um evento em uma língua, a língua-fonte, e 
representa um evento relacionado em outra língua. O resultado total 
é dois textos que se encontram em uma relação mútua: como se 
cada um fosse uma tradução do outro43.  
 

Nessa concepção, está implícito que o processo de tradução não se dá 

apenas como mera transposição de significados. Há um compartilhamento entre 

contextos, identidades e ideologias em uma relação de mutualidade entre textos. As 

seleções são feitas tendo em vista a gama de significados presentes em ambas as 

culturas. Assim, o estudo da tradução, em perspectiva funcionalista, torna possível 

“reconhecer a natureza da tradução enquanto uma operação textual entre línguas, 

contextos e culturas e localizá-la em ambientes multilíngues de construção de 

realidade(s)” (VASCONCELOS; PAGANO, 2005, p. 177). 

                                                 
43 [...] the translator observes an event ine one language, the source language, and performs a related 
event in another, the target language. But the total result is two texts which stand in mutual relation: 
each is as it were a translation of the other. 
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O entendimento da tradução como um processo de interação entre línguas, 

contextos e culturas implica considerá-la, sobretudo, como um processo 

comunicativo (HATIM; MASON, 1990). E é pelo fato de a tradução ter essa função 

comunicativa, que se pode notar, nela, a formação de diferentes enfoques, como, 

por exemplo, o literal e o livre. Muitas vezes, os enfoques são tratados como 

excludentes, contudo, na visão funcionalista, o uso de cada enfoque é flexível, 

dependendo da situação. Em outras palavras, há textos em que traduções literais 

podem ser a melhor opção e há textos em que traduções livres alcançam melhor os 

objetivos. Essas discussões serão propostas a seguir. 

 

 

4.1.1   A tradução como um processo comunicativo 

 

 

 Para Hatim e Mason (1997), todo uso que o homem faz da linguagem revela 

um conjunto de pressuposições intimamente ligadas a atitudes, crenças e sistemas 

de valores circunscritos no contexto em que se produz o discurso. Quando se traduz 

um texto, o que se pressupõe é comunicação de conteúdos, intersecção de culturas 

e negociação de significados. Não se pode, portanto, pensar a tradução como um 

produto estável, mas, sim, como um processo de escolhas resultantes de uma 

relação entre linguagem e contexto.  

Nesse processo comunicativo, o tradutor é quem estabelece a ponte entre o 

texto-fonte e o texto-alvo. De acordo com Hatim e Mason (1990, p. 4), o leitor ou 

receptor da tradução tem acesso apenas ao produto final, todavia este é resultado 

de um processo de escolhas motivadas em que “produtores de textos têm seus 

próprios objetivos comunicativos e selecionam itens lexicais e estruturas gramaticais 

para servir a esses objetivos”44. Essa concepção lembra o esquema de interação 

proposto por Dik (1997), em que o falante seleciona palavras e estruturas, 

objetivando que o interlocutor sofra alguma mudança à medida que interpreta o que 

lhe foi dito. Nesse sentido, não se pode esquecer que a tradução, como qualquer 

outro tipo de texto, implica o alcance de diferentes respostas do receptor: “Toda 

leitura de um texto é um ato único que não se repete, e um texto está destinado a 
                                                 
44 […] producers of texts have their own communicative aims and select lexical items and grammatical 
arrangement to serve those aims. 
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evocar diferentes respostas em diferentes receptores”45 (HATIM; MASON, 1990, p. 

4). 

Por isso, para Hatim e Mason (1990), na prática da tradução, a identificação 

do registro de um determinado texto (HALLIDAY, 1978; HALLIDAY; HASAN, 1989) é 

parte essencial na elaboração de uma tradução. E, para conhecer o registro, é 

preciso conhecer o contexto de situação da mensagem a ser retransmitida, por meio 

de uma análise do que ocorre (campo), de quem participa (relações) e do meio 

usado para transmitir a mensagem (modo).  

Há um processo comunicativo em que o objetivo da mensagem será 

alcançado mediante o conhecimento de como a linguagem é usada para produzir 

sentidos que atendam às expectativas do leitor (HALLIDAY, 1978; HALLIDAY; 

HASAN, 1989). O campo e a relação (HALLIDAY, 1978; HALLIDAY; HASAN, 1989) 

delimitam a mensagem, mas é o componente modo que organiza o discurso. Hoje 

em dia há diferentes enfoques de tradução, que se resumem na dicotomia literal 

versus livre. Muitas vezes, a questão gira em torno de determinar qual seria o 

modelo mais adequado — e, nesse caso, o original permanece ocupando o seu 

lugar — ou aceitar que o texto traduzido se torna outro texto (RODRIGUES, 2000). A 

tradução, como processo comunicativo, implica lidar com expectativas do receptor, o 

que retoma a relação entre interação e sensibilidade (SIMMS, 1997), discutida no 

primeiro capítulo. 

 

 

 

4.1.2   Diferentes concepções relativas à prática da tradução 

 

 

 

 A necessidade de discutir os diferentes enfoques tradutórios advém do 

próprio papel comunicativo que a tradução desempenha na sociedade. As 

tendências atuais no estudo da tradução não mais restringem sua prática à 

reprodução de forma e conteúdo da mensagem, o leitor também passa a assumir 

um papel significativo na escolha do modelo teórico (BARBOSA, 2004). É a 

existência de um texto original e a necessidade de manter o que se conhece por 
                                                 
45 Every reading of a text is a unique, unrepeatable act and a text is bound to evoke differing 
responses in different receivers. 
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equivalência que problematizam a prática da tradução e a posição que o tradutor 

ocupa em relação ao texto traduzido.  

Tanto na tradução literal como na livre a concepção de resgate do original 

sempre se faz presente. Isso porque, em ambos os casos, se acredita que a 

tradução reproduza o sentido ou a estrutura sintática do texto-fonte. De acordo com 

Rodrigues (2000, p. 202), nos estudos tradicionais no campo da tradução, sempre 

se considerou o pleno acesso à origem: 

 

Essa ilusão manifesta-se, na literatura sobre tradução, pelo próprio 
uso do termo “texto original” como sinônimo de “texto-fonte”. Os dois 
termos pressupõem a existência de uma fonte, ou origem, mais ou 
menos transparente que carregaria, em si, a plenitude de um sentido 
intencional. 
 
 

O estatuto do texto original como portador da “plenitude de um sentido” leva o 

leitor a manter expectativas em relação à tradução, e atribui ao tradutor à figura de 

um ser invisível (VENUTI, 1995). Esse conceito de invisibilidade proposto por Venuti 

(1995) trata justamente do papel que o tradutor ocupa diante da recepção da 

tradução. Quando esta se torna fluente, o que se valoriza não são as reflexões e 

escolhas feitas pelo tradutor, mas sim a aparência de que o texto reflete o 

significado essencial do original. O que sobressai, então, é a busca pela 

equivalência, uma concepção em que se considera que “a tradução deva reproduzir 

o texto de partida, ter o seu valor, pois seu uso remete à busca da unidade, da 

homogeneidade entre o texto traduzido e o texto original” (RODRIGUES, 2000, p. 

28). 

É nessa busca por discutir a posição que o original ocupa em relação à 

tradução que a teoria da desconstrução, proposta por Derrida (1981; 1982), assume 

papel significativo nos estudos da tradução. Dentre as principais discussões 

desconstrucionistas, verifica-se a hipótese de que o original depende da tradução 

para que possa sobreviver ao tempo e ao espaço. Os desconstrucionistas 

contrariam a concepção logocêntrica que coloca o texto-fonte como centro na 

tradução, pois entendem que “todo ‘original’, como os signos que o constituem, é 

também mediação e simulacro e, portanto, também ‘provisório’ e ‘secundário’” 

(ARROJO, 1992, p. 59). Essa concepção valoriza tanto a tradução como o papel do 
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tradutor, que deixa sua condição de invisível, passando a ocupar a função de outro 

autor (ARROJO, 1992). 

Derrida (1981) entende que a tradução revela a prática da diferença entre 

significado e significante. Para o autor, essa diferença nunca é pura, e do mesmo 

modo ocorre com a tradução. Por isso, ele sugere que a noção de tradução seja 

substituída pela de transformação: “uma transformação regulada de uma língua por 

outra, de um texto por outro”46, e ainda ressalta que  “jamais teremos [...] de lidar 

com algum ‘transporte’ de puros significados de uma língua para outra, ou dentro de 

uma mesma língua, que o instrumento significante deixaria virgem e intocada”47 

(DERRIDA, 1981, p. 19). 

Embora valorize o estatuto da tradução e o papel do tradutor, o 

desconstrucionismo nem sempre é bem visto em relação à tradução de 

determinados tipos de textos, como os textos sagrados, por exemplo. Neste último 

caso, há uma relação distinta entre o que se considera palavra humana e palavra 

divina. Esta, por si só, se reveste de perfeição e se distingue pelo seu caráter 

sagrado: “O que faz um texto sagrado é a crença de que ele expressa as intenções 

do Autor Original, de tal modo que o ‘autor do texto’, no sentido comum, é 

meramente um escriba, que transcreve uma Palavra mais original com a qual ele é 

inspirado”48 (SIMMS, 1997, p. 19). Nesse sentido, os leitores de livros sagrados, 

embora reconheçam as dificuldades linguísticas e contextuais presentes na tradução 

bíblica, esperam que o conteúdo sagrado seja reproduzido. Sempre haverá uma 

preocupação em resgatar o texto-fonte, seja em uma tradução mais literal, seja em 

uma tradução mais livre. Nesse sentido, propostas funcionalistas de estudo da 

tradução atenuam as fronteiras existentes nessa dicotomia, na medida em que 

entendem que cada tipo de tradução serve a um determinado propósito 

comunicativo. 

 

 

 

                                                 
46 […] a regulated transformation of one language by another, of one text by another. 
47 We will never have […] to do with some “transport” of pure signifies from one language to another, 
or within one and the same language, that the signifying instrument would leave a virgin untouched. 
48 […] what makes a text sacred is the belief that it expresses the intentions of the Original Author, so 
that the ‘author of the text’ in the commonly understood sense is merely a scribe, one who transcribes 
a more originary Word with which he is inspired. 
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4.1.3   Atenuando fronteiras: diversidade de versões para diferentes propósitos 

comunicativos  

 

 

 Dentre as diversas perspectivas de tradução propostas na atualidade, podem-

se identificar dois grupos de teorias consideradas funcionalistas. O primeiro se 

distingue por destacar em sua proposta a finalidade da tradução. Seus principais 

representantes são Vermeer (2000), Reiss e Vermeer (1996) e Nord (2005). O 

segundo se destaca por ter como base as discussões funcionalistas propostas por 

Halliday (1978; 2004). Os principais teóricos que defendem essa posição são Hatim 

(1997), Hatim e Mason (1990), e House (1997; 2001; 2009). De acordo com Gentzler 

(2009), o que diferencia a teoria da tradução funcionalista de outras teorias é a 

quebra da oposição entre literal e livre. Os funcionalistas, de qualquer um dos 

grupos, entendem que cada um dos tipos de tradução pode ser usado dependendo 

da situação e do propósito comunicativo na tradução.  

A esse propósito, que é o elemento primordial no processo de tradução, Reiss 

e Vermeer (1996) denominam skopos, palavra grega que significa “meta, alvo, 

função”. Na teoria do escopo, os autores entendem que o que há de mais relevante 

na tradução é identificar qual é o propósito, a fim de que o texto traduzido seja 

funcional na situação a que for submetido e adequado às pessoas a que é 

destinado. A tradução, nesse sentido, precisa atender às expectativas do público 

receptor, ao modo como ele espera receber o texto: “O fator decisivo aqui é o 

propósito, o escopo, da comunicação em uma determinada situação”49 (VERMEER, 

2000, p. 228). Por esse motivo, para esses teóricos, diferentes traduções servem a 

diferentes objetivos, não sendo excludentes, portanto, os enfoques (literal ou livre): 

 

Sem insistir na tradução perfeita como meta, ou em qualquer 
estratégia em particular, os funcionalistas, pragmáticos, só pedem 
que os tradutores se empenhem em obter soluções ótimas dentro 
das condições existentes e reais. Eles podem preferir ser fiéis ao 
espírito do texto-fonte ou podem escolher uma estratégia do tipo 
palavra por palavra, ou ainda podem acrescentar, deletar ou mudar 
informações como bem julgarem, dependendo das condições 
culturais e das necessidades do público/consumidor (GENTZLER, 
2009, p. 100). 

 
                                                 
49 The decisive factor here is the purpose, the skopos, of the communication in a given situation. 
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 House (1997; 2001; 2009) questiona a teoria do escopo justamente porque, 

em alguns momentos, dependendo do estabelecimento de um propósito, o texto-

fonte é reduzido a um valor secundário, tendo o tradutor total liberdade para aceitá-

lo, rejeitá-lo ou mudá-lo. Para House (2001, p. 131), a tradução, por sua própria 

natureza, se caracteriza por uma relação de dupla ligação: “qualquer tradução é 

simultaneamente ligada a seu texto-fonte e a pressuposições e condições que 

governam sua recepção no novo ambiente cultural e linguístico de chegada”50. O 

modelo de House (1997; 2001; 2009) é baseado principalmente na teoria sistêmico-

funcional de Halliday (1978; 2004), em que texto e contexto de situação são vistos 

como elementos fundamentais no processo de tradução de um texto. Por isso, a 

autora relaciona quatro elementos relevantes na análise da tradução: Função — 

Gênero — Registro — Linguagem/Texto. Cada um desses níveis é relevante e pode 

demarcar a diferença entre os tipos de tradução propostos por House (1997; 2001): 

tradução manifesta (overt translation) e tradução velada (covert translation).  

 Para a autora, a tradução manifesta ocorre quando se traduz um texto 

fortemente associado à comunidade e à cultura da língua-fonte. Contudo, essa 

ligação com a comunidade de origem não ofusca o potencial de interesse que o 

conteúdo expresso no texto tenha para a humanidade. Isso ocorre comumente com 

textos de caráter histórico, literário, com textos que, enfim, possuem um valor 

histórico-cultural relevante para a sociedade. A tradução desses tipos de textos 

conserva marcas culturais próprias do texto-fonte, e, assim, é visto na cultura 

receptora como um texto circunscrito em um tempo e espaço específicos: 

 

Como esse tipo de equivalência é alcançado através da 
equivalência nos níveis de Linguagem/Texto, Registro e Gênero, a 
estrutura original e o mundo do discurso são coativados de tal forma 
que os membros da cultura-alvo podem “escutar escondidos”, i.e., 
podem ser capazes de apreciar a função textual original, apesar da 
distância51 (HOUSE, 2001, p. 141).  
 

 

                                                 
50 [...] any translation is simultaneously bound to its source text and to the pressuppositions and the 
conditions governing its reception in the new target linguistic and cultural environment. 
51 As this type of equivalence is, however, achieved through equivalence at the levels of 
Language/Text, Register and Genre, the original´s frame and discourse world are co-ativated, such 
that members of the target culture may “eavesdrop”, i. e., be enabled to appreciate the original textual 
function, albeit at a distance. 
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 A tradução velada, por sua vez, ofusca sua condição de tradução, podendo 

ser vista como um original. Há preocupação em produzir um texto que se identifique 

e que se aproxime do leitor do texto-alvo. Nesse sentido, a tradução se apaga pela 

produção de um outro texto, que ganha forma e existência na nova situação a que 

foi submetido. Em outras palavras, o texto traduzido assume a mesma função do 

texto-fonte. Para House (1997), esse tipo de tradução é mais difícil de ser realizada, 

visto que o tradutor tem de ter em mente pressupostos culturais de comunidades 

distintas. É preciso que o tradutor use o que a autora chama de filtro cultural (cultural 

filter), isto é, visualizar o texto-fonte através da lente de um membro da cultura-alvo. 

House (2001) destaca que, quando o tradutor elabora a tradução filtrando o texto 

culturalmente, o original pode ser legitimamente manipulado nos níveis de 

Linguagem/Texto e Registro, e a equivalência, então, ocorreria nos níveis de Gênero 

e Função.  

 A escolha que o tradutor faz por produzir uma tradução manifesta ou velada 

pode tanto decorrer do próprio papel histórico que um texto desempenha 

socialmente quanto de um propósito arbitrariamente determinado por um cliente. 

Nesse sentido, House (2001) aponta que o critério de escolha também é subjetivo, 

pois há textos que podem ser traduzidos tanto de forma manifesta quanto velada, 

como é o caso da Bíblia. Para House (2001), a Bíblia pode ser considerada como 

uma coleção de livros históricos — e nesse caso a tradução manifesta seria mais 

adequada — ou como uma coleção de verdades humanas, de princípios universais 

que são diretamente relevantes para a humanidade — e nesse caso a tradução 

velada seria mais apropriada.  

 O que se destaca nessas teorias funcionalistas é que, em ambos os grupos, 

não há preocupação em eleger um tipo de tradução que seria o mais adequado. Os 

diversos enfoques tradutórios são apropriados a diferentes tipos de textos e leitores, 

e o fator determinante é, sobretudo, o contexto em que são produzidos. Para Hatim 

e Mason (1990, p. 6), o debate entre literal e livre é resolvido quando se observa o 

contexto em que a tradução ocorre: “O começo de uma solução para o problema 

dependerá — emprestando uma bem conhecida fórmula linguística — de: quem 

traduz o que, para quem, quando, onde, por que e em quais circunstâncias?”52. Hoje 

em dia, há uma variedade de traduções bíblicas portuguesas que visam a alcançar 
                                                 
52 The beginnings of a solution to the problem will depend, to borrow a well-known sociolinguistic 
formula, on: who is translating what, for whom, when, where, why and in what circumstances? 
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diferentes públicos e diferentes finalidades, como concluem Miller e Huber (2006, p. 

229): “A maioria dos especialistas no assunto entende que não existe só uma 

maneira correta de traduzir a Bíblia, mas que a maioria das traduções a que se tem 

acesso hoje em dia pode ser útil a diferentes grupos de leitores”. 

 

 

4.2   A PRÁTICA DA TRADUÇÃO BÍBLICA 

 

 

A tradução bíblica, à parte de períodos específicos, sempre foi recebida como 

uma prática aceitável no cristianismo. Como ressaltam Delisle e Woodsworth (1998), 

mais do que qualquer outra religião, a religião cristã aceitou com entusiasmo a 

tradução como um meio de propagação dos escritos sagrados. Como o objetivo era 

propagar o evangelho, a língua não poderia ser um impedimento à realização da 

tarefa. A tradução, portanto, passou a ocupar um papel fundamental na 

acessibilidade dos escritos considerados sagrados: 

 

O Cristianismo propagou-se nas margens limites do Império 
Romano-bizantino, graças a um esforço ingente na tradução da 
Bíblia (AT53 e NT54) para as línguas destes povos. O cristianismo foi 
classificado por isso como “fenômeno da tradução”: muitos logia de 
Jesus e relatos dos evangelhos, assim como numerosas passagens 
do NT escritas em grego, deixam transparecer o texto original 
aramaico (ou hebraico) que traduzem, bem como todo o mundo de 
ideias e de imagens de caráter semítico. O cristianismo formou-se e 
propagou-se através de um contínuo esforço de criação e tradução 
de termos e conceitos novos (BARRERA, 1999, p. 150).  
 

De fato, a tradução no contexto cristão sempre foi um processo natural 

contínuo, pois as palavras de Jesus, originariamente ditas em aramaico ou hebraico, 

tinham de ser retransmitidas em grego nos Evangelhos. Daí o Cristianismo 

fundamentar-se em uma criação constante de “termos e conceitos novos”. O objetivo 

primordial era transmitir a mensagem em um processo tanto intralingual como 

interlingual (JAKOBSON, 2005). Traduzir era parte, então, da tarefa para qual os 

primeiros cristãos foram designados.  

                                                 
53 Lê-se Antigo Testamento. 
54 Lê-se Novo Testamento. 
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No princípio, não havia um volume de traduções tão elevado quanto na 

atualidade, mas os primeiros focos já se manifestavam. O Antigo Testamento era 

lido na tradução grega, a Septuaginta, visto que a língua grega era de alcance 

universal e de fácil acesso na época. Trechos do Novo Testamento foram traduzidos 

para o síriaco e o latim, mas, dentre as traduções desse período, destaca-se a 

tradução de São Jerônimo (c. 331 — 420 d. C.), o patrono dos tradutores. Ele 

traduziu a Bíblia cristã para o latim, a chamada Vulgata, a qual, durante séculos, foi 

considerada como versão oficial e autêntica pela Igreja Católica Romana no Concílio 

de Trento (1546).  

No entanto, houve momentos na história do catolicismo em que a tradução foi 

desestimulada e até mesmo proibida oficialmente, especialmente durante a 

Contrarreforma (DELISLE; WOODSWORTH, 1998). O latim passou a ser a língua 

usada na igreja, tanto na leitura bíblica, quanto nos rituais, e, de certa forma, a 

tradução deixou de ser praticada, sendo coibida pela religião. No entanto, 

descontentes com diversas práticas exercidas na igreja, alguns líderes religiosos 

começaram a reagir contra essas circunstâncias. Foi o momento da Reforma, 

quando um dos principais objetivos era possibilitar o acesso de todos às Escrituras, 

e o meio para isso era a tradução. Vários tradutores poderiam ser citados aqui, mas 

o exemplo de Lutero se destaca por sua própria influência na Reforma Protestante. 

Um das primeiras iniciativas de Lutero foi traduzir a Bíblia para o alemão, tornando-a 

acessível a todos. Na tradução de Lutero, já se verifica uma preocupação com o 

receptor da mensagem, pois ele desejava “dar à sua Bíblia a linguagem do alemão 

coloquial, a língua da mãe dentro de casa, das crianças na rua, do homem comum 

no mercado” (RENNER, 1989 apud DELISLE; WOODSWORTH, 1998, p. 183).  

A partir de então, a Bíblia passou a ser traduzida para outras línguas 

vernáculas, e, no século XIX, houve grande aumento na produção das traduções 

bíblicas (DELISLE; WOODSWORTH, 1998, p. 187): “Durante o século XIX, um total 

de quinhentas línguas e dialetos receberam as Escrituras pela primeira vez, 

chegando ao total de 571 idiomas no fim do século”. Ainda hoje prossegue a busca 

pela propagação da mensagem, e muitas traduções continuam surgindo. Todas 

buscam, de alguma forma, apresentar o texto bíblico com suas especificidades, 

atendendo a propósitos que consideram relevantes. Todavia, a relação entre 

linguagem e contexto da tradução bíblica já discutida até aqui impõe ao tradutor uma 
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tarefa não só linguística, mas cultural, de reconhecimento do distanciamento 

temporal e espacial entre o texto, o autor e a época em que a Bíblia foi escrita:  

 

O texto bíblico arrasta o peso e a riqueza de significado em seus 
mais ínfimos detalhes, que qualquer outra tradução não pode 
oferecer mais do que alguns dos muitos aspectos que o trabalho 
filológico, histórico e teológico descobrem no texto (BARRERA, 
1999, p. 153).  
 

Identificam-se, então, dificuldades em retransmitir as especificidades 

presentes no texto bíblico. Na tentativa de resolver esse problema, o tradutor (ou 

tradutores) opta por manter na tradução bíblica um compromisso ora com o 

conteúdo, ora com o receptor. Se há um comprometimento maior com a mensagem, 

a tendência é produzir uma tradução mais literal, mais apegada às estruturas do 

texto-fonte. Em contrapartida, se a busca é por uma tradução que se torne mais 

clara e mais acessível para o receptor, funcionando como um texto original, uma 

tradução livre será priorizada. Como afirma Barrera (1999, p. 152):  

 

A qualidade literal ou livre de uma tradução dependia do caráter 
sagrado do livro e do público leitor destinatário. Se na tradução 
predominasse o respeito à sacralidade do texto, a versão teria um 
caráter mais literal, como um decalque fiel da forma do texto original. 
Se a tradução fosse destinada preferencialmente para tribunais de 
justiça, ensinamento em academias ou difusão proselitista da 
religião, o caráter da tradução tenderia a ser mais livre, mais próxima 
à linguagem e à sensibilidade literária e religiosa do leitor.  
 
 

 O tradutor ou diretor de uma equipe de tradutores tem de optar por um 

enfoque antes de iniciar o processo de tradução. E essa é, como se viu, a grande 

discussão de diversos teóricos que analisam o processo tradutório. Em relação à 

tradução bíblica, Nida (1964), Nida e Taber (1982) e sua teoria da tradução 

destacam-se pela influência que exerceram e ainda exercem na escolha do enfoque 

tradutório adotado na produção de versões da Bíblia. Por esse motivo, convém 

explicitar sua teoria para que sirva de base na identificação dos enfoques tradutórios 

adotados nas versões analisadas.  
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4.2.1   A influência dos conceitos de correspondência formal e equivalência 

dinâmica na tradução bíblica 

 

 

Para discutir seu modelo teórico de tradução, Nida e Taber (1982) 

pressupõem a existência de dois focos em que uma tradução se fundamenta: o 

antigo e o novo foco. O antigo foco diz respeito à centralização da mensagem, ou 

seja, nele, a preocupação primordial do tradutor incide na interpretação de signos 

verbais de uma determinada língua do mesmo modo como são encontrados na 

língua-fonte. Há, então, sobretudo, uma preocupação em reproduzir jogos de 

palavras, rimas, paralelismo, etc., conforme a estrutura encontrada no texto-fonte. O 

novo foco, por sua vez, tem em vista o receptor da mensagem e a resposta dada por 

ele à tradução. Para Nida e Taber (1982), esse novo foco só pode existir se houver: 

1. novas atitudes em relação à língua alvo, entendendo-se as diferenças evidentes 

entre as línguas; 2. novas atitudes em relação à língua-fonte, aceitando-se a 

dificuldade em precisar sentidos de um contexto cultural que não mais existe.  

Sem dúvida alguma, Nida (1964) e Nida e Taber (1982) priorizam o novo foco, 

considerando ser este mais efetivo em relação ao própósito comunicativo da 

tradução bíblica. Para Nida (1964), três critérios permitem avaliar a qualidade de 

uma tradução: 1. eficiência geral do processo comunicativo; 2. compreensão da 

intenção; 3. equivalência de resposta. Novamente aqui se observa o aspecto 

interacional visto conforme o paradigma funcional de Dik (1997). Há um processo 

comunicativo em que se verifica uma intenção a ser alcançada e evidenciada em 

uma resposta positiva à tradução. Não é difícil verificar que o fato de o texto se 

sujeitar ao receptor assume papel importante no caso da tradução, pois é por meio 

da aceitação que se pode avaliar se houve êxito na efetivação da intenção do 

tradutor. Esta só se cumpre se o texto, coerente e coeso (HALLIDAY, 2004; 

HALLIDAY; HASAN, 1989), atender às expectativas do receptor. São, na verdade, 

as reações do receptor perante o texto (SIMMS, 1997), no caso desta pesquisa o 

texto traduzido, que determinarão se o produtor-tradutor da linguagem alcançou sua 

intenção, ou não, no processo de interação verbal (DIK, 1997).  

Para Nida (1964) e Nida e Taber (1982), essa resposta positiva não é obtida 

em uma tradução palavra por palavra, mas sim em uma versão em que se busque a 

equivalência. Dois enfoques, então, são contrastados na proposta de Nida e Taber 
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(1982): a correspondência ou equivalência formal e a equivalência dinâmica. O 

primeiro caso corresponde ao antigo foco em que a mensagem ocupa papel central. 

Nesse tipo de tradução, há a preocupação em conservar, de forma mecânica, as 

características formais do texto-fonte, o que provoca dificuldade de compreensão da 

mensagem e distorção na compreensão do sentido. O segundo enfoque, a 

equivalência dinâmica, tem como foco o receptor. O que se busca, nesse caso, é a 

transferência da mensagem de um modo que produza o mesmo impacto do texto-

fonte em seus ouvintes. Para que isso aconteça, a forma do texto-fonte é mudada a 

fim de que o leitor capte no texto-alvo o espírito do que fora registrado no texto-

fonte. Ao mesmo tempo que reconhece ser esse o melhor modelo a ser usado na 

escolha do enfoque tradutório, Nida (1997) aponta para as dificuldades de aceitação 

de tal enfoque devido à sensibilidade do texto sagrado (SIMMS, 1997). 

Dois problemas Nida (1997) identifica na tradução de textos sagrados como 

textos sensíveis: a conservação de termos antigos na tradução de textos religiosos e 

o preconceito contra a paráfrase. O autor reconhece que a tendência à conservação 

de um vocabulário antigo suscita resistência ao que é considerado novo — e isso 

está ligado ao que Crystal (1992) diz sobre consciência linguística. O distanciamento 

provocado pelo uso de uma linguagem antiga e, aparentemente, erudita provoca no 

receptor uma sensação de que o texto se reveste de uma “aura sagrada”. Não se 

trata, portanto, de uma linguagem comum, mas de uma linguagem divina que seria 

considerada apropriada na tradição religiosa: “Os problemas de uma longa tradição 

são especialmente relevantes no caso de textos religiosos, porque sempre há muitas 

pessoas cuja fé é baseada mais no texto dos antigos documentos do que em seu 

conteúdo”55 (NIDA, 1997, p. 189). Nida (1997) ainda afirma que as palavras se 

tornam ídolos, e a substituição de um termo por outro efetivamente equivalente pode 

provocar objeções do receptor. Esse conservadorismo advém da própria doutrina 

religiosa, em que a Palavra passa a ser santificada: 

 

A terminologia religiosa tem sido sempre conservadora, e 
especialmente em religiões que afirmam a inspiração verbal de 
textos teóricos, pois as próprias palavras são interpretadas por 
muitos como se tivessem sido ditadas pela deidade. E quanto mais 
tempo tais palavras permanecem em uso, maior é a importância 

                                                 
55 The problems of a long tradition are especially relevant in the case of religious texts, because there 
are always many people whose faith is based as much on the wording of ancient documents as on 
their content. 
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atribuída a elas. De fato, um erro santificado por tempo é 
frequentemente mais forte do que um apelo à verdade (NIDA, 1997, 
p. 190).56 
 

É devido a esse vocabulário conservado pela tradição e à própria 

necessidade de reprodução do original que a tradução literal é, às vezes, vista como 

uma opção “mais condizente”, na tradução da Bíblia. No entanto, nem sempre esse 

tipo de tradução abrange o sentido do texto. Por isso, Nida (1997, p. 195) considera 

a paráfrase um caminho eficaz para o entendimento do significado original do texto, 

embora reconheça que não seja um procedimento em geral aceito pelos receptores 

da Bíblia:  

 
Introduzir mudanças significativas na interpretação de textos com 
longa e sensível tradição é extremamente difícil, especialmente 
quando estudantes são ensinados que paráfrases são ruins e 
traduções literais são boas. Eles nunca sabem que, de fato, todas as 
traduções representam graus variantes de paráfrases, e o que é 
importante é a validade de tais paráfrases.57  

 

  A tradução, para Nida (1997), portanto, é uma forma de paráfrase, e é uma 

atitude “ingênua” deixar de vê-la assim. Ele critica a visão errônea que tem levado 

muitos tradutores a optarem pela tradução literal, temendo explorar o significado real 

do texto-fonte. Seu propósito em relação à tradução é justamente fazer o texto da 

língua-fonte ser entendido na língua-alvo. Contudo, reconhece que, quando se trata 

de textos sensíveis, como a Bíblia, há resistência a adaptações, como, por exemplo, 

à paráfrase. 
 

 De fato, o contexto de cultura, expresso no sagrado, é um fator delimitador na 

escolha do enfoque tradutório usado na Bíblia. Por esse motivo, o tradutor tem de 

comunicar-se tanto com a tradição quanto com as circunstâncias de espaço e tempo 

dos receptores: 

 

                                                 
56 Religious terminology has always been conservative, and especially so in religions claiming verbal 
inspiration of historical texts, because the words themselves are regarded by many as being 
essentially dictated by deity. And the longer such words have been in use, the greater is the 
importance attached to them. In fact, error sanctified by time is often stronger than the appeal of truth. 
57 Introducing significant changes in the rendering of texts with long and sensitive traditions is 
extremely difficult, especially when students are taught that paraphrases are bad and literal 
translations are good. They are never told that in fact all translations represent varying degrees of 
paraphrase, and what is important is the validity of such paraphrases.   
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Os textos considerados sagrados pela comunidade devem ser 
compreendidos no âmbito dinâmico criado pela própria tradição que 
lhes conferiu caráter sagrado. Tradição não é contrário de 
dinamicidade. Tradição significa transmissão, passar adiante, como 
os atletas passam de mão em mão o fogo olímpico — gesto que só 
entende quem se situa no âmbito dos jogos olímpicos. O texto 
recebido provoca abertura de um sentido, que é clausurado pelo 
receptor na sua interpretação semântica e prática. Pela referência a 
esta nova prática criada pela comunidade interpretadora, o texto 
enriquece seu potencial semântico e é transmitido para um novo 
processo de abertura, clausura e práxis interpretadora, 
comunicando-se sempre com novas circunstâncias de tempo e lugar 
(KONINGS, 2009, p. 113).  

 

 Nesse jogo entre tradição e inovação, e de busca em atender à comunidade 

discursiva, muitas traduções têm sido hoje produzidas. Ora se voltam à mensagem, 

ora se voltam ao receptor. Nessa trajetória, estruturas se configuram a partir de 

traduções produzidas na atualidade, e os tipos de tradução bíblica são aceitos ou 

rejeitados dependendo da situação de uso do receptor. 

 

 

4.2.2   A busca de resgate do Original configurando estruturas: tipos de 

tradução  

 

 

Na busca de resgate do Original, Beekman e Callow (1992) identificam tipos 

de tradução, que, na realidade, são produtos de duas técnicas de tradução. Eles 

consideram que o processo de tradução envolve dois elementos: “(1) pelo menos 

duas línguas e (2) uma mensagem” (BEEKMAN; CALLOW, 1992, p. 17). A partir daí, 

chegam à conclusão de que esses elementos correspondem, respectivamente, à 

forma e ao significado. Na concepção de Beekman e Callow (1992), a forma está 

atrelada ao som, à gramática, à estrutura da língua, enquanto o significado abrange 

o conteúdo da mensagem.  

Ao pensar na tradução bíblica propriamente dita, os autores reconhecem a 

existência de divergências quanto à escolha do enfoque ideal a ser adotado na 

tradução: 

 

Existem, porém, diferentes opiniões sobre a forma linguística que 
deve ser empregada. Alguns acreditam que o significado do original 
é comunicado melhor quando traduzido em uma forma linguística 
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paralela à da língua original. Outros acreditam que é comunicado 
melhor quando traduzido para a forma natural da lingua receptora, 
sendo esta semelhante ou não à forma do original (BEEKMAN; 
CALLOW, 1992, p. 18). 
 

Do mesmo modo como outras discussões teóricas sobre tradução, preserva-

se o impasse entre literal e livre. Parece que algumas pessoas das comunidades 

discursivas a que o texto se destina aceitam com mais facilidade uma tradução 

literal, e outras pessoas se adaptam melhor a traduções que se amoldam à lingua-

alvo. Fato é que, nessa busca de resgate, os autores identificam duas técnicas de 

tradução: literal (correspondência preponderante com a forma do texto-fonte) e 

idiomática (correspondência preponderante com a forma do texto-alvo). Dessas 

duas se originam quatro tipos de tradução: literal demais, literal modificada, 

idiomática e livre demais. O quadro a seguir demonstra como os tipos são avaliados, 

em termos gerais, pela comunidade:   

 
 

Tipos inaceitáveis 

 Tipos aceitáveis  
Literal demais Literal modificada Idiomática  Livre demais  

 

Figura 4       Tipos de tradução de acordo com Beekman e Callow (1992). 

 

Para Beekman e Callow (1992), os dois extremos — literal demais e livre 

demais — são considerados inaceitáveis pela comunidade discursiva, justamente 

por haver uma preocupação demasiada com a forma, ou por haver um 

distanciamento demasiado da forma. Uma tradução literal demais não consegue 

alcançar o objetivo comunicativo, visto que usa estruturas incomuns à realidade do 

receptor. O que se mantém, nesse tipo, é a característica linguística do texto-fonte, 

seguindo palavra por palavra, estrutura por estrutura, o que consta no original. O 

exagero de literalidade provoca ambiguidades e, até mesmo, produz sentidos 

contrários ao que o texto propõe. Um exemplo citado por Beekman e Callow (1992) 

para ilustrar esse fato está em Mc 10.38, quando Cristo pergunta a Tiago e João: 

“Podeis vós beber o cálice que eu bebo?”. Em uma língua da África Ocidental, o 

leitor que lesse essa pergunta entenderia que Jesus estava desafiando os discípulos 

a se embriagarem. Do mesmo modo, uma tradução livre demais também se 

distancia da mensagem, pois acaba incluindo dados que não constam no texto-
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fonte. A busca por uma clareza exacerbada pode levar a que se perca a essência da 

mensagem original, o que, para um leitor da Bíblia, é inadmissível.  

Ao contrário desses dois extremos, há os tipos aceitáveis, a tradução literal 

modificada e a tradução idiomática. O primeiro tipo mantém a correspondência com 

o texto-fonte, no entanto há um cuidado maior em corrigir as imperfeições de uma 

literalidade demasiada. Ajustes gramaticais e estruturais são feitos a fim de se 

evitarem incoerências no texto-alvo. Essa tradução é, em geral, aceitável, para 

cristãos que tenham acesso a obras de referência; as pessoas pouco alfabetizadas 

teriam dificuldades para compreendê-la. Na tradução idiomática, há uma busca de 

comunicar o texto-fonte, com fidelidade às estruturas naturais da língua-alvo. O 

objetivo é tornar o texto fluente para os leitores, sem perder, contudo, o sentido. Em 

busca por resgatar o texto-fonte, o embate da tradução se dá entre forma e 

conteúdo, e, em geral, este último parece ser o elemento valorizado, em detrimento 

da forma.  

Ao propor esses quatro tipos de tradução, Beekman e Callow (1992) se 

restringem apenas à prática de tradução circunscrita no domínio religioso. Contudo, 

há ainda que pensar que a Bíblia, por sua qualidade literária, também é apreciada 

em outros domínios em que a prioridade não será o contéudo, mas sim a expressão. 

Embora mais raras, há propostas de traduções bíblicas que tentam resgatar o texto-

fonte, priorizando, sobretudo, o aspecto estético do texto, e, nesse caso, identifica-

se também um leitor sensível que aprecia o texto por sua própria poeticidade. 

Traduções em que se pode verificar essa valorização estética são encontradas na 

obra de Haroldo de Campos. De acordo com Mandelbaum (2009, p. 70), Campos 

(2004) segue o caminho contrário ao da religião para produzir sentido: 

 

Haroldo, em sua operação tradutória de passagens do texto bíblico, 
pretende fazer um caminho de mão contrária ao percorrido pelas 
tradições religiosas em sua relação com o Livro. E é neste sentido 
que a palavra destraduzir ganha relevância, uma vez que sua meta 
inclui a tentativa de perfurar a complexa e dura geologia de 
mensagens depositadas sobre esse texto [...] e chegar até a dança 
dos signos, tocando, por assim dizer, o signo bíblico e os modos de 
comunicação linguística em atividade no interior desse campo 
textual.  
 

Nessa perspectiva, há um enfoque na tradução, que não se limita à forma 

propriamente dita nem ao conteúdo, mas à complexidade e à expressividade do 
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signo linguístico. Em contraste com as preocupações de reproduzir o original dentro 

dos parâmetros comuns, o poeta Haroldo de Campos entende as palavras como 

portadoras de uma densidade que lhes confere materialidade em sua dimensão 

“verbo-voco-visual” (MANDELBAUM, 2009, p. 63). Para ele, o hebraico deixa 

transparecer essa relação entre imagem e som, e é justamente esse aspecto que 

Campos (2004, p. 33, 34) escolhe adotar em sua transcriação: 

 

Hebraização, no meu caso, não encerra a ambição desmesurada de 
repristinar o texto original em sua “autenticidade” perdida. Supõe, 
tão-somente, o projeto operacional de resgatá-lo, quanto possível, 
em sua poeticidade, ampliando os horizontes de minha língua e 
explorando-lhe as virtualidades ao influxo do texto hebraico. A 
“imagem sonora” da língua bíblica [...] guiou-me em muitas de 
minhas opções transcriadoras. O resultado deve ser avaliado em 
termos de sua eficácia na configuração poética da língua de 
chegada, o português; enquanto produto acabado em meu idioma, 
portanto, em confronto com as outras versões nele preexistentes. 
 

 Em sua proposta de tradução do livro de Qohélet ou Eclesiastes58, Campos 

(2004) rompe com os padrões tradicionais, em que a ideia e o conteúdo são 

superestimados, para propor um resgate do texto pela valorização do significante. 

Trata-se de outro tipo de versão bíblica, que visa ao resgate do original sem seguir 

os padrões estabelecidos pela dicotomia entre literal e livre.  

Para que se possa visualizar esse tipo singular de tradução, propõe-se, nesta 

pesquisa, comparar um trecho do livro de Qohélet ou Eclesiastes, verificando as 

diferenças evidentes em relação a esse tipo de tradução poética. Não se objetiva 

fazer aqui uma análise extensiva, mas pontual de aspectos que permitam identificar 

o enfoque estético subjacente a esse tipo de tradução. O texto selecionado 

encontra-se em Qohélet ou Eclesiastes 1.1-7. A tradução tradicional que será 

comparada com a versão de Campos (2004) é a Bíblia de Jerusalém, uma versão 

católica reconhecida e também aprovada por diversos protestantes: 

 

 

 

                                                 
58 Eclesiastes é o nome grego adotado na Septuaginta para designar um dos livros poéticos do Antigo 
Testamento da Bíblia cristã e judaica. Na Bíblia hebraica, é chamado de Qohélet. O significado do 
termo é incerto, alguns traduzem para o português como pregador ou preletor. A autoria do livro, em 
geral, é atribuída ao rei Salomão. 
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Bíblia de Jerusalém (2002) Qohélet — O-que-sabe (2004) 
 

1 Palavras de Coélet, filho de Davi, rei em 
Jerusalém. 
 

Primeira Parte 
 

Prólogo — 2 Vaidade das vaidades — diz 
Coélet — vaidades das vaidades, tudo é 
vaidade.  
3 Que proveito tira o homem de todo o 
trabalho com que se afadiga debaixo do sol? 
4 Uma geração vai, uma geração vem, e a 
terra sempre permanece. 
5 O sol se levanta, o sol se deita, 
apressando-se a voltar ao seu lugar e é lá 
que ele se levanta. 6 O vento sopra em 
direção ao sul, gira para o norte, e girando e 
girando vai o vento em suas voltas. 7 Todos 
os rios correm para o mar e, contudo, o mar 
nunca se enche: embora chegando ao fim do 
seu percurso, os rios continuam a correr. 

 
1. Palavras    §   de Qohélet filho de Davi       §§ 
    rei  §  em Jerusalém 
 
2. Névoa de nadas   §   disse O-que-Sabe     §§ 
    névoa de nadas  §  tudo névoa-nada 
 
3. Que proveito    §    para o homem            §§§ 
    De todo o seu afã       §§   
    fadiga de afazeres   §   sob o sol 
 
4. Geração-que-vai  §  e geração-que-vem    §§ 
    e a terra   §   durando para sempre     
 
5. E o sol desponta   §    e o sol se põe        §§§ 
    E ao mesmo ponto       §§   
    aspira   §   de onde ele reponta 
 
6. Vai   §   rumo ao sul        §§ 
    e volve       §       rumo ao norte                §§§ 
    Volve revolve   §   o vento vai                     §§ 
    e as voltas revôlto   §   o vento volta 
 
7. Todos os rios   §    correm para o mar        §§ 
    e o mar      §       não replena                §§§ 
    Ao lugar  §  onde os rios   §   acorrem        §§ 
    para lá   §   de novo    §    correm 
 

 
 

Quadro 1     Eclesiastes 1.1-7 — comparação da BJ com Qohélet, de Haroldo de Campos 

   

 Em ambos os textos, há diferenças evidentes que podem ser vistas tanto na 

disposição dos versículos como nas escolhas lexicais e estruturais. A primeira 

diferença evidente na estrutura da versão de Campos (2004) ocorre nos seguintes 

aspectos referentes à sonoridade do texto: ausência de pontuação, distribuição em 

versos e marcação da intensidade das pausas na leitura de cada um dos versos, 

representada pelo símbolo §. Os versos são dispostos de forma a produzirem ritmo, 

e não apenas expressarem conteúdos. O leitor é levado a ler cada um dos versos 

respeitando sua sonoridade. 

A sonoridade também é vista no uso de aliterações. No versículo 6, o som /v/ 

reproduz o movimento do vento, e é a própria palavra que torna possível a 

visualização da imagem. No verso 7, ocorre o mesmo, o som /r/ reproduz o barulho 

das correntes de água. Observe-se que, na versão de Campos (2004), não há as 

conjunções contudo e embora que aparecem na Bíblia de Jerusalém (2002). 

Certamente o uso dessas conjunções interromperia o ritmo proposto na versão de 

Campos (2004) e não produziria o efeito estético esperado. 
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 Na poesia de Campos (2004), há também uma busca por resgatar o sentido 

de origem, sem, contudo, limitar-se a escolhas preexistentes. Isso pode ser visto no 

segundo versículo: “Vaidade das vaidades — diz Coélet — vaidades das vaidades, 

tudo é vaidade” (BJ, 2002). O substantivo vaidade é a opção adotada também por 

outras versões religiosas — e há, portanto, uma tradição no uso do termo. Para 

entender a escolha de Campos (2004), Carvalho Neto (2006), em sua análise de 

Qohélet, sugere o modo como se deu o processo de tradução que resultou tanto na 

escolha lexical por vaidade, como por névoa de nadas/névoa-nada. O autor 

concentra-se na palavra havel, termo-chave usado em hebraico para entender a 

escolha de Campos (2004). Um dos significados mais apropriados à palavra é 

“vapor”. Por extensão de sentido, a palavra também designava algo futil ou coisa vã, 

visto que o vapor embora visível, não pode ser detido, e por isso não tem utilidade 

alguma para o homem. Isso leva Carvalho Neto (2006) a concluir que Campos 

(2004) compõe a palavra apresentando no significante uma combinação dos dois 

significados, o da névoa, que relembra o vapor, e o de nada, que relembra a 

insignificância das coisas. Aos poucos, o sintagma nominal névoas de nadas é 

transformado em um substantivo composto névoa-nada, em que a junção das 

palavras em um processo de nominalização salienta ainda mais a combinação de 

significados. Esse processo de nominalização também ocorre com os termos O-que-

Sabe, geração-que-vai e geração-que-vem, e nesse caso a ação — que vai, que 

vem — se torna parte da substância (substantivo), compondo o conceito. 

Na poesia de Campos (2004), pode-se notar outro tipo de tradução, cuja 

fidelidade se baseia muito mais no plano de expressão do que no plano de conteúdo 

(HJELMSLEV, 2003). Percebe-se, nesse enfoque estético, um trabalho minucioso 

com as palavras e marcas típicas da poesia, como a própria sonoridade e o jogo de 

imagens. Em contrapartida, a Bíblia de Jerusalém (2002), como representante de 

outras versões tradicionais, não parece priorizar os traços poéticos, mas sim o 

conteúdo. Mais uma vez, a sensibilidade na tradução de textos sagrados pode ser 

observada. Para esse tipo de tradução, haverá leitores sensíveis que apreciarão 

uma tradução poética, mas haverá também outros que, por estarem acostumados 

com versões tradicionais, revelarão estranhamento diante da tradução ou, até 

mesmo, a rejeitarão.  

Tudo isso faz ver a relação entre linguagem e contexto (contexto de cultura e 

contexto de situação) em que a Bíblia se circunscreve. Como se observou, o 
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contexto da tradução bíblica é bastante específico e marcado por um contexto mais 

amplo — o sagrado — e por um contexto mais específico — a religião. As diferentes 

perspectivas adotadas na tradução do texto bíblico evidenciam diferentes modos de 

construção do discurso, que atendem a expectativas distintas e a públicos distintos. 

A despeito da dicotomia literal vs. livre, cada versão exerce uma função no contexto 

a que se destina, podendo, ou não, ser aceita em uma determinada situação 

específica de uso. Nesse sentido, as propostas funcionalistas, que flexibilizam os 

variados modos de construção de uma tradução, dão prioridade ao uso da 

linguagem em situações comunicativas reais em que as traduções se veiculam. 

Além disso, possibilitam a análise de como a linguagem, o contexto e a cultura se 

entredeterminam. Nas análises que serão feitas nesta pesquisa, ficará evidente a 

dicotomia literal vs. livre, contudo, a despeito dela, o intuito é observar o valor de 

cada versão no que diz respeito à adequação a seu propósito e finalidade, e a seu 

funcionamento no contexto em que se instaura. Assim, será possível verificar como 

a sensibilidade se torna evidente na realidade linguístico-discursiva das traduções 

bíblicas portuguesas, veiculadas no Brasil. 
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5    A DIVERSIDADE DAS TRADUÇÕES BÍBLICAS NA CONSTRUÇÃO DE 

SEQUÊNCIAS TIPOLÓGICAS 

 

 

Nos pressupostos teóricos até aqui discutidos, a interação foi observada em 

sua relação com três elementos: sensibilidade, gênero e tradução. A observação de 

cada um desses aspectos sinaliza a existência de um uso linguístico específico e 

próprio de um domínio religioso, que pode ser analisado a partir de versões bíblicas. 

No jogo das vozes em interação, a diversidade de traduções da Bíblia indica uma 

busca constante por encontrar um modo de organização que atenda às expectativas 

de um leitor sensível. Há uma sensibilidade (SIMMS, 1997), um leitor que espera 

encontrar na versão marcas de um registro linguístico acessível no contexto 

religioso. A aceitação das traduções dependerá, sobretudo, da interação do tradutor 

com essas expectativas.  

Por esse motivo, entender o contexto de cultura e o contexto de situação em 

que as traduções são produzidas é fundamental para que se possa notar a 

sensibilidade na tradução bíblica, sensibilidade esta que se percebe no modo como 

o texto-alvo é recebido no processo interacional da linguagem. Aplicando as 

dimensões da relação (HALLIDAY, 1973, 1978) proposta por Poynton (1989), a 

conscientização do leitor de que a Palavra é de Deus o coloca em uma relação 

desigual de poder, em que Deus é superior, ao mesmo tempo que promove um alto 

envolvimento afetivo, que leva o leitor a submeter-se à Palavra divina. Na relação 

entre Deus e leitor, a postura deste é passiva. Por outro lado, na relação entre 

tradutor e receptor, pode-se dizer que o receptor é quem detém, de certa forma, 

maior poder, visto que é ele que pode julgar a tradução, aceitando-a ou rejeitando-a. 

Daí a necessidade de o tradutor formar “alguma espécie de plano mental relativo à 

modificação particular que ele quer provocar na informação pragmática do 

destinatário” (NEVES, 2001, p. 20).  

No modelo de interação verbal proposto por Dik (1997), o falante precisa ter 

em mente o conjunto de crenças, suposições, opiniões, sentimentos, etc. para que a 

mensagem possa ser entendida e aceita pelo ouvinte. Do mesmo modo, o tradutor, 

ao traduzir a Bíblia, lida com um conjunto de crenças e pressuposições, tais como: a 

tradição das versões mais antigas, o uso público de uma linguagem própria do 
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domínio religioso, o distanciamento da linguagem corrente, etc. Tudo isso leva o 

receptor a três possíveis atitudes diante de uma tradução: aceitar totalmente, aceitar 

parcialmente (delimitando o uso de uma versão a uma determinada situação) ou 

rejeitar. 

A comunidade discursiva (SWALES, 1990) tem, então, papel ativo na 

formação do discurso religioso. Por esse motivo, os gêneros, o registro e a 

linguagem encontrados na Bíblia apresentam marcas próprias do domínio sagrado 

como um todo, mas também marcas específicas de cada religião, de cada 

expressão do sagrado. Orações, parábolas, leis, relatos, cada um desses gêneros 

revela marcas identitárias. Por isso, é preciso saber a quem se destina a tradução e 

qual o objetivo a ser alcançado com a tradução.  

A partir disso, pode-se escolher o que se quer priorizar — forma ou conteúdo, 

mensagem ou receptor. Dessa priorização, dois extremos se formam, o literal e o 

livre. Pondo sob consideração as propostas teóricas de tradução analisadas, no 

primeiro extremo, estão a correspondência formal (NIDA, 1964; NIDA; TABER, 

1982), a tradução manifesta (HOUSE, 1997; 2001), a literal demais e a literal 

modificada (BEEKMAN; CALLOW, 1992). No segundo extremo, verificam-se a 

equivalência dinâmica (NIDA, 1964; NIDA; TABER, 1982), a tradução velada 

(HOUSE, 1997; 2001), a livre demais e a idiomática (BEEKMAN; CALLOW, 1992).  

Na análise, considera-se a Bíblia como um texto sensível, o que pode ser 

visto nas diferentes escolhas feitas nas traduções em estudo, que permitem 

identificar uma diversidade de usos, em que cada versão assume na comunidade 

discursiva uma função sociocomunicativa. Para a análise específica das traduções, 

textos bíblicos foram selecionados de acordo com a sequência tipológica e de 

acordo com o gênero em que se classificam. Em cada uma das sequências, 

privilegiou-se um aspecto de análise, que se relacionasse a um dos componentes do 

contexto de situação e, por sua vez, a uma das metafunções da linguagem. No 

quadro abaixo, expõem-se as sequências, os possíveis gêneros em que elas podem 

ser encontradas, os tópicos selecionados para análise e sua relação com os 

componentes do contexto de situação e com as metafunções da linguagem: 
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Sequências 
tipológicas 

Gêneros 
Tópicos selecionados 

para análise 

Relação dos tópicos 
selecionados para 

análise com os 
componentes do 

contexto de situação e 
com as metafunções da 

linguagem 

Sequência 
argumentativa 

Epístolas, exposição 
teológico-doutrinária, 

sermões, homilias, etc. 

- Elementos coesivos e 
de construção textual. Modo e função textual 

Sequência 
expositiva 

Epístolas, exposição 
teológico-doutrinária, 

sermões, homilias, etc. 
- Elementos sequenciais. Modo e função textual 

Sequência 
injuntiva 

Epístolas, instruções 
para a vida prática, 

orações, mandamentos, 
etc. 

- Modalização deôntica e 
injunção. 

Relação e função 
interpessoal 

Sequência 
narrativa 

Parábolas, relatos, 
alegorias, etc. 

- Relevo e marcas de 
oralidade. 

Campo e função 
ideacional 

Sequência 
descritiva Profecias, visões, etc. - Escolhas lexicais e 

registro. 
Campo e função 

ideacional 

 

Quadro 2         Relação dos tópicos selecionados para análise com os componentes do contexto de 

situação e com as metafunções da linguagem 

 

 

Por entender que não é um procedimento exaustivo que interessa à pesquisa, 

observa-se, no quadro, que se escolheu analisar apenas um tópico considerado 

relevante em relação à sequência bíblica selecionada para análise. Além disso, a 

proposta de relacionar os tópicos de análise com componentes do contexto de 

situação e com metafunções da linguagem específicas tem como objetivo avaliar 

questões específicas da língua em uso. Por exemplo, em sequências injuntivas, um 

componente interessante a ser avaliado é a relação, uma vez que, nessas 

sequências, sempre se espera uma reação do ouvinte/leitor. Isso não significa que a 

análise de um componente ou metafunção exclua os demais, uma vez que cada um 

deles ou delas é inerente à língua. Por meio da análise desses variados tópicos, 

puderam-se notar como diferentes recursos da língua funcionam na construção das 

traduções bíblicas portuguesas analisadas e como as diferentes escolhas 

linguísticas atendem aos propósitos específicos das versões e alcançam o público 

leitor em variadas situações.  
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Cinco sequências tipológicas, com suas devidas características, foram 

selecionadas para análise a fim de que se pudesse entender melhor o contexto de 

situação em que a Bíblia e cada versão se circunscrevem. A análise foi dividida em 

três momentos. Primeiramente, fez-se uma breve explanação sobre a formação e 

estruturação da Bíblia e as principais diferenças entre versões católicas, 

protestantes e ecumênicas. Em seguida, propôs-se uma descrição das traduções a 

serem analisadas e dos princípios adotados em sua formação. Em um terceiro 

momento, fez-se um estudo linguístico-textual com base nos tópicos propostos 

inicialmente para análise em cada uma das sequências.  

 

 

5.1   O TEXTO-FONTE: A BÍBLIA E SUAS SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS 

 

 

 Ao discutir a diferença de uso de versões bíblicas entre católicos e 

protestantes, Konings (2002, p. 64) faz a seguinte afirmação: “Não que Deus seja 

diferente conforme o tipo de Bíblia que usamos, mas o tipo de Bíblia é diferente 

segundo o modo como nossa comunidade reconheceu Deus nas Escrituras”. As 

diferenças entre versões destinadas a diferentes comunidades religiosas ocorrem, 

sobretudo, por uma iniciativa de atribuir à mesma Bíblia coerência com os princípios 

doutrinários e identitários de cada uma das comunidades. O modo como cada 

comunidade reconhece Deus nas Escrituras requer a produção de traduções no 

contexto de situação específico de cada grupo (protestante, católico). Nesse sentido, 

a tradução e também a linguagem se constituem como um elemento identitário da 

comunidade. É claro que as versões que apresentam um mesmo enfoque tradutório 

são, em termos gerais, mais semelhantes do que divergentes, contudo é possível 

perceber em algumas escolhas nuanças próprias de cada comunidade. Antes de 

discutir essas questões, é preciso, porém, entender por que as Bíblias católica e 

ecumênica são compostas de mais livros que a Bíblia protestante. 

Há uma divergência entre católicos/ecumênicos e protestantes quanto à 

aceitação de alguns livros e trechos do Antigo Testamento. A história do processo 
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de canonização59 dos livros sagrados pelo cristianismo é progressiva. Diferentes dos 

judeus que já tinham um cânon fechado do AT60, os primeiros cristãos tiveram a 

necessidade de unir dois testamentos. Nessa união, a divergência não ocorre com 

os livros do NT61, mas com alguns livros do AT.  

O AT sempre foi aceito pelos primeiros cristãos, e muitos deles o acessavam 

na versão grega (Septuaginta), que era composta também de outros livros, como os 

deuterocanônicos62: Tobias; Judite; 1 Macabeus e 2 Macabeus; Sabedoria; 

Eclesiástico (também chamado Sirácide ou Ben Sirá); Baruc; e fragmentos 

deuterocanônicos em Ester e Daniel. Daí se chega à conclusão de que os primeiros 

cristãos também liam os deuterocanônicos como livros sagrados. Por esse motivo, 

no Concílio de Trento, em 1546, a igreja católica decidiu incluí-los novamente em 

sua Bíblia, o que foi rejeitado, de forma veemente, pelos reformadores protestantes. 

Assim, a diferença básica na composição das Bíblias católicas/ecumênicas e 

protestantes está no acréscimo de livros63. A Bíblia protestante se baseia na Bíblia 

judaica, e a católica e a ecumênica se baseiam na Bíblia grega (Septuaginta), que 

inclui os deuterocanônicos. Para que essa diferença possa ser mais bem 

visualizada, fez-se, aqui, uma adaptação do quadro proposto por Konings (1998, p. 

12) que destaca os livros que compõem as Bíblias hebraica, grega, católica e 

protestante: 

 

 

 

 

 

                                                 
59 O termo cânon significava primitivamente “vara” ou “régua”, instrumentos que eram especialmente 
usados para manter algo em linha reta. Os clássicos gregos a usavam no sentido figurado, como 
regra, norma ou padrão. Na história da igreja, o termo foi adotado para designar as primeiras 
decisões da igreja, que também eram chamadas dogmas. Mas foi Clemente de Alexandria, um dos 
pais da igreja, que apresentou um novo entendimento para a palavra cânon. Ele atribui ao termo o 
sentido de “cânon eclesiástico”, que seria a harmonia entre o Antigo e o Novo Testamentos. 
60 Lê-se Antigo Testamento. 
61 Lê-se Novo Testamento. 
62 Deuterocanônico é o termo usado pela tradição católica para designar os livros que não fazem 
parte da Bíblia hebraica, mas que aparecem incluídos na Bíblia grega.  
63 Cabe aqui ressaltar que o texto-fonte, no que diz respeito aos livros aceitos tanto por 
católicos/ecumênicos como por protestantes, é o mesmo. A diferença está na aceitação dos 
deuterocanônicos, que também passam a fazer parte do texto-fonte das Bíblias católicas e 
ecumênicas. 
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Bíblia hebraica (Tanak) 

 

Torá 

(lei) 

 

Nebiîm (Profetas) 

Anteriores                           Posteriores 

 

Ketubîm 

(Escritos) 

 

Gênesis; Êxodo; Levítico; 

Números; Deuteronômio. 

 

 

Josué; Juízes;                

(1+2) Samuel;                 

(1+2) Reis. 

 

Isaías; Jeremias; Ezequiel  

12 “Profetas Menores”: 

Oseias; Joel; Amós; 

Obadias; Jonas; Miqueias; 

Naum; Habacuque; 

Sofonias; Ageu; Zacarias; 

Malaquias. 

 

Salmos; Jó; Provérbios; 

Rute; Cantares; Eclesiastes; 

Lamentações; Ester; Daniel; 

Esdras/Neemias;             

(1+2) Crônicas. 

 

 

 

Bíblias grega, católica e protestante 

 

ANTIGO TESTAMENTO (com base na LXX) 

grifo: livros deuterocanônicos (recusados apenas pelos protestantes) 

[grifo]: apócrifos ou pseudepigráficos64 (recusados por protestantes e católicos) 

 

 

NOVO TESTAMENTO 

(católico-protestante) 

 

Livros históricos 

Gênesis; Êxodo; Levítico; 

Números; Deuteronômio. 

Josué; Juízes; Rute; 

1/2 Reis (=1/2 Samuel); 

3/4 Reis (=1/2 Reis); 

1/2 Paralipômenos (=1/2 

Crônicas); [1 (ou3) Esdras]; 

2 Esdras (=Esdras/Neemias); 

Ester (+ fragmentos 

deuterocanônicos); Judite; 

Tobias; 1/2 Macabeus;  

[3/4 Macabeus]. 
 

 

Livros sapienciais 

Salmos; [Odas]; Provérbios; 

Eclesiastes; Cantares; Jó; 

Sabedoria; Sirácide; 

[Salmos de Salomão]. 

 

Livros proféticos 

Isaías; Jeremias; 

Lamentações; Baruc/Carta 

de Jeremias; Ezequiel; 

Daniel (+ fragmentos 

deuterocanônicos) 

12 “Profetas Menores”: 

Oseias; Amós; Miqueias; 

Joel; Obadias; Jonas; Naum; 

Habacuque; Sofonias; Ageu; 

Zacarias; Malaquias. 

 

 

Evangelhos e Atos:  

Mateus; Marcos; Lucas; 

João; Atos. 

Cartas paulinas: 

Romanos; 1/2 Coríntios; 

Gálatas; Efésios; Filipenses; 

Colossenses; 1/2 

Tessalonicenses; 1/2 

Timóteo; Tito; Filemon; 

Hebreus. 

Cartas católicas ou 

universais:  

Tiago; 1/2 Pedro;                 

1/2/3 João; Judas. 

Apocalipses:  

Apocalipse. 

 

 

Quadro 3          Diferenças entre Bíblias hebraica, grega, protestante e católica (KONINGS, 1998). 

 

                                                 
64 Apócrifo refere-se ao escrito religioso do ambiente bíblico não oficial (canônico), e por isso 
chamado de “oculto”. Pseudepígrafe diz respeito ao título ou nome de autor falso. A pseudoepigrafia 
fazia parte dos costumes literários da Antiguidade. No judaísmo antigo, o uso do nome de alguém 
que foi fundamental para a história do povo expressava a chancela canônica, ou seja, a admissão do 
livro para uso no culto.  
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A Bíblia foi escrita em três línguas diferentes: hebraico, aramaico (Antigo 

Testamento) e grego (Novo Testamento). Homens, como determina a doutrina, 

foram “inspirados” a retransmitir de forma escrita a Palavra de Deus. Contudo, esses 

textos autógrafos65 ou originais não mais existem: “É importante notar que não há 

nenhum manuscrito original, ou autógrafo, nem do Antigo Testamento, nem do 

Novo”66 (WEGNER, 2000, p. 165).  Permanecem ainda hoje cópias que foram feitas 

no intuito de preservar os escritos e evitar que o tempo ou as circunstâncias 

externas, como, por exemplo, guerras entre nações ou perseguições aos cristãos, 

destruíssem o único documento representativo da religião. As cópias eram uma 

forma de preservar o texto. Todavia, não se podem negar as diferenças que muitos 

manuscritos apresentam. No caso do AT, são poucas as divergências entre as 

variantes, em virtude, até mesmo, do rigor exigido na produção das cópias. Já, em 

relação ao NT, as diferenças são mais visíveis. Barrera (1999) descreve as 

principais divergências encontradas no NT: a. mudanças acidentais — como, por 

exemplo, erro de ditado (eirênen ékhomen “temos paz”; eirênen ékhômen “tenhamos 

paz” Rm 5.1); b. confusão de letras (ΕΠΙ∆ΕΧΑΜΕΝΟΣ “tendo 

recebido”; ΕΠΙΛΕΧΑΜΕΝΟΣ “tendo escolhido” At 15.4067); c. ditografia (repetição de 

uma ou várias letras) e mudanças deliberadas de ortografia e gramática (correção 

do que se julgava serem erros gramaticais e ortográficos); d. esclarecimentos 

históricos e geográficos (harmonização dos relatos retratados nos evangelhos, 

padronizando hora, lugar, etc.); e. mudanças por motivos doutrinários (correções 

exegéticas esclarecendo passagens de difícil interpretação).  

 Tendo em vista as dificuldades presentes nos manuscritos, há a necessidade 

de que seja feita uma comparação entre eles para que se produza um texto-fonte. O 

trabalho da crítica textual é justamente este: observar os manuscritos, tentando 

reconstruir o original. Desse trabalho de reconstrução surgem edições do AT e do 

NT que funcionam hoje como texto-fonte para a produção de traduções bíblicas. As 

edições mais usadas atualmente são: a Bíblia hebraica Stuttgartensia, baseada em 

                                                 
65 Termo técnico que designa o manuscrito original de uma obra.  
66 It is important to note that there are no original manuscripts, or autographa, of either the Old 
Testamento or the New.  
67 Há alguns manuscritos mais antigos que foram escritos com letras maiúsculas. 
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um texto massorético68, o Códice de Leningrado, que data de 1010 d.C.; o Textus 

Receptus, que, depois de várias versões, foi consagrado pelos irmãos Boaventura e 

Abraão Elzevir em 1624, 1633 e 1641; o Novum Testamentum Graece, conhecido 

como o texto de Nestle-Aland (os editores), publicado pelo Deutsche Bibelstiftung, já 

na 27ª edição; e The Greek New Testament, editado por uma comissão composta 

por eruditos da área (Barbara Aland, Kurt Aland, Johannes Karavidopoulos, Carlo M. 

Martini, e Bruce M. Metzger) e publicado pela United Bible Societies (Sociedades 

Bíblicas Unidas), já na sua 4ª edição. A edição que servirá de texto-fonte para esta 

pesquisa é o Novum Testamentum Graece (Nestle-Aland, 27ª edição). Essa edição 

crítica, além de servir de base para a produção de diversas traduções atuais, é 

respeitada por muitos tradutores.  

 A análise se restringirá a textos do NT, que foram escritos em um período 

entre 45 d.C. e 100 d.C. Em termos gerais, o conteúdo registrado no NT abrange: 

relatos da vida de Cristo e do início da igreja; discussões sobre a fé cristã; 

ensinamentos e advertências às primeiras igrejas; previsões escatológicas, etc. 

Observando o caráter literário dos escritos do NT, Tenney (1995) os distribui em 

quatro grupos: 1. os históricos, narrativas sobre a história de Cristo em diferentes 

pontos de vista (Mateus; Marcos; Lucas; João) e de seus seguidores (Atos); 2. os 

doutrinais, cartas escritas com o propósito de instruir os primeiros cristãos nos 

princípios fundamentais da fé e da moral cristã (Romanos; 1 e 2 Coríntios; Gálatas; 

Efésios; Filipenses; Colossenses; 1 e 2 Tessalonicenses; Hebreus; Tiago; 1 e 2 

Pedro; 1 João; Judas); 3. os pessoais, cartas particulares destinadas a servir de 

conselho a um líder cristão (1 e 2 Timóteo; Tito; Filemon; 2 e 3 João); 4. o profético, 

livro de estilo altamente simbólico, composto de revelações e visões (Apocalipse).  A 

classificação tem em vista o conteúdo geral dos livros e cartas, visto que textos 

proféticos, históricos e doutrinais podem ser encontrados em qualquer um dos 

grupos de livros.  

Invocando-se novamente a diferenciação de sequências tipológicas de Adam 

(1992), Bronckart (1999) e Marcuschi (2008), pode-se verificar que há, nos quatro 

grupos propostos por Tenney (1995), preponderância de sequências narrativas, 

descritivas, argumentativas, expositivas ou injuntivas. Por exemplo, nos livros 

                                                 
68 Segundo Barrera (1999, p. 318), o texto massorético “é o texto consonântico hebraico que os 
massoretas vocalizaram, acentuaram e dotaram de massorá. O termo massorá significa ‘tradição’ e 
cumpre uma dupla função: conservar o texto em sua integridade e interpretá-lo”. 
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históricos, haverá preponderância de sequências narrativas, como parábolas, 

relatos, etc., nas cartas doutrinais, haverá maior recorrência de sequências 

argumentativas, expositivas e injuntivas, e no Apocalipse haverá uma recorrência 

significativa de sequências descritivas. Por isso, a análise dos textos, partindo-se 

das sequências, tem a finalidade de ordenar, com mais coerência, os traços 

característicos dos gêneros da Bíblia. 

 

 

5.2 O TEXTO-ALVO: APRESENTAÇÃO DAS VERSÕES BÍBLICAS 

PORTUGUESAS  

 

 

Há hoje diversas versões bíblicas católicas, protestantes e ecumênicas 

produzidas em língua portuguesa, tais como Bíblia de Jerusalém (BJ); Tradução 

ecumênica (TEB); Versão Almeida revista e atualizada (ARA); Bíblia Ave Maria (AM); 

Bíblia Sagrada — Edição pastoral (EP); Nova tradução na linguagem de hoje 

(NTLH); Nova versão internacional (NVI), entre outras. Cada uma delas visa a 

atender o seu público receptor. Umas são usadas pelos católicos, outras, pelos 

protestantes; e há ainda outras que se destinam aos dois grupos.  Poder-se-ia, 

nesse caso, perguntar por que católicos e protestantes não elegem apenas uma 

tradução, visto que o texto-fonte, com exceção dos deuterocanônicos, pode ser 

considerado um só. Essa diferença de versões entre os grupos revela a necessidade 

de o homem manter sua identidade, e a linguagem é um fator identitário. Por meio 

dela, o homem interage com o seu contexto, expressando sua visão de mundo e 

suas crenças. Católicos, protestantes e ecumênicos, embora sejam considerados 

cristãos, apresentam em sua essência divergências doutrinárias, eclesiásticas e 

litúrgicas. Ao mesmo tempo que são semelhantes, são diferentes.  

Dentre as semelhanças, não se pode deixar de destacar que os três grupos 

aceitam a Bíblia (Antigo Testamento69 e Novo Testamento) como Escritura Sagrada, 

professam a fé em Jesus Cristo (salvo as divergências doutrinárias) e têm como 

base os mesmos textos bíblicos. O que diferencia, então, os grupos é a busca por 

manter a identidade, seja no próprio ato de produzir uma tradução genuinamente 

                                                 
69 Como se viu, em relação ao AT, a única diferença entre os dois grupos está na inclusão e 
aceitação dos deuterocanônicos; os demais livros são aceitos por ambos os grupos. 
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oriunda de autoridades eclesiásticas específicas do grupo — católicos e protestantes 

—, seja por reproduzir na língua alguns elementos identitários da comunidade 

religiosa específica. É claro que, nas versões, há diferenças, mas há também 

semelhanças, visto que se baseiam, de certa forma, em um mesmo texto-fonte. Por 

isso, pretende-se observar características identitárias de cada grupo, mas, 

especialmente, verificar como cada enfoque tradutório (literal ou livre) é adotado por 

cada grupo e como cada um é recebido nas diferentes comunidades discursivas.  

A relação entre linguagem e contexto estabelecida no discurso religioso e os 

mecanismos de interação produzidos na organização textual serão aqui observados, 

a princípio, na análise de três versões bíblicas tradicionais (ou formais): Versão 

Almeida revista e atualizada (1959 [1ª edição], 1993 [2ª edição], ARA, protestante); 

Bíblia de Jerusalém (1981 [1ª edição], 2002 [2ª edição], BJ, católica); Tradução 

ecumênica (1994, TEB, ecumênica). Todavia, a fim de verificar a diferença de 

enfoques tradutórios, as versões tradicionais também serão comparadas com outras 

versões que serão aqui identificadas como versões bíblicas alternativas (ou menos 

formais), pois tentam, de alguma forma, suprir as necessidades de um público em 

busca de maior clareza do texto. São elas: Nova versão internacional (2001, NVI, 

protestante); Edição pastoral (1990, EP, católica); Nova tradução na linguagem de 

hoje (2000, NTLH, protestante e católica).  

O primeiro grupo de versões, as versões tradicionais, caracteriza-se, 

sobretudo, pela manutenção da literalidade, embora, em algumas delas, haja a 

preocupação de não tornar o texto demasiadamente literal a ponto de prejudicar o 

entendimento da tradução.  

A Versão Almeida revista e atualizada (ARA) é, na verdade, uma das edições 

da tradução produzida por João Ferreira de Almeida no século XVII. No entanto, a 

versão completa só foi publicada em 1753, e até hoje já passou por diversas 

revisões: 

A tradução do Novo Testamento feita por Almeida foi revisada antes 
de ser publicada em 1681 e, quando o texto foi publicado, já 
necessitava de imediata revisão. Depois, em meados do século 
XVIII, ainda na ilha de Java, foi feita uma revisão do texto de toda a 
Bíblia. A segunda grande revisão, chamada de “revisão de Londres”, 
foi feita cem anos mais tarde, entre 1869 e 1875. Vinte anos depois, 
em 1894, ainda em Londres, o mesmo texto foi corrigido quanto à 
ortografia e alguns termos obsoletos foram substituídos. A edição de 
1898, feita em Lisboa, viria a ser conhecida como Almeida Revista e 
Corrigida. Ao longo dos anos, essa edição vem sofrendo atualização 
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gráfica e pequenos retoques no que diz respeito a termos arcaicos e 
palavras que mudaram de significado.70  

 

Dentre as versões de Almeida que têm sido publicadas até hoje, destacam-

se: Versão Almeida revista e corrigida (ARC, 1942 [1ª edição]; 1995 [2ª edição]); 

Versão Almeida revista e atualizada (ARA, 1959 [1ª edição], 1993 [2ª edição]) —

publicadas pela Sociedade Bíblica do Brasil;— publicada pela Imprensa Bíblica 

Brasileira; e a mais recente versão Almeida século 21 (A21, 2008), inspirada na 

Versão Revisada e publicada por uma parceria entre as editoras Vida Nova, 

Imprensa Bíblica Brasileira, Atos e Hagnos.  

As diversas versões, baseadas na tradução proposta por Almeida, são mais 

literais. Isso talvez ocorra devido à conservação do próprio princípio que norteou a 

produção da versão mais antiga71: uma rigorosa fidelidade à forma. Assim, afirma 

Alves (2007, p. 33): 

 

A fidelidade de Almeida estava ainda constrangida pelas regras ou 
princípios de tradução emanadas do Sínodo de Dordrecht, utilizados 
para a Bíblia holandesa de 1618-1619, e eram certamente estes em 
que insistiam os seus revisores: 
1º Não perder de vista o texto original.  
2º Sacrificar a elegância e harmonia da locução à fidelidade: 
seguindo o texto, palavra por palavra, transladando os mesmos 
termos e expressões, enquanto o permitia a clareza e propriedade 
da nossa língua. 
3º Para completar o sentido do texto, acrescentar o menor número 
possível de palavras, distinguindo-as com itálico ou parênteses.  
4º Acrescentar lugares paralelos.  
5º Resumir o conteúdo dos capítulos, no início de cada um.  

 

Para esta pesquisa, a versão de Almeida selecionada é a ARA72 (1993). Essa 

edição é fruto do trabalho de uma equipe de tradutores brasileiros, que foram 

convocados em 1943 pela Sociedade Bíblica para adequar a tradução de Almeida à 

realidade linguística brasileira. Após essa revisão, ainda houve uma segunda edição, 

em 1993, com a mesma finalidade de adequação linguística. No entanto, mesmo 

                                                 
70 JOÃO FERREIRA DE ALMEIDA: HISTÓRIA. São Paulo: Sociedade Bíblica do Brasil, 2011. 
Disponível em: http://www.sbb.org.br/interna.asp?areaID=59. Acesso em 20 de janeiro de 2011. 
71 Como se viu, apenas em 1898 houve uma revisão da versão de João Ferreira de Almeida, que 
recebeu o nome de Versão revista e corrigida (SCHOLZ, 2006, p. 9-11). Esta ainda é publicada, e 
muitos grupos protestantes a utilizam. Contudo, por ser bastante literal, a maioria prefere a Versão 
Almeida revista e atualizada (1993), em que há uma preocupação maior de adequação à linguagem 
corrente no Brasil. 
72 Lê-se Versão Almeida revista e atualizada (1993). 
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com as atualizações feitas, a ARA ainda mantém os critérios de literalidade, por isso, 

de acordo com Beekman e Callow (1992), poderia ser classificada como uma 

tradução literal modificada, tendo como princípio a correspondência ou equivalência 

formal (NIDA, 1964): 

 

Os princípios que regem a tradução de Almeida são os da 
equivalência formal, que procura seguir a ordem das palavras que 
pertencem à mesma categoria gramatical do original. A linguagem 
utilizada é clássica e erudita. Em outras palavras, Almeida procurou 
reproduzir no texto traduzido os aspectos formais do texto bíblico em 
suas línguas originais (hebraico, aramaico e grego), tanto no que se 
refere ao vocabulário quanto à estrutura e aos demais aspectos 
gramaticais.73 
 

Atualmente, continua sendo a versão tradicionalmente usada por 

protestantes. Nessa comunidade discursiva, a tradição linguística74 herdada da 

tradução de Almeida torna-se, muitas vezes, parâmetro para aceitação de novas 

versões. Essa imposição e manutenção de uma versão considerada canônica 

parece ser um fato comum nas comunidades protestantes, como afirma Konings 

(2009, p. 107): “Nas regiões protestantes, [...] as grandes traduções bíblicas se 

impuseram desde o início, acompanhando inclusive a constituição das Igrejas e até 

contribuindo para a unificação do idioma”.  

No catolicismo, não se pode pensar em uma “tradução autoritativa”, como 

denomina Konings (2009), justamente porque até início do século XX a Vulgata era 

a tradução oficial, e as vernáculas ocupavam papel secundário. Todavia, 

atualmente, a Bíblia de Jerusalém (BJ) tem sido uma versão bastante aceita nos 

círculos católicos. Trata-se de uma Bíblia composta tanto do texto bíblico como de 

notas explicativas. A versão foi feita a partir do texto-fonte, contudo as notas 

explicativas que acompanham o texto foram traduzidas da edição francesa Bible de 

Jerusalém, produzida pela École Biblique. Essa tradução foi publicada pela editora 

Paulus, em 1981, e já passou por duas revisões, em 1985 e em 2002. Atualmente, é 

                                                 
73 PRINCÍPIOS DA TRADUÇÃO. São Paulo: Sociedade Bíblica do Brasil, 2010. Disponível em: 
http://www.sbb.org.br/interna.asp?areaID=60. Acesso em 14 de janeiro de 2010. 
74 Nesta pesquisa, a tradição linguística abrange todos os elementos envolvidos na adoção da 
tradução como modelo durante um longo período de tempo: enfoque tradutório, escolha lexical, 
manutenção de estruturas, etc. Como já foi dito, há uma consciência linguística (CRYSTAL, 1992) 
que produz expectativas na comunidade discursiva, e essa consciência é, em parte, produto do uso 
contínuo de uma determinada tradução.  
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uma tradução aceita por muitos estudiosos católicos, além de ser também 

respeitada por estudiosos protestantes. 

Em relação aos princípios de tradução que regem a BJ75, pode-se dizer que 

se trata de uma tradução que visa a manter um equilíbrio entre a literalidade e 

adequação à língua-alvo, como se vê nas observações feitas à edição de 2002: 

 

Nesta edição, esforçamo-nos para reduzir a diversidade de 
traduções que certos termos ou expressões idênticas do original 
recebiam por vezes nas edições precedentes. Todavia, levamos em 
conta a amplitude de sentido de certos termos hebraicos ou gregos, 
para os quais nem sempre é possível encontrar um equivalente 
único em português. Também levamos em conta as exigências do 
contexto, sem esquecer que uma tradução servil e demasiadamente 
literal frequentemente pode ser imperfeita na reprodução do sentido 
real de uma frase ou de uma expressão. Entretanto, os termos 
técnicos cujo sentido é unívoco são sempre traduzidos pelo mesmo 
equivalente em português. Quando necessário, preferimos a 
fidelidade ao texto a uma qualidade literária que não refletiria a do 
original (grifo nosso)76.  

 

Como se pode ver nos trechos destacados, a declaração sugere que se 

busca primeiro uma correspondência natural entre texto-fonte e texto-alvo, e que 

somente quando isso não ocorre há certa flexibilidade na tradução. Além disso, 

prioriza-se a fidelidade ao texto, sendo a qualidade literária um elemento secundário 

na tradução. Uma busca por equilíbrio entre forma e conteúdo é o que parece 

ocorrer na BJ. Assim, espera-se que, na análise que aqui é feita, se possa perceber 

como isso se efetiva na tradução.  

A terceira versão tradicional é a Tradução Ecumênica da Bíblia (1994, TEB). 

Essa tradução é uma versão da edição francesa Traduction Oecuménique de la 

Bible (TOB), tanto no texto bíblico como nas notas explicativas que acompanham a 

versão. No entanto, houve o cuidado de fazer um cotejo com os originais hebraicos, 

o que leva os organizadores da versão a afirmar que a TEB77 pode ser considerada 

uma tradução dos originais. A comissão de tradução da versão francesa era 

composta de biblistas de diversas confissões religiosas. A intenção era, sobretudo, 

produzir uma tradução que alcançasse os diferentes grupos e mostrasse “o que as 

                                                 
75 Lê-se Bíblia de Jerusalém (2002). 
76 BÍBLIA de Jerusalém. São Paulo: Paulus, 2002. 
77 Lê-se Tradução Ecumênica Brasileira. 
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várias confissões podem subscrever de comum acordo, realçando os acentos 

específicos de cada uma”78.  

A TEB parece adotar mais o enfoque de uma tradução idiomática (BEEKMAN; 

CALLOW, 1992), contudo ainda apresenta preocupação com a literalidade, como se 

pode verificar no prefácio à edição: 

 

Objetivo desta tradução não é a literalidade servil, mas a 
familiarização do leitor com os campos semânticos nos quais o texto 
se move. Muitas vezes, a tradução gramatical e lexicalmente fiel foi 
suficiente para alcançar esse objetivo. Outras, porém, foi preciso 
recorrer a expressões equivalentes ou, conservando a expressão 
original por causa de seu uso consagrado ou íntima conexão com o 
contexto, explicá-la em nota.79 

 

Nessa declaração também se pode notar que, na tradução, as escolhas 

linguísticas eram feitas de acordo com as dificuldades presentes no próprio texto. 

Adequações são feitas quando não há correspondência gramatical e lexical 

suficiente para comunicar com clareza o conteúdo. Parece, então, haver também 

uma busca por equilíbrio, a fim de que se alcance o objetivo específico da tradução. 

Para entender-se o jogo das vozes em interação na diversidade de versões 

da Bíblia, há ainda outras versões alternativas80, que serão aqui avaliadas em 

situações de uso da linguagem, tais como: Bíblia Sagrada - Edição pastoral (1990, 

EP); Nova versão internacional (2001, NVI); Nova tradução na linguagem de hoje 

(2000, NTLH). Esse grupo de versões caracteriza-se, sobretudo, pelo objetivo de 

usar a linguagem corrente, evitando construções rebuscadas e palavras de uso 

incomum. 

A EP81 baseia-se nos textos originais e foi publicada pela editora Paulus. Na 

apresentação da versão, os editores declaram: “Conservando a fidelidade aos textos 

originais, procuramos traduzi-los em linguagem corrente, evitando construções 

rebuscadas e palavras de uso menos comum”82. Há, portanto, uma preocupação em 

                                                 
78 BÍBLIA — Tradução Ecumênica da Bíblia. São Paulo: Loyola, 1994. 
79 Prefácio à Tradução Ecumênica da Bíblia. São Paulo: Loyola, 1994. 
80 A análise também de textos nessas versões objetiva alcançar as diferentes traduções usadas pelos 
grupos religiosos. Além disso, todas elas foram citadas no questionário sobre receptividade da 
tradução bíblica, o que torna relevante estabelecer também um diálogo com essas versões. 
81 Lê-se Bíblia Sagrada – Edição Pastoral. 
82 Bíblia Sagrada – Edição Pastoral. São Paulo: Paulus, 1990. 
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usar uma linguagem mais próxima do receptor. Esse mesmo objetivo observa-se na 

NVI83, que é uma tradução protestante. O propósito da comissão de tradutores 

dessa versão era preservar quatro características fundamentais: fidelidade de 

sentido, beleza literária, clareza de comunicação e dignidade de leitura. De acordo 

com Sayão (2001, p. 35), coordenador da equipe de tradução, a NVI buscou ser fiel 

ao original, respeitando a contemporaneidade: “Não se trata de uma tradução literal 

do texto bíblico, do tipo palavra por palavra. Não obstante, a NVI não é uma 

tradução livre nem uma simples paráfrase. Sua fidelidade está no sentido do original 

mais do que na forma”. A NVI tem sido bastante aceita no meio protestante, visto 

que preserva a literalidade, evitando o uso de uma linguagem rebuscada.  

A NTLH84 é a mais diferente de todas as versões analisadas, pois foi a 

primeira tradução brasileira a empregar os princípios de equivalência funcional. O 

objetivo da versão era traduzir a Bíblia para uma linguagem comum: “[...] uma 

linguagem que é acessível às pessoas menos instruídas e que, ao mesmo tempo, é 

aceitável às pessoas mais eruditas”, o que “implica um vocabulário reduzido, que 

não vai muito além de quatro mil palavras” (MILLER; HUBER, 2006, p. 225). Em 

termos de receptividade, Seibert (2006, p. 225) observa que houve dois tipos de 

reação a essa primeira versão: “muitos a saudaram com muita alegria; outros foram 

reativos, chegando a extremos como de rejeição completa”. 

Dois critérios foram usados para determinar a que comunidade discursiva se 

destina uma tradução: 1. preponderância de uso em uma determinada comunidade 

(católica ou protestante); 2. origem da publicação (estatuto confessional da editora). 

Seguindo-se esses critérios, haveria problemas apenas com a Nova tradução na 

linguagem de hoje e com a Tradução Ecumênica da Bíblia. A NTLH foi produzida 

pela Sociedade Bíblica do Brasil, que é uma instituição protestante. Todavia, não se 

destina especificamente ao público protestante, pois foi lançada uma coedição, de 

alcance ecumênico, pelas Edições Paulinas (católica) com a Sociedade Bíblica do 

Brasil (protestante). Por isso, pode ser considerada ecumênica, uma vez que seu 

uso se estende a protestantes e católicos. No caso da TEB, embora seja publicada 

pela Loyola (católica), seu propósito comunicativo — evidente no próprio nome que 

                                                 
83 Lê-se Nova versão internacional. 
84 Lê-se Nova tradução na linguagem de hoje. 
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é atribuído à versão — permite que se privilegie o ecumenismo, alcançando tanto 

católicos como protestantes.  

Pretende-se, com o estudo de cada uma das versões, avaliar como a 

diversidade de versões do livro sagrado se liga às expectativas da variada 

comunidade discursiva de cristãos como um todo e também de cada grupo: católicos 

e protestantes. 

 

 

5.3    ANÁLISE DA CONSTRUÇÃO DE SEQUÊNCIAS TIPOLÓGICAS 

 

 

Nessa análise do processo de construção textual em traduções bíblicas, 

selecionaram-se amostras das cinco sequências: argumentativa, expositiva, 

injuntiva, narrativa e descritiva, a fim de observar como as traduções bíblicas 

constroem o discurso, no sentido de atender às expectativas do público receptor. É 

importante salientar que se optou por selecionar trechos ou sequências tipológicas 

de diversas passagens bíblicas do NT que fossem relevantes para a avaliação de 

elementos textuais. A análise, portanto, não se restringiu a um único livro ou a uma 

única carta, mas a diversas passagens previamente selecionadas dentre os livros do 

NT. 

Na primeira etapa, são analisadas sequências do domínio do mundo 

comentado (WEINRICH, 1968), que se encontram, sobretudo, na literatura bíblica 

epistolar — em textos de cunho exortativo e instrucional. São elas as sequências 

argumentativa, expositiva e injuntiva. Os aspectos analisados nas duas primeiras 

sequências estão estritamente ligados à função textual, ou seja, ao modo como o 

texto é construído e a informação é transmitida (HALLIDAY, 1978; 2004). Assim, na 

análise da sequência argumentativa, faz-se um estudo comparativo do texto de 

Romanos 3.21-31 em três versões tradicionais, observando-se mecanismos de 

coesão que promovem relações entre elementos do texto, e, na sequência 

expositiva de 1 João 3.4-10, verifica-se como os mecanismos sequenciais 

contribuem para o estabelecimento de relações semânticas e/ou pragmáticas entre 

elementos do texto. Por outro lado, na análise da sequência injuntiva, avaliam-se, 

em diversos versículos de diferentes versões, os variados usos de marcas injuntivas 

e modais deônticas. A diversidade de marcas no discurso está ligada à função 
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interpessoal, pois torna evidentes as relações entre os participantes (EGGINS, 

2004).  

Na segunda etapa, são avaliadas sequências comuns no domínio do mundo 

narrado (WEINRICH, 1968): a narrativa, encontrada, sobretudo, nos Evangelhos e 

no livro de Atos; a descritiva, consideravelmente encontrada no Apocalipse. No 

estudo da sequência narrativa, analisa-se, como amostra, uma parábola, visto que 

esse gênero é preponderantemente narrativo em sua construção. Verificam-se, 

nesse caso, as estratégias de relevo (HOPPER; THOMPSON, 1980; TRAVAGLIA, 

1999; AZEVEDO, 2006) e as marcas de interlocução em que se observam, em 

traduções alternativas, construções próximas da oralidade. Quanto à sequência 

descritiva, avalia-se, em trechos do Apocalipse, o aspecto lexical nas traduções, 

tendo em vista o uso de diferentes registros nas traduções. Os aspectos 

selecionados para a análise dessas duas sequências retomam, sobretudo, questões 

ligadas ao campo, à metafunção ideacional. 

Com essa análise, objetiva-se verificar quais estruturas e mecanismos 

linguísticos tornam possível que as versões bíblicas coexistam e exerçam funções 

distintas em diferentes contextos. 

 

 

5.3.1    Sequência argumentativa 

 

 

 Para analisar a sequência argumentativa em três diferentes versões, 

observaram-se questões concernentes à estrutura do texto e os seguintes 

mecanismos de coesão propostos por Halliday e Hasan (1976, p. 526-527): 

referência, substituição, elipse, coesão lexical e conjunção, de acordo com sua 

ocorrência no texto. Considerando a proposta de Halliday e a função dos 

mecanismos coesivos na construção da textualidade do texto, Koch (2007, p. 27) 

propõe que se considere a existência de duas grandes modalidades de coesão: a 

coesão remissiva ou referencial e a coesão sequencial. Segundo a autora, os quatro 

primeiros mecanismos de coesão — referência, substituição, elipse e coesão lexical  

— são recursos de referenciação, e o último mecanismo — a conjunção — 

relaciona-se a procedimentos linguísticos que estabelecem entre elementos do texto 
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relações semânticas e/ou pragmáticas. Na coesão referencial, a referência, a 

substituição e a elipse correspondem ao que a autora denomina de formas 

remissivas gramaticais, pois não fornecem ao leitor/ouvinte quaisquer instruções de 

conexão e podem ser presas ou livres. Para Koch (2007, p. 34-35), as formas 

remissivas gramaticais presas são as que acompanham um nome, antecedendo-o, e 

o(s) modificador(es) anteposto(s) ao nome dentro do grupo nominal; e as formas 

remissivas gramaticais livres são aquelas que não acompanham um nome dentro de 

um grupo nominal, mas que podem ser utilizadas para fazer remissão, anafórica ou 

cataforicamente, a um ou mais dos constituintes do universo textual. A “coesão 

lexical”, de acordo com Koch (2007), é definida como uma forma remissiva lexical, 

que, além de trazer instrução de conexão, possui um significado extensional, ou 

seja, designa referentes extralinguísticos. Na coesão sequencial, a conjunção é um 

mecanismo coesivo essencial para que se possa compreender a conexão 

estabelecida entre elementos do texto. Para a análise, pretende-se observar esses 

elementos, tendo em vista descrever o modo como as traduções reproduzem o 

texto-fonte, e como os mecanismos coesivos contribuem para a composição do 

texto. 

 A sequência argumentativa selecionada para análise encontra-se na Epístola 

aos Romanos. Trata-se de uma epístola fundamental para o cristianismo, pois nela 

Paulo, o autor da carta, faz todo um discurso, que serve, hoje, de base para o 

desenvolvimento de diversas doutrinas cristãs, como salvação, justificação, 

redenção, etc. Marshall (2007, p. 267) resume a mensagem da epístola com as 

seguintes palavras: 

 

É uma mensagem sobre Jesus [...] a qual é poderosa em trazer a 
salvação àqueles que acreditam. Sejam judeus ou gentios, os 
homens precisam ser salvos, e podem ser salvos pela fé. E a 
salvação está relacionada ao fato de que existe no evangelho uma 
revelação da possibilidade de justificação que vem de Deus e que 
depende completamente da fé e, por conseguinte, de nenhuma 
outra coisa mais, conforme afirmam as Escrituras. 
 

 A questão central que permeia o discurso paulino se concentra na posição 

dos judeus e dos gentios no plano de salvação. Ao longo da epístola, Paulo visa a 

conscientizar seus leitores de que, para Deus, não há distinção entre ambos os 

povos. Por seu caráter argumentativo, Romanos é considerada por muitos teólogos 
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uma carta-tratado que, como declara Moo (1996, p. 14), “tem em seu âmago um 

argumento teológico geral ou uma série de argumentos”85.  

 A passagem bíblica selecionada para análise se encontra em Rm 3.21-31. No 

contexto específico da epístola, ela introduz um dos grandes temas discutidos por 

Paulo no NT: a justificação pela fé. Nos capítulos 1, 2 e início do 3, Paulo 

desenvolve sua argumentação apresentando o fato de que a ira de Deus recai sobre 

todos os pecadores (judeus e gentios), e, nesse caso, nem mesmo a lei poderia 

justificar os judeus. Os versos 19 e 20 do capítulo 3 que antecedem a sequência 

argumentativa escolhida para análise concluem o pensamento de Paulo, ressaltando 

a impossibilidade da lei: 

 

ARA — 19 Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na 
lei o diz para que se cale toda boca, e todo o mundo seja culpável 
perante Deus, 20 visto que ninguém será justificado diante dele por 
obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do 
pecado. 
BJ — 19 Ora, sabemos que tudo o que a Lei diz, é para os que estão 
sob a Lei que o diz, a fim de que toda boca se cale e o mundo inteiro 
se reconheça réu em face de Deus, 20 porque diante dele ninguém 
será justificado pelas obras da Lei, pois da Lei vem só o 
conhecimento do pecado.  
 
TEB — 19 Ora, nós sabemos que tudo o que diz a lei, ela o diz aos 
que estão sob a lei, a fim de que toda boca seja fechada e o mundo 
inteiro seja reconhecido culpado diante de Deus. 20 Eis por que 
ninguém será justificado diante dEle pelas obras da lei; com feito a 
lei dá apenas o conhecimento do pecado.  

 

  A partir dessa conclusão de que ninguém pode ser justificado pela lei, Paulo 

apresenta sua tese, cujos elementos de construção textual são aqui analisados em 

cada tradução. Antes de iniciar a análise, convém explicar como se procederá a 

comparação. Os seguintes passos serão adotados: 1. exposição dos textos das três 

versões na íntegra; 2. considerações gerais sobre a estrutura dos períodos; 3. 

análise de cada fase da sequência argumentativa — premissa, argumentação e 

conclusão — com a apresentação de quadros comparativos, subdivididos por fases. 

Esse procedimento tem a finalidade de facilitar a visualização das semelhanças e 

diferenças encontradas nas escolhas estruturais e lexicais do texto.   

 

                                                 
85 [...] has at its heart a general theological argument, or series of arguments. 
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Texto-fonte: Nestle-Aland (27ª edição)  

 

21 Νυνὶ δὲ χωρὶς νόµου δικαιοσύνη θεοῦ πεφανέρωται µαρτυρουµένη 

ὑπὸ τοῦ νόµου καὶ τῶν προφητῶν, 22 δικαιοσύνη δὲ θεοῦ διὰ πίστεως 

Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς πάντας τοὺς πιστεύοντας. οὐ γάρ ἐστιν διαστολή, 

23 πάντες γὰρ ἥµαρτον καὶ ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ θεοῦ 24 

δικαιούµενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι διὰ τῆς ἀπολυτρώσεως τῆς ἐν 

Χριστῷ Ἰησοῦ· 25 ὃν προέθετο ὁ θεὸς ἱλαστήριον διὰ [τῆς] πίστεως ἐν 

τῷ αὐτοῦ αἵµατι εἰς ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ διὰ τὴν πάρεσιν 

τῶν προγεγονότων ἁµαρτηµάτων 26 ἐν τῇ ἀνοχῇ τοῦ θεοῦ, πρὸς τὴν 

ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ ἐν τῷ νῦν καιρῷ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν 

δίκαιον καὶ δικαιοῦντα τὸν ἐκ πίστεως Ἰησοῦ. 

27 Ποῦ οὖν ἡ καύχησις; ἐξεκλείσθη. διὰ ποίου νόµου; τῶν ἔργων; οὐχί, 

ἀλλὰ διὰ νόµου πίστεως. 28 λογιζόµεθα γὰρ δικαιοῦσθαι πίστει 

ἄνθρωπον χωρὶς ἔργων νόµου. 29 ἢ Ἰουδαίων ὁ θεὸς µόνον; οὐχὶ καὶ 

ἐθνῶν; ναὶ καὶ ἐθνῶν, 30 εἴπερ εἷς ὁ θεὸς ὃς δικαιώσει περιτοµὴν ἐκ 

πίστεως καὶ ἀκροβυστίαν διὰ τῆς πίστεως. 31 νόµον οὖν 

καταργοῦµεν διὰ τῆς πίστεως; µὴ γένοιτο· ἀλλὰ νόµον ἱστάνοµεν. 
 

 

 
 
Versão Almeida revista e atualizada (ARA, 1993, 
protestante) 
 
 
A justificação pela fé em Jesus Cristo 
21 Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus 
testemunhada pela lei e pelos profetas; 22 justiça de Deus mediante a 
fé em Jesus Cristo, para todos [e sobre todos] os que creem; porque 
não há distinção, 23 pois todos pecaram e carecem da glória de 
Deus, 24  sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a 
redenção que há em Cristo Jesus, 25 a quem Deus propôs, no seu 
sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua 
justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados 
anteriormente cometidos; 26 tendo em vista a manifestação da sua 
justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador 
daquele que tem fé em Jesus. 
27 Onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei? Das 
obras? Não; pelo contrário, pela lei da fé. 28 Concluímos, pois, que o 
homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. 29 

É, porventura, Deus somente dos judeus? Não o é também dos 
gentios? Sim, também dos gentios, 30 visto que Deus é um só, o qual 
justificará, por fé, o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso.               
31 Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma! Antes, 
confirmamos a lei. 
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Bíblia de Jerusalém (BJ, 2002, católica) 
 
 
Revelação da justiça de Deus — 21 Agora, porém, 
independentemente da Lei, se manifestou a justiça de Deus, 
testemunhada pela Lei e pelos Profetas, 22 justiça de Deus que 
opera pela fé em Jesus Cristo, em favor de todos os que creem — 

pois não há diferença, 23 visto que todos pecaram e todos estão 
privados da glória de Deus — 

24 e são justificados gratuitamente por 
sua graça em virtude da redenção realizada em Cristo Jesus:          
25 Deus o expôs como instrumento de propiciação, por seu próprio 
sangue, mediante a fé. Ele queria assim manifestar sua justiça, pelo 
fato de ter deixado sem punição os pecados de outrora, 26 no tempo 
da paciência de Deus; ele queria manifestar sua justiça no tempo 
presente para mostrar-se justo e para justificar aquele que apela 
para a fé em Jesus.  
27 Onde está, então, o motivo de glória? Fica excluído. Em força de 
que lei? A das obras? De modo algum, mas em força da lei da fé.   
28 Porquanto nós sustentamos que o homem é justificado pela fé, 
sem a prática da Lei. 29 Ou acaso ele é Deus só dos judeus? Não é 
também das nações? É certo que também das nações, 30 pois há 
um só Deus, que justificará os circuncisos pela fé e também os 
incircuncisos através da fé. 31 Então eliminamos a Lei através da fé? 
De modo algum! Pelo contrário, a consolidamos. 
 
 
 
 
Tradução ecumênica (TEB, 1994, ecumênica) 
 
 
A justiça que vem da fé. 21 Mas agora, independentemente da lei, a 
justiça de Deus foi manifestada; a lei e os profetas lhe prestam 
testemunho. 22 É a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para 
todos os que creem, pois não há diferença: 23 todos pecaram, estão 
privados da glória de Deus, 24 mas são gratuitamente justificados por 
sua graça, em virtude da libertação realizada em Jesus Cristo. 25 Foi 
a ele que Deus destinou para servir de expiação por seu sangue, 
por meio da fé, para mostrar o que era a justiça, pelo fato de ter 
deixado impunes os pecados de outrora, 26 no tempo da sua 
paciência. Ele mostra, pois, a sua justiça no tempo presente, a fim 
de ser justo e de justificar aquele que vive da fé em Jesus. 27 Há, 
pois, motivo de orgulhar-se? Está excluído! Em nome de quê? Das 
obras? De forma alguma, mas sim, em nome da fé. 28 De fato, nós 
estimamos que o homem é justificado pela fé, independentemente 
das obras da lei. 29 Ou então Deus seria somente o Deus dos 
judeus? Porventura não é ele também o Deus dos pagãos? Sim! ele 
é também o Deus dos pagãos, 30 visto ser um só Deus que 
justificará os circuncisos, pela fé, e os incircuncisos, pela fé. 31 Será 
que, pela fé, estamos tirando à lei todo o valor? Muito pelo contrário, 
estamos confirmando a lei! 
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 O texto-fonte crítico que serve de base para esta análise é composto de dois 

parágrafos. Do versículo 21 ao 26, há o primeiro parágrafo dividido em dois 

períodos. Do versículo 27 ao 31, encontra-se o segundo parágrafo composto de 11 

períodos, em um jogo de perguntas e respostas. Quanto à paragrafação a ARA e a 

BJ conservam a estrutura de dois parágrafos (do v. 21 ao 26, e do v. 27 ao 31). 

Somente a TEB opta por estruturar a sequência em um único parágrafo. Todavia, 

enquanto a ARA divide o primeiro parágrafo (v. 21 a 26) em dois períodos e a BJ em 

três, a TEB distribui o trecho dos versículos 21 a 26 em 4 períodos. Embora essa 

diferença de estrutura não pareça tão relevante, a distribuição em um número maior 

de períodos pode já ser elemento sinalizador de um enfoque mais preocupado com 

o entendimento do leitor.    

 Observe-se o primeiro quadro comparativo a ser analisado. Nele se verifica a 

premissa da sequência argumentativa em que Paulo enfatiza a manifestação da 

justificação pela fé, independentemente da lei.  

 

 

PREMISSA 

21 Νυνὶ δὲ χωρὶς νόµου δικαιοσύνη θεοῦ πεφανέρωται µαρτυρουµένη ὑπὸ τοῦ νόµου καὶ τῶν 

προφητῶν, 22 δικαιοσύνη δὲ θεοῦ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς πάντας τοὺς πιστεύοντας. 

ARA BJ TEB 
 

A justificação pela fé em 
Jesus Cristo 
21 Mas agora, sem lei, se 
manifestou a justiça de Deus 
testemunhada pela lei e pelos 
profetas; 22 justiça de Deus 
mediante a fé em Jesus Cristo, 
para todos [e sobre todos] os 
que creem; 

Revelação da justiça de Deus 
— 21 Agora, porém, 
independentemente da Lei, se 
manifestou a justiça de Deus, 
testemunhada pela Lei e pelos 
Profetas, 22 justiça de Deus que 
opera pela fé em Jesus Cristo, 
em favor de todos os que 
creem 

A justiça que vem da fé. 21 
Mas agora, independentemente 
da lei, a justiça de Deus foi 
manifestada; a lei e os profetas 
lhe prestam testemunho. 22 É a 
justiça de Deus pela fé em 
Jesus Cristo para todos os que 
creem, 

 

Quadro 4          Sequência argumentativa — premissa (Romanos 3.21-22) 

 

 Nessa primeira fase, é possível observar certa similaridade entre as três 

versões, mas também se verificam algumas diferenças que serão aqui discutidas. A 

primeira delas pode ser vista na disposição do advérbio dêitico agora (Νυνὶ). O uso 

desse advérbio reforça o contraste entre duas relações: “a relação de dependência 

da lei e a relação de independência da lei” (MURRAY, 2003, p. 135). Os tradutores 
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da ARA e da TEB optaram por iniciar o período com a conjunção adversativa mas 

(δὲ), valorizando, de certa forma, a relação de oposição. Os tradutores da BJ, por 

sua vez, ao iniciar com o dêitico agora, dão ênfase à circunstância, reforçando ainda 

mais o contraste entre as duas relações. Para o termo χωρὶς (v. 21) que pode 

funcionar tanto como advérbio “à parte” como preposição “sem”, a BJ e a TEB optam 

pelo uso do advérbio independentemente, e enfatizam o aspecto da autonomia da 

manifestação da justiça de Deus; já a ARA, ao traduzir pela preposição sem, parece 

enfatizar a ausência da lei.  

 Ainda no versículo 21, verificam-se na ARA e na BJ a inversão do sujeito — 

se manifestou a justiça de Deus —, a conservação do mesmo correspondente 

gramatical do particípio testemunhada (µαρτυρουµένη — particípio presente passivo 

nominativo feminino singular) e a elipse do particípio — Ø testemunhada pela lei e 

pelos profetas. Com essa construção, mantém-se a justiça de Deus como sujeito, 

tanto na oração principal como na reduzida. Isso não ocorre na TEB. Esta adota 

outro tipo de construção textual em que se podem observar duas orações 

independentes: a justiça de Deus foi manifestada; / a lei e os profetas lhe prestam 

testemunho.  Na primeira, não há inversão do sujeito e emprega-se a voz passiva 

analítica. Na segunda oração, o agente da passiva do particípio µαρτυρουµένη — a 

lei e os profetas — ocupa a função de sujeito, e a justiça de Deus passa a ser objeto 

retomado por referenciação pelo pronome pessoal lhe. Essa escolha se refletirá na 

sequência do período, que não poderá retomar diretamente o tema justiça de Deus, 

em virtude da inserção de outro sujeito na oração anterior.  

 No versículo 22, em grego, há uma reiteração lexical do item justiça de Deus 

(δικαιοσύνη δὲ θεοῦ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς πάντας τοὺς πιστεύοντας), o que 

se conserva em todas as versões. Todavia, no caso da TEB, optou-se por outra 

construção textual em que se verifica o uso da forma verbal é para que a reiteração 

lexical pudesse ter sentido. Outro elemento importante no v. 22 é o uso de diferentes 

formas para traduzir a preposição διὰ. A ARA e a TEB optam por dois 

correspondentes gramaticais, mediante e pela, respectivamente. Contudo, a própria 

diferença na escolha do correspondente gramatical pode ser sinalizadora de uma 

dificuldade em precisar o que se quer dizer com a expressão διὰ πίστεως — mediante 

a fé (ARA), que opera pela fé (BJ), pela fé (TEB). A BJ, como se vê, tenta especificar 
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melhor o sentido da expressão, acrescentando uma oração adjetiva restritiva — que 

opera pela fé. O que se torna mais evidente nas três versões é a manutenção da 

ideia da fé como meio. No final do versículo 22, somente a ARA apresenta entre 

colchetes a expressão sobre todos. Em geral, a finalidade de a informação ser 

apresentada entre colchetes é sinalizar ao leitor que o termo se encontra apenas em 

alguns manuscritos. 

 A segunda fase da sequência argumentativa é justamente a explanação dos 

argumentos. Dois deles que podem ser aqui destacados são: a universalidade do 

pecado e a justificação pela graça. 

 

 

ARGUMENTAÇÃO 

οὐ γάρ ἐστιν διαστολή, 23 πάντες γὰρ ἥµαρτον καὶ ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ θεοῦ 24 δικαιούµενοι 

δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι διὰ τῆς ἀπολυτρώσεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· 25 ὃν προέθετο ὁ θεὸς 

ἱλαστήριον διὰ [τῆς] πίστεως ἐν τῷ αὐτοῦ αἵµατι εἰς ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ διὰ τὴν πάρεσιν 

τῶν προγεγονότων ἁµαρτηµάτων 26 ἐν τῇ ἀνοχῇ τοῦ θεοῦ, πρὸς τὴν ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ 

ἐν τῷ νῦν καιρῷ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν δίκαιον καὶ δικαιοῦντα τὸν ἐκ πίστεως Ἰησοῦ. 

27 Ποῦ οὖν ἡ καύχησις; ἐξεκλείσθη. διὰ ποίου νόµου; τῶν ἔργων; οὐχί, ἀλλὰ διὰ νόµου πίστεως. 

ARA BJ TEB 

porque não há distinção, 23 pois 
todos pecaram e carecem da 
glória de Deus, 24 sendo 
justificados gratuitamente, por 
sua graça, mediante a 
redenção que há em Cristo 
Jesus, 25 a quem Deus propôs, 
no seu sangue, como 
propiciação, mediante a fé, 
para manifestar a sua justiça, 
por ter Deus, na sua tolerância, 
deixado impunes os pecados 
anteriormente cometidos; 26 

tendo em vista a manifestação 
da sua justiça no tempo 
presente, para ele mesmo ser 
justo e o justificador daquele 
que tem fé em Jesus. 
27 Onde, pois, a jactância? Foi 
de todo excluída. Por que lei? 
Das obras? Não; pelo contrário, 
pela lei da fé.  
 
 

 

— pois não há diferença, 23 
visto que todos pecaram e 
todos estão privados da glória 
de Deus — 

24 e são justificados 
gratuitamente por sua graça em 
virtude da redenção realizada 
em Cristo Jesus: 25 Deus o 
expôs como instrumento de 
propiciação, por seu próprio 
sangue, mediante a fé. Ele 
queria assim manifestar sua 
justiça, pelo fato de ter deixado 
sem punição os pecados de 
outrora, 26 no tempo da 
paciência de Deus; ele queria 
manifestar sua justiça no tempo 
presente para mostrar-se justo 
e para justificar aquele que 
apela para a fé em Jesus.  
27 Onde está, então, o motivo 
de glória? Fica excluído. Em 
força de que lei? A das obras? 
De modo algum, mas em força 
da lei da fé. 

pois não há diferença: 23 todos 
pecaram, estão privados da 
glória de Deus, 24 mas são 
gratuitamente justificados por 
sua graça, em virtude da 
libertação realizada em Jesus 
Cristo. 25 Foi a ele que Deus 
destinou para servir de 
expiação por seu sangue, por 
meio da fé, para mostrar o que 
era a justiça, pelo fato de ter 
deixado impunes os pecados 
de outrora, 26 no tempo da sua 
paciência. Ele mostra, pois, a 
sua justiça no tempo presente, 
a fim de ser justo e de justificar 
aquele que vive da fé em 
Jesus. 27 Há, pois, motivo de 
orgulhar-se? Está excluído! Em 
nome de quê? Das obras? De 
forma alguma, mas sim, em 
nome da fé.  

 

Quadro 5          Sequência argumentativa — argumentação (Romanos 3.22-27) 
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 Para analisar a sequência dos argumentos, serão observados separadamente 

elementos de cada versão, visto que há diferenças significativas nas escolhas de 

tradução. No final do versículo 22 e nos versículos 23 e 24, das três versões, a ARA 

é a que mais se restringe ao aspecto formal da língua, e parece seguir passo a 

passo cada correspondente gramatical sem fugir de sua estrutura ao longo de todo o 

texto. Observe a disposição86 a seguir: 

 

22    οὐ           γάρ        ἐστιν      διαστολή,   

       não       porque        há          distinção 

ARA: porque não há distinção,
  

 

23    πάντες    γὰρ     ἥµαρτον     καὶ     ὑστεροῦνται      τῆς      δόξης     τοῦ       θεοῦ  

         todos     pois      pecaram        e      estão privados     da        glória        de       Deus, 

ARA:  pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, 

 

24    δικαιούµενοι            δωρεὰν              τῇ          αὐτοῦ          χάριτι  

    sendo justificados    gratuitamente      pela           sua              graça, 

ARA:  sendo justificados gratuitamente, por sua graça, 

 

   διὰ             τῆς        ἀπολυτρώσεως   τῆς     ἐν       Χριστῷ     Ἰησοῦ· 

 mediante          a             redenção                     em        Cristo        Jesus, 

ARA: mediante a redenção que há em Cristo Jesus, 

 

Nesse trecho, nota-se que cada elemento na ARA é traduzido por seu 

correspondente gramatical, como, por exemplo, a correspondência com o particípio 

do verbo δικαιούµενοι (particípio presente passivo nominativo masculino plural — 

sendo justificados) ou a manutenção de elipses (e Ø estão privados; Ø sendo 

                                                 
86 Essa disposição foi extraída da obra: NOVO TESTAMENTO INTERLINEAR. Barueri: Sociedade 
Bíblica do Brasil, 2004. 
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justificados). Pode-se, agora, perceber por que a ARA é considerada a tradução 

mais literal do grupo de versões tradicionais. Em comparação com a BJ e a TEB, 

estas parecem apresentar uma maior flexibilidade no uso de elementos coesivos — 

dentro, é claro, dos limites da literalidade. 

 Há algo interessante em relação à construção escolhida pelos tradutores da 

BJ na composição desse texto. No final da fase da premissa, há uma informação 

intercalada:  

 

Agora, porém, independentemente da Lei, se manifestou a justiça de 
Deus, testemunhada pela Lei e pelos Profetas, justiça de Deus que 
opera pela fé em Jesus Cristo, em favor de todos os que creem — 

pois não há diferença, visto que todos pecaram e todos estão 
privados da glória de Deus — e são justificados gratuitamente por 
sua graça [...] (grifo nosso, Rm 3.22-24).  
 

O argumento “pois não há diferença, visto que todos pecaram e todos estão 

privados da glória de Deus” é apresentado como um parêntese da afirmação 

anterior. Ao ser assim disposto, o particípio δικαιούµενοι (particípio presente passivo 

nominativo masculino plural — sendo justificados) se liga diretamente à oração 

“todos os que creem”. Nessa associação, restringe-se o ato da justificação aos que 

creem. Essa disposição não é, de modo algum, aleatória. Na BJ, escolheu-se 

reproduzir na tradução uma possibilidade de interpretação adotada por 

comentadores no que diz respeito à dificuldade de entender a relação do particípio 

δικαιούµενοι (sendo justificados) com a afirmação que o antecede. Assim, afirma 

Murray (2003, p. 141): 

 

Os comentaristas têm encontrado dificuldade acerca da afirmação 
no começo do versículo 24. O particípio “sendo justificados” não 
parece estar relacionado ao que o antecede, de maneira facilmente 
inteligível. O ponto de vista mais conveniente é o daqueles 
intérpretes que levam em conta as afirmações imediatamente 
anteriores, nos vv. 22b e 23 — “porque não há distinção, pois todos 
pecaram e carecem da glória de Deus” — como se fosse um 
parêntese àquilo que é o assunto principal deste parágrafo. Quanto 
à sua forma e propósito, “sendo justificados” deve ser entendido em 
sequência direta com “justiça de Deus mediante a fé em Jesus 
Cristo, para todos [e sobre todos] os que creem” (v. 22a).  
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A escolha por essa estrutura evidencia o ponto de vista assumido na 

interpretação do particípio. Enquanto na ARA se conserva a forma, mantendo a 

duplicidade de interpretações, na BJ se assume uma posição interpretativa.  

No caso da TEB, observa-se outra construção textual, que produz outra 

possível interpretação: “pois não há diferença: todos pecaram, estão privados da 

glória de Deus, mas são gratuitamente justificados por sua graça, em virtude da 

libertação realizada em Jesus Cristo”. Diferentemente da BJ, na TEB se constrói 

uma sequência em que o particípio δικαιούµενοι (sendo justificados) é apresentado 

em oposição (mas são...) à realidade de que todos pecaram. A justificação, nesse 

caso, estende-se a todos, não somente aos que creem. 

A diferença de traduções no uso do particípio ressalta o enfoque adotado 

pelas diferentes versões. Enquanto a ARA prefere ser neutra sustentando a forma e, 

de algum modo, ofuscando o sentido de seus leitores, a BJ e a TEB expõem na 

construção textual uma opção de interpretação adotada e direcionam o leitor ao 

sentido que atribuem ao texto.  

No versículo 25, as três versões apresentam diferentes escolhas para dar 

continuidade à argumentação de Paulo. Em grego, o versículo se inicia com o 

adjetivo pronominal relativo acusativo masculino singular ὃν. Novamente a ARA faz 

uso do exato correspondente gramatical a quem, que retoma anaforicamente a 

figura de Cristo. E o mesmo processo será realizado em toda a fase da 

argumentação. O que se observa na ARA é uma sequência de orações introduzidas 

em um encadeamento de ideias que pode dificultar a compreensão do leitor. Na BJ 

e na TEB, há uma preocupação em dispor as orações em períodos mais curtos, 

retomando os referentes pelo uso de recursos linguísticos. Apesar disso, a BJ e a 

TEB distribuem os períodos de forma diferenciada, o que se discutirá a seguir. 

Na BJ, o versículo 25b (Deus o expôs como instrumento de propiciação, por 

seu próprio sangue, mediante a fé) funciona como um aposto, que visa a explicar a 

obra de redenção realizada por Cristo. Assim, o primeiro dos dois períodos em que 

se divide o conteúdo dos versículos 25 e 26 se restringe a informações relativas à 

morte vicária de Cristo. Nessa construção, diferentemente da ARA — e também da 

TEB, como se verificará em seguida —, a BJ não retoma diretamente o referente 

Cristo, mas ressalta a figura de Deus ao referi-lo anaforicamente no início da oração. 

Deus se coloca, portanto, em destaque na posição de agente, e Cristo como alvo da 
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ação. Assim, retoma-se o sujeito Deus anaforicamente no final do versículo 25 e no 

versículo 26 por referenciação (pronomes pessoais e possessivos), e por reiteração 

lexical (substantivo Deus): Ele queria assim manifestar sua justiça, pelo fato de ter 

deixado sem punição os pecados de outrora, no tempo da paciência de Deus; ele 

queria manifestar sua justiça no tempo presente para mostrar-se justo e para 

justificar aquele que apela para a fé em Jesus. Note-se que, na BJ, as expressões 

εἰς ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης (para demonstração da justiça) e πρὸς τὴν ἔνδειξιν τῆς 

δικαιοσύνης (para a demonstração da justiça) — que pelas preposições εἰς e πρὸς 

estabelecem uma relação de finalidade — são traduzidas pelos sintagmas verbais 

ele queria assim e ele queria, respectivamente. A relação lógica estabelecida pelas 

preposições εἰς e πρὸς, na BJ, indica finalidade e propósito, e, por esse motivo, ao 

inserir-se a expressão modalizadora ele queria, especifica-se a ideia de propósito, 

além de deixar-se facilitada a leitura com uma distribuição melhor do período. Ao 

mesmo tempo, a separação da oração e a colocação de um novo sujeito 

interrompem a relação lógica com a oração anterior (Deus o expôs como 

instrumento de propiciação, por seu próprio sangue, mediante a fé.), marcando o 

início de uma nova proposição.   

Na TEB, no versículo 25, embora Deus continue sendo o agente da ação, o 

referente Cristo é retomado inicialmente, na condição de objeto, pelo pronome 

pessoal ele — Foi a ele que Deus destinou para servir de expiação por seu sangue. 

Pode-se dizer que, ao fazer referência a Cristo na oração principal, a TEB o tem 

como foco na obra de redenção. Além disso, a distribuição dos versículos 25 e 26, 

na TEB, diferencia-se da BJ. Há também dois períodos, contudo, na BJ, como se 

viu, um dos períodos é um aposto, composto apenas pela informação da obra de 

redenção (Deus o expôs como instrumento de propiciação, por seu próprio sangue, 

mediante a fé.), sendo o ato de Deus manifestar sua justiça retomado em outro 

período pela expressão ele queria (Ele queria assim manifestar sua justiça). Na TEB, 

mantém-se a ligação entre a informação sobre o ato expiatório de Cristo e a 

finalidade divina (preposição εἰς) de manifestar justiça (Foi a ele que Deus destinou 

para servir de expiação por seu sangue, por meio da fé, para mostrar o que era a 

justiça...). A expressão πρὸς τὴν ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης (para a demonstração da 

justiça) do versículo 26 é retomada em um novo período em que não há mais uma 
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relação de finalidade como na ARA e na BJ, mas sim a introdução de uma 

conclusão (Ele mostra, pois, a sua justiça no tempo presente...). 

No versículo 27, Paulo começa a finalizar sua argumentação, para, assim, 

retomar sua tese. A estratégia usada para isso está na inserção de perguntas 

retóricas. Trata-se de uma sequência injuntiva em que há o predomínio da função 

interpessoal, visto que se espera do leitor uma resposta. Todavia, a ARA prende-se 

muito ao texto-fonte sem que haja uma preocupação com o interlocutor. A tradução 

da primeira pergunta (Onde, pois, a jactância?), por exemplo, constrói-se palavra por 

palavra, como as demais. Essa construção reproduz a estrutura do texto-fonte, mas 

não corresponde ao modo como seria naturalmente feita por um falante do 

português. O próprio termo jactância não é usual, e muitas pessoas teriam 

dificuldade para entender seu significado. Na BJ e na TEB, nota-se que, na 

tradução, há uma preocupação maior com o entendimento do receptor. Ambas as 

traduções inserem o verbo no texto, além de optarem por outro equivalente 

semântico em vez de jactância: Onde está, então, o motivo de glória? (BJ); Há, 

pois, motivo de orgulhar-se? (grifo nosso). Note-se também que, a partir do 

versículo 29, especificamente, na TEB há uma diminuição na quantidade de elipses 

e um número maior de referenciação e reiteração lexical do substantivo Deus: Ou 

então Deus seria somente o Deus dos judeus? Porventura não é ele também o Deus 

dos pagãos? Sim! ele é também o Deus dos pagãos, visto ser um só Deus que 

justificará os circuncisos, pela fé, e Ø os incircuncisos, pela fé. Será que, pela fé, Ø 

estamos tirando à lei todo o valor? Muito pelo contrário, Ø estamos confirmando a 

lei! Essa repetição frequente do termo ou de um pronome que o retome mantém o 

leitor a todo momento informado sobre o que está sendo dito, facilitando o 

entendimento.  

Na argumentação, há ainda duas escolhas lexicais a serem comentadas, que 

se encontram no versículo 24 (ἀπολυτρώσεως) e no versículo 25 (ἱλαστήριον). Em 

termos gerais, os significados atribuídos ao substantivo ἀπολυτρώσις, encontrado no 

versículo 24, eram “resgate”, “libertação”, “redenção”. No cristianismo, o termo 

passou a designar não apenas a libertação, mas especificamente a libertação 

operada pela morte de Cristo. Nesse sentido, a acepção redenção para designar a 

obra de Cristo assumiu um valor específico no contexto cristão. Isso explica por que 

a ARA e a BJ optam pelo correspondente redenção, e não libertação, como a TEB. 
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Este último correspondente, no cristianismo, não tem a mesma carga significativa 

que o termo redenção, que parece conservar em seu conteúdo toda a obra vicária 

de Cristo. O substantivo ἱλαστήριος já diz respeito a uma referência muito específica 

do ritual expiatório realizado pelos judeus, refere-se ao ato da propiciação, em que 

se aspergia sangue na tampa da arca da aliança (designada propiciatório) para 

remissão dos pecados do povo. Propiciação87 seria o equivalente direto do termo 

grego, e é o correspondente adotado pela ARA e pela BJ, que preferem manter, 

nesse caso, a literalidade. Isso já não ocorre com a TEB que faz menção específica 

ao ritual simbolizado na figura: para servir de expiação por seu sangue (grifo 

nosso). 

A série de perguntas que finalizam a argumentação introduz a terceira e 

última fase: a conclusão. 

 

CONCLUSÃO 

28 λογιζόµεθα γὰρ δικαιοῦσθαι πίστει ἄνθρωπον χωρὶς ἔργων νόµου. 29 ἢ Ἰουδαίων ὁ θεὸς 

µόνον; οὐχὶ καὶ ἐθνῶν; ναὶ καὶ ἐθνῶν, 30 εἴπερ εἷς ὁ θεὸς ὃς δικαιώσει περιτοµὴν ἐκ πίστεως 

καὶ ἀκροβυστίαν διὰ τῆς πίστεως. 31 νόµον οὖν καταργοῦµεν διὰ τῆς πίστεως; µὴ γένοιτο· 

ἀλλὰ νόµον ἱστάνοµεν. 

ARA BJ TEB 
 

28 Concluímos, pois, que o 
homem é justificado pela fé, 
independentemente das obras da 
lei. 29 É, porventura, Deus 
somente dos judeus? Não o é 
também dos gentios? Sim, 
também dos gentios, 30 visto que 
Deus é um só, o qual justificará, 
por fé, o circunciso e, mediante a 
fé, o incircunciso. 31 Anulamos, 
pois, a lei pela fé? Não, de 
maneira nenhuma! Antes, 
confirmamos a lei. 

 

 

28 Porquanto NÓS sustentamos 
que o homem é justificado pela 
fé, sem a prática da Lei. 29 Ou 
acaso ele é Deus só dos judeus? 
Não é também das nações? É 
certo que também das nações, 30 
pois há um só Deus, que 
justificará os circuncisos pela fé e 
também os incircuncisos através 
da fé. 31 Então eliminamos a Lei 
através da fé? De modo algum! 
Pelo contrário, a consolidamos. 

 

 

28 De fato, NÓS estimamos que o 
homem é justificado pela fé, 
independentemente das obras da 
lei. 29 Ou então Deus seria 
somente o Deus dos judeus? 
Porventura não é ele também o 
Deus dos pagãos? Sim! ele é 
também o Deus dos pagãos, 30 
visto ser um só Deus que 
justificará os circuncisos, pela fé, 
e os incircuncisos, pela fé. 31 
Será que, pela fé, estamos 
tirando à lei todo o valor? Muito 
pelo contrário, estamos 
confirmando a lei! 

 

Quadro 6          Sequência argumentativa — conclusão (Romanos 3.28-31) 

 

                                                 
87 O termo propiciação não é uma palavra de uso comum, por isso muitos leitores da Bíblia podem 
não compreendê-lo.  
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 Observe-se que, até o presente momento, Paulo argumenta em terceira 

pessoa, o que atribui ao texto um caráter objetivo. Todavia, ao concluir sua 

argumentação, o enunciador, Paulo, se apresenta no discurso fazendo uso do nós 

inclusivo, uma forma referenciadora exofórica, que pressupõe o eu e os leitores 

(Concluímos, pois... [ARA]; Porquanto nós sustentamos... [BJ]; De fato, nós 

estimamos... [TEB]). Produz-se, então, na conclusão, um efeito de subjetividade e 

aproximação, no qual o apóstolo usa de sua autoridade para retomar a premissa de 

que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei.  

 Paulo reafirma sua premissa na conclusão, e a forma como as versões 

expõem esse conteúdo é semelhante, com exceção das diferentes escolhas lexicais 

para o verbo λογιζόµεθα. Na ARA, usa-se o verbo concluir, que ressalta o aspecto 

conclusivo do discurso, o resultado de toda a argumentação. Na BJ, optou-se por 

sustentar, que apresenta o posicionamento do autor de permanecer defendendo a 

premissa já apresentada. Na TEB, usou-se o verbo estimar, que talvez seja uma 

forma mais suave de expor uma opinião, visto que estaria mais ligado à percepção 

do autor. 

 No verso 29, a escolha lexical para a palavra ἐθνῶν (ἔθνη) também é bastante 

significativa. O substantivo referia-se ao povo que não era judeu e que vivia de modo 

contrário à lei de Deus. Pela tradição, em termos gerais a palavra era traduzida por 

gentios, o que se conserva na ARA. Já na BJ se optou por nações e, na TEB, 

escolheu-se o termo pagãos. Esta última palavra marca bem a oposição existente no 

cristianismo em que, de um lado, permanecem os cristãos e, de outro, os pagãos.  

 Para esse primeiro momento de análise, observaram-se apenas questões 

consideradas relevantes para a compreensão da construção textual nas versões 

analisadas. A marca da literalidade nas três versões tradicionais está presente, 

contudo nota-se que a BJ e, sobretudo, a TEB buscam fazer algumas adaptações no 

texto que favorecem a leitura, tornando o texto mais fluente. A TEB é, nesse caso, 

ainda mais livre que a BJ, o que pode ser visto não apenas nas construções 

textuais, como também nas escolhas lexicais. Com essa literalidade ou aparência de 

literalidade, em que se podem ver marcas do texto-fonte no texto-alvo, as versões 

estudadas configuram-se como traduções manifestas (HOUSE, 1997; 2001), em que 

se observam marcas culturais próprias do texto-fonte. Isso faz que os leitores 

percebam na cultura receptora um texto circunscrito em tempo e espaço específicos. 
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Esse distanciamento, de certa forma, produz, para o leitor, a aparência de que a 

tradução resgatou o texto-fonte. Talvez esse seja um dos motivos por que 

traduções, como a ARA e a BJ, sejam respeitadas e lidas por grande parte dos 

leitores cristãos protestantes e católicos, respectivamente.  

 

 

5.3.2    Sequência expositiva 

 

 

Para analisar a sequência expositiva, fez-se um estudo comparativo de dois 

grupos de versões: versões tradicionais (ARA, BJ, TEB) e versões alternativas (NVI, 

EP, NTLH). O intuito é verificar como os mecanismos sequenciais contribuem para o 

estabelecimento de relações semânticas e/ou pragmáticas entre elementos do texto 

e como a escolha de uma determinada construção pode enfatizar a constatação feita 

na sequência espositiva.  

Para Koch (2007), o estudo dos mecanismos sequenciais relaciona-se à 

segunda grande modalidade de coesão textual: coesão sequencial ou sequenciação. 

Esta pode ser realizada com ou sem elementos recorrentes: “sequenciação frástica 

(sem procedimentos de recorrência estrita) e sequenciação parafrástica (com 

procedimentos de recorrência)” (KOCH, 2007, p. 53). Tais procedimentos, 

denominados por Castilho (1989, p. 254), respectivamente, de rematização frástica e 

parafrástica, estão ligados à progressão temática do texto, ao modo como o texto se 

desenvolve, produzindo, assim, sentido: “se há progressão temática, se o falante faz 

avançar as determinações do tema, teremos a rematização frástica. Se não há 

progressão temática, se o falante se limita a repisar o que já foi dito, teremos a 

rematização parafrástica”. No primeiro caso, observam-se procedimentos de 

manutenção e progressão temática, tais como a justaposição e a conexão. No 

segundo, verificam-se as recorrências de termos, estruturas (paralelismo sintático), 

conteúdos semânticos (paráfrase), recursos fonológicos segmentais, de tempo e 

aspecto verbal. Nesta análise, objetiva-se verificar como esses mecanismos 

sequenciais contribuem para o estabelecimento de relações semânticas e/ou 

pragmáticas entre elementos do texto. Em uma sequência expositiva, a análise de 

tais elementos é relevante, pois ajuda a compreender como se constroem 
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sequências que exprimem uma constatação, característica fundamental à 

identificação desse tipo textual (BRONCKART, 1999).  

 Para a análise que se faz nesta pesquisa, selecionou-se um trecho da 

Epístola de 1 João (3.4-10), em que se observa uma recorrência de afirmações 

expositivas, que apresentam escolhas distintas e significativas na produção de 

sentido das traduções. Para começar, é observada a sequenciação parafrástica — 

preponderante na estrutura do texto —, atentando-se, sobretudo, à manutenção da 

estrutura e à escolha do aspecto verbal em cada uma das versões. Em seguida, 

verifica-se a sequenciação frástica, com vista à progressão do texto e às relações 

lógico-semânticas.  

Pela tradição, a Primeira Epístola de João teria sido escrita pelo apóstolo 

João, por volta de 85 a 90 d.C. Provavelmente, foi endereçada às igrejas da Ásia, 

com o intuito de corrigir ensinos de falsos mestres e expor algumas verdades 

relativas à vida cristã.  

De acordo com Marshall (2007), um dos temas específicos explorados por 

João é o ideal de uma vida sem pecado. Contudo, em virtude das afirmações acerca 

do pecado feitas pelo apóstolo ao longo da carta, parece haver um paradoxo no que 

diz respeito ao tratamento do tema. João, em um dado momento da epístola, parece 

afirmar que é possível o cristão — como se vê em 1 João 1.9: “Se confessarmos 

nossos pecados, ele, que é fiel e justo, perdoará nossos pecados e nos purificará de 

toda injustiça” (BJ) — e, em outro, que o cristão não peca — como se vê em 1 João 

3.6: “Todo aquele que permanece nele não peca” (BJ). Nas palavras de Marshall 

(2007, p. 471): “Por um lado, os crentes pecam e podem ser perdoados e purificados 

confessando seus pecados. Por outro lado, é declarado categoricamente que as 

pessoas que vivem em Deus não pecam”. Em outras palavras, a grande questão 

que se impõe na observação desse impasse diz respeito à possibilidade, ou não, de 

o cristão pecar. É possível o cristão pecar, uma vez que este nasceu de novo, como 

parece sugerir 1 João 3.9 — “Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado” 

(BJ)?  

Como afirma Thielman (2007), as diferentes interpretações de 1 João 

propostas por teólogos apresentam um “mosaico de respostas” para a questão de 

ser possível, ou não, o cristão pecar: 1. a existência de um editor, que teria 

acrescentado ao texto original a ideia de impossibilidade de o cristão pecar, exposta 

em 3.9,10 e 5.18; 2. o uso do tempo presente que, em grego, transmite a ideia de 
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uma forma habitual; 3. uma advertência de João a dois grupos distintos de pessoas, 

um que afirma que eles não pecam e outro que afirma que o pecado não tem 

importância; 4. a pressuposição de que o autor tinha em mente dois pecados 

distintos — pecados comuns (no caso de 1.8,10) e o pecado de rebelião contra 

Deus (no caso de 3.4-10); 5. uma contradição do próprio João. 

Como se vê, há diferentes interpretações que visam a explicar, de alguma 

forma, as afirmações feitas em 1 João 3.4-10. Dentre essas cinco interpretações 

possíveis, a segunda remete a uma questão linguística do próprio texto-fonte — o 

uso do tempo presente. Em termos de aspecto, o presente em grego é imperfectivo, 

e as traduções se valem de diferentes formas verbais para representar esse aspecto 

imperfectivo. De modo geral, elas tanto usam o presente simples em português, que, 

segundo alguns, é uma forma verbal que pode dar a entender que não é possível o 

cristão pecar, como usam a perífrase, que marca de forma mais explícita o aspecto 

imperfectivo do evento pecar e torna evidente a possibilidade de o cristão cometer 

pecados. O uso da perífrase, portanto, enfatizaria um aspecto habitual ligado à 

imperfectividade. As diferentes formas verbais usadas para expressar o aspecto 

imperfectivo em português podem produzir diferentes efeitos de sentido para o leitor. 

E é isso que se objetiva avaliar. A seguir, expõem-se, na íntegra, o texto-fonte e os 

textos das versões a serem analisadas, todavia os trechos específicos que serão 

avaliados serão novamente retomados em quadros comparativos. 

 
 

Texto-fonte: Nestle-Aland (27ª edição)  

 

4 Πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁµαρτίαν καὶ τὴν ἀνοµίαν ποιεῖ, καὶ ἡ ἁµαρτία 

ἐστὶν ἡ ἀνοµία. 5 καὶ οἴδατε ὅτι ἐκεῖνος ἐφανερώθη, ἵνα τὰς 

ἁµαρτίας ἄρῃ, καὶ ἁµαρτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν. 6 πᾶς ὁ ἐν αὐτῷ µένων 

οὐχ ἁµαρτάνει· πᾶς ὁ ἁµαρτάνων οὐχ ἑώρακεν αὐτὸν οὐδὲ ἔγνωκεν 

αὐτόν. 7 Τεκνία, µηδεὶς πλανάτω ὑµᾶς· ὁ ποιῶν τὴν δικαιοσύνην 

δίκαιός ἐστιν, καθὼς ἐκεῖνος δίκαιός ἐστιν· 8 ὁ ποιῶν τὴν ἁµαρτίαν 

ἐκ τοῦ διαβόλου ἐστίν, ὅτι ἀπ᾽ ἀρχῆς ὁ διάβολος ἁµαρτάνει. εἰς τοῦτο 

ἐφανερώθη ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, ἵνα λύσῃ τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου. 9 Πᾶς ὁ 

γεγεννηµένος ἐκ τοῦ θεοῦ ἁµαρτίαν οὐ ποιεῖ, ὅτι σπέρµα αὐτοῦ ἐν 

αὐτῷ µένει, καὶ οὐ δύναται ἁµαρτάνειν, ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται. 

10 ἐν τούτῳ φανερά ἐστιν τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ καὶ τὰ τέκνα τοῦ 
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διαβόλου· πᾶς ὁ µὴ ποιῶν δικαιοσύνην οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ θεοῦ, καὶ ὁ µὴ 

ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ. 
 

 
 
Versão Almeida revista e atualizada (ARA, 1993, 
protestante) 
 
 
4 Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque 
o pecado é a transgressão da lei. 5 Sabeis também que ele se 
manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. 6 Todo 
aquele que permanece nele não vive pecando; todo aquele que vive 
pecando não o viu, nem o conheceu. 
Os filhos de Deus e os filhos do Maligno 
7 Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém; aquele que pratica 
a justiça é justo, assim como ele é justo. 8 Aquele que pratica o 
pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o 
princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus: para destruir as 
obras do diabo. 9 Todo aquele que é nascido de Deus não vive na 
prática de pecado; pois o que permanece nele é a divina semente; 
ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. 10 

Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo: todo 
aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele 
que não ama a seu irmão. 
 
 

 
 
Bíblia de Jerusalém (BJ, 2002, católica) 
 
 
4 Todo o que comete pecado  
comete também a iniquidade,  
porque o pecado é a iniquidade. 
5 Mas sabeis que ele se manifestou  
para tirar os pecados  
e nele não há pecado, 
6 Todo aquele que permanece nele não peca. 
Todo aquele que peca 
não o viu nem o conheceu. 
7 Filhinhos, 
que ninguém vos desencaminhe. 
O que pratica a justiça é justo, 
assim como ele é justo. 
8 Aquele que comete o pecado é do diabo, 
porque o diabo é pecador desde o princípio. 
Para isto é que o Filho de Deus se manifestou: 
para destruir as obras do diabo. 
9 Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado, 
porque sua semente permanece nele; 
ele não pode pecar 
porque nasceu de Deus. 
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10 Nisto são reconhecíveis 
os filhos de Deus e os filhos do diabo: 
todo o que não pratica a justiça 
não é de Deus, 
nem aquele que não ama o seu irmão. 
 
 
 
Tradução ecumênica (TEB, 1994, ecumênica) 
 
 
4 Todo o que comete o pecado 
também comete a iniquidade; 
pois o pecado é a iniquidade. 
5 Mas sabeis que ele manifestou-se 
para tirar os pecados, 
e nele não há pecado. 
6 Todo o que permanece nele 
não peca mais. 
Todo aquele que peca não o vê nem o conhece. 
7 Filhinhos, 
que ninguém vos desencaminhe. 
Quem pratica a justiça é justo 
como ele é justo. 
8 Quem comete o pecado é do diabo, 
pois o diabo é pecador desde o princípio. 
Eis por que apareceu o Filho de Deus: 
para destruir as obras do diabo. 
9 Todo o que é nascido de Deus 
não comete mais o pecado, 
porque sua mente permanece nele; 
e não pode mais pecar, 
porque nasceu de Deus. 
10 Nisto se manifestam os filhos de Deus 
e os filhos do diabo: 
todo o que não pratica a justiça não é de Deus 
nem aquele que não ama o seu irmão.  
 
 

 
 
Nova versão internacional (2001, NVI, protestante) 
 
 

 

4 Todo aquele que pratica o pecado transgride a Lei; de fato, o 
pecado é a transgressão da Lei. 5 Vocês sabem que ele se 
manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. 6 

Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele 
que está no pecado não o viu nem o conheceu.  
7 Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica 
a justiça é justo, assim como ele é justo. 8 Aquele que pratica o 
pecado é do Diabo, porque o Diabo vem pecando desde o princípio. 
Para isso o Filho de Deus se manifestou: para destruir as obras do 
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Diabo. 9 Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, 
porque a semente de Deus permanece nele; ele não pode estar no 
pecado, porque é nascido de Deus. 10 Desta forma sabemos quem 
são os filhos de Deus e quem são os filhos do Diabo: quem não 
pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu 
irmão. 
 

 
 
Bíblia Sagrada - Edição pastoral (1990, EP, católica) 
 
 
4 Todo aquele que comete pecado, comete também violação da 
lei, porque o pecado é violação da lei. 5 Mas vocês sabem que 
Jesus se manifestou para tirar os pecados, e que nele não existe 
pecado. 6 Todo aquele que nele permanece, não peca. Todo 
aquele que peca, não o viu nem o conheceu.  
7 Filhinhos, que ninguém desencaminhe vocês. Quem pratica a 
justiça é justo, assim como Jesus é justo. 8 Quem comete o 
pecado pertence ao Diabo, porque o Diabo é pecador desde o 
princípio. Foi para isto que o Filho de Deus se manifestou: para 
destruir as obras do Diabo. 9 Todo aquele que nasceu de Deus 
não comete pecado, porque leva dentro de si a semente de Deus: 
não pode pecar, porque nasceu de Deus. 10 Desse modo, torna-se 
claro quais são os filhos de Deus e quais são os filhos do Diabo: 
todo aquele que não pratica a justiça, isto é, que não ama ao seu 
irmão, não é de Deus. 
 

 
 
Nova tradução na linguagem de hoje (2000, NTLH, 
protestante e católica) 
 

4 Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado 
é a quebra da lei. 5 Vocês já sabem que Cristo veio para tirar os 
pecados e que ele não tem nenhum pecado.  6 Assim, quem vive 
unido com Cristo não continua pecando. Porém quem continua 
pecando nunca o viu e nunca o conheceu. 

7 Meus filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que 
faz o que é correto é correto, assim como Cristo é correto. 8 Quem 
continua pecando pertence ao Diabo porque o Diabo peca desde a 
criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isto: para destruir o 
que o Diabo tem feito. 

9 Quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que 
Deus dá permanece nessa pessoa. E ela não pode continuar 
pecando, porque Deus é o seu Pai. 10 A diferença clara que existe 
entre os filhos de Deus e os filhos do Diabo é esta: quem não faz o 
que é correto ou não ama o seu irmão não é filho de Deus. 
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Nos versículos 4, 6, 9 e 10, observa-se, no texto-fonte, que o apóstolo 

constrói sua exposição, fazendo uso de um paralelismo sintático (Πᾶς ὁ ποιῶν τὴν 

ἁµαρτίαν καὶ τὴν ἀνοµίαν ποιεῖ [...] [v. 4];  πᾶς ὁ ἐν αὐτῷ µένων οὐχ ἁµαρτάνει· πᾶς ὁ 

ἁµαρτάνων οὐχ ἑώρακεν αὐτὸν οὐδὲ ἔγνωκεν αὐτόν [v. 6]; Πᾶς ὁ γεγεννηµένος ἐκ τοῦ 

θεοῦ ἁµαρτίαν οὐ ποιεῖ [...] [v. 9]; [...] πᾶς ὁ µὴ ποιῶν δικαιοσύνην οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ 

θεοῦ, καὶ ὁ µὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ [v. 10]). No verso 8, também se observa 

paralelismo, contudo, diferente dos demais, sem o uso do indefinido Πᾶς (ὁ ποιῶν 

τὴν ἁµαρτίαν), uma opção do próprio autor do texto-fonte.  

Esta é a estrutura parafrástica escolhida por João em cada uma dessas 

sequências expositivas — é semelhante e apresenta apenas pequenas variações:  

 

ESTRUTURA PARAFRÁSTICA DE 1 JOÃO 3.4-10  
NO TEXTO GREGO 

 

SINTAGMA NOMINAL 
Determinantes [indefinido + artigo]  

Núcleo [particípio, acompanhado ou não de complementos] 
+ 

SINTAGMA VERBAL  
Predicado(s) [verbo, acompanhado ou não de complementos] 

 

 

 

Quadro 7          Estrutura parafrástica de 1 João 3.4-10 no texto grego 

 

 

Os particípios com função nominal (ποιῶν τὴν ἁµαρτίαν [v. 4]; ἐν αὐτῷ µένων 

[v. 6]; γεγεννηµένος ἐκ τοῦ θεοῦ [v. 9]; µὴ ποιῶν δικαιοσύνην [v. 10]) são 

determinados tanto pelo indefinido Πᾶς como pelo artigo ὁ, formando, assim, um 

sintagma nominal, que, no caso, é sujeito e é também tema oracional. O rema 

compõe-se, nos v. 4, 6 e 9, de verbos dinâmicos (ποιεῖ/ ἁµαρτάνει / ἑώρακεν), 

nestes dois últimos versículos polarizados negativamente; no v. 10, compõe-se de 

verbo não dinâmico (ἔστιν), também polarizado negativamente.  

Para uma melhor visualização da estrutura parafrástica grega, segue um 

quadro em que se pode verificar separadamente como cada versículo reproduz esse 

paralelismo. 
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SEQUENCIAÇÃO PARAFRÁSTICA (TEXTO-FONTE) 
1 João 3.4,6,9,10 

 

TEXTO-FONTE 
 

Sintagma Nominal  
[sujeito] 

 

Determinantes 

Sequência 
do texto-

fonte 
Indefinido Artigo 

Núcleo 
[particípio] 

Sintagma Verbal 
[predicado (s)] 

v. 4 
Πᾶς ὁ ποιῶν τὴν 

ἁµαρτίαν 
καὶ τὴν ἀνοµίαν 

ποιεῖ 

v. 6 

πᾶς 

 

πᾶς 

ὁ 

 

ὁ 

ἐν αὐτῷ µένων 

 

ἁµαρτάνων 

οὐχ ἁµαρτάνει 

 

οὐχ ἑώρακεν 

αὐτὸν οὐδὲ 

ἔγνωκεν αὐτόν 

v. 9 Πᾶς ὁ 
γεγεννηµένος ἐκ 

τοῦ θεοῦ 
ἁµαρτίαν οὐ 

ποιεῖ 

v. 10 πᾶς ὁ 
µὴ ποιῶν 

δικαιοσύνην 
οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ 

θεοῦ 
 

Quadro 8          Sequenciação parafrástica (texto-fonte) — 1 João 3.4,6,9,10 

 

 De modo geral, as versões portuguesas conservam o paralelismo presente no 

texto-fonte, adotando uma estrutura própria do português para traduzir o sintagma 

nominal. Na grande maioria das versões — excetuando-se apenas a NTLH —, o 

pré-determinante e o demonstrativo (πᾶς ὁ) são traduzidos por todo aquele, ou por 

todo o, e o particípio grego se traduz por orações adjetivas. Assim, tenta-se 

conservar o paralelismo encontrado no texto-fonte. Ao sintagma nominal, segue-se o 

sintagma verbal. Este, nas suas variações de formulação verificadas em cada 

tradução, conserva o paralelismo sintático. Tem-se, portanto, a seguinte estrutura 

em português: 
 

ESTRUTURA PARAFRÁSTICA DE 1 JOÃO 3.4-10  
NAS VERSÕES BÍBLICAS PORTUGUESAS  

 

SINTAGMA NOMINAL  
Pré-determinante [indefinido]  

Núcleo [demonstrativo]  
Modificador [oração adjetiva] 

+ 
SINTAGMA VERBAL  

Predicado(s) [verbo, acompanhado ou não de complementos  

 

 

Quadro 9          Estrutura parafrástica de 1 João 3.4-10 nas versões bíblicas portuguesas 
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A estrutura parafrástica portuguesa usada em cada versão pode ser mais 

bem visualizada no quadro abaixo: 

 

 
SEQUENCIAÇÃO PARAFRÁSTICA (TEXTO-ALVO) 

1 João 3.4,6,9,10 
 

ARA 

Sintagma Nominal  
(sujeito) 

Sequência 
da tradução 

Indefinido Demonstrativo Oração adjetiva 

Sintagma Verbal 
(predicado) 

v. 4 Todo aquele que pratica o 
pecado 

também transgride 
a lei 

v. 6 

Todo 
 

todo 

aquele 
 

aquele 

que permanece nele 
 

que vive pecando 

não vive pecando 
 

não o viu, nem o 
conheceu 

v. 9 Todo aquele que é nascido de 
Deus 

não vive na prática 
de pecado 

v. 10 todo aquele que não pratica 
justiça 

não procede de 
Deus 

BJ 

Sintagma Nominal 
(sujeito) 

Sequência 
da tradução 

Indefinido Demonstrativo Oração adjetiva 

Sintagma Verbal 
(predicado) 

v. 4 
Todo 

 
o que comete pecado comete também a 

iniquidade 

v. 6 

Todo 
 

Todo 

aquele 
 

aquele 

que permanece nele 
 

que peca 

não peca 
 

não o viu nem o 
conheceu 

v. 9 Todo aquele que nasceu de 
Deus 

não comete pecado 

v. 10 
todo 

 
o que não pratica a 

justiça 
não é de Deus 

 

TEB 

Sintagma Nominal 
(sujeito) Sequência 

da tradução 
Indefinido Demonstrativo Oração adjetiva 

Sintagma Verbal 
(predicado) 

v. 4 
Todo 

 
o que comete o 

pecado 
também comete a 

iniquidade 

v. 6 

Todo 
 

Todo 
 

o 
 

aquele 

que permanece nele 
 

que peca 

não peca mais 
 

não o vê nem o 
conhece 

v. 9 
Todo 

 
o que é nascido de 

Deus 
não comete mais o 

pecado 

v. 10 
todo 

 
o que não pratica a 

justiça 
não é de Deus 
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NVI 

Sintagma Nominal 
(sujeito) 

Sequência 
da tradução 

Indefinido Demonstrativo Oração adjetiva 

Sintagma Verbal 
(predicado) 

v. 4 Todo aquele que pratica o 
pecado 

transgride a Lei 

v. 6 

Todo 
 

Todo 
 

aquele 
 

aquele 

que nele permanece 
 

que está no pecado 

não está no pecado 
 

não o viu nem o 
conheceu 

v. 9 Todo aquele que é nascido de 
Deus 

não pratica o 
pecado 

v. 10 — — quem não pratica a 
justiça 

não procede de 
Deus 

EP 

Sintagma Nominal 
(sujeito) 

Sequência 
da tradução 

Indefinido Demonstrativo Oração adjetiva 

Sintagma Verbal 
(predicado) 

v. 4 Todo aquele que comete pecado comete também 
violação da lei 

v. 6 

Todo 
 

Todo 

aquele 
 

aquele 

que nele permanece 
 

que peca 

não peca 
 

não o viu nem o 
conheceu 

v. 9 Todo aquele que nasceu de 
Deus 

não comete pecado 

v. 10 

todo aquele que não pratica a 
justiça, [isto é, que 

não ama ao seu 
irmão — aqui há 

uma paráfrase não 
observada em 
nenhuma das 

versões] 

não é de Deus 

NTLH 

Sintagma Nominal 
(sujeito) 

Sequência 
da tradução 

Indefinido Demonstrativo Oração adjetiva 

Sintagma Verbal 
(predicado) 

v. 4 
— — Quem peca é culpado de 

quebrar a lei de 
Deus 

v. 6 

— — quem vive unido 
com Cristo 

 
quem continua 

pecando 

não continua 
pecando 

 
nunca o viu e nunca 

o conheceu. 
v. 9 — — Quem é filho de 

Deus 
não continua 

pecando 

v. 10 

— — quem não faz o que 
é correto ou não 
ama o seu irmão 

[oração alternativa] 

não é filho de Deus 

 

Quadro 10          Sequenciação parafrástica (texto-alvo) — 1 João 3.4,6,9,10 
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Em termos gerais, cada versão conserva a estrutura paralelística presente no 

texto-fonte, sobretudo no que diz respeito às escolhas do tempo e do aspecto verbal 

(de acordo com a opção adotada por cada versão). Contudo, o que chama a 

atenção nas referidas traduções são justamente as diferentes opções usadas em 

relação ao aspecto verbal. Isso ocorre por alguma finalidade, e é o que se pretende 

discutir aqui. Para que se possam verificar os efeitos de sentido que essas escolhas 

produzem, convém estabelecer, em princípio, uma diferenciação entre as classes 

acionais do verbo e o aspecto verbal.  

De acordo com Ilari e Basso (2008), a diferença entre classes acionais e 

aspecto verbal é bastante sutil, uma vez que essas duas categorias apresentam 

uma natureza não dêitica e estão ligadas à constituição do processo e à existência 

de fases. Para diferenciá-las, os autores relacionam as classes acionais à telicidade: 

 

Para dar concretude à ideia de que alguns processos tendem 
naturalmente a um certo resultado, os gramáticos têm-se valido 
tradicionalmente de uma metáfora, a da “busca de uma meta”. Foi a 
partir dessa metáfora, à mesma que os filósofos usaram 
frequentemente para falar de ações voltadas para um fim que 
acabaram sendo incorporadas à descrição gramatical as expressões 
“verbo télico” e “telicidade”, nas quais está presente o étimo “telos” 
(em grego: meta, fim): os predicados télicos são aqueles que 
indicam processos que “culminam”, como “construir uma casa”, 
“desenhar uma laje” [...]; os atélicos são aqueles que “não 
culminam”. 

 

Em outras palavras, as classes acionais referem-se a verbos télicos (que 

implicam um fim, um desfecho) e atélicos (que não precisam alcançar qualquer fim). 

Em acréscimo, Castilho (2010) observa que um verbo télico pode receber na 

sentença uma interpretação imperfectiva (ligada ao aspecto), quando for, por 

exemplo, flexionado no pretérito imperfeito. Desse modo, a análise das classes 

acionais alia-se à do aspecto verbal na produção do sentido, e cada caso deve ser 

avaliado no contexto em que está inserido.  

Segundo Castilho (2010, p. 417), o aspecto verbal “é uma propriedade da 

predicação que consiste em representar os graus do desenvolvimento do estado de 

coisas”.  A partir dessa definição, o autor propõe uma tipologia do aspecto, que se 

compõe de uma face qualitativa e de uma face quantitativa. Na primeira face, estão 

os aspectos imperfectivo e perfectivo. Como afirma Castilho (2010, p. 419), o 

imperfectivo “é habitualmente expresso por verbos de classe acional atélica”, que 
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dispensam um desfecho. Desse modo, esses verbos podem ser relacionados de 

acordo com as seguintes fases: inicial (imperfectivo inceptivo, p. ex.: começou a 

contar a história); medial (imperfectivo cursivo, p. ex.: continua contando a história); 

final (imperfectivo terminativo, p. ex.: acaba de contar a história). Já o perfectivo é 

“frequentemente expresso por verbos de classe acional télica ou global, que 

lexicalizam uma predicação que tende inexoravelmente a um fim, sem o qual ela não 

se sustenta” (CASTILHO, 2010, p. 419). Trata-se de um evento em que há certa 

concomitância entre o começo e o fim.  

Na face quantitativa, Castilho (2010, p. 419) destaca que a ocorrência do 

estado de coisas se dá uma vez apenas ou mais de uma vez, distinguindo-se, 

portanto, “a ocorrência singular (semelfactivo; p. ex.: Simplesmente entrou e fechou 

a porta)” da “ocorrência múltipla, habitual ou reiterada” (iterativo; p. ex.: Andam 

contando histórias a seu respeito). O quadro proposto por Castilho (2010) ilustra e 

resume claramente a tipologia do aspecto: 

 

 FACE QUALITATIVA DO ASPECTO 
FACE QUANTITATIVA DO  

ASPECTO 

IMPERFECTIVO PERFECTIVO SEMELFACTIVO 

Inceptivo Pontual  

Cursivo Resultativo ITERATIVO 

Terminativo  Imperfectivo/Perfectivo 

 

Quadro 11          Tipologia do aspecto (CASTILHO, 2010) 

 

Quanto à face quantitativa, Neves (no prelo) se fixa na repetição, ou não, dos 

eventos. Estes podem apresentar ou não a noção de frequência, ou seja, registram-

se eventos que ocorrem mais de uma vez (frequentativos) ou eventos que ocorrem 

apenas uma vez (não frequentativos).  

Essas considerações teóricas de Ilari e Basso (2008), Castilho (2010) e 

Neves (no prelo) a respeito das classes acionais e do aspecto verbal servem de 

respaldo à análise das escolhas feitas pelos autores das traduções em estudo. O 

intuito é observar em qual aspecto verbal — tendo em vista também a classe acional 

— se enquadram os verbos: ἁµαρτάνω e ποιέω (este quando completado por termos 

como ἁµαρτία, ἀνοµία, δικαιοσύνη). Em outras palavras, o que se quer discutir são 
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os sentidos que o sintagma verbal que tem como núcleo o verbo pecar, ou os 

sintagmas verbais cometer pecado e praticar pecado do português podem produzir 

nas traduções das sequências expositivas de 1 João 3.4-10, dependendo da escolha 

de marcação do aspecto verbal. É preciso salientar que não se pode pensar nas 

classes acionais desses verbos sem que se tenha em mente o contexto em que 

estão circunscritos, que, por sua vez, está ligado ao aspecto. Em outras palavras, 

não se pode apenas entender que o verbo pecar, por exemplo, seria télico porque é 

um ato que em si possui um desfecho. É preciso pensar as diferentes interpretações 

que esse verbo pode assumir de acordo com o aspecto em que ele foi usado. Há 

grande diferença em dizer “Carlos pecou” e “Carlos vive pecando”. No primeiro caso, 

trata-se de um ato que culmina. A telicidade do verbo é, então, reforçada pelo 

aspecto perfectivo. Por outro lado, no segundo caso, fica envolvida uma 

predisposição ao pecado, que parece ser contínua e, nesse caso, não há desfecho; 

o aspecto é imperfectivo. Não se pode deixar de reconhecer, aqui, que há certa 

fluidez na classificação dessas categorias, e o intuito é discutir cada caso à luz do 

contexto de situação. 

Para a análise das traduções portuguesas dos sintagmas formados pelos 

particípios  ἁµαρτάνω e ποιέω, que ora compõem o sintagma nominal (particípio 

substantivado), ora compõem o sintagma verbal, serão postos sob consideração não 

apenas o aspecto verbal, mas também os participantes da predicação que 

influenciam as escolhas. Um desses participantes — e essencial — é o próprio 

sintagma nominal, o sujeito da oração, em que há, repetidamente, uma mesma 

estrutura sintática. Com exceção da NTLH, cuja estrutura é composta de uma 

oração adjetiva introduzida pelo pronome quem (quem peca [v. 4]; quem vive unido 

com Cristo [v. 6], etc.), todas as versões, como se viu, seguem esta estrutura: 

indefinido (todo) + demonstrativo (aquele ou o) + oração adjetiva (que...). Há que 

ressaltar, quanto à estrutura escolhida pela maioria das versões, que todo é um 

quantificador universal do pronome demonstrativo (aquele, o), que vem 

acompanhado por uma oração adjetiva (tradução escolhida para os particípios 

gregos). Essa quantificação universal do sintagma nominal, quando associada a um 

auxiliar iterativo (p. ex.: continuar [pecando], viver [pecando], etc.), contribui para a 

identificação da face quantitativa do aspecto (CASTILHO, 2010), podendo enfatizar 

a repetição do evento. 
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Feitas essas considerações, cada versículo será observado, separadamente, 

em cada versão a fim de facilitar o entendimento. A princípio, observam-se as 

semelhanças entre as traduções destinadas a um determinado segmento religioso: 

católicas (BJ e EP); protestantes (ARA e NVI); ecumênicas (TEB e NTLH). Para 

facilitar a visualização dessas semelhanças internas entre os grupos de tradição 

católica, protestante e ecumênica, as traduções serão agora dispostas de acordo 

com o grupo a que são destinadas. Seguem as escolhas estruturais e lexicais das 

traduções no verso 4: 

 

 

1JOÃO 3.4 

Texto-fonte Πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁµαρτίαν καὶ τὴν ἀνοµίαν ποιεῖ 

Traduções católicas 

BJ Todo o que comete pecado comete também a iniquidade 

EP Todo aquele que comete pecado comete também violação da 
lei 

Traduções protestantes 

ARA Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei 

NVI Todo aquele que pratica o pecado transgride a Lei 

Traduções ecumênicas 

TEB Todo o que comete o pecado também comete a iniquidade 

NTLH — — Quem peca é culpado de quebrar a lei de 
Deus 

 
 

Quadro 12          Sequenciação parafrástica — 1 João 3.4 

 

 

 Há certa semelhança entre as escolhas feitas por cada segmento religioso, o 

que pode indicar uma tendência de conservação da tradição por parte de traduções 

mais recentes, como a EP e a NVI. Ao lado dessa identificação entre os grupos, 

convém salientar algumas diferenças que podem ser verificadas na tradução. A 

primeira delas pode ser observada na opção de tradução para o verbo ποιέω. Há 

duas estruturas associadas a esse verbo: 1. ποιῶν + ἁµαρτίαν (constituindo o 

sintagma nominal/ sujeito); 2. ἀνοµίαν + ποιεῖ (constituindo o sintagma verbal/ 
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predicado). Em grego, nota-se que o verbo usado para compor o particípio 

(constituindo um sintagma nominal) é o mesmo usado no predicado da oração em 

grego. As traduções católicas, BJ e EP, e a ecumênica, TEB, usam o verbo cometer 

para traduzir ποιέω no particípio e usam o mesmo verbo português no predicado, 

conservando, assim, o paralelismo encontrado no texto grego. Contudo, optam por 

traduzir de forma diferente o substantivo ἀνοµίαν: na BJ e na TEB, está iniquidade; 

na EP, violação da lei. Nas traduções protestantes, escolhe-se o verbo participar 

para traduzir o particípio ποιῶν com o complemento τὴν ἁµαρτίαν. Todavia, na 

tradução portuguesa, não se usa o mesmo verbo no predicado, como na versão 

grega (τὴν ἀνοµίαν ποιεῖ). Ao traduzir o predicado τὴν ἀνοµίαν ποιεῖ por transgride a 

lei, a ARA e a NVI parecem enfatizar mais o conteúdo semântico de ἀνοµίαν 

(transgressão da lei) do que a expressão, em que se repete em grego o verbo ποιέω. 

Além disso, na predicação grega τὴν ἀνοµίαν ποιεῖ há também a ideia de inclusão, 

que se observa na presença da forma καὶ. Com exceção da NVI e da NTLH, as 

demais traduções mantêm essa ideia de inclusão, expressando-a pelo advérbio 

também.  

A NTLH, como já foi dito, apresenta uma estrutura diferente. O particípio 

grego (ποιῶν [τὴν ἁµαρτίαν]) é traduzido por uma oração adjetiva introduzida pelo 

pronome quem, que é, por natureza, um relativo absoluto que já inclui o 

antecedente. Além disso, na estrutura Quem peca, o verbo ποιέω é omitido, ficando 

ressaltado, sobretudo, o acusativo ἁµαρτίαν. Outra diferença em relação às demais 

traduções é que a NTLH forma um predicado nominal, que caracteriza o sujeito 

como culpado (é culpado de quebrar a lei de Deus). Tal procedimento reforça muito 

mais a condição do sujeito do que a sua responsabilidade por praticar a ação.  

Dando continuidade, segue a estrutura do verso 6: 
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1JOÃO 3.6 

Texto-fonte 

 

πᾶς 

 

πᾶς 

 

ὁ 

 

ὁ 

 

ἐν αὐτῷ µένων 

 

ἁµαρτάνων 

 

οὐχ ἁµαρτάνει 

 

οὐχ ἑώρακεν αὐτὸν 

οὐδὲ ἔγνωκεν αὐτόν 
 

Traduções católicas 

BJ 
Todo 

 
Todo 

aquele 
 

aquele 

que permanece nele 
 

que peca 

não peca 
 

não o viu nem o conheceu 

EP 
Todo 

 
Todo 

aquele 
 

aquele 

que nele permanece 
 

que peca 

não peca 
 

não o viu nem o conheceu 
Traduções protestantes 

ARA 
Todo 

 
Todo 

aquele 
 

aquele 

que permanece nele 
 

que vive pecando 

não vive pecando 
 

não o viu, nem o conheceu 

NVI 
Todo 

 
Todo 

aquele 
 

aquele 

que nele permanece 
 

que está no pecado 

não está no pecado 
 

não o viu nem o conheceu 
Traduções ecumênicas 

TEB 
Todo 

 
Todo 

o 
 

aquele 

que permanece nele 
 

que peca 

não peca mais 
 

não o vê nem o conhece 

NTLH 
—  

 

— 

— 

 

— 

quem vive unido com Cristo 
 

quem continua pecando 

não continua pecando 
 

nunca o viu e nunca o 
conheceu. 

 

Quadro 13          Sequenciação parafrástica — 1 João 3.6 

 

Como se viu, os estudiosos tentam resolver a discussão que se impõe na 

carta de 1 João: É ou não é possível o cristão pecar? O cristão peca ou não peca? 

No entanto, como se viu nas discussões de Marshall (2007) e Thielman (2007), é 

justamente 1 João 3.6 um dos versículos que parece contradizer o que o apóstolo 

afirma em 1 João 1.988. Este último afirma que é possível o cristão pecar, enquanto 

aquele talvez afirme que não é possível o cristão pecar. Com base em 1 João 3.6, 

Thevissen, Kahmann e Dehandschutter (1999, p. 230) entendem que João 

realmente parece admitir a impossibilidade de o cristão pecar: “Conceba-se como 

quiser a relação com 1.8ss, não se pode negar que 3.6 ensina a impecabilidade”. E 

ainda acrescentam: “A comunhão com o Jesus impecável torna o fiel livre de 

                                                 
88 “Se confessarmos nossos pecados, ele, que é fiel e justo, perdoará nossos pecados e nos 
purificará de toda injustiça” (BJ). 
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pecado”. Por outro lado, estudiosos, como os próprios Marshall (2007) e Thielman 

(2007), entendem que não há uma contradição, e isso pode ser resolvido pela 

análise do aspecto verbal usado no texto-fonte.   

Em grego, a forma verbal é ἁµαρτάνει, uma forma de presente do indicativo 

ativo. De acordo com Rega e Bergmann (2004, p. 36), o presente “expressa uma 

ação contínua ou num estado incompleto, chamada ação durativa ou linear”. Nesse 

sentido, a ação é considerada em progresso, e o aspecto seria, portanto, 

imperfectivo. Ou seja, ao usá-lo, é possível que João realmente tenha tido a 

intenção de expressar a impossibilidade de o cristão viver pecando. O ato de pecar, 

portanto, não poderia ser entendido como um evento que culmina, mas como um 

evento que não ocorre a todo momento na vida do cristão.  

Note-se que as versões católicas (BJ e EP) e a ecumênica (TEB) optam por 

usar o presente simples, e as versões protestantes (ARA e NVI) e a ecumênica 

(NTLH) optam por usar outras diferentes formas para traduzir o presente do 

indicativo grego. A ARA usa uma perífrase gerundial (viver pecando), a NVI, um 

predicado locativo (estar no pecado), e a NTLH89, uma perífrase gerundial (continuar 

pecando). No caso da TEB (em que ainda há um reforço no acréscimo do advérbio 

mais, que parece ter uma conotação temporal, implicando a cessação do evento) e 

das versões católicas (BJ e EP), a negação feita com o verbo no presente simples 

pode levar o leitor a concluir que João realmente fala da impossibilidade de o cristão 

pecar, o que poderia resultar na interpretação de que o cristão não peca em 

momento algum. Tal postura, por outro lado, seria vista como uma incoerência, uma 

vez que nenhum ser humano estaria livre totalmente do pecado. Todavia, o fato de 

os verbos das orações adjetivas também estarem no presente simples em português 

pressupõe que há a condição de permanecer nele para que não se peque. Em 

outras palavras, se o indivíduo permanece em Cristo, ele não peca. E a condição de 

permanecer nele é algo que pode ou não ser interrompido, mas o que chama a 

atenção são as diferentes opções adotadas pela ARA, pela NVI e pela NTLH. De 

alguma forma, todas visam a reforçar o aspecto imperfectivo, atribuindo a ideia de 

frequência e evitando que se atribua ao verbo pecar a conotação de que é 

                                                 
89 Há que ressaltar aqui que uma versão católica da Bíblia, a CNBB, também usa a mesma perífrase 
nesse versículo: “Todo aquele que permanece nele não continua pecando, e todo aquele que 
continua pecando mostra que não o viu, nem o conheceu”, enfatizando também a continuidade do 
evento. 
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impossível o cristão pecar. As perífrases gerundiais implicam esse aspecto cursivo e 

denotam o empenho do tradutor em evitar que haja uma contradição na afirmação 

do apóstolo João. Note-se também que a NVI escolhe usar uma expressão muito 

comum no universo protestante: estar em pecado. Quando se diz que alguém está 

em pecado, o que se quer dizer é que tal pessoa tem vivido uma vida contrária aos 

padrões estabelecidos por Deus. Pelo uso dessa expressão, há aqui uma marca 

identitária do grupo religioso, uma expressão que seria facilmente entendida por 

seus leitores. Resumindo, esse verso já aponta para as tendências das versões 

quanto à marcação do aspecto em português, o que ocorrerá também no verso 9: 

 

 

1JOÃO 3.9 

Texto-fonte Πᾶς ὁ 
γεγεννηµένος ἐκ τοῦ 

θεοῦ 
ἁµαρτίαν οὐ ποιεῖ 

Traduções católicas 

BJ Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado 

EP Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado 

Traduções protestantes 

ARA Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de 
pecado 

NVI Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado 

Traduções ecumênicas 

TEB Todo o que é nascido de Deus não comete mais o pecado 

NTLH — — Quem é filho de Deus não continua pecando 

 

Quadro 14          Sequenciação parafrástica — 1 João 3.9 

 

 

No verso 9, especificamente, há menção a uma das doutrinas mais 

fundamentais do cristianismo: a doutrina da regeneração. Diferente dos outros 

versículos, aqui se tem um particípio perfeito na voz passiva (γεγεννηµένος). O 

perfeito no grego expressa “um estado atual que, geralmente, é resultado de um 

acontecimento do passado” (REGA; BERGMANN, 2004, p. 245). De fato, é isso o 

que representa a doutrina do novo nascimento, algo que foi operado no passado, 

mas que tem efeitos no tempo presente. Algumas traduções, como a BJ e a EP, 
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usam o pretérito perfeito, ressaltando a anterioridade e a pontualidade da ação (que 

nasceu de novo). Por outro lado, a ARA, a NVI e a TEB preferem enfatizar o efeito 

no tempo presente (que é nascido de Deus), marcando o estado da pessoa. Outra 

opção é a da NTLH, que reduz a doutrina do novo nascimento a uma informação 

mais simples, indicando a condição do homem como filho de Deus.  Ao entender-se 

que se trata de um fato já ocorrido, negações no presente simples (não comete 

pecado, como está na BJ e na EP; não comete mais o pecado, como está na TEB) 

podem induzir a interpretação de que o cristão não pratica em momento algum 

qualquer pecado. A TEB, como no v. 6, reforça ainda mais esse aspecto ao 

acrescentar o advérbio mais. Este estabelece na oração uma relação de 

temporalidade, o que leva a concluir que realmente houve uma interrupção do ato de 

pecar. Há, portanto, nessa escolha, uma tendência a afirmar a impossibilidade de o 

cristão pecar.  

Ao contrário das versões católicas e da TEB, as demais versões dão ênfase 

ao aspecto imperfectivo em suas escolhas: ARA (não vive na prática do pecado); 

NVI (não pratica o pecado); NTLH (não continua pecando — retomando novamente 

a perífrase gerundial). Há que ressaltar também que, em uma das versões mais 

antigas de Almeida, a Versão Almeida revista e corrigida, o presente simples era a 

opção usada, tanto para o verso 6 como para o verso 9: Qualquer que permanece 

nele não peca; qualquer que peca não o viu nem o conheceu (v. 6, grifo nosso); 

Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado; porque a sua semente 

permanece nele; e não pode pecar, porque é nascido de Deus (v. 9, grifo nosso). A 

mudança ocorreu com a ARA, que é, de certa forma, uma revisão da Versão 

Almeida revista e corrigida. Nota-se, então, um empenho de marcar o imperfectivo, 

seja pela escolha de um verbo atélico, seja pela escolha de uma perífrase gerundial 

ou de uma expressão. Essa necessidade de marcar o aspecto imperfectivo, usando 

como estratégia as perífrases, se encontra também na mais recente versão de 

Almeida, a Almeida21. No versículo 4 da A21, por exemplo, o aspecto imperfectivo é 

expresso pela inserção do advérbio: Todo o que vive habitualmente em pecado 

também vive em rebeldia contra a lei. Nesse caso, a estrutura grega “ποιῶν τὴν 

ἁµαρτίαν” é traduzida pelo predicado locativo viver em pecado. Todavia, a esse 

predicado ainda se acrescenta o advérbio habitualmente, o que modaliza ainda mais 

o discurso e reforça o aspecto iterativo. Do mesmo modo, no versículo 9, a A21 faz 
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uso do presente simples novamente associado ao advérbio habitualmente — Aquele 

que é nascido de Deus não peca habitualmente, o que marca não só o aspecto 

imperfectivo como também o iterativo. 

Mas por que algumas traduções preferem ressaltar o aspecto imperfectivo do 

estado de coisas? Para tentar responder a essa questão, encaminhou-se um e-mail 

à Sociedade Bíblica do Brasil, e o Dr. Vilson Scholz da Comissão de Tradução 

respondeu nestes termos (ANEXO A):  

 

De fato, essa formulação entrou no texto de Almeida em meados do 
século 20, com a Almeida Revista e Atualizada (ARA), que foi 
preparada em solo brasileiro. Os revisores daquele tempo não nos 
deixaram uma explicação dessa alteração. Mas ela se justifica pelo 
seguinte:  
1. No grego, aparece, de fato o que parece ser um presente simples 
(“peca”, hamartánei). No entanto, o grego não tem um “presente 
contínuo” (“está pecando” ou “vive pecando”), fazendo com que 
essa “função” seja executada pelo presente simples. Portanto, 
aquela forma verbal pode ser interpretada tanto como presente 
simples (“peca”) quanto como presente contínuo (“vive pecando”).  
2. Há uma razão contextual que leva à tradução de ARA: 1João 1.9. 
Além disso, uma razão menor, de ordem pastoral: o leitor pode 
concluir, contrariamente ao que a Bíblia ensina em outros lugares, 
que um cristão não comete mais nenhum pecado, sendo que, ao se 
darem conta de que ainda pecam, muitos entram em desespero. [Há 
registros de pessoas que, supostamente, se suicidaram em função 
disso.]  
3. As duas razões acima levaram à alteração do texto na mais 
recente edição de ARC (Almeida Revista e Corrigida). Se você 
conferir uma edição bem recente (do ano passado para cá), notará 
que lá consta o mesmo que consta da ARA. Essa decisão exegética 
transparece também em outras traduções, como, por exemplo, a 
NVI (“não está no pecado”), e ESV (English Standard Version): “No 
one who abides in him keeps on sinning”.  

 

São, pois, duas as razões apontadas pelo Dr. Vilson Scholz. A primeira é o 

próprio contexto de 1 João 1.9. João não poderia contradizer-se, admitindo a 

possibilidade de pecar e depois afirmando que o nascido de Deus não peca. E a 

segunda tem a ver com a questão pastoral, a preocupação de que a pessoa se 

frustre ao defrontar-se com seus pecados. A dupla possibilidade de sentido, refletida 

nas diferentes escolhas das formas verbais, pode produzir diferentes interpretações. 

No uso de perífrases, por exemplo, tenta-se projetar apenas uma possibilidade de 

interpretação na tradução, evitando que os leitores atribuam ao texto um sentido que 

possa contradizer a possibilidade de o cristão pecar. 
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No último versículo, o que chama a atenção é a construção do período: 

 

 

1JOÃO 3.10 

Texto-fonte πᾶς ὁ µὴ ποιῶν δικαιοσύνην οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ θεοῦ 

Traduções católicas 

BJ todo o que não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele 
que não ama o seu irmão 

EP 
todo aquele que não pratica a justiça, isto 

é, que não ama ao seu 
irmão, 

não é de Deus 

Traduções protestantes 

ARA todo aquele que não pratica justiça 
não procede de Deus, nem 
aquele que não ama a seu 

irmão 

NVI — — quem não pratica a justiça 
não procede de Deus, 

tampouco quem não ama 
seu irmão 

Traduções ecumênicas 

TEB todo o que não pratica a justiça não é de Deus nem aquele 
que não ama o seu irmão 

NTLH — — quem não faz o que é correto 
ou não ama o seu irmão  não é filho de Deus 

 

Quadro 15         Sequenciação parafrástica — 1 João 3.10 

 

 

Note-se que a BJ, a ARA, a NVI e a TEB optam por manter uma relação de 

adição na tradução da forma καὶ, conservando, relativamente, a ordem dos 

elementos que aparecem no grego: 

 

πᾶς ὁ µὴ ποιῶν δικαιοσύνην οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ θεοῦ 

Todo o (que) não pratica (a) justiça não é de 
 

Deus 
 

καὶ ὁ µὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ  
 

 

e o (que) não ama o irmão dele90  
 

 

 

A manutenção da mesma ordem do texto-fonte é característico de uma 

tradução, cujo enfoque tradutório é a literalidade. Conserva-se o sentido de adição, 
                                                 
90

 Essa disposição foi extraída da obra: NOVO TESTAMENTO INTERLINEAR. Barueri: Sociedade 
Bíblica do Brasil, 2004. 
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expresso pela forma καὶ, traduzida pela conjunção nem (ARA, BJ, TEB) ou pelo 

advérbio tampouco (NVI), já que se trata de um contexto negativo. Contudo, a 

posição final em que se encontra essa oração aditiva abre espaço para outras 

hipóteses de interpretação. Por exemplo, a EP prefere propor uma paráfrase (Todo 

aquele que não pratica a justiça, isto é, que não ama ao seu irmão, não é de 

Deus). Em outras palavras, a EP não propõe duas ações distintas (x+y, não praticar 

a justiça e não amar o irmão), mas prefere identificar uma ação com a outra. Ao 

relacionar as duas ações, entende que não praticar a justiça é o mesmo que não 

amar o irmão (x=y). A NTLH, por seu lado, prefere reproduzir uma construção 

alternativa, marcando uma disjunção inclusiva (NEVES, 2000), em que os elementos 

se somam.  

Nessas sequências expositivas, a observação de elementos de sequenciação 

parafrástica permitiu verificar como as diferentes formas verbais usadas para 

expressar o aspecto verbal revelam diferentes escolhas na prática da tradução. A 

simples escolha de uma forma verbal pode dar espaço para dupla interpretação, no 

caso afirmar ou negar a possibilidade de o cristão pecar. O uso do presente simples 

em algumas versões, em especial, parece dar margem à interpretação de que não é 

possível o cristão pecar. Todavia, outras preferem marcar claramente o imperfectivo 

com perífrases ou advérbios, garantindo o entendimento de que é possível o cristão 

pecar. São opções que fomentam discussões no campo da interpretação, e as 

próprias traduções tornam evidente a dificuldade que há em lançar uma afirmação 

sem dizer algo que pode ou não ser contrário ao dogma de cada comunidade 

religiosa. Traduções protestantes, por exemplo, tendem a usar a perífrase, 

buscando, assim, evitar que haja incoerência em uma afirmação do texto bíblico.  

Há ainda alguns elementos de sequenciação frástica que estabelecem entre 

os enunciados alguns tipos de relação, e produzem, assim, diferentes modos de 

desenvolver o tema. O quadro adiante ilustra três exemplos de semelhanças e 

diferenças presentes nas traduções: 
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SEQUENCIAÇÃO FRÁSTICA 

1JOÃO 3.4, 5, 8 

João 3.4 

Texto-fonte Πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁµαρτίαν καὶ τὴν ἀνοµίαν ποιεῖ, καὶ ἡ ἁµαρτία ἐστὶν ἡ ἀνοµία 

BJ Todo o que comete pecado comete também a iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. 

ARA Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a 
transgressão da lei. 

TEB Todo o que comete o pecado também comete a iniquidade; pois o pecado é a iniquidade. 

EP Todo aquele que pratica o pecado transgride a Lei; de fato, o pecado é a transgressão da 
Lei. 

NVI Todo aquele que comete pecado, comete também violação da lei, porque o pecado é 
violação da lei. 

NTLH Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. 

João 3.5 

Texto-fonte 
καὶ οἴδατε ὅτι ἐκεῖνος ἐφανερώθη, ἵνα τὰς ἁµαρτίας ἄρῃ,  

καὶ ἁµαρτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν.   

BJ Mas sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não há pecado, 

ARA Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. 

TEB Mas sabeis que ele manifestou-se para tirar os pecados, e nele não há pecado. 
 

EP Mas vocês sabem que Jesus se manifestou para tirar os pecados, e que nele não existe 
pecado. 

NVI Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. 

NTLH Vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados e que ele não tem nenhum pecado.   

João 3.8 

Texto-fonte 
 ὁ ποιῶν τὴν ἁµαρτίαν ἐκ τοῦ διαβόλου ἐστίν, ὅτι ἀπ᾽ ἀρχῆς ὁ διάβολος ἁµαρτάνει. εἰς 

τοῦτο ἐφανερώθη ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, ἵνα λύσῃ τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου. 

BJ Aquele que comete o pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. 
Para isto é que o Filho de Deus se manifestou: para destruir as obras do diabo. 

ARA Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o 
princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus: para destruir as obras do diabo. 

TEB Quem comete o pecado é do diabo, pois o diabo é pecador desde o princípio. Eis por que 
apareceu o Filho de Deus: para destruir as obras do diabo. 

EP Quem comete o pecado pertence ao Diabo, porque o Diabo é pecador desde o princípio. 
Foi para isto que o Filho de Deus se manifestou: para destruir as obras do Diabo. 

NVI Aquele que pratica o pecado é do Diabo, porque o Diabo vem pecando desde o princípio. 
Para isso o Filho de Deus se manifestou: para destruir as obras do Diabo. 

NTLH 
Quem continua pecando pertence ao Diabo porque o Diabo peca desde a criação do 

mundo. E o Filho de Deus veio para isto: para destruir o que o Diabo tem feito. 

 

Quadro 16          Sequenciação frástica — 1 João 3.4, 5, 8 

 

 

 Os dois primeiros casos, 1 João 3.4 e 5, dizem respeito à tradução da forma 

καὶ, que estabelece, sobretudo, relações de adição (e, também), ou ainda 
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adversidade (mas). No entanto, a maioria das versões (BJ, ARA, TEB, NVI, NTLH) 

traduz καὶ por equivalentes incomuns (porque e pois), estabelecendo uma relação 

de causalidade na tradução. Nesse caso, acrescenta-se uma explicação à oração 

anterior, em que as ações de pecar e praticar a iniquidade/ transgredir a lei/ quebrar 

a lei/ violar a lei se justificam pelo fato de o pecado ser identificado exatamente com 

cada uma dessas ações (iniquidade/ trangressão da lei/ quebra da lei/ violação da 

lei). Por outro lado, a EP opta por traduzir a forma καὶ pela expressão de fato, 

apresentando uma amplificação da ideia da oração anterior, o que estaria mais 

próximo do sentido mais comum na tradução de καὶ.  

No caso do versículo 5, em três versões (BJ, TEB e EP), a forma καὶ é 

traduzida pela conjunção mas. Nos três casos, a conjunção adversativa mas começa 

um novo período. Como afirma Neves (2006a, p. 235), nesse caso se tem um 

adendo: “muito frequentemente os satélites adverbiais pospostos funcionam como 

adendos, isto é como segmentos trazidos pelo falante após pausa que indicaria 

encerramento de um ato de fala”. Tal construção também se apresenta com essa 

estrutura no grego. O leitor é levado a uma nova afirmação. A relação de 

dependência com a oração principal não é direta. Na relação interacional discursiva, 

o interlocutor é posicionado diante de uma informação nova, que, ao mesmo tempo, 

se liga à oração anterior pelo conectivo mas. A ARA usa o advérbio também, e a 

NTLH, o advérbio já. Com isso, ambas estabelecem uma relação de inclusão, em 

que se pressupõe que os interlocutores já tinham conhecimento da informação dada. 

Diferentemente das demais, a NVI não traduz a forma καὶ, não estabelecendo 

qualquer conexão com o período anterior.  

No versículo 8, chama a atenção o uso da expressão εἰς τοῦτο. A maioria das 

traduções opta por estabelecer uma relação de finalidade, empregando a expressão 

para isto, que é reafirmada pela oração para destruir as obras do diabo. Contudo, a 

TEB, nesse caso, usa a expressão Eis por que, que faz que a finalidade — para 

destruir as obras do diabo — seja a razão ou o motivo pelo qual Cristo se 

manifestou.  

O fato de as traduções usarem diferentes estratégias de conexão está, de 

certa forma, ligado ao modo como o tradutor interpreta cada conectivo no contexto 

em que é empregado na Bíblia. Essa interpretação do tradutor, que se torna 
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evidente na escolha do conectivo, leva o leitor a entender o texto em conformidade 

com a escolha adotada pelo tradutor. Ao mesmo tempo que se verifica uma 

concordância (um uso preponderante na maioria das versões) entre as traduções no 

que diz respeito à escolha também se observa uma discordância (um uso 

específico) no que diz respeito ao uso do conectivo. Por meio desses exemplos, 

nota-se a dificuldade que os tradutores têm de determinar o sentido do texto-fonte, o 

que faz que suas escolhas reflitam a tradição (opções já consagradas em versões 

mais antigas) ou, talvez, a interpretação adotada pelo segmento religioso a que se 

destina a tradução. 

 

 

5.3.3    Sequência injuntiva 

 

 

Pela própria natureza do discurso religioso, há na Bíblia diversos textos em 

que há alusão a obrigações, e, nas traduções bíblicas, essas obrigações são 

expressas ora em construções deônticas — em que há a presença de marcas 

modais — ora em construções injuntivas — em que ocorre o uso do imperativo. Esta 

última é bastante recorrente, principalmente nas epístolas e, embora o imperativo 

não pertença ao mesmo sistema formal dos verbos modais, sua natureza está 

incluída no sistema deôntico (PALMER, 1986). Como afirmam Puga e Costa (1987), 

“a lógica deôntica acha-se intimamente relacionada com imperativos e ações”. Como 

se objetiva analisar nas sequências injuntivas o uso de marcas modais e injuntivas, 

convém discutir, em termos gerais, a relação entre modalidade deôntica e injunção.  

A noção de modalidade tem sua raiz na filosofia (VON WRIGHT, 1963; 

GARDIES, 1979). Com base em uma discussão filosófica, Von Wright (1963) define 

a lógica deôntica como a lógica das normas, o que pressupõe a existência de 

enunciados que, por sua própria construção linguística, expressam comando. Para o 

autor, dois tipos de sentenças são de particular importância à configuração do 

comando: as que estão no modo imperativo e as que contêm verbos deônticos 

(dever, poder, ter de, por exemplo). Há, portanto, uma ligação entre modalidade 

deôntica e injunção. As duas formas linguísticas são recorrentes na lógica deôntica e 

expressam enunciados de obrigação e permissão, configurando normas que 

determinam o comportamento do homem.  
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Na perspectiva linguística, de acordo com Lyons (1977), Palmer (1986), 

Bybee e Fleischman (1995), Neves (2006a), a modalidade deôntica também se 

relaciona com os eixos da obrigação e permissão. Contudo, há divergências entre os 

autores em relação à identificação do imperativo (injuntivo) como modalidade 

deôntica, por causa da falta de identificação explícita e detectável de marcas de 

modalização no enunciado (NEVES, 2006a). Ao mesmo tempo, há autores que 

admitem a existência de relação do imperativo (injuntivo) com o sistema deôntico. 

Palmer (1986), por exemplo, classifica o imperativo como um membro não marcado 

do sistema deôntico, ressaltando que é o ouvinte que pode julgar a força da 

obrigação expressa na linguagem, independentemente da forma linguística 

empregada (imperativo ou verbo modal).  

Tanto na injunção como na modalização deôntica observam-se duas 

questões importantes e comuns nos dois casos. A primeira diz respeito à intrínseca 

ligação com a ação. Espera-se que o interlocutor realize uma determinada 

performance e esteja habilitado para isso. A partir de uma discussão sobre as 

diversas modalidades enunciativas propostas por Charaudeau (1992), Pantaleoni 

(2005, p. 107) resume, em poucas palavras, as ações entre locutor e interlocutor que 

são esperadas em enunciados injuntivos: 

 

− o locutor apresenta uma ação a ser realizada (de dizer ou de 
fazer); 

− o locutor impõe a ação ao interlocutor para que ele execute; 
− o locutor apresenta-se com autoridade para tanto; 
− o interlocutor recebe uma obrigação (de dizer ou de fazer); 
− supõe-se que o interlocutor tenha competência para executar a 

injunção; 
− o interlocutor não tem alternativa. 

 

 

Nesse caso, a injunção recai sobre o agente. Alguém, falante ou ouvinte, 

deve tomar uma atitude. O mesmo ocorre com a modalização deôntica, o que as 

diferencia é a presença marcada de um elemento modal.  

A segunda questão é que tanto a injunção como a modalidade deôntica 

remontam a ações que se concretizarão no futuro (LYONS, 1977). Espera-se que 

um determinado agente realize uma performance, tendo em vista o recebimento da 

obrigação e a competência para executá-la. Nesse sentido, dependendo do 
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contexto, outros tempos verbais, como o subjuntivo e o futuro, podem ser marcas 

injuntivas. 

Não se pode deixar de ter em mente a existência de um ser ou instituição que 

determina ao agente o que deve ser feito. Em se tratando da Bíblia, os enunciados 

deônticos que foram registrados por autores humanos são tidos como voz divina, o 

que aumenta ainda mais a responsabilidade do interlocutor. As opções feitas nas 

traduções podem ou não dar mais ênfase à obrigação, por meio de recursos 

linguísticos que reforçam a ação.  

Nessa perspectiva, objetiva-se analisar as ocorrências de injunção e 

modalização deôntica, tendo em vista que, em ambos os casos, se espera uma ação 

do interlocutor, que deve responder ao enunciado e cumprir sua performance. 

Consideram-se, portanto, na análise das traduções bíblicas, o imperativo (e também 

o subjuntivo e o futuro dependendo do contexto) como elemento identificador da 

injunção e o verbo dever como marca de modalidade deôntica. São comparados 

versículos do Novo Testamento nas seguintes versões: ARA, BJ, TEB, NVI, EP e 

NTLH. Todas as traduções apresentam nuances quanto ao uso da injunção e da 

modalidade deôntica, o que se torna relevante para a presente pesquisa. 

 A análise dessa sequência se subdivide em dois momentos. Em um primeiro 

momento, faz-se uma seleção de versículos encontrados nas epístolas do NT em 

que se pudessem observar como ocorria a injunção, seja pelo uso de uma marca 

modal seja pelo uso de imperativo, subjuntivo ou futuro. No segundo momento, 

observa-se um gênero específico, a oração, em que também se verificam 

especificidades da injunção no discurso religioso.  

 Nas sequências injuntivas encontradas na Bíblia, há predomínio do uso de 

imperativos. Por isso, foram cotejados alguns exemplos em que o uso dos recursos 

— imperativo, marca modal, futuro, subjuntivo — é diferenciado em relação às 

diversas traduções. Quadros comparativos serão expostos, a fim de que se possam 

visualizar as diferenças entre as versões.  

 A primeira sequência injuntiva encontra-se em 1 Coríntios 4.11. Nessa 

passagem, Paulo faz uma advertência quanto à imoralidade na igreja de Corinto. O 

caso em questão se referia à atitude de os membros da igreja manterem em seu 

convívio um homem que praticava incesto, vivendo com a mulher de seu pai. Ao 

alertá-los sobre esse perigo, Paulo deixa claro que a advertência era contra a 

manutenção de um relacionamento com pessoas que se diziam irmãos, mas viviam 
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de forma imoral. Segue a declaração de Paulo, com os termos a serem analisados 

sublinhados91: 

 

VERSÕES 1 CORÍNTIOS  5.11 

GREGO 

νῦν δὲ ἔγραψα ὑµῖν µὴ συναναµίγνυσθαι ἐάν τις ἀδελφὸς ὀνοµαζόµενος ᾖ πόρνος ἢ 

πλεονέκτης ἢ εἰδωλολάτρης ἢ λοίδορος ἢ µέθυσος ἢ ἅρπαξ, τῷ τοιούτῳ µηδὲ 

συνεσθίειν. 

ARA 

[Já em carta vos escrevi que não vos associásseis com os impuros; refiro-me, com 

isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou 

roubadores, ou idólatras; pois, neste caso, teríeis de sair do mundo (1 Coríntios 
5.10).] 
Mas, agora, vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se 

irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou 

roubador; com esse tal, nem ainda comais. 

BJ 

[Não me referia, de modo geral, aos devassos deste mundo ou aos avarentos ou 

aos ladrões ou aos devassos, pois então teríeis que sair deste mundo (1 Coríntios 
5.10).] 
Não; escrevi-vos que não vos associeis com alguém que traga o nome de irmão, e, 

não obstante, seja devasso ou avarento ou idólatra ou injurioso ou beberrão ou 

ladrão. Com tal homem não deveis nem tomar refeição. 

TEB 

[Eu não visava de modo geral aos devassos deste mundo, ou aos gananciosos e 

aos rapaces ou aos idólatras, pois neste caso precisaríeis sair do mundo (1 
Coríntios 5.10).] 
Não, eu vos escrevi que não tivésseis relações com um homem que traz o nome 

de irmão se é devasso, ou rapace ou idólatra ou caluniador ou beberrão ou ladrão, 

e até que não tomásseis refeição com tal homem. 

NVI 

[Com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos 

ladrões, aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo (1 
Coríntios 5.10).] 
Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, 

dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. 

Com tais pessoas vocês nem devem comer. 

EP 

[Não quis dizer que vocês devem separar-se dos imorais deste mundo, ou dos 

avarentos, ladrões e idólatras; se assim fosse vocês teriam que sair deste mundo! 

(1 Coríntios 5.10).] 
Não! Escrevi que vocês não devem associar-se com alguém que traz o nome de 

irmão, e no entanto é imoral, avarento, idólatra, caluniador, beberrão ou ladrão. 

Com pessoas assim, vocês não devem nem sentar-se à mesa. 

NTLH 

[Eu não quis dizer que neste mundo vocês devem ficar separados dos pagãos que 

são imorais, avarentos, ladrões ou que adoram ídolos. Pois, para evitar essas 

pessoas, vocês teriam de sair deste mundo (1 Coríntios 5.10).] 
O que eu digo é que vocês não devem ter nada a ver com ninguém que se diz 

irmão na fé, mas é imoral, ou avarento, ou adora ídolos, ou é bêbado, ou 

difamador, ou ladrão. Com gente assim vocês não devem nem comer uma 

refeição. 

 

Quadro 17          Sequência injuntiva (1 Coríntios 5.11) 

                                                 
91 Nesse caso de análise, entre colchetes, inseriu-se o versículo anterior no quadro, para que se 
pudesse entender melhor o contexto da negação feita no texto de 1 Coríntios 5.11. 
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 Para analisar a escolha feita pelas versões, inicialmente, será feita a 

verificação do texto-fonte. Dentre os verbos gregos presentes na sequência, 

escolheram-se duas formas verbais com valor injuntivo e traduzidas de forma 

diferente. A primeira forma verbal é συναναµίγνυσθαι, que está no infinitivo presente 

voz média e significa “misturar-se com”, “associar-se”, e o segundo, συνεσθίειν, que 

se encontra no infinitivo presente voz ativa e significa “comer com”. Nas traduções 

aqui verificadas, observa-se o uso do subjuntivo e do modal dever no indicativo. A 

escolha pelo subjuntivo pode ser vista nos seguintes casos: não vos associeis; nem 

ainda comais [ARA]; não tivésseis relações [BJ]; não tomásseis refeição [TEB]. Seu 

uso implica uma expectativa do locutor, que demonstra o desejo de que algo se 

realize. Nesse sentido, pode-se dizer que a escolha pelo subjuntivo modaliza o 

discurso. Nos casos em que se usa a marca modal dever no indicativo (não deveis 

nem tomar refeição [BJ]; não devem associar-se com; nem devem comer [NVI]; não 

devem associar-se com; não devem nem sentar-se à mesa [EP]; não devem ter 

nada a ver com; não devem nem comer uma refeição [NTLH]), há um reforço maior 

no discurso que leva o interlocutor a não apenas entrar em contato com o desejo do 

apóstolo, mas também a refletir sobre algo que lhe é obrigatório. Há que se notar 

também a polaridade negativa das construções em que há a negação da ação e, ao 

mesmo tempo, a expectativa de realização de uma performance. Pelo que se pôde 

ver a ARA e a TEB optam por usar o subjuntivo em relação aos dois verbos, e a NVI, 

a EP e a NTLH, que são traduções mais recentes, optam pela modalidade deôntica 

em relação ao uso dos dois verbos. Somente a BJ faz uso do subjuntivo sem marca 

modal em relação ao primeiro verbo e da modalização deôntica com o modal dever 

no segundo verbo. 

 Outra sequência se encontra em 2 Coríntios 2.7. Nesse texto, Paulo fala a 

respeito de um homem que cometera um grave delito contra o apóstolo. Essa 

afronta foi também sentida pela comunidade. Por esse motivo, Paulo escreve com a 

finalidade de conscientizar os membros da igreja de Corinto a terem uma atitude de 

perdão em relação a esse homem92.   

 

                                                 
92 Alguns acreditam que esse homem possa ser o mesmo do caso de incesto citado em 1 Coríntios 5, 
mas não há como afirmar com precisão essa informação. 
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VERSÕES 2 CORÍNTIOS 2.7 

GREGO ὥστε τοὐναντίον µᾶλλον ὑµᾶς χαρίσασθαι καὶ παρακαλέσαι, µή πως τῇ περισσοτέρᾳ 

λύπῃ καταποθῇ ὁ τοιοῦτος. 

ARA 
De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o 

mesmo consumido por excessiva tristeza. 

BJ 
Eis por que, muito ao contrário, perdoai-lhe e consolai-o, a fim de que não seja 

absorvido por tristeza excessiva. 

TEB 
por isso, muito pelo contrário, perdoai-o e consolai-o, a fim de que não soçobre em 

tristeza excessiva. 

NVI 
Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja 

dominado por excessiva tristeza. 

EP 
Mas agora é melhor que o perdoem e o consolem, para que ele não fique sob o 

peso de tristeza excessiva. 

NTLH 
Agora vocês devem perdoá-lo e animá-lo para que ele não fique tão triste, que 

acabe caindo no desespero. 

 

Quadro 18          Sequência injuntiva (2 Coríntios 2.7) 

 

 Os dois verbos gregos que serão aqui verificados são χαρίσασθαι (perdoar; 

ceder; satisfazer; conceder por gentileza) e παρακαλέσαι (animar, encorajar, 

confortar, consolar), que se encontram no infinitivo aoristo. Na ARA, na NVI e na 

NTLH, os tradutores modalizaram as ações perdoar e consolar/animar, optando por 

usar o modal dever (deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo [ARA]; vocês 

devem perdoar-lhe e consolá-lo [NVI]; vocês devem perdoá-lo e animá-lo [NTLH]). 

Essas três traduções são consideradas protestantes e demonstram aqui 

concordância em relação à escolha do modo deôntico usado. A BJ e a TEB usam o 

imperativo como correspondente (perdoai-lhe e consolai-o [BJ]; perdoai-o e consolai-

o [TEB]). Esse modo verbal pode tanto denotar uma ordem como um conselho, não 

implicando necessariamente a noção de obrigação. Diferentemente das demais, na 

EP, escolhe-se usar a expressão é melhor que (é melhor que o perdoem e o 

consolem [EP]), que implica uma valorização das ações perdoar e consolar. O uso 

do adjetivo melhor implica a subjetividade de Paulo, que, como autoridade 

eclesiástica, considera as ações como atitudes que deveriam ser tomadas por seus 

leitores. 

  2 Coríntios 5.10 também serve de exemplo para analisar-se a modalização 

deôntica nas traduções bíblicas. No contexto do versículo, Paulo discute a relação 
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entre a vida terrena e a vida futura. Nesta vida, de acordo com o apóstolo, o homem 

tem de esforçar-se para agradar ao Senhor, pois todos deverão comparecer ao 

tribunal de Cristo. 

 

VERSÕES 2 CORÍNTIOS 5.10 

GREGO 
τοὺς γὰρ πάντας ἡµᾶς φανερωθῆναι δεῖ ἔµπροσθεν τοῦ βήµατος τοῦ Χριστοῦ, ἵνα 

κοµίσηται ἕκαστος τὰ διὰ τοῦ σώµατος πρὸς ἃ ἔπραξεν, εἴτε ἀγαθὸν εἴτε φαῦλον. 

ARA 
Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para 

que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. 

BJ 

Porquanto todos nós teremos de comparecer manifestamente perante o tribunal de 

Cristo, a fim de que cada um receba a retribuição do que tiver feito durante sua 

vida no corpo, seja para o bem, seja para o mal.  

TEB 

Pois todos deveremos comparecer a descoberto diante do tribunal de Cristo, a fim 

de que cada um receba o prêmio do que tiver feito durante a sua vida corporal, 

seja o bem, seja o mal. 

NVI 

Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada 

um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas 

quer sejam más. 

EP 

De fato, todos deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que 

cada um receba a recompensa daquilo que tiver feito durante a sua vida no corpo, 

tanto para o bem, como para o mal. 

NTLH 
Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados 

por ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou 

de mau na sua vida aqui na terra. 

 

Quadro 19          Sequência injuntiva (2 Coríntios 5.10) 

 

 

 O verbo grego φανερωθῆναι (“trazer à luz, manifestar, mostrar”) encontra-se 

no infinitivo aoristo voz passiva. Com exceção da ARA, em que se traduz o infinitivo 

pelo subjuntivo (compareçamos [ARA]), todas as demais versões apresentam marca 

modal deôntica, seja pelo uso de dever (mais sutil), seja pelo uso de ter de (mais 

forte) — teremos de comparecer (BJ); deveremos comparecer a descoberto (TEB); 

devemos comparecer (NVI); deveremos comparecer (EP); temos de nos apresentar 

(NTLH). O que há de interessante é que, em três versões (BJ, TEB e EP), o verbo 

modal está no futuro, o que desloca a ação do interlocutor para uma época posterior. 

Parece haver aqui a previsão de algo que, com certeza, será realizado. Nas versões 

NVI e NTLH, o uso do verbo modal no presente traz a ação futura para o momento 
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presente, o que reforça a necessidade de o homem manter-se consciente do 

julgamento divino. 

Em Gálatas 5.14, Paulo relembra a seus interlocutores a necessidade de 

servir uns aos outros. Para reforçar seu ensinamento, o apóstolo faz uma citação 

direta do AT (Levítico 19.18) e também das palavras de Cristo (Mateus 22.39), 

fazendo uso de um argumento de autoridade.  

 

 

VERSÕES GÁLATAS 5.14 

GREGO 
ὁ γὰρ πᾶς νόµος ἐν ἑνὶ λόγῳ πεπλήρωται, ἐν τῷ Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς 

σεαυτόν 

ARA 
Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber: Amarás o teu próximo 

como a ti mesmo. 

BJ Pois toda lei contida numa só palavra: Amarás a teu próximo como a ti mesmo. 

TEB 
Pois toda a lei encontra o seu cumprimento nesta única palavra: Amarás o teu 

próximo como a ti mesmo. 

NVI 
Toda a Lei se resume num só mandamento:  

“Ame o seu próximo como a si mesmo” 

EP 
Pois toda a Lei encontra a sua plenitude num só mandamento: “Ame o seu próximo 

como a si mesmo”. 

NTLH 
Pois a lei inteira se resume em um mandamento só: “Ame os outros como você 

ama a você mesmo.” 

 

Quadro 20          Sequência injuntiva (Gálatas 5.14) 

 

 

 O amor ao próximo é um dos grandes ensinamentos do cristianismo. O verbo 

usado para expressá-lo é αγαπήσεις, que se encontra no futuro do indicativo ativo. 

O correspondente direto desse tipo de construção é o próprio futuro do indicativo. 

Contudo, na Bíblia e também em outros textos, o uso do futuro, nos grandes 

mandamentos, subentende o dever de todo seguidor de Cristo. De certa forma, 

nesse caso específico, o futuro indica uma injunção, visto que há uma performance 

a ser realizada pelo interlocutor. As versões tradicionais usam o futuro e conservam, 

assim, a tradição em relação à tradução dos mandamentos. Isso já não ocorre nas 

versões NVI, EP e NTLH, em que se escolhe o imperativo ame como 

correspondente. Essa escolha reforça o conteúdo injuntivo implicado no uso do 

futuro.  
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 A sequência de Efésios 4.25 está circunscrita em uma série de advertências 

feitas pelo autor da epístola93. Trata-se de uma parte da carta em que o autor se 

dedica a dar diretrizes aos seus interlocutores acerca de questões básicas da vida 

diária.  

 

VERSÕES EFÉSIOS 4.25 

GREGO 
∆ιὸ ἀποθέµενοι τὸ ψεῦδος λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕκαστος µετὰ τοῦ πλησίον αὐτοῦ, ὅτι 

ἐσµὲν ἀλλήλων µέλη. 

ARA 
Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque 

somos membros uns dos outros.  

BJ 
Por isso, abandonai a mentira e falai a verdade cada um ao seu próximo, porque 

somos membros uns dos outros. 

TEB 
Eis pois que vos livrastes da mentira: cada um diga a verdade ao seu próximo, pois 

nós somos membros uns dos outros. 

NVI 
Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu 

próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo.  

EP 
Por isso abandonem a mentira: cada um diga a verdade ao seu próximo, pois 

somos membros uns dos outros. 

NTLH 
Por isso não mintam mais. Que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, 

pois todos nós somos membros do corpo de Cristo!  

 

Quadro 21          Sequência injuntiva (Efésios 4.25) 

 

 

Há diferenças significativas nas opções feitas pelas diferentes versões em 

relação ao uso das formas verbais ἀποθέµενοι (deixar, renunciar, pôr de lado; 

particípio com sentido imperativo aoristo voz média) e λαλεῖτε (falar, dizer; 

imperativo presente voz ativa). Como se vê, ambos os verbos apresentam sentido 

de imperativo. No entanto, a ARA usa o gerúndio como correspondente do verbo 

ἀποθέµενοι, o que não expressa o caráter injuntivo do tempo verbal, mas pode 

indicar uma circunstância, talvez temporal, em relação à ação expressa pelo verbo 

λαλεῖτε. Este, por sua vez, é traduzido pelo subjuntivo fale, que indica um desejo do 

locutor do texto. Na BJ, os dois verbos são traduzidos no imperativo, valorizando a 

injunção. Na TEB há uma construção diferente, em que o particípio ἀποθέµενοι é 
                                                 
93 Não se sabe com certeza quem é o autor da Epístola aos Efésios, embora alguns acreditem na 
autoria paulina. Como não há consenso, optou-se por manter indefinida a autoria. 
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traduzido pelo pretérito perfeito (Eis pois que vos livrastes da mentira), deixando de 

ser uma sequência injuntiva para ser uma sequência narrativa. A TEB e a EP 

apresentam construções iguais no uso do aposto e na conjugação do verbo λαλεῖτε 

no subjuntivo (cada um diga a verdade ao seu próximo, pois somos membros uns 

dos outros). A NVI usa a modalização deôntica inserindo o verbo dever, que 

transmite a ideia de obrigação, de algo que deve ser cumprido. A NTLH usa o 

imperativo para traduzir o particípio  ἀποθέµενοι e o subjuntivo, para λαλεῖτε, que é 

ainda introduzido pela conjunção que, marcando uma forma optativa (Que cada um 

diga a verdade para o seu irmão na fé).  

A última sequência injuntiva a ser analisada, encontra-se em 1 Pedro 4.19. No 

contexto do versículo, Pedro anima os demais cristãos em relação ao sofrimento que 

deveriam passar por causa de Cristo. A consciência da vontade de Deus os faria 

perseverar diante das provações. 

 

 

VERSÕES 1 PEDRO 4.19 

GREGO 
ὥστε καὶ οἱ πάσχοντες κατὰ τὸ θέληµα τοῦ θεοῦ πιστῷ κτίστῃ 

παρατιθέσθωσαν τὰς ψυχὰς αὐτῶν ἐν ἀγαθοποιΐᾳ.  

ARA 
Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua 

alma ao fiel Criador, na prática do bem. 

BJ 
Assim, aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus confiam suas almas ao fiel 

Criador, dedicando-se à prática do bem. 

TEB 
Portanto, os que sofrem conforme a vontade de Deus encomendem suas almas ao 

Criador fiel, praticando o bem. 

NVI 
Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem 

confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. 

EP 
Portanto, aqueles que sofrem de acordo com o projeto de Deus, põem sua 

confiança no Deus criador, praticando o bem. 

NTLH 

Por isso os que sofrem porque esta é a vontade de Deus para eles devem, por 

meio das suas boas ações, entregar-se completamente aos cuidados do Criador, 

que sempre cumpre as suas promessas. 

 

Quadro 22          Sequência injuntiva (1 Pedro 4.19) 

 

 Nessa última sequência, o verbo grego παρατιθέσθωσαν, que significa 

“depositar, entregar aos cuidados de, confiar”, está no imperativo presente na 
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terceira pessoa do plural. A ARA e a TEB traduzem a forma verbal grega para o 

imperativo — encomendem a sua alma ao fiel Criador (ARA); encomendem suas 

almas ao Criador fiel (TEB). A BJ e a EP optam por usar o presente na tradução 

(confiam [BJ]; põem sua confiança [EP]), o que confere ao discurso um tom de 

verdade, como uma atitude já praticada — e não esperada — por todos os que 

sofrem. A NVI e a NTLH usam a modalização deôntica ressaltando a 

obrigatoriedade da atitude a ser tomada por todo aquele que sofre.  

 Essa variedade de escolhas verificadas no uso da modalidade deôntica e da 

injunção caracterizam diferentes formas de estabelecer interação com o leitor do 

texto bíblico. As divergências de uso do imperativo, subjuntivo, futuro ou modalidade 

deôntica na tradução refletem diferentes escolhas no sentido de marcar injunção.  

 Nas sequências injuntivas, um gênero interessante é a prece, que, por 

natureza, sempre apresenta elementos injuntivos. Nas relações interpessoais em 

que ocorre a sequência injuntiva, o que chama a atenção, em algumas versões, é o 

uso de diferentes formas de pronomes de segunda pessoa no discurso. Por isso, 

escolheu-se a oração do Pai Nosso, registrada em Mateus 6.9-13, a fim de observar 

essas relações. Além das versões até aqui analisadas, acrescentou-se mais uma 

tradução: a Bíblia Ave Maria (1957, católica, AM). Trata-se de uma tradução 

portuguesa da Bíblia dos Monges de Maredsous, versão francesa dos originais 

grego, hebraico e aramaico, traduzidos pelos Monges Beneditinos de Maredsous 

(Bélgica). Publicada pela editora Ave Maria, é uma das traduções tradicionais mais 

usadas pelos católicos no Brasil. 

 

 

VERSÕES MATEUS 6.9-13 

GREGO 

 

9 Οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑµεῖς·  Πάτερ ἡµῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς· ἁγιασθήτω τὸ ὄνοµά 

σου· 10  ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·  γενηθήτω τὸ θέληµά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς· 

11 Τὸν ἄρτον ἡµῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡµῖν σήµερον· 12  καὶ ἄφες ἡµῖν τὰ ὀφειλήµατα 

ἡµῶν, ὡς καὶ ἡµεῖς ἀφήκαµεν τοῖς ὀφειλέταις ἡµῶν· 13  καὶ µὴ εἰσενέγκῃς ἡµᾶς εἰς 

πειρασµόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡµᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. 
 

ARA 

 

9  Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu 
nome; 10  venha o teu reino; faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu; 11  o pão 
nosso de cada dia dá-nos hoje; 12  e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós 
temos perdoado aos nossos devedores; 13  e não nos deixes cair em tentação; mas livra-
nos do mal [pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém]! 
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AM 

 

9  Eis como deveis rezar: PAI NOSSO, que estais no céu, santificado seja o vosso nome; 
10  venha a nós o vosso Reino; seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.

11 
O pão nosso de cada dia nos dai hoje; 12  perdoai as nossas ofensas, assim como nós 

perdoamos aos que nos ofenderam; 13  
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-

nos do mal.  

BJ 

 

9 Portanto, orai dessa maneira: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu 
nome; 10 venha o teu reino; seja feita a tua vontade na terra como no céu. 11 O pão 
nosso de cada dia dá-nos hoje. 12 E perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós 
perdoamos aos nossos devedores. 13 E não nos submetas à tentação, mas livra-nos do 
Maligno. 

TEB 

 

9  “Vós, portanto, orai assim: Pai nosso, que estás nos céus, dá a conhecer a todos a 
quem tu és, 10  Faze com que venha o teu Reinado, faze com que se realize a tua 
vontade, na terra, à imagem do céu. 11  Dá-nos hoje o pão de que precisamos, 12  
perdoa-nos as nossas faltas contra ti, como nós mesmos temos perdoado aos  que 
tinham faltas contra nós, 13  e não nos introduzas na tentação,  mas livra-nos do 
Tentador. 

NVI 

 

9  Vocês, orem assim: “Pai nosso, que estás nos céus! Santificado seja o teu nome. 10 
Venha o teu Reino; seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. 11 Dá-nos hoje 
o nosso pão de cada dia. 12 Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos 
nossos devedores. 13 E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque 
teu é o Reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 

EP 

 

9  Vocês devem rezar assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome; 
10 venha o teu Reino; seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.11 Dá-nos 
hoje o pão nosso de cada dia. 12 Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos 
aos nossos devedores. 13 E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. 

NTLH 

 

9  Portanto, orem assim: “Pai nosso, que estás no céu, que todos reconheçam que o teu 
nome é santo. 10 Venha o teu Reino. Que a tua vontade seja feita aqui na terra como é 
feita no céu! 11 Dá-nos hoje o alimento que precisamos. 12 Perdoa as nossas ofensas 
como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam.13 E não deixes que 
sejamos tentados, mas livra-nos do mal. [Pois teu é o Reino, o poder e a glória, para 
sempre. Amém!]” 

 

  
Quadro 23          Sequência injuntiva (Mateus 6.9-13) 

 

No trecho acima, há duas relações interpessoais estabelecidas: 1. entre 

Jesus (locutor) e os discípulos (interlocutores); 2. entre Jesus (locutor) e o Pai 

(interlocutor). O primeiro caso pode ser visto no versículo 9, momento em que Jesus 

convoca seus interlocutores a aprenderem como orar. A forma verbal grega usada é 

προσεύχεσθε (imperativo presente). Somente a ARA usa o futuro como 

correspondente (vós orareis assim), que, de alguma forma, como no caso de amarás 

o teu próximo, opera uma injunção, na medida em que se espera do interlocutor uma 

ação. A BJ, a TEB, a NVI e a NTLH usam o imperativo, contudo as duas últimas 
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pressupõem o uso da forma de tratamento vocês, e as duas primeiras, vós 

(Portanto, orai dessa maneira [BJ]; Vós, portanto, orai assim [TEB]; Vocês, orem 

assim [NVI]; Portanto, orem assim [NTLH]). A AM e a EP optam pela modalização 

deôntica, enfatizando o dever dos discípulos (Eis como deveis rezar [AM]; Vocês 

devem rezar assim [EP]). Note-se que, na relação interpessoal entre Jesus e os 

discípulos, as traduções NVI, EP e NTLH registram a forma vocês em referência ao 

interlocutor. 

Nessa relação entre Jesus (locutor) e o Pai (interlocutor), os usos do 

subjuntivo e do imperativo são preponderantes em todas as versões, como se pode 

verificar nos verbos sublinhados nos versículos 10 a 13. É interessante observar 

que, em nenhuma das traduções dos verbos usados no imperativo aoristo para 

dirigir-se a Deus (ἁγιασθήτω; ἐλθέτω; γενηθήτω; δὸς; ἄφες; ῥῦσαι), opta-se pela 

marca modal dever. Como, por exemplo, foi a escolha feita pela AM e pela EP no 

versículo em que os discípulos são os interlocutores. Pode-se, então, pensar que o 

próprio fato de as traduções não usarem o recurso da modalização deôntica com o 

verbo dever, quando Deus é o interlocutor, marca a relação (um dos componentes 

do contexto de situação de HALLIDAY, 1978) de poder que se estabelece no 

domínio religioso. Relembrando a proposta de Poynton (1989) sobre as três 

dimensões necessárias à caracterização da relação hallidayana: poder, 

envolvimento afetivo e contato, há um distanciamento entre Deus e o homem. Nesse 

sentido, a modalização com o verbo dever pode ser uma escolha naturalmente 

usada quando o interlocutor é humano, mas jamais quando ele é divino. Por isso, a 

forma injuntiva mais corrente para a tradução é o imperativo, de fato, o modo para 

preces mais familiar aos fiéis. Da mesma forma, o uso da marca modal deôntica 

dever nessa relação em que Cristo é o locutor e os discípulos, interlocutores, é 

totalmente possível, visto que estes assumem uma posição inferior diante de Cristo. 

Os papéis ocupados nas relações (HALLIDAY, 1978) entre os participantes 

do discurso também se tornam evidentes nas escolhas de formas pronominais da 

AM, da NVI, da EP e da NTLH. No texto-fonte grego, há apenas duas formas de 

pronome para representar a segunda pessoa: σύ — singular; e ὑµεῖς  — plural. Na 

oração feita por Cristo, pode-se verificar, por exemplo, o uso de expressões como 

“τὸ ὄνοµά σου” (o teu nome), “ἡ βασιλεία σου” (o teu reino) e “τὸ θέληµά σου” (a tua 

vontade). Cada uma dessas expressões está acompanhada do pronome σου, 
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genitivo de σύ, segunda pessoa do singular. Assim, em uma tradução literal, a opção 

seria escolher uma forma correspondente à segunda pessoa do singular.  

No entanto, tendo em vista o contexto em que o discurso se insere e os 

participantes envolvidos, a tradução AM optou pelo uso do plural majestático. Nesse 

caso, usou-se o vós em substituição ao tu, como uma forma de reverenciar a 

divindade. Como lembra Neves (2000, p. 461-462), “o pronome VÓS é usado em 

estilo cerimonioso”, sendo um de seus usos “a linguagem bíblica ou religiosa oficial”. 

No contexto sagrado, o homem religioso reconhece a superioridade divina e, 

portanto, ao falar com Deus, em certos casos, prefere usar uma linguagem 

distanciada do uso corrente. Tal escolha é coerente com o contexto de cultura e de 

situação (HALLIDAY, 1978) do grupo religioso e com as posições assumidas por 

aqueles que aderiram à religião. Apesar de o pronome vós ser raramente usado na 

linguagem corrente, ainda é usado em situações específicas no domínio religioso. 

Não é difícil encontrar ainda hoje pessoas que, ao falar com Deus, preferem usar 

vós a tu. Isso não ocorre nas versões ARA, BJ e TEB, em que, como na AM, há 

apenas o uso dos pronomes tu e vós.  

Em contrapartida, as traduções NVI, EP e NTLH são produzidas com a 

finalidade de traduzir o texto sagrado em linguagem corrente, sem deixar de 

conservar características próprias do discurso religioso. Nessas versões, observa-se 

a coocorrência dos pronomes tu, vós, você e vocês. Nas três versões, quando Cristo 

se refere aos discípulos, verifica-se o uso da forma vocês94, mas, quando se volta ao 

Pai, o pronome usado é tu. Isso permite distinguir, mais uma vez, as relações 

presentes no discurso religioso. E é mais fácil entender a escolha do pronome tu na 

tradução pela negação da forma você para se dirigir a Deus. Em outras palavras, em 

relação a Deus admite-se a forma tu (apesar de esta também não indicar 

formalidade na linguagem corrente), mas não se aceita o pronome você. Várias 

explicações poderiam ser dadas para justificar esse uso, por exemplo: a tradição das 

versões mais antigas, o uso público do pronome na liturgia, o costume de usar a 

forma tu em orações, hinos, o distanciamento da linguagem corrente, etc.  

Há também um aspecto lexical do texto que serve como elemento 

identificador do contexto de situação específico dos diferentes segmentos religiosos: 

                                                 
94 Nessas versões alternativas, as formas você/vocês são usadas em relação a interlocutores com 
quem há uma relação de proximidade. Quando Deus é o interlocutor, sempre se usa o tu. 
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o uso do termo rezar. No versículo 9 das versões católicas (AM, BJ, EP), usa-se o 

verbo rezar, e, nas versões protestantes e ecumênicas (ARA, TEB, NVI, NTLH), o 

verbo orar. No catolicismo, o termo mais comum usado em relação ao ato de fazer 

uma prece é rezar. Já no protestantismo, dificilmente, um adepto da religião 

empregará o termo rezar em sua fala. Nesse sentido, pode-se dizer que a escolha 

na tradução pelo verbo rezar identifica a comunidade discursiva católica na 

tradução. Como uma tradução ecumênica, a TEB, nessa passagem específica de 

Mateus 6.9, opta pelo verbo orar, usado comumente tanto por católicos como por 

protestantes. Todavia, orar não é a única opção lexical para essa ação na TEB, 

como se observa nas versões protestantes. Há momentos em que, nessa tradução, 

escolhe-se o termo rezar, como, por exemplo, no registro de Lucas 11.2 da oração 

do Pai Nosso: Ele lhes disse: Quando rezardes, dizei... 

O uso comum de imperativos nas orações é, então, reforçado pela 

conservação das formas pronominais vós e, sobretudo, tu em referência a Deus. 

Esse fato evidente nas traduções não apenas identifica um modo específico de uso 

linguístico da religião, como também desvela as relações interacionais entre divino e 

humano. Marcas identitárias das comunidades discursivas também se observam nas 

versões, o que caracteriza os diferentes modos de conceber a realidade.  

 

 

5.3.4    Sequência narrativa 

  

 

 Como afirma Tenney (1995), alguns dos grupos de livros que compõem o 

Novo Testamento são os históricos, que relatam, em princípio, narrativas sobre a 

história da vida de Cristo e de seus seguidores. Tais escritos são de extrema 

importância no contexto cristão, uma vez que registram a trajetória de Cristo em seu 

ministério terreno, e grande parte da história de formação do cristianismo. Os quatro 

evangelhos, em geral, dedicam-se a relatar os diversos acontecimentos e 

ensinamentos envolvidos no período em que Cristo esteve na terra, e o livro de Atos 

fornece um panorama dos primeiros passos dados pelos apóstolos na fundação do 

cristianismo. Devido aos ensinamentos evocados nessas narrativas, observa-se, 

nesses escritos, variedade de gêneros, tais como sermões, preces, parábolas, 

profecias, etc. Há, portanto, um material vasto a ser analisado. Contudo, como o 
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intuito deste trabalho é observar questões linguísticas que possam ser discutidas na 

sequência narrativa, escolheu-se analisar uma amostra de um dos gêneros que foi 

constantemente usado por Cristo: a parábola. 

 A parábola constitui-se como um texto predominantemente narrativo, uma vez 

que conserva características próprias dessa modalidade: sucessão de eventos; 

transformação de predicados; processo; intriga, entre outras (ADAM, 1992). É, como 

diz Sant´Anna (2010, p. 147), uma forma de levar o leitor, por um mecanismo de 

comparação, a ter “um insight e um entendimento que não poderiam ser reduzidos 

para nossa maneira convencional analítica”. Daí também se depreende a função 

didática desse gênero: “a parábola atinge os afetos suaves do seu público, 

predispondo-o a captar melhor os ensinamentos a serem transmitidos” 

(SANT´ANNA, 2010, p. 247). 

 No contexto do Novo Testamento, a parábola constitui uma narrativa de 

segunda instância, uma vez que já faz parte de uma narrativa primária: a do 

evangelista. Além disso, essas narrativas foram contadas em situações de fala, em 

um discurso de Jesus, tendo sido recontadas posteriormente pelos evangelistas em 

um texto escrito. Não se quer aqui discutir se o evangelista reproduziu exatamente o 

que fora dito por Jesus, mas atentar para o fato de que se partiu de um texto oral, 

contado em aramaico, para um texto escrito, traduzido para o grego. Essa oralidade 

presente no discurso original de Cristo pode, ou não, ser representada na tradução. 

Por esse motivo, avaliam-se, neste estudo da sequência narrativa, estratégias 

usadas nas traduções, que podem, ou não, dar ênfase (relevo) a determinados 

elementos ou conteúdos narrados, e algumas marcas de oralidade encontradas em 

traduções alternativas.  

  A sequência narrativa estabelece um tipo de atitude comunicativa, em 

relação ao interlocutor, que se diferencia das demais sequências analisadas até 

aqui. Como diz Koch (2007, p. 57), na narração, o ouvinte é levado a assumir “uma 

atitude receptiva, relaxada”, que não exige dele nenhuma reação direta. Trata-se, 

segundo Weinrich (1968), do domínio do mundo narrado, em que há o uso de 

recursos de organização do relato que podem indicar ao leitor a informação principal 

e a secundária.  

 Em uma discussão sobre textos falados, que também se aplica a textos 

escritos, Travaglia (1999, p. 77) afirma:  
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Os falantes fazem relevo de determinados conteúdos ou aspectos 
do que dizem (partes da sequência linguística), dando um destaque 
especial a certas entidades e informações ou a um conjunto de 
elementos do texto ou a um tipo de elemento dentro do texto, que 
ficam então, de alguma forma, em um plano mais elevado que os 
demais elementos do mesmo texto. 
 

 Travaglia (1999) ainda acrescenta que a iniciativa de o falante marcar o relevo 

é uma estratégia de organização do texto ligada aos aspectos ideacionais e, ao 

mesmo tempo, interacionais, uma vez que o produtor do texto direciona o 

interlocutor à informação que considera proeminente. Como apontam Hopper e 

Thompson (1980), os falantes da língua produzem seus textos em conformidade 

com seus próprios objetivos comunicativos e com a percepção que possuem da 

necessidade de seus ouvintes. Assim, nas situações comunicativas, há partes mais 

relevantes do que outras. Essas partes mais relevantes constituem as figuras 

(foreground), que estão ligadas ao objetivo comunicativo do falante, enquanto as 

demais partes que funcionam como complementos constituem o fundo (background) 

(HOPPER; THOMPSON, 1980). Os dois elementos são assim definidos por Azevedo 

(2006, p. 55): 

 
A Figura Narrativa contém os eventos narrados na sequência 
cronológica em que supostamente ocorreram. É a linha central da 
estória. O Fundo apresenta diferentes elementos que dão suporte à 
linha central dos eventos: descrições, explicações, comentários, 
julgamentos, caracteristicamente. 
 

 Nesse direcionamento, a categoria verbal possui uma função essencial, pois é 

por meio dela que se verificam o modo como o texto é organizado e o modo como o 

falante organiza o conteúdo informativo em termos de informações primárias e 

secundárias. Alguns estudiosos, como Weinrich (1968), consideram que o relevo se 

marca pelo uso dos tempos verbais; outros, como Hopper (1979) e Travaglia (1999), 

entendem que é o aspecto verbal que o determina. Todavia, como propõe Azevedo 

(2005, p. 12) em seu estudo, tanto o tempo como o aspecto são recursos utilizados 

pelo falante na organização da narrativa, orientando “o ouvinte para que este 

perceba basicamente qual é a linha sequenciada dos eventos (Figura) e qual é a 

informação adicional que amplia esses eventos (Fundo)”. Por isso, entende-se que 

os eventos em progresso na narrativa que funcionam como figura tendem a ser 

representados por formas verbais perfectivas, sobretudo o pretérito perfeito; por 
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outro lado, as informações secundárias, de fundo, tendem a ser imperfectivas, 

valendo-se de tempos verbais como o pretérito imperfeito. Tempo e aspecto 

estariam, portanto, interligados nessa relação e contribuiriam para a produção do 

efeito de sentido desejado pelo produtor do texto. 

 Apesar de a maioria dos autores trabalhar apenas com a dicotomia figura e 

fundo, Azevedo (1995) nota que há sequências que não se encaixam de imediato 

nessas categorias. É o caso do discurso direto, que é formalmente diferenciado, e 

de estruturas substantivas, relativas, finais e construções com gerúndio, que estão 

ligadas a estruturas da figura. Essa proposta se encaixa na noção funcionalista de 

fluidez de zonas (NEVES, 2010), pois é possível observar zonas intermediárias, 

sequências que tendem a ser gradativamente mais da natureza de figura ou mais da 

natureza de fundo. Como se observará na análise, as traduções revelam a fluidez 

das categorias, na medida em que o(s) tradutor(es) das versões escolhem traduzir 

de forma diferente, por exemplo, a mesma construção do texto-fonte. Assim, um 

mesmo evento, que em grego se constitui como fundo, por exemplo, pode em uma 

determinada tradução se constituir como figura, e vice-versa. 

 Essa diferença na marcação do esquema de relevo pode ser vista nas 

versões selecionadas para a análise da sequência narrativa — ARA, EP e NTLH 

(cada uma com focos diferentes na tradução) —, e isso está, de certa forma, ligado 

ao escopo da tradução (REISS; VERMEER, 1996; VERMEER, 2000) e ao enfoque 

tradutório (literal ou livre). Traduções mais literais tendem a manter o esquema de 

relevo do texto-fonte, e, além disso, evitam usar expressões próprias da oralidade. 

Por outro lado, traduções mais livres tendem a alterar o esquema de relevo e fazem 

uso de construções comuns na linguagem corrente. Como se viu, a ARA é 

considerada uma tradução mais literal, e a NTLH, uma tradução mais livre. 

Representariam, portanto, os dois polos: literal/ equivalência formal/ tradução 

manifesta vs. livre/ equivalência dinâmica/ tradução velada. A EP, por sua vez, 

permanece entre esses dois polos, uma vez que tenta conservar as marcas do 

registro religioso, mas evita usar uma linguagem muito distanciada da realidade do 

falante. A análise com base em traduções com enfoques diferenciados permite 

investigar o modo como as traduções projetam no texto os conteúdos da parábola. 

 Em um primeiro momento, avalia-se o uso de diferentes casos de criação de 

relevo no estabelecimento do contraste entre figura e fundo e no modo como as 

informações são organizadas em primárias e secundárias; em um segundo 
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momento, analisa-se o uso de marcas de oralidade usadas pelos tradutores na 

reprodução do discurso direto em dois casos: colocação pronominal e escolha da 

forma verbal. 

 A parábola selecionada é uma das mais conhecidas. Durante muito tempo, o 

título mais usado que lhe foi atribuído é “A parábola do filho pródigo”95 (Lc 15.11-32). 

Ela faz parte de uma trilogia. As outras duas são: “A ovelha perdida” e “A dracma 

perdida”. Tais parábolas foram contadas por Jesus com a finalidade de responder a 

uma provocação feita pelos fariseus e escribas, que o discriminavam por receber 

pecadores e publicanos (Lc 15.1-2). A parábola do filho pródigo, portanto, é, na 

verdade, uma crítica a essa postura: “A parábola dos dois filhos realiza uma análise 

aprofundada da alma do irmão mais velho, culminando com um pedido para que ele 

mude seu coração” (KELLER, 2010, p. 27). Assim, o irmão mais velho seria 

comparado aos escribas e fariseus, que não aceitavam o fato de Jesus receber 

homens que, para eles, eram indignos; e o irmão mais novo representaria os 

publicanos e pecadores, que se tinham distanciado de Deus e agora se 

aproximavam dele por intermédio de Cristo. Segue a parábola, como se encontra em 

língua grega, bem como as versões da parábola em língua portuguesa. 

 

 
 
Texto-fonte: Nestle-Aland (27ª edição)  
 
11 Εἶπεν δέ, Ἄνθρωπός τις εἶχεν δύο υἱούς. 12 καὶ εἶπεν ὁ νεώτερος 
αὐτῶν τῷ πατρί, Πάτερ, δός µοι τὸ ἐπιβάλλον µέρος τῆς οὐσίας. ὁ δὲ 

διεῖλεν αὐτοῖς τὸν βίον. 13 καὶ µετ᾽ οὐ πολλὰς ἡµέρας συναγαγὼν 
πάντα ὁ νεώτερος υἱὸς ἀπεδήµησεν εἰς χώραν µακρὰν καὶ ἐκεῖ 

διεσκόρπισεν τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ζῶν ἀσώτως. 14 δαπανήσαντος δὲ 
αὐτοῦ πάντα ἐγένετο λιµὸς ἰσχυρὰ κατὰ τὴν χώραν ἐκείνην, καὶ 

αὐτὸς ἤρξατο ὑστερεῖσθαι. 15 καὶ πορευθεὶς ἐκολλήθη ἑνὶ τῶν 
πολιτῶν τῆς χώρας ἐκείνης, καὶ ἔπεµψεν αὐτὸν εἰς τοὺς ἀγροὺς 

αὐτοῦ βόσκειν χοίρους, 16 καὶ ἐπεθύµει χορτασθῆναι ἐκ τῶν κερατίων 
ὧν ἤσθιον οἱ χοῖροι, καὶ οὐδεὶς ἐδίδου αὐτῷ. 17 εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν 
ἔφη, Πόσοι µίσθιοι τοῦ πατρός µου περισσεύονται ἄρτων, ἐγὼ δὲ λιµῷ 

                                                 
95 Sabe-se que já se discute a incoerência desse título atribuído à parábola, uma vez que Cristo 
parece focar nessa parábola a figura do pai: “um pai que tinha dois filhos”. Esse é um dos motivos por 
que novas versões evitam usá-lo. Todavia, o título “A parábola do filho pródigo” será aqui utilizado por 
ser o mais conhecido, podendo o leitor identificar com mais facilidade o texto a que se refere. Outros 
títulos propostos são: “O pai amoroso” (NTLH), “O filho perdido e o filho fiel: ‘o filho pródigo’” (BJ), “Os 
dois filhos” (EP), “Parábola do filho reencontrado” (TEB), etc. 
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ὧδε ἀπόλλυµαι. 18 ἀναστὰς πορεύσοµαι πρὸς τὸν πατέρα µου καὶ ἐρῶ 

αὐτῷ, Πάτερ, ἥµαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου, 19 οὐκέτι εἰµὶ 

ἄξιος κληθῆναι υἱός σου· ποίησόν µε ὡς ἕνα τῶν µισθίων σου. 20 καὶ 
ἀναστὰς ἦλθεν πρὸς τὸν πατέρα ἑαυτοῦ. ἔτι δὲ αὐτοῦ µακρὰν 

ἀπέχοντος εἶδεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἐσπλαγχνίσθη καὶ δραµὼν 

ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. 21 εἶπεν δὲ 
ὁ υἱὸς αὐτῷ, Πάτερ, ἥµαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου, οὐκέτι 

εἰµὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου. 22 εἶπεν δὲ ὁ πατὴρ πρὸς τοὺς δούλους 
αὐτοῦ, Ταχὺ ἐξενέγκατε στολὴν τὴν πρώτην καὶ ἐνδύσατε αὐτόν, καὶ 

δότε δακτύλιον εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ ὑποδήµατα εἰς τοὺς πόδας, 23 
καὶ φέρετε τὸν µόσχον τὸν σιτευτόν, θύσατε, καὶ φαγόντες 

εὐφρανθῶµεν, 24 ὅτι οὗτος ὁ υἱός µου νεκρὸς ἦν καὶ ἀνέζησεν, ἦν 
ἀπολωλὼς καὶ εὑρέθη. καὶ ἤρξαντο εὐφραίνεσθαι. 25 Ἦν δὲ ὁ υἱὸς 

αὐτοῦ ὁ πρεσβύτερος ἐν ἀγρῷ· καὶ ὡς ἐρχόµενος ἤγγισεν τῇ οἰκίᾳ, 

ἤκουσεν συµφωνίας καὶ χορῶν, 26 καὶ προσκαλεσάµενος ἕνα τῶν 
παίδων ἐπυνθάνετο τί ἂν εἴη ταῦτα. 27 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ ὅτι Ὁ ἀδελφός 
σου ἥκει, καὶ ἔθυσεν ὁ πατήρ σου τὸν µόσχον τὸν σιτευτόν, ὅτι 

ὑγιαίνοντα αὐτὸν ἀπέλαβεν. 28 ὠργίσθη δὲ καὶ οὐκ ἤθελεν εἰσελθεῖν, ὁ 
δὲ πατὴρ αὐτοῦ ἐξελθὼν παρεκάλει αὐτόν. 29 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν τῷ 
πατρὶ αὐτοῦ, Ἰδοὺ τοσαῦτα ἔτη δουλεύω σοι καὶ οὐδέποτε ἐντολήν 

σου παρῆλθον, καὶ ἐµοὶ οὐδέποτε ἔδωκας ἔριφον ἵνα µετὰ τῶν φίλων 

µου εὐφρανθῶ· 30 ὅτε δὲ ὁ υἱός σου οὗτος ὁ καταφαγών σου τὸν βίον 
µετὰ πορνῶν ἦλθεν, ἔθυσας αὐτῷ τὸν σιτευτὸν µόσχον. 31 ὁ δὲ εἶπεν 
αὐτῷ, Τέκνον, σὺ πάντοτε µετ᾽ ἐµοῦ εἶ, καὶ πάντα τὰ ἐµὰ σά ἐστιν· 32 
εὐφρανθῆναι δὲ καὶ χαρῆναι ἔδει, ὅτι ὁ ἀδελφός σου οὗτος νεκρὸς ἦν 

καὶ ἔζησεν, καὶ ἀπολωλὼς καὶ εὑρέθη. 

 
 

 

 
 

Versão Almeida revista e atualizada (ARA, 1993, 
protestante) 
 
 
11 Certo homem tinha dois filhos;  
12 o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que 
me cabe. E ele lhes repartiu os haveres.  
13 Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o 
que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os 
seus bens, vivendo dissolutamente.  
14 Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande 
fome, e ele começou a passar necessidade.  
15 Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e 
este o mandou para os seus campos a guardar porcos.  
16 Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam; 
mas ninguém lhe dava nada.  
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17 Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm 
pão com fartura, e eu aqui morro de fome!  
18 Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei 
contra o céu e diante de ti;  
19  já não sou digno de ser chamado teu filho; trata-me como um dos 
teus trabalhadores.  
20 E, levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando 
seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou, e 
beijou.  
21 E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti; já não 
sou digno de ser chamado teu filho.  
22 O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor 
roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés;  
23 trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-
nos,  
24 porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi 
achado. E começaram a regozijar-se.  
25 Ora, o filho mais velho estivera no campo; e, quando voltava, ao 
aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças.  
26 Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo.  
27 E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho 
cevado, porque o recuperou com saúde.  
28 Ele se indignou e não queria entrar; saindo, porém, o pai, 
procurava conciliá-lo.  
29 Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem 
jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito 
sequer para alegrar-me com os meus amigos;  
30 vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com 
meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado.  
31 Então, lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo; 
tudo o que é meu é teu. 32 Entretanto, era preciso que nos 
regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava 
morto e reviveu, estava perdido e foi achado. 

 

 

 
 
Bíblia Sagrada - Edição pastoral (EP, 1990, católica) 
 

11 “Um homem tinha dois filhos. 12 O filho mais novo disse ao pai: 
‘Pai, me dá a parte da herança que me cabe’. E o pai dividiu os bens 
entre eles. 13 Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era 
seu, e partiu para um lugar distante. E aí esbanjou tudo numa vida 
desenfreada. 14 Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma 
grande fome nessa região, e ele começou a passar necessidade. 15 

Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para a 
roça, cuidar dos porcos. 16 O rapaz queria matar a fome com a 
lavagem que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. 17 Então, 
caindo em si, disse: ‘Quantos empregados do meu pai têm pão com 
fartura, e eu aqui, morrendo de fome... 18 Vou me levantar, e vou 
encontrar meu pai, e dizer a ele: - Pai, pequei contra Deus e contra 
ti; 19 já não mereço que me chamem teu filho. Trata-me como um 
dos teus empregados’. 20 Então se levantou, e foi ao encontro do pai.  
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Quando ainda estava longe, o pai o avistou, e teve compaixão. 
Saiu correndo, o abraçou, e o cobriu de beijos. 21 Então o filho disse: 
‘Pai, pequei contra Deus e contra ti; já não mereço que me chamem 
teu filho’. 22 Mas o pai disse aos empregados: ‘Depressa, tragam a 
melhor túnica para vestir meu filho. E coloquem um anel no seu 
dedo e sandálias nos pés. 23 Peguem o novilho gordo e o matem. 
Vamos fazer um banquete. 24 Porque este meu filho estava morto, e 
tornou a viver; estava perdido, e foi encontrado’. E começaram a 
festa.  

25 O filho mais velho estava na roça. Ao voltar, já perto de casa, 
ouviu música e barulho de dança. 26 Então chamou um dos criados, 
e perguntou o que estava acontecendo. 27 O criado respondeu: ‘É 
seu irmão que voltou. E seu pai, porque o recuperou são e salvo, 
matou o novilho gordo’. 28 Então, o irmão ficou com raiva, e não 
queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. 29 Mas ele respondeu 
ao pai: ‘Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a 
qualquer ordem tua; e nunca me deste um cabrito para eu festejar 
com meus amigos. 30 Quando chegou esse teu filho, que devorou 
teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho gordo!’ 31 Então 
o pai lhe disse: ‘Filho, você está sempre comigo, e tudo o que é meu 
é seu. 32 Mas, era preciso festejar e nos alegrar, porque esse seu 
irmão estava morto, e tornou a viver; estava perdido, e foi 
encontrado’.” 
 

 
 
Nova tradução na linguagem de hoje (NTLH, 2000, 
protestante e católica) 
  
 

11 — Um homem tinha dois filhos. 12 Certo dia o mais moço disse 
ao pai: “Pai, quero que o senhor me dê agora a minha parte da 
herança.”  

— E o pai repartiu os bens entre os dois. 13 Poucos dias depois, o 
filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país 
que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e 
desperdiçou tudo o que tinha.  

14 — O rapaz já havia gastado tudo, quando houve uma grande 
fome naquele país, e ele começou a passar necessidade. 15 Então 
procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o 
mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. 16 Ali, com 
fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas 
ninguém lhe dava nada. 17 Caindo em si, ele pensou: “Quantos 
trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui 
morrendo de fome! 18 Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: 
‘Pai, pequei contra Deus e contra o senhor 19 e não mereço mais ser 
chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores.’” 
20 Então saiu dali e voltou para a casa do pai.  

— Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E, 
com muita pena do filho, correu, e o abraçou, e beijou. 21 E o filho 
disse: “Pai, pequei contra Deus e contra o senhor e não mereço 
mais ser chamado de seu filho!”  

22 — Mas o pai ordenou aos empregados: “Depressa! Tragam a 
melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e 
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sandálias nos seus pés. 23 Também tragam e matem o bezerro 
gordo. Vamos começar a festejar 24 porque este meu filho estava 
morto e viveu de novo; estava perdido e foi achado.”  

— E começaram a festa.  
25 — Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando 

ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da 
dança. 26 Então chamou um empregado e perguntou: “O que é que 
está acontecendo?”  

27 — O empregado respondeu: “O seu irmão voltou para casa vivo 
e com saúde. Por isso o seu pai mandou matar o bezerro gordo.”  

28 — O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o 
pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. 29 Mas ele 
respondeu: “Faz tantos anos que trabalho como um escravo para o 
senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim o 
senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma 
festa com os meus amigos. 30 Porém esse seu filho desperdiçou 
tudo o que era do senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E 
agora ele volta, e o senhor manda matar o bezerro gordo!”  

31 — Então o pai respondeu: “Meu filho, você está sempre comigo, 
e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para 
mostrar a nossa alegria. Pois este seu irmão estava morto e viveu 
de novo; estava perdido e foi achado.” 

 

 

 

 

 Nessa parábola, o caso típico em que se percebe um modo diferenciado de 

organização do esquema de relevo nas traduções pode ser verificado no uso do 

particípio grego. Por isso, foram selecionadas algumas ocorrências de particípio, 

encontradas na parábola, que servem para ilustrar as diferentes opções adotadas 

pelas versões analisadas. Em princípio, o particípio grego reúne características tanto 

de verbo como de adjetivo (REGA; BERGMANN, 2004), exercendo, sobretudo, 

funções adjetivas e adverbiais. Nesse sentido, expressa circunstâncias, informações 

secundárias, incidentais, que dizem respeito a eventos de natureza de fundo 

(HOPPER; THOMPSON, 1980). Além disso, segundo Murachco (2003, p. 274), o 

particípio grego “não tem tempo próprio, mas sim tempo relativo”. O autor ainda 

acrescenta que o que se constrói “sobre o tema do infectum (inacabado) marca 

simultaneidade com o verbo da principal” e o que se constrói “sobre o tema do 

aoristo marca anterioridade em relação ao verbo da principal” (MURACHCO, 2003, 

p. 274).  

 Em termos gerais, o particípio grego, construído sobre o tema do infectum ou 

do aoristo, pode ser traduzido por: gerúndio (em caso de voz ativa), particípio 

passado (em caso de voz passiva) ou oração adverbial (temporal, causal, 



 177 

concessiva, condicional, etc.). O que determinará em qual das indicações 

circunstanciais a ação expressa pelo particípio se enquadra é o todo da construção. 

Como afirma Taylor (1990, p. 87-88): 

 

Se a ação expressa pelo particípio é antecedente ou subsequente à 
do verbo principal, isto só pode ser determinado pelo contexto, o 
qual também determina se a ideia expressa pelo particípio é de 
tempo quando, causa por que, condições se, concessão 
concernente a, ou outra circunstância relativa à ação do verbo 
principal. A tradução depende do contexto.  

 

Um modo de construção particular do particípio grego, encontrado nos casos 

em análise, é o genitivo absoluto. Segundo Rega e Bergmann (2004, p. 228), “trata-

se de uma construção composta de pelo menos dois membros: um particípio, no 

caso genitivo, e um substantivo ou pronome, também no genitivo, que funciona 

como se fosse sujeito do particípio”. Como nos casos de particípio comentados, 

essa forma verbal grega também expressa circunstâncias, acrescentando detalhes 

ou comentários aos eventos expostos na narrativa. 

Ao reproduzir em português o particípio grego nos três casos: particípio 

aoristo, particípio presente e genitivo absoluto, os tradutores das versões analisadas 

optam por apresentá-los, ou não, como figura, usando diferentes construções em 

língua portuguesa. Ora escolhem traduzir tais construções por uma oração adverbial 

(usando o gerúndio ou acrescentando uma conjunção), ora escolhem traduzi-las 

pela coordenação ou reduzi-las a uma oração principal, por exemplo. Por isso, 

convém analisar como cada versão traduz os três casos de particípio grego, 

mantendo ou alterando o esquema de relevo do texto-fonte. Segue um quadro 

comparativo de alguns casos de tradução do particípio grego para o português: 

 

 

SEQUÊNCIA NARRATIVA - PARTICÍPIOS 

PARTICÍPIO AORISTO 

συναγαγὼν (particípio aoristo ativo, nominativo masculino singular) — v. 13 
TEXTO-FONTE ARA EP NTLH 

καὶ µετ᾽ οὐ πολλὰς ἡµέρας 

συναγαγὼν πάντα ὁ 

νεώτερος υἱὸς ἀπεδήµησεν 

εἰς χώραν µακρὰν  

Passados não muitos 
dias, o filho mais moço, 
ajuntando tudo o que 
era seu, partiu para 
uma terra distante  

Poucos dias depois, o 
filho mais novo juntou 
o que era seu, e partiu 
para um lugar distante.  
 

Poucos dias depois, o 
filho mais moço 
ajuntou tudo o que 
era seu e partiu para 
um país que ficava 
muito longe.  
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πορευθεὶς (particípio aoristo passivo, nominativo masculino singular) — v. 15 

καὶ πορευθεὶς ἐκολλήθη ἑνὶ 

τῶν πολιτῶν τῆς χώρας 

ἐκείνης, καὶ ἔπεµψεν αὐτὸν 

εἰς τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ 

βόσκειν χοίρους, 

Então, ele foi e se 
agregou a um dos 
cidadãos daquela terra, 
e este o mandou para 
os seus campos a 
guardar porcos. 

Então foi pedir trabalho 
a um homem do lugar, 
que o mandou para a 
roça, cuidar dos 
porcos. 

Então procurou um 
dos moradores daquela 
terra e pediu ajuda. 
Este o mandou para a 
sua fazenda a fim de 
tratar dos porcos. 

ἀναστὰς (particípio aoristo ativo, nominativo masculino singular) — v. 20a  

καὶ  ἀναστὰς ἦλθεν πρὸς 

τὸν πατέρα ἑαυτοῦ.  
E, levantando-se, foi 
para seu pai.  

Então se levantou, e 
foi ao encontro do pai.  

Então saiu dali e 
voltou para a casa do 
pai.  

δραµὼν (particípio aoristo ativo, nominativo masculino singular) — v. 20 

καὶ ἐσπλαγχνίσθη καὶ 

δραµὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν 

τράχηλον αὐτοῦ καὶ 

κατεφίλησεν αὐτόν. 

[...] e, compadecido 
dele, correndo, o 
abraçou, e beijou. 

[...] e teve compaixão. 
Saiu correndo, o 
abraçou, e o cobriu de 
beijos. 

E, com muita pena do 
filho, correu, e o 
abraçou, e beijou. 

ἐξελθὼν (particípio aoristo ativo, nominativo masculino singular) — v. 28 

ὠργίσθη δὲ καὶ οὐκ ἤθελεν 

εἰσελθεῖν, ὁ δὲ πατὴρ αὐτοῦ 

ἐξελθὼν παρεκάλει αὐτόν. 
 

Ele se indignou e não 
queria entrar; saindo, 
porém, o pai, 
procurava conciliá-lo. 

Então, o irmão ficou 
com raiva, e não queria 
entrar. O pai, saindo, 
insistia com ele. 

O filho mais velho ficou 
zangado e não quis 
entrar. Então o pai veio 
para fora e insistiu 
com ele para que 
entrasse. 

PARTICÍPIO PRESENTE 

ζῶν (particípio presente ativo, nominativo masculino singular) — v. 13 

καὶ ἐκεῖ διεσκόρπισεν τὴν 

οὐσίαν αὐτοῦ ζῶν ἀσώτως. 
e lá dissipou todos os 
seus bens, vivendo 
dissolutamente. 

E aí esbanjou tudo 
numa vida 
desenfreada. 

Ali viveu uma vida 
cheia de pecado e 
desperdiçou tudo o que 
tinha. 

ἐρχόµενος (particípio presente médio, nominativo masculino singular) — v. 25,26 

Ἦν δὲ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ 

πρεσβύτερος ἐν ἀγρῷ· καὶ 

ὡς ἐρχόµενος ἤγγισεν τῇ 

οἰκίᾳ, ἤκουσεν συµφωνίας 

καὶ χορῶν 

Ora, o filho mais velho 
estivera no campo; e, 
quando voltava, ao 
aproximar-se da casa, 
ouviu a música e as 
danças.  

O filho mais velho 
estava na roça. Ao 
voltar, já perto de 
casa, ouviu música e 
barulho de dança.  

Enquanto isso, o filho 
mais velho estava no 
campo. Quando ele 
voltou e chegou perto 
da casa, ouviu a 
música e o barulho da 
dança.  

GENITIVO ABSOLUTO 

δαπανήσαντος (particípio aoristo ativo, genitivo masculino singular) — v. 14 
TEXTO-FONTE  ARA  EP NTLH 

δαπανήσαντος δὲ αὐτοῦ 

πάντα ἐγένετο λιµὸς ἰσχυρὰ 

κατὰ τὴν χώραν ἐκείνην, καὶ 

αὐτὸς ἤρξατο ὑστερεῖσθαι. 

Depois de ter 
consumido tudo, 
sobreveio àquele país 
uma grande fome e ele 
começou a passar 
necessidade. 

Quando tinha gasto 
tudo o que possuía, 
houve uma grande 
fome nessa região, e 
ele começou a passar 
necessidade. 

O rapaz já havia 
gastado tudo, quando 
houve uma grande 
fome naquele país, e 
ele começou a passar 
necessidade. 

ἀπέχοντος (particípio presente ativo, genitivo masculino singular)  
TEXTO-FONTE ARA EP NTLH 

ἔτι δὲ αὐτοῦ µακρὰν 

ἀπέχοντος εἶδεν αὐτὸν ὁ 

πατὴρ αὐτοῦ 

Vinha ele ainda longe, 
quando seu pai o 
avistou [...] 

Quando ainda estava 
longe, o pai o avistou 
[...] 

Quando o rapaz ainda 
estava longe de casa, 
o pai o avistou. 

 
 

Quadro 24          Sequência narrativa — particípios 
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No quadro, há cinco casos de particípio aoristo (συναγαγὼν; πορευθεὶς; 

ἀναστὰς; δραµὼν; ἐξελθὼν), dois casos de particípio presente (ζῶν; ἐρχόµενος) e 

dois casos de genitivo absoluto (δαπανήσαντος; ἀπέχοντος). Como se viu, todos, no 

grego, referem-se a eventos de natureza de fundo. Todavia, na tradução, essa 

natureza nem sempre é mantida, visto que são usadas opções de natureza de figura 

para traduzir os particípios. Há versões em que se mantém o esquema de relevo do 

texto-fonte na maioria dos casos, mas há também versões em que o esquema é 

alterado. A fim de avaliar essas diferenças, a tradução dos particípios é analisada 

em cada versão, e comparações entre elas são feitas ao longo das discussões.  

Para começar, seguem os casos de tradução dos particípios gregos na ARA: 

 

Particípio aoristo 
(1) Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando 
(συναγαγὼν) tudo o que era seu, partiu para uma terra distante [...] 
(2) Então, ele foi (πορευθεὶς) e se agregou a um dos cidadãos 
daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar 
porcos. 
(3) E, levantando-se (ἀναστὰς), foi para seu pai 
(4) e, compadecido dele, correndo (δραµὼν), o abraçou, e beijou. 
(5) Ele se indignou e não queria entrar; saindo (ἐξελθὼν), porém, o 
pai, procurava conciliá-lo. 
 
Particípio presente 

(6) [...] e lá dissipou todos os seus bens, vivendo (ζῶν) 
dissolutamente; 
(7) Ora, o filho mais velho estivera no campo; e, quando voltava 
(ἐρχόµενος), ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. 

  
Genitivo absoluto 
(8) Depois de ter consumido (δαπανήσαντος) tudo, sobreveio àquele 
país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. 
(9) Vinha ele ainda longe (ἀπέχοντος), quando seu pai o avistou [...] 
 
 

Como se vê, a ARA é a versão que mais mantém o esquema de relevo do 

texto-fonte. Dos nove casos de tradução de particípio grego em destaque, oito são 

traduzidos por formas verbais de natureza de fundo, o que era de se esperar, tendo 

em vista que se trata de uma tradução mais literal.  

Quanto à tradução do particípio aoristo, em (1), (3), (4) e (5), mantém-se na 

ARA o valor circunstancial da forma verbal encontrada no texto-fonte, optando-se 

por orações adverbiais. Apenas em (2), há um caso de coordenação, em que se 
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marca a relação de anterioridade do particípio aoristo (πορευθεὶς) em relação ao 

verbo principal (ἐκολλήθη): ele foi (πορευθεὶς) e se agregou (ἐκολλήθη) a um dos 

cidadãos daquela terra. Essa opção de tradução do particípio aoristo (πορευθεὶς) por 

uma forma verbal perfectiva no português (foi) traz o evento da narrativa para 

primeiro plano. Dos casos analisados, este é o único caso na ARA em que há 

interferência na manutenção do esquema de relevo do texto-fonte.  

Nos casos (6) e (7), de tradução do particípio presente, escolhem-se também 

construções adverbiais, de natureza de fundo. Especificamente no caso (7), 

evidencia-se a simultaneidade entre os eventos, que é característica do particípio 

presente, pela conjunção quando.  

O caso (8) de genitivo absoluto é traduzido por uma oração adverbial, e a 

anterioridade do aoristo em relação ao verbo da principal é marcada pelo advérbio 

depois. Em (9), há uma inversão na relação hipotática do grego. A oração adverbial, 

expressa pelo genitivo absoluto (δὲ αὐτοῦ µακρὰν ἀπέχοντος), passa a ser a oração 

principal em português (Vinha ele ainda longe), e a oração principal em grego (εἶδεν 

αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ) é traduzida por uma oração adverbial em português (quando 

seu pai o avistou). Todavia, o uso do imperfectivo (vinha) na oração principal e do 

perfectivo (avistou) na oração adverbial mantém a marcação de relevo do texto-fonte 

na tradução.  

Em termos gerais, para tradução do particípio grego na parábola, há uma 

preferência por orações gerundiais (ajuntando, levantando-se, correndo, saindo, 

vivendo), principalmente em casos de particípio aoristo. Essa construção é mais 

frequente na ARA. As demais traduções, como se observará a seguir, evitam usar 

orações gerundiais, havendo maior recorrência de orações conjuncionais ou 

coordenadas.  

Na EP, em alguns casos, há alteração no estabelecimento do esquema de 

relevo do texto-fonte na tradução. Há cinco casos de orações de natureza de fundo, 

três casos de figurativização e um caso de substantivação. 

 
Particípio aoristo 

(1) Poucos dias depois, o filho mais novo juntou (συναγαγὼν) o que 
era seu, e partiu para um lugar distante. 
(2) Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou 
para a roça, cuidar dos porcos. 
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(3) Então se levantou, e foi ao encontro do pai. 
(4) Saiu correndo, o abraçou, e o cobriu de beijos. 
(5) Então, o irmão ficou com raiva, e não queria entrar. O pai, 
saindo, insistia com ele. 
 
Particípio presente 
(6) E aí esbanjou tudo numa vida desenfreada. 
(7) O filho mais velho estava na roça. Ao voltar, já perto de casa, 
ouviu música e barulho de dança. 
 
Genitivo absoluto 
(8) Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande 
fome nessa região, e ele começou a passar necessidade. 
(9) Quando ainda estava longe, o pai o avistou, e teve compaixão. 
 

 

Nas sequências (1) e (3) de particípio aoristo, optou-se por trazer para 

primeiro plano na tradução informações que estão em segundo plano no texto-fonte. 

Ao coordenar as duas ações tomadas pelo filho mais novo em segmento paratático 

(Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu, e partiu para um lugar 

distante; Então se levantou, e foi ao encontro do pai), o particípio aoristo é traduzido 

pela forma verbal no pretérito perfeito, e o evento que estava em segundo plano 

passa para primeiro plano, sendo inserido na linha sequencial da narrativa. Em (2), 

não se opta nem por um segmento hipotático, nem por um paratático, embora no 

texto-fonte haja duas formas verbais (καὶ πορευθεὶς [particípio aoristo] ἐκολλήθη 

[indicativo aoristo] ἑνὶ τῶν πολιτῶν τῆς χώρας ἐκείνης). Constrói-se apenas uma 

oração principal, na qual uma locução verbal em aspecto perfectivo (foi pedir) 

expressa a ideia das duas formas verbais gregas (πορευθεὶς e ἐκολλήθη). Essa 

redução indica o valor secundário da informação expressa no particípio aoristo 

πορευθεὶς, visto que foi suprimida pela informação da oração principal. No caso (4), 

traduz-se o particípio δραµὼν pela perífrase verbal saiu correndo, o que também 

dispõe a informação em primeiro plano. Diferentemente da ARA, o único caso 

analisado em que se traduz o particípio grego por uma oração gerundial é o (5), o 

que sugere uma redução no uso dessa forma verbal em traduções mais recentes.  

Em relação à tradução do particípio presente, em 6, há um caso de 

substantivação. O sintagma verbal ζῶν ἀσώτως é traduzido por um sintagma nominal 

— numa vida desenfreada. Em certo sentido, essa informação é mantida como 

secundária na sequência narrativa, uma vez que se conserva o valor adverbial do 
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particípio presente (ζῶν) no sintagma nominal. No caso (7), a construção ao voltar 

também é de natureza secundária, o que mantém na tradução a natureza de fundo 

do texto-fonte.  

 Nos casos (8) e (9) de genitivo absoluto, as informações do particípio são 

conservadas em segundo plano na tradução. A forma verbal escolhida foram as 

orações adverbiais conjuncionais, em que há a marcação da temporalidade no uso 

do conectivo quando. Todavia, em (8), como se trata de aoristo, o conectivo 

expressa uma relação de anterioridade do evento da oração adverbial em relação ao 

evento da oração principal, e em (9), como se trata de presente, a relação é de 

simultaneidade. 

Em comparação com a ARA, a EP faz uso de diferentes construções para 

traduzir os particípios gregos, como a coordenação e a substantivação, por exemplo. 

A oração gerundial, que é a construção que mais aparece na ARA, é pouco 

frequente na EP. Isso indica uma preferência por usar construções mais frequentes 

na linguagem corrente, o que se liga ao propósito da tradução.  

 A NTLH é bem diferente das demais versões, uma vez que não visa a traduzir 

os eventos marcando o relevo do mesmo modo como se encontra no texto-fonte, e 

uma das construções mais usadas é a oração coordenada, estando a forma verbal 

no pretérito perfeito. Isso pode ser claramente verificado nos exemplos analisados: 

 
 
Particípio aoristo 

 (1) Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou (συναγαγὼν) 
tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. 
(2) Então procurou (πορευθεὶς) um dos moradores daquela terra e 
pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos 
porcos. 
(3) Então saiu dali (ἀναστὰς) e voltou para a casa do pai. 
(4) E, com muita pena do filho, correu (δραµὼν), e o abraçou, e 
beijou. 
(5) Então o pai veio para fora (ἐξελθὼν) e insistiu com ele para que 
entrasse. 
  
Particípio presente 

(6) Ali viveu (ζῶν) uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o 
que tinha. 
(7) Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele 
voltou (ἐρχόµενος) e chegou perto da casa, ouviu a música e o 
barulho da dança. 
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Genitivo absoluto 

(8) O rapaz já havia gastado tudo (δαπανήσαντος), quando houve 
uma grande fome naquele país, e ele começou a passar 
necessidade. 
(9) Quando o rapaz ainda estava (ἀπέχοντος) longe de casa, o pai 
o avistou. 
 

 

Em todos os casos de particípio aoristo, (1), (2), (3), (4), (5), e em um dos 

casos de particípio presente (6), os eventos aparecem em segmento paratático. 

Além disso, em todos eles, o tempo verbal usado é o pretérito perfeito que põe em 

primeiro plano os eventos narrados, alterando, assim, na tradução o esquema de 

relevo do texto-fonte. Do mesmo modo, a tradução de (7), embora esteja em 

segmento hipotático, também é posta em relevo na linha sequencial da narrativa.  

Em relação à tradução do genitivo absoluto, em (8), a NTLH inverte a posição 

da oração adverbial, que traduziria o genitivo absoluto, colocando-a como principal 

(O rapaz já havia gastado tudo) e a oração seguinte como subordinada (quando 

houve uma grande fome naquele país). Parece que, no caso de genitivo absoluto, é 

possível que haja essa inversão na relação hipotática, como também ocorreu na 

sequência (9) da ARA. Em (9), manteve-se na NTLH a informação em segundo 

plano em uma oração adverbial conjuncional. 

 Em comparação com as outras versões analisadas, a NTLH evita traduzir o 

particípio grego por orações gerundiais, preferindo coordenar os eventos ou 

construir orações adverbiais conjuncionais. Por essa via, a NTLH constrói um texto 

em que os eventos são, na maioria dos casos, postos em primeiro plano, o que 

dinamiza a narrativa, fazendo o leitor acompanhar passo a passo os 

acontecimentos. 

 A análise do relevo é bastante significativa no que diz respeito ao enfoque 

tradutório adotado por cada uma das versões, uma vez que ilustra o modo como as 

traduções organizam o texto. A construção do particípio em si oferece opções. A 

escolha de uma delas tem grande repercussão interpretativa, uma vez que se 

projeta no texto, para o leitor, aquilo que é relevante. Além disso, comparando as 

três versões, a ARA é a que mais mantém o esquema de relevo do texto-fonte, 

estando mais comprometida com a mensagem. Em termos gerais, isso ocorre 

porque a ARA, como uma tradução literal, prende-se mais às estruturas do original, 

optando por equivalentes que tenham o mesmo valor no texto-alvo. Por outro lado, a 
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EP e a NTLH, versões mais recentes e mais comprometidas com o receptor, 

escolhem equivalentes que, na maioria dos casos, fazem que os eventos percam 

sua natureza de fundo na tradução. Nesse sentido, essas duas versões visam a 

dinamizar o texto, pondo em primeiro plano grande parte dos eventos que no texto-

fonte são expostos em segundo plano. Isso pode tanto ser uma estratégia de manter 

o leitor mais envolvido com o texto, acompanhando passo a passo cada uma das 

ações descritas, como ser uma tentativa de reproduzir na tradução estruturas mais 

comuns na linguagem corrente.  

 Outro ponto a ser analisado na narrativa, que tem a ver com essa questão de 

uso da linguagem corrente, são as marcas de oralidade no discurso direto. Para 

isso, serão observados dois aspectos: a colocação pronominal e a escolha da forma 

verbal. A análise dessas marcas de oralidade permite verificar alguns traços de uso 

de um registro formal e informal em cada uma das versões. 

 A primeira fala da narrativa já permite identificar diferenças significativas no 

que diz respeito à colocação pronominal: 

 

SEQUÊNCIA NARRATIVA — DISCURSO DIRETO (V. 12) 

TEXTO-FONTE ARA EP NTLH 

Πάτερ, δός µοι τὸ 

ἐπιβάλλον µέρος τῆς 

οὐσίας. 

Pai, dá-me a parte dos 
bens que me cabe. 

‘Pai, me dá a parte da 
herança que me cabe’. 

“Pai, quero que o 
senhor me dê agora a 
minha parte da 
herança.” 

 
Quadro 25          Sequência narrativa — discurso direto (v. 12) 

 
 A ARA e a EP são semelhantes na tradução desse trecho, mas apresentam 

uma diferença bastante significativa no registro. Na ARA, o pronome está enclítico 

(dá-me), e, na EP, proclítico (me dá). De forma suave, a EP reproduz o modo como 

o leitor fala, fazendo uso de uma construção menos formal. Não é comum um falante 

do português brasileiro usar a ênclise quando usa o imperativo. Diferentemente das 

outras duas versões, na NTLH, há uma modalização do imperativo grego (δός) com 

o uso do verbo português querer. Ao mesmo tempo, o acréscimo do dêitico agora              

parece tornar o pedido do filho mais impositivo em comparação com as demais 

versões.  



 185 

 Na outra sequência de discurso direto, também se observa, na EP e na 

NTLH, essa tendência de usar um registro menos formal na reprodução da fala. 

 

SEQUÊNCIA NARRATIVA — DISCURSO DIRETO (V. 17-19) 

TEXTO-FONTE ARA EP NTLH 

Πόσοι µίσθιοι τοῦ 

πατρός µου 

περισσεύονται ἄρτων, 

ἐγὼ δὲ λιµῷ ὧδε 

ἀπόλλυµαι. ἀναστὰς 
πορεύσοµαι πρὸς τὸν 

πατέρα µου καὶ ἐρῶ 

αὐτῷ, Πάτερ, ἥµαρτον 

εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ 

ἐνώπιόν σου, οὐκέτι 

εἰµὶ ἄξιος κληθῆναι 

υἱός σου· ποίησόν µε ὡς 

ἕνα τῶν µισθίων σου. 

Quantos trabalhadores 
de meu pai têm pão 
com fartura, e eu aqui 
morro de fome! 
Levantar-me-ei, e irei 
ter com o meu pai, e 
lhe direi: Pai, pequei 
contra o céu e diante 
de ti; já não sou digno 
de ser chamado teu 
filho; trata-me como um 
dos teus trabalhadores. 

‘Quantos empregados 
do meu pai têm pão 
com fartura, e eu aqui, 
morrendo de fome... 
Vou me levantar, e vou 
encontrar meu pai, e 
dizer a ele: — Pai, 
pequei contra Deus e 
contra ti; já não mereço 
que me chamem teu 
filho. Trata-me como 
um dos teus 
empregados’. 

“Quantos trabalhadores 
do meu pai têm comida 
de sobra, e eu estou 
aqui morrendo de 
fome! Vou voltar para a 
casa do meu pai e 
dizer: ‘Pai, pequei 
contra Deus e contra o 
senhor e não mereço 
mais ser chamado de 
seu filho. Me aceite 
como um dos seus 
trabalhadores.’” 

 

Quadro 26          Sequência narrativa — discurso direto (v. 17-19) 

 

 Nesse trecho, a ARA usa o futuro do presente para traduzir o particípio grego 

e o indicativo futuro dos verbos ἀναστὰς, πορεύσοµαι e ἐρῶ (levantar-me-ei, irei, 

direi), respectivamente. A EP e a NTLH optam pela perífrase de infinitivo (vou voltar, 

vou me levantar, etc.) que é muito usada pelo falante do português no Brasil. Ao 

usar essa forma verbal, a EP e a NTLH fazem uso de um registro menos formal, 

identificando-se, assim, com a realidade linguística do receptor. 

 Há também aqui outro caso de colocação pronominal. Enquanto a ARA usa a 

mesóclise (levantar-me-ei), estrutura que dificilmente um falante usaria em um 

momento de autorreflexão, a NTLH, usa a próclise (me aceite), estrutura comumente 

usada na oralidade. Novamente, a NTLH opta pela próclise (me aceite), o que difere 

da ARA e da EP que usam a ênclise (trata-me). Trata-se de uma estratégia de 

reproduzir o discurso tal como o leitor está habituado. 

 Essas marcas de oralidade presentes no discurso direto também contribuem 

para entender-se como as versões alternativas (EP e NTLH) usam, no texto 

sagrado, estruturas ou expressões mais próximas da linguagem corrente, 

representando-se na escrita marcas de oralidade no discurso direto. Além disso, no 
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uso de um registro menos formal, verifica-se a preocupação que os tradutores têm 

em produzir uma tradução mais apropriada à realidade linguística do falante. Tanto 

as estratégias usadas para estabelecer o relevo na narrativa, conservando ou não 

estruturas, como as marcas de oralidade presentes nas traduções são tentativas de 

reproduzir diferentes versões que atinjam objetivos específicos (por exemplo, 

clareza, fidelidade ao original, etc.) e promovam interação com o público leitor a que 

se destina. 

 

 

5.5     Sequência descritiva 

 

 

 Para a análise da sequência descritiva, serão observadas as escolhas lexicais 

nas traduções a fim de analisar como o tradutor, ao selecionar um determinado 

termo da língua-alvo, reproduz conteúdos (função ideacional) e atende, ao mesmo 

tempo, às expectativas do público leitor (função interpessoal).  Como se viu, Crystal 

(1992), em seu estudo do registro religioso, falou a respeito da necessidade de 

encontrar-se um equilíbrio entre inteligibilidade e formalidade. Em outras palavras, é 

preciso encontrar um equilíbrio no que diz respeito à preservação da linguagem da 

religião e à adaptação ao uso corrente da língua. Tal problema não é fácil de ser 

resolvido, uma vez que são diversos os leitores da Bíblia. Uns são especialistas, 

estudiosos da Bíblia, e outros são pessoas simples, que, em muitos casos, não 

possuem nem mesmo instrução escolar suficiente para entender as estruturas 

linguísticas e os termos que muitas vezes são usados em versões mais antigas.  

 Assim, traduções que tentam estabelecer um equilíbrio entre a manutenção 

do registro religioso e a adequação ao uso corrente fazem escolhas que visam a 

satisfazer expectativas diversas. A NVI e a EP, por exemplo, parecem manter o 

léxico usado em traduções tradicionais (ARA e BJ), e nisso está uma busca por 

interagir com o público religioso. A NTLH, por sua vez, parece não ter essa 

preocupação, valendo-se de estratégias discursivas que não visam a atender 

expectativas apenas de um público religioso. Observe-se a declaração que se faz no 

prefácio à NTLH: 
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A consulta junto às igrejas havia demonstrado um reconhecimento 
generalizado de que se fazia necessária uma tradução bíblica 
apropriada ao desafio evangelístico que a realidade espiritual 
brasileira impunha. Tendo como objetivo principal a evangelização 
do povo brasileiro, esta tradução deveria ser adequada ao nível 
educacional médio da população. [...] A exemplo do que acontece 
com todas as traduções novas, a TLH96 foi bem aceita por muitos, 
rejeitada por alguns, e vista com desconfiança por outros. Mas, 
apesar disso, mais e mais, ano após ano, a TLH vem se afirmando 
como a tradução bíblica para a evangelização.97 
 

Nota-se, então, que a NTLH possui um escopo (REISS; VERMEER, 1996; 

VERMEER, 2000), um objetivo, um alvo específico. Há um comprometimento maior 

em usar uma linguagem sem a formalidade presente no registro religioso. Para isso, 

os tradutores da NTLH valem-se de estratégias linguísticas que alcancem um 

público leigo. Esse é um dos motivos por que ela é a mais diferente de todas as 

versões analisadas nesta pesquisa. 

Por tudo isso, convém analisar os mecanismos utilizados pela NTLH, que 

fazem que o leitor religioso a veja como uma versão adequada à evangelização. Por 

isso, o estudo do léxico nas sequências descritivas será pautado na observação dos 

seguintes aspectos: tratamento das figuras de linguagem; esclarecimento de termos; 

inserção de explicações/ ampliação; manutenção de termo com tradição teológica. 

As sequências selecionadas encontram-se no livro de Apocalipse. Este talvez 

seja considerado o livro mais enigmático da Bíblia, afinal, nele João descreve as 

visões e revelações que teve sobre as últimas coisas. Aos poucos, o apóstolo coloca 

o leitor diante de imagens, figuras e símbolos, que resultam em diferentes 

interpretações sobre seus escritos.  

Assim, um aspecto singular para análise é o uso de figuras de linguagem. Tal 

recurso tem de ser visto como uma das formas de que o homem se vale para 

reproduzir conteúdos. São estratégias linguísticas que fazem parte da vida cotidiana, 

como afirmam Lakoff e Johnson (2002, p. 45) ao falar de metáfora:  

 

Nós descobrimos, ao contrário, que a metáfora está infiltrada na vida 
cotidiana, não somente na linguagem, mas também no pensamento 
e na ação. Nosso sistema conceptual ordinário, em termos do qual 
não só pensamos mas também agimos é fundamentalmente 
metafórico por natureza. 

                                                 
96 Lê-se Tradução na linguagem de hoje. Foi a primeira versão em português da NTLH. 
97 Prefácio à Bíblia de estudos na linguagem de hoje. Barueri: Sociedade Bíblica do Brasil, 2005. 
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Não só a metáfora, que pode ser entendida como um processo de expressão 

que está por detrás de todas as outras figuras de linguagem, mas também as outras 

figuras que apreendem um conceito fora do contato com a realidade concreta 

(SANTANA, 1989). Assim, é possível dizer que esses recursos de expressão, ao 

fazerem parte da vida, fazem parte também do contexto em que o homem vive. No 

contexto religioso, também se observa o uso desse recurso para representar 

conteúdos.  

No prefácio à Bíblia de estudo da Nova tradução na linguagem de hoje, 

apresentam-se os três processos adotados na tradução em relação ao uso das 

figuras de linguagem, que também podem ser avaliados em outras versões: 

desmetaforização (tradução da metáfora por um equivalente não metafórico), 

transmetaforização (substituição de uma metáfora por outra culturalmente 

equivalente na língua-alvo) e desmetonimização (tradução da metonímia por um 

equivalente não metafórico). Observe-se este primeiro exemplo, em que se verifica 

uma metonímia: 

 

TRATAMENTO DAS FIGURAS DE LINGUAGEM - METONÍMIA 

VERSÕES APOCALIPSE 1.5 

GREGO 

καὶ ἀπὸ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ µάρτυς, ὁ πιστός, ὁ πρωτότοκος τῶν νεκρῶν καὶ ὁ ἄρχων 

τῶν βασιλέων τῆς γῆς. Τῷ ἀγαπῶντι ἡµᾶς καὶ λύσαντι ἡµᾶς ἐκ τῶν ἁµαρτιῶν ἡµῶν 

ἐν τῷ αἵµατι αὐτοῦ... 

ARA 
e da parte de Jesus Cristo, a Fiel Testemunha, o Primogênito dos mortos e o 
Soberano dos reis da terra. Àquele que nos ama, e, pelo seu sangue, nos libertou 
dos nossos pecados... 

BJ 
e da parte de Jesus Cristo, a Testemunha Fiel, o Primogênito dos mortos, o 
Príncipe dos reis da terra. Àquele que nos ama, e que nos lavou de nossos 
pecados com seu sangue... 

TEB 
e da parte de Jesus Cristo,  a testemunha fiel, o primogênito entre os mortos e o 
príncipe dos reis da terra. Àquele que nos ama, que nos livrou dos nossos pecados 
por seu sangue... 

NVI 
e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o 
soberano dos reis da terra Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por 
meio do seu sangue... 

EP 
e da parte de Jesus Cristo, a Testemunha fiel, o Primeiro a ressuscitar dos mortos, 
o Chefe dos reis da terra. A Jesus, que nos ama e nos libertou de nossos pecados 
por meio do seu sangue...  

NTLH 
e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel! Ele é o primeiro Filho, que foi 
ressuscitado e que governa os reis do mundo inteiro. Ele nos ama, e pela sua 
morte na cruz nos livrou dos nossos pecados... 

 

Quadro 27    Sequência descritiva (tratamento das figuras de linguagem — metonímia, Ap. 1.6) 
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ARA, BJ, TEB, NVI e EP traduzem o termo grego αἵµατι (substantivo dativo 

neutro singular) por sangue. Essa metonímia, no contexto bíblico, deriva seu 

significado especialmente dos sacrifícios do Dia da Expiação (Lv 16). Nesse dia, 

oferecia-se no altar o sangue de um cordeiro para que o pecado da nação fosse 

perdoado: “O sangue sacrificial tem poder expiatório (Lv 16.6 e seg.), purificador (Lv 

14) e santificador (Êx 29.30-31)” (COENEN, L.; BROWN, C., 2000, p. 2251). 

Relacionar o sangue a Cristo representa estabelecer uma relação direta das práticas 

veterotestamentárias com o sacrifício de Cristo como Cordeiro de Deus, capaz de 

remir todo pecado. Em outras palavras, na figura sangue, há uma relação de 

contiguidade, própria da metonímia, com a morte de Cristo. E esta é a opção 

adotada pela NTLH — pela sua morte na cruz. Um leitor que não possui 

conhecimento algum sobre a historicidade que a metonímia sangue possui no 

contexto bíblico entende com mais facilidade o significado da morte de Cristo, em 

que está implicado o fato de alguém dar a vida por outro. Trata-se de uma 

desmetonimização. Desfaz-se, portanto, a metonímia em vista de facilitar o 

entendimento do leitor. Apesar disso, as demais versões mantêm essa figura, uma 

vez que, no contexto religioso, o termo sangue carrega em si um valor 

extremamente significativo para o leitor religioso. 

Três metáforas também podem ser avaliadas: 

 

TRATAMENTO DAS FIGURAS DE LINGUAGEM - METÁFORA 

VERSÕES APOCALIPSE  7.15 

GREGO 
διὰ τοῦτό εἰσιν ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ καὶ λατρεύουσιν αὐτῷ ἡµέρας καὶ 

νυκτὸς ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ, καὶ ὁ καθήµενος ἐπὶ τοῦ θρόνου σκηνώσει ἐπ ᾽ αὐτούς. 

ARA 
razão por que se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no 
seu santuário; e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu 
tabernáculo. 

BJ É por isso que estão diante do trono de Deus, servindo-o dia e noite em seu 
templo. Aquele que está assentado no trono estenderá sua tenda sobre eles... 

TEB Por isso encontram-se diante do trono de Deus, rendendo-lhe culto dia e noite em 
seu templo. E o que está sentado no trono os abrigará sob sua tenda. 

NVI 
Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu 
santuário; e aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu 
tabernáculo. 

EP É por isso que ficam diante do trono de Deus, servindo a ele dia e noite em seu 
Templo. Aquele que está sentado no trono estenderá sua tenda sobre eles. 

NTLH 
É por isso que essas pessoas estão de pé diante do trono de Deus e o servem de 
dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono as protegerá 
com a sua presença. 

 

Quadro 28     Sequência descritiva (tratamento das figuras de linguagem — metáfora, Ap. 7.15) 



 190 

A primeira metáfora, que se encontra em Apocalipse 7.15, diz respeito a um 

verbo — σκηνώσει (indicativo futuro ativo, terceira pessoa do singular). Tal verbo é, 

por natureza, metafórico uma vez que faz uso de uma realidade concreta para 

reproduzir uma ideia. A princípio, há semelhança entre as escolhas feitas por ARA, 

BJ, NVI e EP. Todas usam o verbo estender na tradução, mas optam por usar dois 

substantivos diferentes no sintagma verbal — tenda e tabernáculo. O primeiro termo 

remonta à habitação comum dos povos que eram nômades. O que era por eles 

conhecido como abrigo ou casa era justamente a tenda. Em contrapartida, o 

tabernáculo não era uma habitação comum, era sim o símbolo da habitação de Deus 

com o povo em sua peregrinação no deserto. Dessa forma, a opção tenda, feita 

pelas versões católicas, generaliza a ação, na medida em que não identifica essa 

habitação como a morada de Deus. A ARA e a NVI, ao especificar a habitação como 

o tabernáculo, atribuem ao significado um sentido histórico-religioso. A TEB, por sua 

vez, usa também o substantivo tenda, mas escolhe o verbo abrigar, que já é, de 

alguma forma, uma interpretação da figura, visto que estender a tenda significaria 

“abrigar alguém”. Diferentemente das outras versões, a NTLH não inclui a metáfora, 

mas a interpreta, atribuindo-lhe o seguinte significado: protegerá com a sua 

presença. O processo de figurativização do verbo grego é, então, desfeito para dar 

lugar a uma possibilidade de sentido que a figura parece abarcar. 

Outra metáfora que chama a atenção está em Apocalipse 8.11: 
 

TRATAMENTO DAS FIGURAS DE LINGUAGEM - METÁFORA 

VERSÕES APOCALIPSE 8.11 

GREGO 
καὶ τὸ ὄνοµα τοῦ ἀστέρος λέγεται ὁ Ἄψινθος, καὶ ἐγένετο τὸ τρίτον τῶν ὑδάτων εἰς 

ἄψινθον καὶ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων ἀπέθανον ἐκ τῶν ὑδάτων ὅτι ἐπικράνθησαν. 

ARA 
O nome da estrela é Absinto; e a terça parte das águas se tornou em absinto, e 
muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram 
amargosas. 

BJ 
O nome da estrela é “Absinto”. A terça parte da água se converteu em absinto, e 
muitos homens morreram por causa da água, que se tornou amarga. 

TEB 
O nome da estrela é: Absinto. A terça parte das águas se converteu em absinto, 
e muitos homens morreram por causa das águas que se tinham tornado amargas. 

NVI 
o nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo um terço das águas, e muitos 
morreram pela ação das águas que se tornaram amargas.  

EP 
O nome dessa estrela é “Amargura.” A terça parte da água ficou amarga. Muita 
gente morreu por causa da água, porque ficou amarga. 

NTLH 
O nome dessa estrela é Amargura. A terça parte das águas se tornou amarga, e 
por isso muitas pessoas morreram ao beberem daquelas águas. 

 

Quadro 29     Sequência  descritiva (tratamento das figuras de linguagem — metáfora, Ap. 8.11) 
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Há nessa metáfora um jogo de palavras com o termo grego ἄψινθος. Em um 

primeiro momento, a palavra é usada como nome de uma estrela Ἄψινθος, e depois 

é usada para descrever a característica da água (em absinto) em que caiu a estrela. 

O absinto era uma planta de gosto amargo. Ao identificá-la com o nome da estrela e 

com o estado em que ficou a água fica implícita a ideia do amargo. O nome da 

estrela, portanto, estaria vinculado a esse significado. As versões tradicionais (ARA, 

BJ e TEB) conservam a figura nos dois casos: no nome da estrela e na 

caracterização do estado da água. As versões alternativas (NVI, EP e NTLH) já 

recorrem a diferentes estratégias para expressar a figura. A NVI, por exemplo, 

conserva a figura no nome da estrela, mas prefere usar o adjetivo amargo na 

caracterização da água. A EP e a NTLH, por sua vez, suprimem a figura nos dois 

casos, optando por usar no nome da estrela o substantivo abstrato Amargura, e na 

caracterização da água, o adjetivo amarga. Note-se que, nesse caso, não só a 

NTLH mas também as versões alternativas tentam esclarecer para o leitor o 

significado presente na figura absinto, o que indica uma iniciativa de facilitar para o 

leitor o entendimento da informação. 

Há também outra metáfora muito interessante em Apocalipse 13.18: 

 

 

TRATAMENTO DAS FIGURAS DE LINGUAGEM - METÁFORA 

VERSÕES APOCALIPSE 13.18 

GREGO 
Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν. ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθµὸν τοῦ θηρίου, ἀριθµὸς γὰρ 

ἀνθρώπου ἐστίν, καὶ ὁ ἀριθµὸς αὐτοῦ ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἕξ. 

ARA 
Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, 
pois é número de homem. Ora, esse número é seiscentos e sessenta e seis. 

BJ 
Aqui é preciso discernimento! Quem é inteligente calcule o número da Besta, pois 
é um número de homem: seu número é 666. 

TEB 
É o momento de ter discernimento. Quem tiver inteligência, interprete o número da 
besta, pois é um número de homem. E o seu número é seiscentos e sessenta e 
seis. 

NVI 
Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois 
é número de homem. Seu número é seiscentos e sessenta e seis. 

EP 
Aqui é preciso entender: quem é esperto, calcule o número da Besta; é um 
número de homem; o número é seiscentos e sessenta e seis. 

NTLH 
Isso exige sabedoria. Quem é inteligente pode descobrir o que o número do 
monstro quer dizer, pois o número representa o nome de um ser humano. O seu 
número é seiscentos e sessenta e seis. 

 

Quadro 30         Sequência  descritiva (tratamento das figuras de linguagem — metáfora, Ap. 13.18) 
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A besta é uma figura muito comum no domínio religioso cristão. Ao mesmo 

tempo é também uma figura enigmática, que suscita diferentes interpretações. Não 

se objetiva aqui definir seu significado, mas observar como o uso desse termo em 

português se mantém na maioria das versões, pois apenas a NTLH apresenta outra 

opção. A palavra grega θηρίον significa, em princípio, um animal selvagem ou uma 

fera, contudo “já na Antiguidade (a partir de Platão) veio a ser empregado como 

termo de desprezo para pessoas de um certo tipo ‘bestial’: besta, monstro” 

(COENEN, L.; BROWN, C., 2000, p. 139). O cristianismo, de certa forma, adotou o 

termo besta para designar justamente essa figura que aparece no livro de 

Apocalipse. ARA, BJ, TEB, NVI e EP mantêm essa tradição, conservando esse 

léxico. A NTLH já prefere adotar um nome mais genérico para designá-la — 

monstro. Nesse caso, não há a anulação da metáfora, mas há a inclusão de uma 

nova figura para designá-la; ocorre uma transmetaforização. O termo em si não 

possui uma tradição religiosa, apesar disso, resguarda a imagem hostil que se pode 

notar na figura.  

A última figura a ser avaliada é um símile, em Apocalipse 6.12: 
 

 

 

TRATAMENTO DAS FIGURAS DE LINGUAGEM - SÍMILE 

VERSÕES APOCALIPSE 6.12 

GREGO 
Καὶ εἶδον ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν ἕκτην, καὶ σεισµὸς µέγας ἐγένετο καὶ ὁ 

ἥλιος ἐγένετο µέλας ὡς σάκκος τρίχινος καὶ ἡ σελήνη ὅλη ἐγένετο ὡς αἷµα... 

ARA Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se 
tornou negro como saco de crina, a lua toda, como sangue... 

BJ Vi quando ele abriu o sexto selo: houve um grande terremoto; o sol tornou-se 
negro como um saco de crina, e a lua inteira como sangue... 

TEB E eu vi: Quando abriu o sexto selo, sobreveio um violento terremoto. O sol ficou 
preto como um pano de crina, e a lua toda como sangue.  

NVI Observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou 
escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue... 

EP Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo. Houve, então, um grande terremoto. O 
sol ficou negro como saco de carvão. A lua inteira, cor de sangue. 

NTLH 
Em seguida vi o Cordeiro quebrar o sexto selo. Houve um violento terremoto, o sol 
se tornou negro como uma roupa de luto, e a lua ficou toda vermelha como 
sangue. 

 

Quadro 31         Sequência  descritiva (tratamento das figuras de linguagem — símile, Ap. 6.12) 
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 Nesse caso, o escurecimento do sol é descrito em comparação com uma 

figura: saco de crina (ARA e BJ); pano de crina (TEB); tecido de crina negra (NVI); 

saco de carvão (EP); roupa de luto (NTLH). Nos casos da ARA, BJ, TEB e NVI, usa-

se o mesmo substantivo para designar o material de que é feito o saco, o tecido ou o 

pano. Todavia, a NVI acrescenta o adjetivo negra, facilitando para o leitor, que tem 

dificuldade de entender a metáfora, a compreensão da imagem. A EP e a NTLH, por 

outro lado, usam outros equivalentes culturais para representar a imagem. A 

primeira recorre a outro material, o carvão, um termo de uso mais corrente na língua. 

A segunda também usa outra imagem, presente na cultura, que é a roupa de luto. 

Ambas conservam o símile, valendo-se de outras possibilidades existentes na língua 

que facilitariam o entendimento do leitor. 

Outro recurso muito utilizado é o esclarecimento de termos, uma estratégia que 

visa a tornar a informação mais precisa para o leitor. Observem-se os três exemplos 

a seguir: 

 

 

ESCLARECIMENTO DE TERMOS 

VERSÕES APOCALIPSE 14.4 

GREGO 

οὗτοί εἰσιν οἳ µετὰ γυναικῶν οὐκ ἐµολύνθησαν, παρθένοι γάρ εἰσιν, οὗτοι οἱ 

ἀκολουθοῦντες τῷ ἀρνίῳ ὅπου ἂν ὑπάγῃ. οὗτοι ἠγοράσθησαν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων 

ἀπαρχὴ τῷ θεῷ καὶ τῷ ἀρνίῳ... 

ARA 
São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São 
eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram 
redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro... 

BJ 
Estes são os que não se contaminaram com mulheres: são virgens. Estes 
seguem o Cordeiro,onde quer que ele vá. Estes foram resgatados dentre os 
homens, como primícias para Deus e para o Cordeiro. 

TEB 
Eles não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Eles seguem o 
Cordeiro por onde quer que vá. Eles foram redimidos dentre os homens, como 
primícias para Deus e o Cordeiro... 

NVI 
Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram 
castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre 
os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. 

EP 
São os que não se contaminaram com mulheres; são virgens. Eles seguem o 
Cordeiro aonde quer que ele vá. Foram resgatados do meio dos homens e foram 
os primeiros a serem oferecidos a Deus e ao Cordeiro. 

NTLH 
Eram os que se conservaram puros porque não haviam tido relações com 
mulheres. Seguem o Cordeiro aonde ele vai. Entre todos os seres humanos eles 
foram comprados e foram os primeiros a serem oferecidos a Deus e ao Cordeiro. 

VERSÕES APOCALIPSE 16.21 

GREGO 

καὶ χάλαζα µεγάλη ὡς ταλαντιαία καταβαίνει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους, 

καὶ ἐβλασφήµησαν οἱ ἄνθρωποι τὸν θεὸν ἐκ τῆς πληγῆς τῆς χαλάζης, ὅτι µεγάλη 

ἐστὶν ἡ πληγὴ αὐτῆς σφόδρα. 
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ARA 
também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que 
pesavam cerca de um talento; e, por causa do flagelo da chuva de pedras, os 
homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. 

BJ 
do céu caiu sobre os homens um granizo pesado, como chuva de talentos. E os 
homens blasfemaram contra Deus por causa da praga do granizo, pois o seu 
flagelo é muito grande. 

TEB 
E enormes pedras de granizo, como que pesando um talento, caíram sobre os 
homens, e os homens blasfemaram contra Deus por causa da praga do granizo, 
porque era uma praga sobremodo terrível. 

NVI 
Caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo, de cerca 
de trinta e cinco quilos cada; eles blasfemaram contra Deus por causa do 
granizo, pois a praga fora terrível. 

EP 
Caiu do céu sobre os homens uma grande chuva de pedra, pedras com mais de 
trinta quilos. E os homens blasfemaram contra Deus por causa dessa praga de 
granizo, pois o seu flagelo é muito grande. 

NTLH 
Chuvas de pedra caíram do céu sobre as pessoas. Eram grandes pedras, que 
pesavam mais de trinta quilos. E as pessoas amaldiçoaram a Deus por causa 
da praga de chuvas de pedra, pois ela era terrível. 

VERSÕES APOCALIPSE 18.3 

GREGO 

ὅτι ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυµοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς πέπωκαν πάντα τὰ ἔθνη καὶ οἱ 

βασιλεῖς τῆς γῆς µετ ᾽ αὐτῆς ἐπόρνευσαν καὶ οἱ ἔµποροι τῆς γῆς ἐκ τῆς δυνάµεως 

τοῦ στρήνους αὐτῆς ἐπλούτησαν. 

ARA 
pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela 
se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se 
enriqueceram à custa da sua luxúria. 

BJ 
porque embriagou as nações como vinho do furor da sua prostituição; com ela 
se prostituíram os reis da terra, e os mercadores da terra se enriqueceram 
graças ao seu luxo desenfreado. 

TEB 
Porque deu de beber a todas as nações do vinho do furor de sua prostituição; os 
reis da terra prostituíram-se com ela, e os mercadores da terra enriqueceram-se 
com o poder do seu luxo. 

NVI 
pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da 
terra se prostituíram com ela; à custa do seu luxo excessivo os negociantes da 
terra se enriqueceram. 

EP 
Porque ela embriagou as nações com o vinho do furor da sua prostituição. Com 
ela se prostituíram os reis da terra. Os mercadores da terra ficaram ricos graças 
ao seu luxo desenfreado. 

NTLH 

Pois todas as nações beberam do seu vinho, o vinho forte do seu desejo imoral. 
Os reis do mundo inteiro cometeram imoralidade sexual com ela, e os homens 
de negócio deste mundo se enriqueceram à custa das práticas sexuais sujas 
da prostituta. 

 

Quadro 32         Sequência  descritiva (esclarecimento de termos, Ap. 14.4; 16.21; 18.3) 

 

 

No primeiro caso, Apocalipse 14.4, o termo grego παρθένοι (nominativo 

masculino plural) relaciona-se à ideia de virgindade, remetendo a alguém que ainda 

não tenha tido relações sexuais. Os dois termos mais usados nas versões é virgens 

(BJ, TEB e EP) e castos (ARA e NVI). Não são termos difíceis de entender na 

linguagem corrente. Apesar disso, a NTLH parece querer precisar ainda mais o 
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significado da palavra, optando por traduzir o termo pela expressão não haviam tido 

relações com mulheres.  

Em Apocalipse 16.21, observa-se uma estratégia que realmente se torna mais 

significativa para o leitor. Trata-se do esclarecimento de pesos e medidas. Um leitor, 

na atualidade, dificilmente entenderia a dimensão do que é um côvado ou o peso de 

um talento. Dessa forma, a iniciativa de esclarecer ao leitor esses referenciais de 

pesos e medidas é algo partilhado tanto pela NTLH como pelas versões alternativas, 

NVI e EP. É claro que dificilmente se pode fazer essa mudança de forma precisa. A 

NVI, por exemplo, traduz por trinta e cinco quilos, o que se diferencia dos trinta 

quilos da EP e da NTLH. Contudo, o esclarecimento do termo grego ταλαντιαία 

facilita o entendimento do leitor. Ao mesmo tempo, versões mais tradicionais, como 

ARA, TEB e BJ, preferem traduzir literalmente por talento, conservando assim o 

elemento presente no texto-fonte.  

Em Apocalipse 22.14, há um jogo de palavras em que se usam o substantivo 

πορνείας (genitivo feminino singular) e o verbo ἐπόρνευσαν (indicativo aoristo ativo, 

terceira pessoa do plural). A maioria das versões (ARA, BJ, TEB, NVI e EP) 

conserva esse jogo optando pelo substantivo prostituição e pelo verbo prostituir-se. 

A NTLH, por sua vez, tenta esclarecer o termo, traduzindo o substantivo por desejo 

imoral, e o verbo pela expressão cometer imoralidade sexual.  Parece ser uma 

tentativa de tornar mais explícito o sentido da palavra. O termo grego στρήνους é 

traduzido por luxúria (ARA), luxo (TEB), luxo desenfreado (BJ e EP), luxo excessivo 

(NVI) e práticas sexuais sujas (NTLH). A ARA, ao optar por luxúria, parece manter a 

ideia de promiscuidade que já estava presente nos termos prostituição e prostituir-

se. BJ, EP e NVI escolhem usar a palavra luxo, atribuindo-lhe um adjetivo de reforço 

(desenfreado ou excessivo), o que não ocorre na TEB, que parece simplicar o termo, 

optando simplesmente por usar o termo luxo. A NTLH, por sua vez, permanece com 

sua estratégia de esclarecer o termo, traduzindo-o por práticas sexuais sujas. 

O terceiro recurso é a inserção de explicações de termos nas versões. Um 

exemplo pode ser observado nesse caso: 
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INSERÇÃO DE EXPLICAÇÕES/ AMPLIAÇÃO 

VERSÕES APOCALIPSE 9.11 

GREGO 
ἔχουσιν ἐπ᾽ αὐτῶν βασιλέα τὸν ἄγγελον τῆς ἀβύσσου, ὄνοµα αὐτῷ Ἑβραϊστὶ 

Ἀβαδδών, καὶ ἐν τῇ Ἑλληνικῇ ὄνοµα ἔχει Ἀπολλύων. 

ARA e tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é 
Abadom, e em grego, Apoliom. 

BJ Como rei e tinham sobre si o Anjo do Abismo, cujo nome em hebraico é “Abaddon” 
e, em grego, “Apollyon”. 

TEB Tinham sobre si, como rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abadon, e 
em grego Apolion. 

NVI Tinham um rei sobre eles, o anjo do Abismo, cujo nome, em hebraico, é Abadom e, 
em grego, Apoliom. 

EP O rei deles era o Anjo do Abismo. O nome desse Anjo é Abadôn, na língua 
hebraica; em grego é Apoliôn. 

NTLH 
Eles tinham um rei que os governava, que era o anjo que toma conta do abismo. O 
seu nome em hebraico é Abadom e em grego é Apolião (isso quer dizer “O 
Destruidor”). 

 

Quadro 33         Sequência  descritiva (inserção de explicações/ ampliação, Ap. 9.11) 

 

O nome dado ao anjo do abismo é: Ἀπολλύων. A menção a esse nome grego é 

bastante significativa, uma vez que tem relação tanto com a cultura hebraica como 

com a mitologia grega. Segundo Coenen e Brown (2000, p. 541), “Apollyon é uma 

personificação do hebraico Abaddon, ‘ruína’. Significa o ‘destruidor’ e contém um 

jogo de palavras com o nome de Apollon, o deus das pragas”. O leitor, sem o 

suporte necessário, não consegue entender o que está por detrás do significado 

desse nome. Assim, um recurso usado pela NTLH é a inserção de uma explicação 

entre parênteses: isso quer dizer “O Destruidor”. Leitores religiosos mais 

conservadores, que pensam que nada pode ser acrescentado ao livro sagrado, 

provavelmente não aceitariam com facilidade a explicação proposta pela NTLH. 

O último recurso analisado nas versões é a manutenção de termo com tradição 

teológica. Em Apocalipse, há um caso em que isso ocorre: 

 

 

OMISSÃO DE TERMO COM TRADIÇÃO TEOLÓGICA 

VERSÕES APOCALIPSE 7.14 

GREGO 

καὶ εἴρηκα αὐτῷ, Κύριέ µου, σὺ οἶδας. καὶ εἶπέν µοι, Οὗτοί εἰσιν οἱ ἐρχόµενοι ἐκ τῆς 

θλίψεως τῆς µεγάλης καὶ ἔπλυναν τὰς στολὰς αὐτῶν καὶ ἐλεύκαναν αὐτὰς ἐν τῷ 

αἵµατι τοῦ ἀρνίου. 

ARA 
Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele, então, me disse: São estes os que 
vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue 
do Cordeiro... 
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BJ 
Eu lhe respondi: “Meu Senhor, és tu quem o sabe!” Ele, então me explicou: 
“Estes são os que vêm da grande tribulação: lavaram suas vestes e alvejaram-
nas no sangue do Cordeiro...” 

TEB 
Respondi-lhe: Meu Senhor, tu o sabes! Ele me disse: Eles vêm da grande 
tribulação. Lavaram suas vestes e as alvejaram, no sangue do Cordeiro. 

NVI 
Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: "Estes são os que vieram da grande 
tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. 

EP 
Eu respondi: Não sei não, Senhor! O Senhor é quem sabe! Ele então me 
explicou: São os que vêm chegando da grande tribulação. Eles lavaram e 
alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro. 

NTLH 
— Eu não sei. O senhor sabe! — respondi. Então ele me disse: — Estes são os 
que atravessaram sãos e salvos a grande perseguição. São as pessoas que 
lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro, e elas ficaram brancas. 

 

Quadro 34         Sequência  descritiva (omissão de termo com tradição teológica, Ap. 7.14) 

 

A expressão grega que chama a atenção nesse caso é θλίψεως τῆς µεγάλης, 

comumente traduzida em português por grande tribulação98. Durante muito tempo, 

teólogos discutiram e discutem o significado da grande tribulação. Tal expressão 

passou a designar até mesmo correntes teológicas na área da escatologia, como: 

pré-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. Em outras palavras, a grande tribulação 

não designa um acontecimento rotineiro na vida do cristão, mas remonta a um 

episódio específico de aflição, pelo qual a igreja poderá ou não ter de enfrentá-lo. 

Trata-se de um termo que possui tradição teológica, e o leitor religioso consegue 

identificá-lo e até mesmo constrói sua posição teológica com base nesse versículo. 

Assim, ao optar por grande perseguição, a NTLH usa uma palavra mais comum e, 

ao mesmo tempo, mais genérica, que não apresenta traços desse vocabulário 

religioso específico. Em contrapartida, as demais versões, mesmo as alternativas, 

conservam esse vocabulário, mantendo assim a interação com o público leitor 

religioso.  

Os recursos aqui analisados exemplificam como cada tradução reproduz seus 

conteúdos, tendo em vista a interação com o público leitor a que se destina. A ARA, 

a BJ e a TEB fixam-se mais na literalidade, recorrendo pouco a estratégias que 

tornem o texto mais inteligível para o leitor. A EP e a NVI, em algumas situações, já 

demonstram uma preocupação em tornar o texto mais claro para o seu público-alvo, 

mas ainda permanecem fiéis, de certa forma, à tradição linguística e teológica no 

uso dos termos já pré-estabelecidos. A NTLH, por sua vez, está mais preocupada 

                                                 
98 Segundo Elwell (1993, p. 573), grande tribulação é um “título que Jesus deu a um período de 
aflição sem precedentes, de alcance mundial, que introduzirá a parusia, a volta de Cristo à terra em 
grande glória”.  
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em facilitar o texto para o leitor comum, sem se importar, em grande medida, com o 

próprio registro religioso. Nesse sentido, atende à sua finalidade evangelística que 

está presente no escopo da tradução.  

Com a análise das sequências tipológicas, pôde-se notar como a linguagem 

cumpre seu papel na representação do homem e de seu contexto. No caso da 

Bíblia, nota-se que as vozes permanecem em interação constante, e a linguagem 

cumpre seu papel de representar o mundo (função ideacional, de representação do 

sagrado), promover a relação entre os participantes (função interpessoal, de relação 

divino e humano; tradutor e receptor) e organizar a linguagem (função textual, de 

configuração de uma linguagem religiosa). A diversidade de versões coexistindo e 

exercendo funções em contextos distintos evidencia duas expectativas que o leitor 

sensível tem: a fidelidade da tradução ao original (que, de certa forma, está atrelada 

à linguagem da religião) e a necessidade de clareza. No próximo capítulo, uma 

pesquisa de campo contribui para a avaliação dessas expectativas. 
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6 UMA AVALIAÇÃO DAS EXPECTATIVAS DA COMUNIDADE DISCURSIVA 

EM RELAÇÃO À TRADUÇÃO 

  

 

 Este estudo também foi subsidiado por uma pesquisa de campo com 

diferentes comunidades religiosas. O instrumento usado para a coleta dos dados foi 

um questionário cujas perguntas visavam a saber quais expectativas o leitor da 

Bíblia tem em relação à tradução. Com a discussão dos dados, foi possível verificar 

a percepção que comunidades cristãs (católicas e protestantes) têm do texto 

sagrado.  

 Os critérios pretendidos para a análise compreenderam: a) concepção geral 

da tradução; b) concepção da tradução bíblica; c) linguagem da religião; d) 

percepções e usos do leitor em relação a diferentes traduções publicadas em língua 

portuguesa. As respostas às perguntas possibilitaram avaliar, pelo menos em um 

grupo dos leitores de textos sagrados, concepções e expectativas que se 

circunscrevem na prática da tradução bíblica. Ressalta-se que o projeto desta 

pesquisa com a proposta de pesquisa de campo foram submetidos ao Comitê de 

Ética da Universidade Presbiteriana Mackenzie no dia 4 de setembro de 2009 e 

aprovado no dia 22 de outubro de 2009 — Processo CEP/UPM nº 1163/09/2009 e 

CAAE nº 0061.0.272.000-09 (ANEXO B).  

 A princípio, fez-se uma descrição do sujeito, do instrumento da pesquisa e 

dos procedimentos adotados na aplicação do questionário, e, em seguida, 

discutiram-se os resultados. Esta análise não pretende estabelecer uma verdade 

sobre expectativas do leitor da tradução bíblica, visto que, em muitos casos, o 

sujeito não reproduz sua opinião pessoal, mas a opinião da instituição a que 

pertence. De fato, o que se pretende é discutir alguns pressupostos ou ideologias 

que a(s) instituição(ões) religiosa(s) possui(em) em relação à prática da tradução 

bíblica. As concepções de um determinado segmento religioso quanto ao estatuto do 

Original (texto-fonte), quanto à linguagem da religião e quanto ao enfoque tradutório 

mais adequado para uma determinada situação de uso, de alguma forma, estão 

presentes na consciência do leitor.   
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6.1    SUJEITO DA PESQUISA 

 

Em 2007, a pesquisa intitulada “Retratos da leitura no Brasil” (2ª edição)99, 

feita com 172,7 milhões de brasileiros, a partir de 5 anos de idade, indicou que, dos 

95,6 milhões que se declaravam leitores (por terem lido pelo menos 1 livro nos 

últimos três meses) 45% liam a Bíblia. A maioria deles é composta de mulheres, 

maiores de 40 anos, com escolaridade de 1ª a 4ª série. Na pesquisa, também se 

afirma que a Bíblia é lida por praticamente todas as categorias de adultos, mesmo 

pelos que se declaram agnósticos ou ateus. Todavia, em comparação com católicos 

(2,82%) e kardecistas (2,54%), ela é lida, pelo menos três vezes mais, por 

protestantes (9,8%) e evangélicos em geral (12,26%). 

Essa pesquisa possibilita ver, portanto, qual classe da população representa a 

maioria do público leitor da Bíblia, e talvez, pensando no aspecto quantitativo, este 

seria um público a ser escolhido como sujeito de pesquisa. No entanto, muitos 

desses leitores ou leitoras conhecem apenas a versão bíblica indicada em sua 

comunidade religiosa, o que tornaria difícil discutir as variadas versões que são 

veiculadas em um determinado segmento religioso (católico ou protestante). Por 

isso, buscou-se atingir um público leitor que se distinga do leitor comum, um leitor 

que realmente tenha acesso ao texto e que também conheça a diversidade de 

versões que a Bíblia possui, como seminaristas, leitores que não só leem a Bíblia 

como a estudam100. 

De acordo com Luna (2009), em relatos verbais, como é o caso do 

questionário, um indivíduo ou grupo pode ser selecionado como “autoridade”, para 

exercer a função de representante de um determinado grupo em relação à 

informação a ser avaliada. Nesta pesquisa, então, atribuiu-se o estatuto de 

autoridade a estudantes de teologia de instituições católicas e protestantes de 

ensino teológico. Três critérios justificam essa escolha: o conhecimento do sujeito 

em relação ao texto bíblico; o acesso do sujeito a diferentes versões; a formação 

ministerial do sujeito.  

                                                 
99 RETRATOS DA LEITURA NO BRASIL. São Paulo: Instituto Pró-livro, 2010. Disponível em: 
http://www.prolivro.org.br/ipl/publier4.0/dados/anexos/48.pdf. Acesso em 20 de maio de 2010. 
100 Vale ressaltar que não se espera que o seminarista tenha conhecimento do texto-fonte, mas sim 
da variedade de versões que são veiculadas no contexto religioso no Brasil. 
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Os dois primeiros critérios se relacionam justamente ao conhecimento 

pressuposto que tais leitores possuem da Bíblia. Diferentemente do leitor comum, os 

estudantes de teologia têm acesso à Bíblia e a diferentes traduções, o que um 

público geral não tem. Por mais que não conheça a fundo todas as versões, esse 

público tem algum conhecimento sobre elas, pelo menos no que diz respeito à sua 

aceitação. O terceiro critério diz respeito à formação ministerial. Muitos desses 

estudantes serão, se já não forem, formadores de opinião, como ministros de sua 

comunidade. E o que se verifica, em termos gerais, é que o leitor comum usará a 

tradução que for, de alguma forma, indicada pela igreja, ou seja, pela autoridade 

eclesiástica. Não se trata, portanto, de um grupo laico quanto ao conhecimento do 

texto bíblico propriamente dito, mas de um público que estaria habilitado a responder 

às questões elaboradas no questionário.  

 Dessa forma, o público selecionado para esta pesquisa de campo 

compreende estudantes de teologia de quatro seminários ou faculdades teológicos. 

Houve também o cuidado de selecionar duas instituições distintas para cada 

segmento religioso (duas católicas e duas protestantes), visto que cada instituição, 

embora esteja vinculada a uma religião, poderia apresentar linhas de pensamento 

divergentes. É sabido que, em ambos os grupos, há diferenças em termos de 

costumes e práticas. Por exemplo, no público protestante, há, pelo menos, três 

grandes grupos (tradicionais, pentecostais e neopentecostais), e no público católico, 

há as ordens (franciscanos, beneditinos, entre outras) e movimentos (como os 

carismáticos). Contudo, reconhece-se uma dificuldade em determinar a quantidade 

exata de seminaristas pertencentes a cada um dos diferentes segmentos dentro das 

duas religiões, visto que as instituições aceitam estudantes de qualquer 

denominação ou ordem. Por isso, pretende-se apenas expor uma visão geral desse 

público leitor, a fim de obter um parâmetro de como os leitores da Bíblia veem as 

traduções. 

Convém salientar que a identificação do sujeito e da instituição de ensino que 

colaboraram com a pesquisa foi mantida em sigilo, não sendo, de forma alguma, 

divulgada. Por esse motivo, escolheram-se as denominações SC1 (seminário 

católico 1), SC2 (seminário católico 2), SP1 (seminário protestante 1), SP2 

(seminário protestante 2) para referência às instituições que participaram da 

pesquisa. Todos os questionários foram numerados para facilitar a análise dos 
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dados. Assim, os questionários de 1 a 50 foram aplicados no SC1; de 51 a 100, no 

SC2; de 101 a 150, no SP1; e de 151 a 200, no SP2.  

 A legenda abaixo serve para identificar os quatro seminários em que se 

realizou a pesquisa, e o uso das cores serve para facilitar a visualização — verde 

para seminários católicos; amarelo para seminários protestantes: 

 

SC1 Seminário católico 1 
SC2 Seminário católico 2 
SP1 Seminário protestante 1 
SP2 Seminário protestante 2 

  

 

6.2    INSTRUMENTO  

  

 

 O instrumento elaborado para verificar questões referentes à percepção e à 

expectativa que a comunidade religiosa tem do texto sagrado é composto de 16 

questões, sendo 14 objetivas e duas dissertativas (ANEXO C101). Foram aplicados 

duzentos102 questionários em quatro seminários (50 questionários em cada) no mês 

de novembro de 2009, em datas programadas pela instituição de ensino.  

 No cabeçalho do questionário, o sujeito deveria fornecer as seguintes 

informações: idade, sexo e religião. Neste último item, ofereceram-se três opções: 

catolicismo, podendo o declarante definir a ordem ou congregação a que o sujeito 

pertence; protestantismo, também podendo o declarante definir se o sujeito é de 

linha tradicional, pentecostal ou neopentecostal; outra, caso o declarante não 

pertencesse a nenhuma das religiões citadas. 

 O questionário também foi distribuído em quatro partes: a) concepção geral 

da tradução, composta de uma questão; b) concepção da tradução bíblica, 

composta de quatro questões; c) linguagem da religião, também composta de quatro 

questões, sendo uma delas dissertativa; d) percepções e usos do leitor em relação a 

                                                 
101 No ANEXO C, encontram-se um modelo de questionário em branco e quatro questionários 
preenchidos. Os questionários foram numerados e, dentre eles, foram selecionados os primeiros de 
cada seminário: 1 (seminário católico 1), 51 (seminário católico 2), 101 (seminário protestante 1) e 
151 (seminário protestante 2), para servirem de amostragem. 
102 Dos 200 questionários, 100 foram aplicados em duas instituições católicas e 100, em duas 
instituições protestantes — 50 questionários para cada seminário.    
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diferentes traduções publicadas em língua portuguesa, composta de sete questões, 

sendo uma dissertativa. 

 

 

6.3    PROCEDIMENTOS 

 

 

 Na aplicação do questionário, todos os procedimentos éticos requeridos pelo 

Comitê de Ética foram seguidos. Primeiramente, foram entregues a Carta de 

Informação à Instituição e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

apresentados conjuntamente, como documento único (ANEXO D). Com o 

consentimento do representante da instituição, foi feita a aplicação do questionário 

em data por ele estipulada. Ao sujeito da pesquisa foram entregues, primeiramente, 

a Carta de Informação ao Sujeito da Pesquisa e o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, também como um documento único (ANEXO E). Tendo o sujeito 

consentido em participar da pesquisa, ele recebeu o questionário e respondeu às 

questões no próprio local e na data estipulada pela instituição colaboradora.  

 As cartas e os termos entregues à instituição e ao sujeito foram redigidos em 

duas vias, ficando uma de posse do sujeito que autorizou e outra sob a guarda da 

pesquisadora. Ao sujeito e à instituição foram dadas a garantia de sigilo e a 

liberdade de recusar a participação ou retirar o consentimento em qualquer fase da 

pesquisa.  

 A partir das respostas dadas pelos sujeitos, foi feita a análise dos resultados, 

levando-se em conta, sobretudo, o objetivo da pesquisa.  

 

 

6.4     ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

 Feitas essas considerações, propôs-se uma discussão dos dados dos 

questionários a fim de observar como a tradução bíblica é vista no contexto religioso, 

levando-se em consideração as opiniões apresentadas pelos sujeitos da pesquisa.  

No primeiro critério, havia apenas uma questão, em que se objetivava verificar 

a concepção do sujeito em relação à tradução em termos gerais. Para isso, três 
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opções foram apresentadas na primeira questão: retransmitir o texto original palavra 

por palavra, mantendo as mesmas classes de palavras e a mesma ordem sintática; 

retransmitir o texto original reproduzindo o conteúdo e adequando a sintaxe segundo 

os mecanismos da língua-alvo; desconstruir o texto original criando um novo texto 

na tradução, haja vista que não é possível haver uma perfeita equivalência.  

 

 

A) CONCEPÇÃO GERAL DA TRADUÇÃO 
 

Questão e alternativas Respostas: seminaristas 
 

1. Traduzir é: SC1 SC2 Total: 
Católico 

SP1 SP2 Total: 
Protestante 

Total 

geral 

retransmitir o texto original palavra por palavra, 

mantendo as mesmas classes de palavras e a 

mesma ordem sintática. 

30% 26% 28% 14% 24% 19% 
23,5

% 

retransmitir o texto original reproduzindo o conteúdo 

e adequando a sintaxe segundo os mecanismos da 

língua-alvo. 

48% 70% 59% 78% 76% 77% 68% 

desconstruir o texto original criando um novo texto 

na tradução, haja vista que não é possível haver 

uma perfeita equivalência. 

14% 4% 9% 8% - 4% 
6,5

% 

Outro: 8% - 4% - - - 2% 

 

Quadro 35          Questão 1: concepção geral da tradução. 

 

 

Como se pode notar, no total geral, a maioria (68%) aceita a tradução como 

uma retransmissão do texto original a partir da reprodução de seu conteúdo. 

Todavia, nota-se que, nos seminários protestantes, essa concepção é, de fato, 

preponderante, visto que apresentam porcentagens semelhantes (SP1 78%; SP2 

76%). Isso já não ocorre nos seminários católicos em que, no SC1, apenas 48% 

entendem que o contéudo deve ser retransmitido no original, e 30% consideram a 

primeira alternativa como melhor definição de tradução, o que aponta para uma 

preocupação com a manutenção da forma. Em termos gerais, os seminários 

católicos, apresentaram uma porcentagem maior no entendimento da tradução como 

retransmissão palavra por palavra, o que revela uma tendência à literalidade. No 

total geral, a terceira alternativa, relacionada à concepção da tradução como 
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desconstrução, obteve o menor número de aceitação (6,5%), o que ressalta que a 

maioria concebe o processo de tradução como retransmissão do original, seja 

palavra por palavra seja por transmissão de conteúdo. Para o público envolvido na 

pesquisa, a descanonização ou recriação do original é uma ideia apreciada apenas 

por alguns, o que prepondera, então, é a busca pela reprodução do original.  

As perguntas de 2 a 5 referem-se à concepção da tradução bíblica 

propriamente dita. Nesse critério, alguns aspectos foram analisados: fidelidade ao 

original; priorização da forma ou do conteúdo; uso de tradução como base para a 

produção de outra versão; influência da prática diária de leitura na aceitação de 

novas versões; exigências quanto à reprodução literal do original; possibilidade de 

consideração da Bíblia como um gênero distinto de texto103. 

Na questão 2, três alternativas poderiam ser escolhidas, e o objetivo era 

verificar a questão da fidelidade na tradução.  

 

 

B) CONCEPÇÃO DA TRADUÇÃO BÍBLICA 
 

Questão e alternativas Respostas: seminaristas 
 

2. A tradução bíblica: SC1 SC2 Total: 
Católico 

SP1 SP2 Total: 
Protestante 

Total 

geral 

deve ser fiel ao original, priorizando a mensagem. 72% 78% 75% 84% 80% 82% 
78,5

% 

deve ser fiel ao original, priorizando o receptor. 18% 14% 16% 10% 18% 14% 15% 

deve ter o original apenas como base, reproduzindo 

um outro texto e não buscando fazer uma  “repetição”. 
4% 4% 4% 2% 2% 2% 3% 

Outro: 4% 4% 4% 4% - 2% 3% 

Em branco 2% - - - - - 
0,5

% 

  

Quadro 36       Questão 2: concepção geral da tradução. 

 

 

No total geral (78,5%), os leitores católicos e protestantes consideram que se 

deve ser fiel ao original, priorizando a mensagem. Em termos gerais, ambos os 

grupos concordam quanto à priorização da mensagem. Ou seja, o leitor da Bíblia 

                                                 
103 Esse foi um dos questionamentos levantados pela pesquisa. Todavia, não se chegou a uma 
conclusão definitiva quanto ao fato de os livros sagrados serem considerados gênero. 
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preocupa-se, sobretudo, com a reprodução do conteúdo registrado na Bíblia. Esses 

dados reforçam a preocupação do leitor com a fidelidade ao original. Há uma 

necessidade de encontrar no texto traduzido marcas linguísticas que sinalizem a 

autoria divina. Do total, apenas 15% das pessoas responderam que a fidelidade ao 

original está na priorização do receptor e apenas 3% consideraram que a tradução 

deve ter o original apenas como base.  

 
 

Questão e alternativas Respostas: seminaristas 
 

3. Uma tradução bíblica deve priorizar: SC1 SC2 Total: 
Católico 

SP1 SP2 Total: 
Protestante 

Total 

geral 

a forma, respeitando o vocabulário e as estruturas 

da língua original. 
52% 54% 53% 28% 38% 33% 43% 

o conteúdo, adequando-se aos mecanismos da 

língua-alvo. 
42% 46% 44% 68% 30% 64% 54% 

Outro: 4% - 2% 4% 2% 3% 
2,5

% 

Em branco 2% - 1% - - - 
0,5

% 

 

Quadro 37        Questão 3: concepção da tradução bíblica 

 

 

A questão 3 visava a verificar qual enfoque tradutório seria o mais adequado 

para o leitor. Nessa questão, há certa divergência entre católicos e protestantes.  

Nos seminários católicos, mais de 50% consideram a forma como o elemento 

principal a ser considerado em uma tradução bíblica. Há, portanto, um apego ao 

vocabulário e às estruturas da língua-fonte, o que sinaliza uma preocupação com a 

forma e uma inclinação para a literalidade. Observa-se também, nos seminários 

católicos, uma porcentagem significativa de pessoas (SC1 42%; SC2 46%) que 

preferem a priorização do conteúdo, entendendo, sobretudo, que a tradução deve 

adequar-se aos mecanismos da língua-alvo. Na média de seminários católicos, 

verifica-se uma diferença pequena entre 53% (priorização da forma) e 44% 

(priorização do conteúdo), o que permite considerar que o público católico se divide 

nas duas opiniões. O mesmo não ocorre na porcentagem dos seminários 

protestantes em que 33% preferem a priorização da forma e 64%, a priorização do 

conteúdo. A maioria, nesse caso, prefere que haja uma adequação aos mecanismos 
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da língua-alvo, a fim de que a mensagem possa ser entendida com mais facilidade 

pelo receptor.  

A próxima questão diz respeito ao uso de tradução como base para a 

produção de outra versão. O motivo para esse questionamento é a existência de 

versões bíblicas que se baseiam em outras versões e não em um texto-fonte, como, 

por exemplo, a Bíblia Ave Maria (versão da Bíblia dos Monges de Maredsous, que 

foi traduzida pelos Monges Beneditinos de Maredsous) e a Tradução ecumênica da 

Bíblia (versão da edição francesa Traduction Oecuménique de la Bible). Em outras 

palavras, objetiva-se verificar se o fato de uma Bíblia ser produzida a partir de textos 

originais é um elemento relevante para o receptor. 

 
  

Questão e alternativas Respostas: seminaristas 
 

4. Dentre pré-requisitos para uma tradução 

bíblica, você acredita que: 
 

SC1 SC2 Total: 
Católico 

SP1 SP2 Total: 
Protestante 

Total 

geral 

a tradução tem de ser feita com base no texto-fonte 

(original), e não com base em outra versão. 
90% 84% 87% 82% 88% 85% 86% 

a tradução pode ser a versão de uma outra 

tradução, desde que esta seja uma versão 

aprovável. 
4% 16% 10% 14% 12% 13% 

11,5

% 

Outro: 4% - 2% 4% - 2% 2% 

Em branco 2% - 1% - - - 0,5% 

 

Quadro 38        Questão 4: concepção da tradução bíblica 

 

 

Em mais de 80% dos questionários, tanto nos seminários católicos como nos 

protestantes, considera-se que a tradução tem de ser feita com base no texto-fonte 

(original), e não com base em outra versão. Em geral, as traduções bíblicas 

registram no prefácio à edição ou na folha de rosto o fato de a versão ter sido feita 

com base nos originais, o que, para o público religioso, funciona como um 

argumento de autoridade. Por isso, nas versões produzidas atualmente há a 

preocupação de registrar essa informação. A própria TEB admite ser uma versão da 

Traduction Oecuménique de la Bible, mas não deixa de ressaltar que os textos 

traduzidos foram cotejados com os textos originais.   



 208 

A quinta questão, na realidade, é composta de três perguntas, em que o 

sujeito da pesquisa poderia optar por sim ou não. As questões abrangem os 

aspectos: influência da prática diária de leitura na aceitação de novas versões; 

exigências quanto à reprodução literal do original; possibilidade de consideração da 

Bíblia como um gênero distinto de texto. 

 

Questão e alternativas Respostas: seminaristas 
5. Responda às perguntas abaixo:  
a. Você considera que o costume de usar uma 
determinada versão na prática diária de leitura é um 
fator que dificulta a substituição dessa versão por outra 
mais condizente com a realidade linguística atual?                 

SC1 SC2 Total: 
Católico 

SP1 SP2 Total: 
Protestante 

Total 
geral 

Sim  52% 56% 54% 54% 66% 60% 57% 

Não 48% 38% 43% 46% 34% 40% 41,5
% 

Em branco 2% 6% 3% - - - 1,5
% 

b. Uma tradução bíblica, como qualquer outro tipo de 
texto, sujeita-se a expectativas do receptor.  Nesse 
sentido, você acredita que o leitor de textos sagrados é 
mais exigente quanto à reprodução literal do texto-
fonte (original) 

SC1 SC2 Total: 
Católico 

SP1 SP2 Total: 
Protestante 

Total 
geral 

Sim  62% 62% 62% 66% 66% 66% 64% 

Não 38% 34% 36% 34% 32% 33% 34,5
% 

Em branco - 4% 2% - 2% 1% 1,5
% 

c. Partindo-se da hipótese de que a tradução bíblica 
possui traços peculiares (como conteúdo considerado 
sagrado, linguagem religiosa,  etc.),  é  possível dizer  
que  ela  contribui  para  a  configuração  do  livro  
sagrado  como  um  gênero  distinto  de  texto? 

SC1 SC2 Total: 
Católico 

SP1 SP2 Total: 
Protestante 

Total 
geral 

Sim  78% 64% 71% 76% 78% 77% 74% 

Não 22% 28% 25% 24% 20% 22% 23,5
% 

Em branco - 8% 4% - 2% 1% 
2,5

% 

 

 

Quadro 39        Questão 5: concepção da tradução bíblica 

 

 

A pergunta “a” da questão 5 tem o objetivo de verificar se o costume de usar 

uma versão na prática diária de leitura seria um fator que levaria o leitor a ter 

dificuldade de substituir a versão em uso por outra mais condizente com a realidade 
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linguística atual. 57% no total geral consideram que o costume influencia na 

substituição. Isso indica que o leitor se acostuma com a linguagem que está 

registrada na versão em uso. Esse seria um motivo que justifica a dificuldade em 

aceitar outra versão. Daí se pode notar a tradição linguística deixada por traduções 

antigas, que faz que muitas versões atuais busquem conservar estruturas e formas 

dessa tradição. 41,5% dos leitores não consideram o costume como um 

impedimento à aceitação de uma nova versão, o que demonstra flexibilidade em 

aceitar outras possibilidades.  

 A pergunta “b” da quinta questão refere-se ao grau de exigência dos leitores 

da Bíblia quanto à reprodução literal do original. O interessante é que SC1 e SC2 

têm exatamente a mesma porcentagem (62%), o que também aconteceu com SP1 e 

SP2 (66%) em relação à crença de que o leitor da Bíblia é mais exigente do que um 

leitor comum quanto à reprodução literal do texto-fonte, e esse é um dos grandes 

motivos que tornam possível a consideração da Bíblia como um texto sensível.  

34,5% do total geral não consideram o leitor de textos sagrados mais exigente 

quanto à reprodução do texto-fonte.  

 A pergunta “c” foi elaborada e submetida aos leitores como uma hipótese 

inicial da pesquisa, tendo em vista características peculiares que o livro sagrado 

possui, como: conteúdo sagrado, linguagem religiosa, etc. Considerou-se 

inicialmente a possibilidade de a Bíblia ser vista pelo leitor como um gênero 

discursivo. A maioria dos leitores (74%), tanto católicos como protestantes, 

reconhece que a Bíblia se distingue de qualquer outro tipo de texto, e a tradução tem 

um papel fundamental nessa distinção. Contudo, entende-se que há algumas 

implicações em relação ao livro sagrado que não permitiram chegar a uma 

conclusão definitiva sobre a questão. 

A linguagem da tradução bíblica foi outro critério de análise na pesquisa de 

campo. Para discutir esse aspecto, três perguntas objetivas foram propostas e 

abrangiam temas como: uso de linguagem culta ou corrente na tradução bíblica; 

emprego da paráfrase; uso de termos teológicos. Também se propôs uma questão 

dissertativa na qual a proposta de Crystal (1992) foi apresentada, de forma sucinta, 

para o leitor. Este poderia concordar ou discordar do fato de o contexto religioso 

conservar vocabulário e estruturas próprios de seu domínio. 

 

 



 210 

C) A LINGUAGEM NA TRADUÇÃO BÍBLICA 
 

Questão e alternativas Respostas: seminaristas 
 

6. A linguagem usada em uma tradução deve: 
 

SC1 SC2 Total: 
Católico 

SP1 SP2 Total: 
Protestante 

Total 

geral 

ser culta e erudita, como uma forma de evidenciar o 

caráter sagrado do texto. 
24% 32% 28% 8% 20% 14% 21% 

usar a língua falada no dia a dia, a fim de que todos 

possam compreender a tradução com facilidade. 
54% 46% 50% 72% 58% 65% 

57,5

% 

Outro: 22% 22% 22% 20% 22% 21% 
21,5

% 

Em branco - - - - - - - 

 

Quadro 40        Questão 6: linguagem na tradução bíblica 

 

 

Na sexta questão, duas opções são apresentadas em relação à linguagem 

que deve ser usada na tradução. O que se pode notar é que a primeira alternativa 

(ser culta e erudita, como uma forma de evidenciar o caráter sagrado do texto) é 

aceita por 21% do total geral. Todavia, nota-se que, nos seminários católicos, essa 

alternativa tem apreciação de 28% dos receptores, enquanto nos seminários 

protestantes apenas 14% consideram a primeira alternativa como a linguagem a ser 

usada na tradução. No SP1, apenas 8% prefere a linguagem culta e erudita na 

tradução.  O uso da linguagem corrente na tradução foi a opção mais aceita pelos 

sujeitos da pesquisa (50%, nos seminários católicos, e 65%, nos protestantes). O 

que chama a atenção nessa questão é a quantidade de respostas que assinalaram a 

opção “outro”: 21,5%. Em termos gerais, o que se observou nas propostas dos 

sujeitos de pesquisa é a busca por um equilíbrio entre a linguagem culta e a falada 

no dia a dia. Para perceber-se melhor a sugestão proposta pelo público, seguem 

alguns exemplos:  

 

— Usar uma linguagem equilibrada para que todos possam 
compreender, não precisa usar extremos (SC1, questionário 7). 
— Deve haver aqui um meio-termo, nem tanto o céu, nem tanto a 
terra (SC1, questionário 40). 
— Opto pelas duas traduções, de acordo com o fim; em contexto 
acadêmico, prefiro a erudição (SC2, questionário 51).   
— A linguagem deve ser fiel ao original, sem perder sua 
complexidade, sem deixar de atingir a todos (SC2, questionário 85). 
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— As duas opções podem ser utilizadas (SP1, questionário 101). 
— Acredito que deve haver uma flexibilidade que contemple as duas 
alternativas (SP1, questionário 138). 
— Ter um equilíbrio entre a forma da língua falada no dia a dia e a 
culta (SP2, questionário 164). 
— As duas opções são de grande utilidade, depende da ocasião 
(SP2, questionário 200). 
 

 

Dois pensamentos do receptor da Bíblia podem ser aqui apresentados diante 

dessas declarações: a busca de um equilíbrio na escolha do uso da linguagem (As 

duas opções podem ser utilizadas; ter um equilíbrio entre a forma da língua falada 

no dia a dia e a culta, etc.) e a conscientização de que os diferentes tipos de 

tradução podem ser usados de acordo com a finalidade ou de acordo com a 

situação (Opto pelas duas traduções, de acordo com o fim; as duas opções são de 

grande utilidade, depende da ocasião). Em outras palavras, o que determinará a 

linguagem a ser usada é o contexto de situação em que o discurso é produzido. Por 

isso, há traduções que são aceitas apenas em determinadas situações, o que pode 

ser observado nos dados referentes à questão 14.   

A questão 7 diz respeito ao uso da paráfrase, que é um dos recursos 

utilizados em traduções que focalizam a equivalência dinâmica, como a NTLH. Para 

tornar a linguagem simples, elas preferem a paráfrase ao correspondente imediato 

do termo.  
 

 

 

Questão e alternativas Respostas: seminaristas 
 

7. A paráfrase, que é a interpretação de um 

determinado termo ou texto, pode ser usada: 
 

SC1 SC2 Total: 
Católico 

SP1 SP2 Total: 
Protestante 

Total 

geral 

em qualquer caso, pois torna o texto bíblico mais 

compreensível. 
26% 18% 22% 28% 22% 25% 

23,5

% 

somente em situações em que não haja uma 

palavra correspondente em língua portuguesa. 
70% 76% 73% 68% 76% 72% 

72,5

% 

Outro: 2% 6% 4% 4% 2% 3% 
3,5

% 

Em branco 2% - 1% - - - 
0,5

% 

 

 

Quadro 41        Questão 7: linguagem na tradução bíblica 
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A maioria dos receptores (72,5%), tanto católicos como protestantes, aceita a 

paráfrase na tradução bíblica apenas em situações em que não haja um termo 

correspondente em língua portuguesa. Essa informação corrobora a resistência ao 

uso de paráfrases nas traduções bíblicas pontuada por Nida (1997). Um dos motivos 

de muitos leitores da tradução bíblica rejeitarem a paráfrase está no fato de 

considerarem esse recurso como uma forma de interpretação de conceitos. Nem 

sempre a interpretação escolhida é a melhor opção, pois muitas vezes pode ser 

tendenciosa e valorizar apenas um ponto de vista. 23,5% consideram a paráfrase 

como um recurso que visa a tornar o texto mais compreensível para o leitor. Em 

relação ao uso de paráfrases, as opiniões de católicos e protestantes se 

assemelham. 

A oitava questão sobre linguagem na tradução bíblica visa a verificar se 

termos teológicos devem ser mantidos na tradução, em virtude de sua tradição 

teológica. O objetivo é justamente observar se há a necessidade de conservação 

desse vocabulário instituído pela tradição doutrinária ensinada pela religião ao longo 

dos anos ou se o leitor considera que pode ser feita uma substituição por uma 

expressão equivalente que esclareça o significado do termo.  

 

 

Questão e alternativas Respostas: seminaristas 
 

8. Há muitos termos teológicos utilizados nas 

traduções bíblicas, tais como justificação, 

predestinação, eleição, salvação, graça. Esses 

termos devem ser: 
 

SC1 SC2 Total: 
Católico 

SP1 SP2 Total: 
Protestante 

Total 

geral 

conservados devido à tradição doutrinária e 

teológica. 
36% 86% 61% 48% 60% 54% 

57,5

% 

substituídos  por uma expressão equivalente que 

esclareça seu significado para o receptor na 

atualidade. 

52% 10% 31% 40% 32% 36% 
33,5

% 

Outro: 12% 2% 7% 12% 8% 10% 
8,5

% 

Em branco - 2% 1% - - - 
0,5

% 

 

 

Quadro 42        Questão 8: linguagem na tradução bíblica 
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Nos seminários católicos, há discrepância em relação à opção mais aceita 

por cada uma das instituições. No SC1, apenas 36% dos sujeitos de pesquisa 

consideram que os termos teológicos devem ser conservados, ou seja, a minoria 

aceita essa opção. A maioria do SC1 (52%) entende que os termos devem ser 

substituídos por expressões equivalentes. Já no SC2, 86%, a grande maioria, 

optam pela conservação de termos teológicos na tradução bíblica, e apenas 10% 

optam pela segunda alternativa. Essa discrepância sugere a existência de 

diferentes pontos de vista quanto à conservação da tradição teológica no 

catolicismo. O SC2 prefere adotar uma postura mais conservadora em relação à 

mensagem, e o SC1 parece assumir uma postura mais livre e comprometida com o 

receptor. Essa discrepância diminui nos seminários protestantes. A maioria nos dois 

seminários concorda em que os termos teológicos devem ser conservados (SP1 

48%; SP2 60%). Todavia, no SP1, há uma porcentagem significativa (40%) que 

opta pela substituição dos termos teológicos, o que sugere uma postura equilibrada 

em relação às duas opções propostas no questionário. No SP2, apenas 32% 

consideram que os termos teológicos devem ser substituídos. 

A última questão do critério “linguagem da religião” tinha o objetivo de verificar 

se o público receptor das traduções bíblicas tem consciência da existência de um 

vocabulário e de estruturas próprias de um domínio religioso. A pergunta se baseia na 

concepção de Crystal (1992) sobre linguagem da religião. Esta é a questão: “David 

Crystal (1992) afirma que ‘o tipo de linguagem que uma comunidade discursiva usa 

para a expressão de suas crenças religiosas em ocasiões públicas é, frequentemente, 

uma das variedades mais distintivas que a comunidade possui’. O autor ainda 

reconhece a presença de uma consciência linguística na comunidade: ‘[...] as versões 

mais antigas são de suma importância linguística na comunidade de fala como um 

todo, tendo tido mais tempo para tornar-se parte de sua consciência linguística’. Você 

concorda com Crystal no sentido de que o contexto religioso conserva vocabulário e 

estruturas próprias de seu domínio? Justifique sua resposta”. Todos demonstraram 

concordar com a proposta de Crystal (conjunto completo no ANEXO F). Seguem no 

quadro abaixo 12 justificativas (3 de cada seminário) selecionadas dentre as respostas 

apresentadas para que se possa compreender como o receptor da tradução bíblica 

entende a existência da linguagem religiosa: 

 

 



 214 

 
Questão 9: Você concorda com Crystal no sentido de que o contexto religioso conserva 

vocabulário e estruturas próprias de seu domínio? Justifique sua resposta. 
 

Sim, pois a comunidade de fé à luz da palavra vai ao longo da caminhada assimilando os 
termos que aparecem e ao mesmo tempo já os ressignifica para o presente (questionário 
16). 

Sim, concordo porque o texto-fonte deve ser lido a partir de um estudo rigoroso 
hermenêutico e contextualizado, para logo ser interpretado e adequado seu conteúdo a 
linguagem e contexto atual (questionário 33). 

SC1 

Sim. Existem palavras que só utilizamos no meio religioso, onde compreendemos o 
sentido. Se passamos a usá-la no dia a dia, dificilmente, os leigos iriam entender 
(questionário 48). 

Sim. Cada comunidade possui suas particularidades que são constituídas a partir de sua 
história (formação) e dos valores que agrega como suporte de estabilidade. De modo igual 
ocorre com o contexto religioso da mesma comunidade (questionário 60). 

Sim, é peculiar ao ambiente religioso determinado vocabulário e estrutura. E somente nele 
têm sentido. Para uma interpretação que seja séria, há de se respeitar a ambos 
(vocabulário e estrutura) sem os quais a mensagem perderia seu sentido (questionário 
75). 

SC 2 

Sim. Pois o vocabulário e as estruturas próprias do domínio de uma determinada 
comunidade são fundamentais para a fundamentação de seus dogmas e postulados 
religiosos. A alteração destes termos poderia deturpar ou não transmitir com exatidão a 
crença da comunidade (questionário 79). 

Sim, pois as versões antigas é que possibilitam que as novas versões sejam viáveis 
(questionário 112). 

Sim. É comum observarmos expressões de crenças religiosas por meio do tipo de 
linguagem que a diferencia. No entanto, acredito que a linguagem não deve ficar afastada 
do dia a dia (questionário 126).  

SP1 

Concordo, palavras como “amém” ou “aleluia” foram incorporadas a vocabulário de 
instituições cristãs, e pelo tempo que já estão sendo usadas, hoje fica muito difícil 
conseguir substituí-las, pois faz parte de sua consciência linguística (questionário 136). 

Sim. Porque na comunidade o uso de tal linguagem fica com uma marca registrada, por 
exemplo os jargões evangélicos ou as palavras usadas pelos crentes como: misericórdia, 
graça, glória, aleluia (questionário 158). 

Sim. O contexto conserva palavras próprias de seu domínio; ao professar a sua fé 
indivíduos de certas comunidades usam a linguagem de textos mais antigos (questionário 
178).  

SP2 

Sim, concordo. Creio que isso acontece porque o texto é sacralizado pelo povo e, 
segundo o senso comum, o que é sagrado deve ser escrito com palavras difíceis e não 
pode ser modificado (ter sua linguagem modificada) (questionário 199).  

 

 

Quadro 43        Questão 9: linguagem na tradução bíblica 
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Três observações podem ser feitas a partir das afirmações. A primeira diz 

respeito justamente à consciência de que há a conservação de termos linguísticos 

próprios do domínio religioso, o que identifica a existência de um registro linguístico 

(HALLIDAY, 1973; 1978) específico no contexto religioso. A outra observação 

refere-se ao reconhecimento da tradição na formação da linguagem religiosa. O 

leitor da Bíblia reconhece que versões antigas participam da formação desse 

registro e se tornam referência para a produção de novas traduções. E a terceira e 

última observação está no pressuposto de que, sendo o texto sagrado, há um 

público que espera que o texto seja construído com palavras difíceis, distanciando-

se, assim, do universo profano e há também um público que espera que a 

linguagem das versões bíblicas seja clara e compreensível a todos. A linguagem 

religiosa é um registro linguístico que marca a identidade de uma comunidade 

discursiva. A consciência que o leitor tem dessa linguagem determina as escolhas 

feitas na tradução. Por esse motivo, a linguagem da religião é um fator determinante 

na aceitação de uma versão.  

O próximo critério de análise na pesquisa de campo tem como foco avaliar 

como traduções mais usadas pelos diferentes grupos religiosos são vistas. Os 

aspectos que foram observados nesse critério foram: conhecimento da tradução; 

identificação; influência eclesiástico-doutrinária; motivos de escolha por uma 

tradução; diferentes usos; aspectos externos à tradução que influenciam na opção 

do leitor por uma versão. Note-se que, nas questões, as porcentagens não são 

excludentes, visto que o leitor poderia optar por mais de uma versão. 
 

D) SOBRE TRADUÇÕES BÍBLICAS 
 

Questão e alternativas Respostas: seminaristas 
 

10. Qual (quais) dessas traduções você 
conhece? 
 

SC1 SC2 Total: 
Católico 

SP1 SP2 Total: 
Protestante 

Total 

geral 

Bíblia Ave Maria (AM) 88% 90% 89% 26% 12% 19% 54% 

Bíblia de Jerusalém (BJ) 100% 100% 100% 72% 48% 60% 80% 

Bíblia Sagrada - Edição pastoral (EP) 86% 98% 92% 16% 8% 12% 52% 

Nova tradução na linguagem de hoje (NTLH) 16% 16% 16% 94% 90% 92% 54% 

Nova versão internacional (NVI) 4% - 2% 94% 90% 92% 47% 

Tradução ecumênica (TEB) 86% 70% 78% 24% 8% 16% 47% 

Versão Almeida revista e atualizada (ARA) 68% 52% 60% 96% 100% 98% 79% 

 

Quadro 44        Questão 10: sobre traduções bíblicas 
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Nota-se a diferença clara em relação ao conhecimento que cada segmento 

religioso tem em relação às versões. No total geral, verifica-se que as versões que 

os católicos mais conhecem são, sobretudo, as versões católicas, AM (89%), BJ 

(100%), EP (92%), e a versão ecumênica, TEB (78%). Contudo, a versão 

protestante, ARA, também é conhecida por 60% dos leitores católicos. Sem dúvida, 

a BJ se destaca por ser a versão conhecida por 100% dos sujeitos da pesquisa. Do 

mesmo modo, as versões protestantes NTLH (92%), NVI (92%), ARA (98%), são as 

mais conhecidas de seu público. No entanto, também há uma versão católica que se 

destaca entre os protestantes, que é a BJ, que, como a ARA, também é conhecida 

por 60% dos protestantes. Note-se que a TEB, uma versão ecumênica, é pouco 

conhecida pelo público protestante, o que pode sinalizar uma resistência maior na 

aceitação de uma postura ecumênica. Observando o total geral, nota-se que as 

traduções mais conhecidas são as versões tradicionais BJ (80%) e ARA (79%). 

 

 

Questão e alternativas Respostas: seminaristas 
 
11. Com que tradução você mais se 
identifica? 
 

SC1 SC2 Total: 
Católico 

SP1 SP2 Total: 
Protestante 

Total 
geral 

Bíblia Ave Maria (AM) 4% 6% 5% - - - 5% 

Bíblia de Jerusalém (BJ) 64% 90% 77% 10% 4% 7% 42% 

Bíblia Sagrada - Edição pastoral (EP) 28% 10% 19% - 2% 1% 10% 

Nova tradução na linguagem de hoje (NTLH) - - - 22% 18% 20% 10% 

Nova versão internacional (NVI) - - - 82% 30% 56% 29% 

Tradução ecumênica (TEB) 34% 10% 22% 4% - 2% 12% 

Versão Almeida revista e atualizada (ARA) 26% 6% 16% 26% 64% 45% 30,5
% 

 

Quadro 45        Questão 11: sobre traduções bíblicas 

 

A primeira tradução com que os leitores católicos mais se identificam é a BJ 

(77%), e a TEB é a segunda tradução em que se observa um número maior de 

identificação (22%). No entanto, a porcentagem entre os seminários não é 

semelhante. No SC1, 64% demonstram identificação com a BJ e 34%, com a TEB, 

enquanto, no SC2, 90% expressam maior identificação com a BJ e apenas 10% com 

a TEB. No seminário protestante, há duas versões com que o público mais se 

identifica, a NVI (56%) e a ARA (45%); mas há discrepâncias entre as escolhas 

feitas pelos dois seminários protestantes. No SP1, a maioria (82%) prefere a NVI, e, 
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no SP2, a maioria (64%) se identifica mais com a ARA. Embora seja uma tradução 

mais comprometida com a clareza e com o uso da linguagem corrente, a NVI parece 

buscar um equilíbrio, conservando a literalidade e buscando adequar o vocabulário e 

as estruturas linguísticas à realidade da língua-alvo. Por isso, é uma versão recente 

que tem sido bastante aceita no meio protestante. Considerando-se ambos os 

grupos no total geral, a BJ (42%) NVI (29%) e a ARA (30,5%) foram as traduções 

com que mais houve identificação.  

A questão 12 teve como objetivo verificar se algum motivo doutrinário, 

eclesiástico ou pessoal levaria o leitor a não usar as versões citadas na questão. 

 

Questão e alternativas Respostas: seminaristas 
 

12. Há alguma(s) dessas versões que você 
não usaria por questões doutrinárias, 
eclesiásticas ou, até mesmo, pessoais? 
 

SC1 SC2 Total: 
Católico 

SP1 SP2 Total: 
Protestante 

Total 

geral 

Bíblia Ave Maria (AM) 68% 26% 47% 52% 52% 52% 49,5% 

Bíblia de Jerusalém (BJ) 4% 6% 5% 10% 6% 8% 6,5% 

Bíblia Sagrada - Edição pastoral (EP) 12% 10% 11% 6% 10% 8% 9,5% 

Nova tradução na linguagem de hoje (NTLH) 14% 26% 20% 18% 20% 19% 19,5% 

Nova versão internacional (NVI) 14% 20% 17% 8% 18% 13% 15% 

Tradução ecumênica (TEB) 4% 8% 6% 28% 22% 25% 15,5% 

Versão Almeida revista e atualizada (ARA) 4% 14% 9% 12% 10% 11% 10% 

 
Quadro 46        Questão 12: sobre traduções bíblicas 

 

Nos seminários católicos, duas versões foram mais indicadas, a AM (SC1 

68%; SC2 26%) e a NTLH (SC1 14%; SC2 26%). Chama a atenção o fato de a AM, 

uma versão católica, ser apontada como uma tradução que muitos leitores não 

usariam, visto que é uma das versões católicas mais vendidas na atualidade. Uma 

das possibilidades que podem justificar essa rejeição está no fato de a versão nunca 

ter sido atualizada para o leitor, à diferença do modelo belgo-francês do qual foi 

traduzida. Por esse motivo, talvez não tenha mais a confiança de um público mais 

crítico, como são os seminaristas. Em ambientes de religiosidade popular, ela 

continua tendo aceitação, e daí seu sucesso comercial. A NTLH é uma tradução 

livre, cujo enfoque é a equivalência dinâmica. Assim, alguns leitores, tanto católicos 
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como protestantes, rejeitam a tradução, pois o estilo de linguagem de que se vale a 

NTLH difere das versões mais antigas e tradicionais.  

Nos seminários protestantes, as versões que o público não usaria seriam a 

AM (52%), a TEB (25%) e a NTLH (19%). Um dos motivos para a não aceitação da 

AM pode ser visto na própria prática religiosa dos protestantes que não veneram 

Maria, como o fazem os católicos. Há, nesse caso, uma questão doutrinária que 

justificaria a rejeição da versão. Em relação à TEB, a não aceitação pode sinalizar a 

dificuldade de os protestantes aceitarem uma visão ecumênica. Muitos são 

conservadores e preferem manter apenas a tradição protestante. Parece também 

que há uma maior divulgação da TEB no meio católico, visto que, na questão 10, 

78% dos católicos declaram conhecer a versão, e apenas 16% dos protestantes têm 

conhecimento dela. No total geral, a AM foi a tradução que teve uma porcentagem 

maior de rejeição, e não seria usada por 49,5% dos leitores da Bíblia. 

 

Questão e alternativas Respostas: seminaristas 
 

13. O(s) motivo(s) principal(is) de sua escolha 

pelo uso de uma tradução é (são): 
 

SC1 SC2 Total: 
Católico 

SP1 SP2 Total: 
Protestante 

Total 

geral 

Simples manutenção de hábito.            14% 14% 14% 10% 8% 9% 11,5
% 

Erudição na linguagem.             26% 30% 28% 18% 14% 16% 22% 

Clareza. 64% 40% 52% 82% 54% 68% 60% 

Indicação de uma autoridade eclesiástica. 2% 20% 11% 4% 18% 11% 11% 

Maior compatibilidade doutrinária. 18% 36% 27% 22% 32% 27% 27% 

Outro:  24% 14% 19% 14% 12% 13% 16% 

 
Quadro 47        Questão 13: sobre traduções bíblicas 

 

Para os leitores católicos, os três motivos principais que os levam a adotar 

uma versão são: clareza (52%); erudição na linguagem (28%) e maior 

compatibilidade doutrinária (27%). Os mesmos motivos são os escolhidos pelo 

público protestante, contudo a compatibilidade doutrinária seria o segundo motivo 

mais relevante para esse grupo: clareza (68%); maior compatibilidade doutrinária 

(27%); erudição na linguagem (16%). A clareza é um dos elementos mais 

importantes nas expectativas do público receptor, o que também será visto na última 

questão, em que o leitor responderá como acha que deve ser uma tradução. A 
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compatibilidade doutrinária, no total, também se caracteriza como um elemento 

relevante na escolha da tradução, o que revela uma busca por encontrar na 

linguagem usada na versão marcas identitárias de crenças e valores compartilhados 

pela comunidade discursiva a que o leitor pertence. 

Na questão 14, foram escolhidas 5 atividades em que o leitor da tradução 

bíblica a utiliza. São elas: 1. estudo individual; 2. estudo bíblico em grupo realizado 

na igreja; 3. estudo bíblico em grupo realizado em casas (como grupos familiares, 

círculos bíblicos, etc.); 4. leitura do texto bíblico no sermão; 5. reprodução em textos 

escritos. Objetiva-se, nessa questão, verificar em que situações as versões são mais 

usadas, a fim de que se possa avaliar se o uso da versão depende do propósito e 

das circunstâncias em que o leitor se encontra. Nessa questão específica, foi feita 

uma separação entre os seminários católicos e os protestantes para facilitar o 

entendimento dos dados. 
 

 

Quadro 48        Questão 14 (seminários católicos): sobre traduções bíblicas  

 

14. Utilize a numeração da legenda, ao lado, para indicar em quais atividades você utiliza as 
versões expostas no quadro abaixo. Na resposta, você pode assinalar com um X mais de 
uma atividade para cada versão. (Se você não usa a versão em nenhuma das atividades, 
apenas deixe o espaço em branco) 
 

SC 1 
ATIVIDADES 

VERSÕES BÍBLICAS 
1  

Estudo 
individual 

2 
 Estudo 

bíblico em 
grupo 

realizado na 
igreja. 

3 
 Estudo 

bíblico em 
grupo 

realizado em 
casas  

4  
Leitura do 

texto bíblico 
no sermão. 

5  
Reprodução em 
textos escritos. 

Bíblia Ave Maria (AM) 8% 8% 12% 2% 4% 
Bíblia de Jerusalém (BJ) 80% 44% 30% 42% 52% 
Bíblia Sagrada - Edição pastoral (EP) 28% 56% 66% 32% 16% 
Nova tradução na linguagem de hoje (NTLH) - 6% 2% - - 
Nova versão internacional (NVI) - - 4% - - 
Tradução ecumênica (TEB) 44% 16% 18% 24% 26% 
Versão Almeida revista e atualizada (ARA) 32% 8% 8% 12% 26% 

SC 2 
ATIVIDADES 

VERSÕES BÍBLICAS 
1  

Estudo 
individual 

2 
 Estudo 

bíblico em 
grupo 

realizado na 
igreja. 

3 
 Estudo 

bíblico em 
grupo 

realizado em 
casas  

4  
Leitura do 

texto bíblico 
no sermão. 

5  
Reprodução em 
textos escritos. 

Bíblia Ave Maria (AM) 16% 16% 26% 4% 4% 
Bíblia de Jerusalém (BJ) 82% 48% 30% 34% 62% 
Bíblia Sagrada - Edição pastoral (EP) 16% 28% 48% 18% 2% 
Nova tradução na linguagem de hoje (NTLH) 4% 4% 6% - 2% 
Nova versão internacional (NVI) - - - - 4% 
Tradução ecumênica (TEB) 26% 12% 16% 8% 8% 
Versão Almeida revista e atualizada (ARA) 22% 6% 4% 4% 12% 
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Quadro 49       Questão 14 (seminários protestantes): sobre traduções bíblicas  

 

As versões BJ, EP (católicas) e TEB (ecumênica), são predominantes nas 

cinco atividades exercidas pelo público católico, tanto no SC1 como no SC2. As 

versões ARA, NVI (protestantes) e NTLH (protestante e católica), são pouco usadas 

pelos católicos nas atividades propostas. Somente a ARA, que é uma versão 

tradicional, seria usada em todas as atividades, as outras versões protestantes, 

NTLH e NVI, em termos gerais, não são usadas. Do mesmo modo, nos seminários 

protestantes, são as versões ARA, NVI (protestantes) e NTLH (protestante e 

católica), que são predominantes no exercício das cinco atividades. Note-se, por 

exemplo, que, quando se trata de estudo individual, não houve nenhuma versão que 

não fosse usada por nenhum dos protestantes. No entanto, quando se trata de uma 

atividade em grupo, os leitores evitam usar versões católicas e ecumênicas. Nas 

várias possibilidades, o que se revela é que o leitor é quem opta pela versão. E o 

fato de os segmentos religiosos se sentirem mais à vontade para usar traduções 

 

14. Utilize a numeração da legenda, ao lado, para indicar em quais atividades você utiliza as 
versões expostas no quadro abaixo. Na resposta, você pode assinalar com um X mais de 
uma atividade para cada versão. (Se você não usa a versão em nenhuma das atividades, 
apenas deixe o espaço em branco) 
 

SP 1 
ATIVIDADES 

VERSÕES BÍBLICAS 
1  

Estudo 
individual 

2 
 Estudo bíblico 

em grupo 
realizado na 

igreja. 

3 
 Estudo bíblico 

em grupo 
realizado em 

casas  

4  
Leitura do 

texto bíblico 
no sermão. 

5  
Reprodução em 
textos escritos. 

Bíblia Ave Maria (AM) 6% 2% - - - 
Bíblia de Jerusalém (BJ) 40% 8% 4% 2% 8% 
Bíblia Sagrada - Edição pastoral (EP) 14% 2% - 2% - 
Nova tradução na linguagem de hoje (NTLH) 40% 26% 28% 14% 14% 
Nova versão internacional (NVI) 70% 54% 62% 66% 58% 
Tradução ecumênica (TEB) 18% 2% - - 6% 
Versão Almeida revista e atualizada (ARA) 46% 38% 32% 38% 28% 

SP 2 
ATIVIDADES 

VERSÕES BÍBLICAS 
1  

Estudo 
individual 

2 
 Estudo bíblico 

em grupo 
realizado na 

igreja. 

3 
 Estudo bíblico 

em grupo 
realizado em 

casas  

4  
Leitura do 

texto bíblico 
no sermão. 

5  
Reprodução em 
textos escritos. 

Bíblia Ave Maria (AM) 12% - - 4% - 
Bíblia de Jerusalém (BJ) 30% 4% 4% 6% 12% 
Bíblia Sagrada - Edição pastoral (EP) 10% 4% 2% 4% 2% 
Nova tradução na linguagem de hoje (NTLH) 44% 20% 28% 14% 12% 
Nova versão internacional (NVI) 42% 40% 44% 34% 24% 
Tradução ecumênica (TEB) 8% - - - 2% 
Versão Almeida revista e atualizada (ARA) 62% 54% 48% 76% 44% 
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próprias de sua comunidade discursiva avoca a sensibilidade do leitor no uso das 

versões. 

A próxima questão se refere aos aspectos externos das versões, como título e 

procedência editorial. 

 

 

Questão e alternativas Respostas: seminaristas 

15. Observando aspectos externos da tradução, 
responda às questões: 
 
a. Há traduções que carregam já em seu título uma 
perspectiva ideológica e/ou doutrinária. Pensando 
nesses casos específicos, o título atribuído à tradução 
bíblica influencia sua escolha da versão? 
 

SC1 SC2 Total: 
Católico 

SP1 SP2 Total: 
Protestante 

Total 

geral 

Sim  50% 48% 49% 50% 58% 54% 51,5
% 

Não 44% 52% 48% 50% 40% 45% 46,5
% 

Em branco 6% - 3% - 2% 1% 2% 

 
b. Pensando em seu uso individual ou 
coletivo/eclesiástico, o fato de a tradução ter sido 
publicada por uma editora que professe uma 
determinada crença (protestante, católica, ecumênica) 
influencia sua escolha por uma determinada versão? 
 

SC1 SC2 Total: 
Católico 

SP1 SP2 Total: 
Protestante 

Total 

geral 

Sim, em todos os usos.             12% 20% 16% 16% 16% 16% 16% 

Não, em nenhum dos usos.             56% 34% 45% 42% 18% 30% 37,5
% 

Sim, apenas no meu uso individual. 16% 14% 15% 6% 20% 13% 14% 

Sim, apenas no meu uso coletivo/eclesiástico. 14% 30% 22% 36% 44% 40% 31% 

Outro  - 2% 1% - - - 0,5
% 

Em branco 2% - 1% - - - 0,5
% 

 

 
Quadro 50        Questão 15: sobre traduções bíblicas  

 

 

A questão 15a visa a saber se o título que expresse alguma divergência 

doutrinária influenciaria a escolha do leitor por uma tradução. Os resultados são 

semelhantes nos seminários católicos e protestantes. No total geral, 51,5% optam 

por afirmar que o título influencia a escolha da versão e 46,5% consideram que isso 

não é um critério de escolha. Na questão 15b, o enfoque está em saber se o fato de 
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a tradução ter sido publicada por uma editora que professe uma determinada 

crença influenciaria a escolha pela tradução. A maioria (37,5%) considera que em 

nenhum dos usos esse fato influenciaria. Todavia, uma porcentagem de 30%, 

também significativa, considera que, no uso esclesiástico, o fato de a tradução ter 

sido publicada por uma editora que professe uma determinada crença (protestante, 

católica, ecumênica) é um fator que influencia a escolha por uma determinada 

versão. No uso público, entende-se que há restrições quanto à escolha de uma 

versão, que são, de certa forma, motivadas pelas ideologias dos grupos religiosos. 

A última questão é dissertativa, e a pergunta que se fez aos sujeitos da 

pesquisa é a seguinte: “Para você, como deve ser uma tradução bíblica?” (o 

conjunto completo das respostas pode ser visto no ANEXO G). Houve diversidade 

nas respostas, contudo a maioria delas convergiu para quatro aspectos: 1. 

fidelidade ao original; 2. clareza do texto; 3. imparcialidade doutrinária e ideológica; 

4. uso de notas explicativas como recurso de facilitação do entendimento. Para 

servir de exemplo, observem-se as seguintes afirmações: 

 

 

 

 
Questão 16: Para você, como deve ser uma tradução bíblica? 

 

Primeiramente FIEL ao texto original. No caso de não existir o original, fiel aos mais 
antigos. A tradução não deve ser tendenciosa e não deveria conter títulos; apenas o texto 
sagrado. Diante de algumas controvérsias, de palavras, expressões ou frases, boas notas 
e comentários (5). 

A tradução deve ser fiel a fonte. Não deve ser feita uma hermenêutica das palavras 
(frases); senão perde seu caráter de identidade. Caso houver explicações usar-se-ão 
notas explicativas. Com efeito, as traduções na linguagem pastoral às vezes perdem na 
interpretação, mas a intenção é boa (26). 

Sempre uma linguagem mais clara. Entretanto sem perder o seu mistério, à fidelidade ao 
texto original. Ainda que saibam que a tradução em si já traz certo distanciamento entre o 
original e a língua atual. 

Uma tradução bíblica, hoje, deve ser feita, considerando o texto original, mas de uma 
maneira atualizada. Isto é, tentar a partir desta tradução levar o leitor a entender melhor a 
mensagem bíblica, usando uma linguagem acessível para uma boa hermenêutica. 

SC1 

 

O mais fiel possível do original e com notas de rodapé que auxiliem nos estudos (48). 
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Deve ser uma tradução que opte por “nobre simplicidade”: linguagem que, nem barroca; 
fiel ao original; com notas críticas que confrontem versões e esclareçam termos. De 
acordo com a finalidade de uso, apresente uma linguagem apropriada (51). 

Fidedigna aos originais, procurando respeitar ao máximo possível as construções 
semânticas e sintáticas, recorrendo-se a notas de rodapé para justificar escolhas feitas 
(54). 

Uma tradução deve pressupor alguns elementos fundamentais: experiência de fé, 
conhecimento da língua original do texto e da cultura, suporte científico e rigorosidade, e 
isenção de qualquer ideologia (63). 

Primeiro fiel ao original, depois deve levar a compreensão do texto e acima de tudo expor 
a mensagem do autor com clareza. 

SC 2 

Deve prezar ao máximo pela fidelidade aos textos sagrados originais. Deve fugir de 
qualquer tipo de manipulação ideológica confessional. Deve não abandonando a 
fidelidade ao texto ter linguagem clara (70). 

Clara, fiel ao texto original (pelo menos no que se refere ao sentido, conteúdo) e que leve 
em consideração o público-alvo e a linguagem corrente. 

Deve manter o contexto original e trocar algumas palavras ou adequá-la a nossa nova 
forma linguística. Termos e vocabulários próprios devem ser adequados e se possível ter 
notas de rodapé, esclarecendo (120). 

Deve ser a partir dos originais e contextualizar para uma linguagem compreensível para 
que todos entendam. 

Fiel ao código enviado pelo autor, adequada ao tipo de leitor, e principalmente não ser 
tendenciosa doutrinariamente (113). 

SP1 

Fidelidade e imparcialidade na tradução e tanto quanto possível ao gênio do tradutor fazê-
la inteligível a públicos-alvo tão heterogêneos, como os eruditos e os quase iletrados. O 
investigador insipiente deleitar-se-á com a NVI, a BLH, já o erudito apreciará uma versão 
mais clássica como a ARA ou ARC (123). 

Deve ter uma linguagem fiel aos textos originais, levando a entender melhor o contexto. 

Que se aproxime do original, fiel, sem notas de rodapé, uma linguagem que seja clara 
para o povo (153). 

Fiel ao texto original, principalmente em relação ao conteúdo, mas com uma linguagem 
atualizada e clara, sem excluir termos já incorporados ao meio eclesiástico e teológico. 

Fiel ao original com notas para esclarecimentos, vocabulário de fácil entendimento (177). 

SP2 

O mais próximo do original, com clareza e evitando beneficiar qualquer linha doutrinária. 
Ou seja, a palavra pura sem misturas. 

 

Quadro 51        Questão 16: sobre traduções bíblicas  

 

Nos elementos sublinhados destacam-se os aspectos verificados nas 

respostas à questão 16. Pode-se verificar que, em geral, os leitores da Bíblia, 
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sobretudo, defendem a clareza do texto e a fidelidade ao original acima de tudo. O 

modo como essas duas coisas se realizam ou o modo como uma tradução é 

considerada clara e fiel ao original somente o leitor sensível é capaz de julgar, 

aceitando ou rejeitando uma versão. De certa forma, o terceiro aspecto verificado —

imparcialidade doutrinária e ideológica — está atrelado à busca pela fidelidade, à 

busca por extrair do texto-fonte uma mensagem pura e destituída de pressupostos 

doutrinários e ideológicos. Talvez essa seja uma expectativa difícil de ser 

alcançada, visto que, em cada contexto de situação (católico, protestante e 

ecumênico, por exemplo), o homem reproduz, pela linguagem, suas crenças e 

valores.  O quarto aspecto — uso de notas explicativas como recurso de facilitação 

do entendimento — tem a ver com a clareza. As notas explicativas, muito comuns 

em traduções católicas, auxiliam o leitor no sentido de que trazem esclarecimentos 

sobre o texto. Todavia, nem todos os leitores concordam com esse recurso, como 

se vê na afirmação: “Que se aproxime do original, fiel, sem notas de rodapé, uma 

linguagem que seja clara para o povo”. Muitos leitores consideram as notas 

explicativas como afirmações que direcionam o leitor a uma interpretação. 

A partir das respostas ao questionário, pode-se inferir que o receptor sensível 

de um texto sagrado busca uma tradução clara e fiel ao original, que resguarde a 

mensagem registrada no texto-fonte. Nesse sentido, as traduções literais ou 

traduções manifestas, como descreveu House (2001), são aceitas com mais 

facilidade, visto que conservam marcas estruturais do texto-fonte. São traduções 

adotadas tanto em estudos individuais como em grupo. Já versões que usam uma 

linguagem corrente são usadas como traduções alternativas, e acabam sendo 

indicadas, por exemplo, a leitores iniciantes na religião, como é o caso da NTLH.  O 

que fica bem claro nas respostas é que há uma diversidade de versões que 

interagem com um público receptor bem específico. Todas reproduzem a voz divina 

e, em variadas formas e em variados contextos, estabelecem ou tentam estabelecer 

a relação entre o divino e o humano. 
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7     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao longo desta pesquisa, pôde-se avaliar a sensibilidade na tradução bíblica 

como um fato que traduz o jogo de vozes existentes na interação. Para isso, três 

elementos na interação foram analisados: a sensibilidade, o gênero e a tradução. No 

processo interacional da linguagem, a identificação da sensibilidade em um texto 

envolve aspectos contextuais. É na interação que o leitor revela sua aceitação ou 

não aceitação de um determinado texto. Desse modo, o livro sagrado é um texto 

sensível porque o leitor nutre expectativas em relação à tradução bíblica. Espera-se 

que haja a reprodução da fala divina, e a não adequação à expectativa da 

comunidade religiosa pode suscitar objeções, fazendo que a mensagem não alcance 

seu objetivo comunicativo.  

Por isso, na observação do contexto de situação e de seus três componentes 

no universo sagrado, é possível identificar não apenas marcas identitárias de um 

público receptor como também formas linguísticas aceitas por uma determinada 

comunidade. Do ponto de vista da função ideacional, há um campo (HALLIDAY, 

1973; 1978) cujo conteúdo é religioso, sagrado, em que se observam marcas que 

são da religião como um todo (por exemplo, a tendência à literalidade, o uso da 

forma tu em relação a Deus, etc.), e também de cada um dos segmentos religiosos 

(por exemplo, o uso de léxico específico, como rezar). O conteúdo que se quer 

representar na linguagem é o do sagrado, mas também o da religião (cristianismo). 

Do ponto de vista da função interpessoal, duas relações (HALLIDAY, 1973; 1978) 

podem ser observadas: Deus—leitor; tradutor—receptor. Na primeira relação, Deus 

é visto como um ser supremo e soberano, enquanto o leitor assume uma condição 

passiva, e, na segunda, o tradutor ocupa o papel de decodificador do texto original, 

enquanto o receptor espera receber uma mensagem clara e fiel ao original. Assim, 

tenta-se atender às expectativas do leitor, produzindo uma versão em que o(s) 

tradutor(es) leve(m) em consideração o conjunto de crenças e suposições 

necessário ao entendimento da expressão linguística (DIK, 1997). Do ponto de vista 

da função textual, no modo (HALLIDAY, 1973; 1978) como o texto se constrói é que 

se torna possível avaliar como o homem organiza na diversidade de traduções suas 

crenças, ideias, costumes, etc.  
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O gênero, como um elemento ligado ao contexto de cultura, tem um papel 

essencial na interação, uma vez que é “a forma de realizar linguisticamente objetivos 

específicos em situações sociais particulares”. A Bíblia é um livro composto de 

vários gêneros (relatos, parábolas, epístolas, profecias, poesias, provérbios, 

cânticos, etc.). Todos eles estão circunscritos no contexto sagrado, e são marcados 

por essa sacralidade inerente ao discurso religioso. É geral a visão da Bíblia como 

mensagem divina, e sua função social é servir como a Palavra de Deus na 

comunidade discursiva. Ligado ao gênero em um contexto mais específico (contexto 

de situação), o registro (HALLIDAY, 1978; 1989) é marcado pela religiosidade. Cada 

religião reproduz, na linguagem, traços de sua identidade. Por esse motivo, pôde-se 

verificar a existência de uma linguagem religiosa (CRYSTAL, 1992), que se forma da 

convivência do leitor com uma determinada tradução por um longo período. Também 

se viu que, no registro religioso, há uma tendência a usar uma linguagem mais 

formal, que se distancie da linguagem corrente. Talvez seja esse um dos motivos 

por que leitores religiosos têm dificuldade de aceitar uma tradução feita com um 

registro menos formal. 

No campo da tradução, torna-se evidente como as traduções bíblicas se 

pautam pela expectativa de interação com um determinado público receptor. Embora 

haja discussões hoje que destronizam o original e valorizam a tradução como outro 

texto, há rejeição dos leitores da Bíblia em relação a esse tipo de concepção, visto 

que a expectativa de que se resgate o original é algo próprio do domínio sagrado. 

Pensar em outro texto significa pensar em outro autor, e tal postura 

descaracterizaria o principal atributo que um texto sagrado possui: a autoria divina. 

Além das posturas que defendem a dicotomia literal vs. livre, há a proposta 

funcionalista que prioriza o propósito comunicativo. Em outras palavras, a tradução 

pode ser tanto literal como livre desde que ela atenda ao propósito para o qual foi 

produzida. Assim, a diversidade de versões atende a expectativas diversas e 

exercem funções distintas em diferentes contextos, o que ficou sinalizado na análise 

das respostas ao questionário.  

Na análise dos elementos coesivos e estruturais discutidos na sequência 

argumentativa, foi possível verificar diferenças e semelhanças entre as versões 

ARA, BJ e TEB. Na ARA e na BJ, observou-se maior comprometimento com a 

literalidade e a manutenção de uma linguagem culta e erudita. Talvez sejam esses 

os motivos por que leitores protestantes e católicos demonstraram, nas respostas ao 
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questionário, identificar-se mais com as versões ARA (os protestantes) e BJ (os 

católicos). A TEB, embora tenha um compromisso com a literalidade, é uma 

tradução recente e, além disso, enfrenta uma resistência conservadora em relação 

ao ecumenismo. Muitos religiosos têm dificuldade em aceitar uma postura 

ecumênica.  

Pôde-se verificar, na sequência expositiva, como as diferentes nuanças 

observadas em diferentes formas verbais (presente simples ou perífrases, por 

exemplo) podem produzir diferentes interpretações. A existência de certa 

semelhança nas opções feitas pelas traduções destinadas a um segmento religioso 

específico também aponta para a manutenção de determinadas formas linguísticas 

que são tradicionais na realidade de cada grupo.  

Na sequência injuntiva, avaliaram-se diferentes possibilidades de 

modalização do discurso. O uso de marcas modais e injuntivas distintas produz 

diferentes efeitos de sentido no modo como se requer do leitor a realização de uma 

performance. Observou-se também que, quando Deus é o interlocutor, como em 

uma prece, a marca modal dever — embora seja uma opção comum nas versões 

quando o interlocutor é humano — não é usada em relação a Deus, o que é um 

traço do discurso religioso. Além disso, por exemplo, a presença dos verbos rezar ou 

orar em traduções destinadas a um determinado segmento religioso é uma marca 

identitária do grupo. 

A análise da sequência narrativa pôs sob consideração a diferença entre as 

traduções no que diz respeito à marcação de relevo. Há traduções que se prendem 

mais ao original, optando por estruturas em português que mantenham o mesmo 

esquema de marcação de relevo do texto-fonte (como é o caso da ARA), mas há 

versões que se distanciam da natureza do texto-fonte na estruturação do relevo. 

Marcas de oralidade também foram identificadas, principalmente na NTLH, o que na 

realidade pode ser uma tentativa de resgatar a situação de fala em que o texto foi 

produzido. 

Na sequência descritiva, por fim, discutiram-se as escolhas lexicais. 

Traduções tradicionais, mais literais, tendem a manter escolhas lexicais que vieram 

ao longo dos anos, independentemente de serem de fácil entendimento para o leitor. 

Traduções alternativas, por sua vez, podem recorrer a recursos como 

esclarecimento de termos ou ampliação, com vista a alcançar o seu público leitor. 
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Em termos de registro, traduções literais são mais formais, e traduções menos 

literais são menos formais. Parece que quanto menos formal é a tradução menos ela 

atende às expectativas do leitor religioso, sendo considerada uma tradução para 

evangelização ou para leigos. 

Na pesquisa de campo, em termos gerais, pôde-se observar um público 

receptor sensível, preocupado com a reprodução da mensagem e com a fidelidade 

ao original. Além disso, há um público em busca de clareza, que é o critério de 

tradução mais valorizado nas respostas. Em relação à tradução bíblica, não é claro o 

que cada uma dessas expectativas representa para o leitor, mas o que se sinaliza é 

que a fidelidade ao original está mais ligada à conservação de marcas do registro 

religioso (às vezes, associado a uma linguagem mais formal e erudita), e a clareza, 

em contrapartida, está mais ligada ao uso de termos que sejam mais acessíves à 

realidade do falante do português no Brasil.  

A tradução bíblica, como um modo de construção discursiva distinto, está 

ligada ao contexto de situação em que se circunscreve. Há versões para leitores 

religiosos, mas há também versões para leigos. Há versões que fazem uso de uma 

linguagem religiosa, mas há também versões que fazem uso da linguagem corrente. 

Em tudo isso, o leitor é privilegiado com uma diversidade de versões, que exercem 

funções distintas em contextos distintos. Nesse sentido, a conclusão a que se chega 

é que não há uma tradução capaz de atender a todas as expectativas, mas há 

apenas traduções que atendem a necessidades do leitor em situações específicas 

de uso, e assim promovem a interação entre divino e humano, transcendente e 

imanente, eterno e temporal.  
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Mariú M M Lopes <mariummlopes@gmail.com> 

 

Enc: [spam] Dúvida - RC, RA e NTLH 
2 mensagens  

 
denis@sbb.org.br <denis@sbb.org.br>  9 de setembro de 2010 06:33 
Responder a: traducao@sbb.org.br 
Para: mariumadureira@hotmail.com 

Estimada irmã  
 
Agradecemos o seu contato.  
 
Sua mensagem foi encaminhada ao Dr. Vilson Scholz, Consultor de Tradução da Sociedade Bíblica do 

Brasil. Abaixo, transcrevemos a resposta.  
 
Que Deus a abençoe.  
 
Fraternalmente em Cristo,  
 
Secretaria de Tradução e Publicações  
Sociedade Bíblica do Brasil  
traducao@sbb.org.br  

Cara Mariú,  

De fato, essa formulação entrou no texto de Almeida em meados do século 20, com a Almeida Revista e 

Atualizada (ARA), que foi preparada em solo brasileiro. Os revisores daquele tempo não nos deixaram uma 

explicação dessa alteração. Mas ela se justifica pelo seguinte:  

1. No grego, aparece, de fato o que parece ser um presente simples (“peca”, hamartánei). No entanto, o 

grego não tem um “presente contínuo” (“está pecando” ou “vive pecando”), fazendo com que essa “função” 

seja executada pelo presente simples. Portanto, aquela forma verbal pode ser interpretada tanto como 

presente simples (“peca”) quanto como presente contínuo (“vive pecando”).  
2. Há uma razão contextual que leva à tradução de ARA: 1João 1.9. Além disso, uma razão menor, de 

ordem pastoral: o leitor pode concluir, contrariamente ao que a Bíblia ensina em outros lugares, que um 

cristão não comete mais nenhum pecado, sendo que, ao se darem conta de que ainda pecam, muitos entram 

em desespero. [Há registros de pessoas que, supostamente, se suicidaram em função disso.]  
3. As duas razões acima levaram à alteração do texto na mais recente edição de ARC (Almeida Revista e 

Corrigida). Se você conferir uma edição bem recente (do ano passado para cá), notará que lá consta o 

mesmo que consta da ARA. Essa decisão exegética transparece também em outras traduções, como, por 

exemplo, a NVI (“não está no pecado”), e ESV (English Standard Version): “No one who abides in him 

keeps on sinning”.  
 

Espero que isto ajude. 

 

Fraternalmente, 

 

Dr. Vilson Scholz - Consultor de Traduções da SBB  
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De:  Mariú Madureira <mariumadureira@hotmail.com>  

Para:  <traducao@sbb.org.br>  

Data:  08/09/2010 15:12  

Assunto:  [spam] Dúvida - RC, RA e NTLH 

 

 
 
 
 
À Comissão de tradução. 
Prezado senhor(a), sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie. Meu projeto de pesquisa é avaliar a receptividade da tradução bíblica no 
domínio religioso. Tenho analisado alguns textos, e um deles intrigou-me. Refere-se às opções 
adotadas na tradução do verbo "pecar" no texto de 1Jo 3.6. 
Segue o texto bíblico nas três versões publicadas pela SBB (RA, RC, NTLH): 
 3.6   Todo aquele que permanece nele não vive pecando; todo aquele que vive pecando não 
o viu, nem o conheceu. 
 3.6   Qualquer que permanece nele não peca; qualquer que peca não o viu nem o conheceu. 
 3.6   Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém quem continua 
pecando nunca o viu e nunca o conheceu. 
Observei que, tanto na RA como na NTLH, os tradutores optaram por usar a perífrase, salientando 
o aspecto contínuo do ato de pecar, o que não se verifica na RC. Qual seria a finalidade de optar 
pela perífrase (não vive pecando, continua pecando) em vez de usar o tempo presente em 
português (não peca)? Não optar pelo tempo presente (não peca) seria uma tentativa de evitar 
uma interpretação errada do texto? Pergunto isso, porque versões católicas mantêm o tempo 
presente, o que não ocorre em traduções protestantes mais recentes.  
Aguardo o retorno e, desde já, agradeço a atenção. 
Atenciosamente. 
Mariú M. M. Lopes  

 
 

denis@sbb.org.br <denis@sbb.org.br>  10 de setembro de 2010 06:43 
Responder a: traducao@sbb.org.br 
Para: Mariú Madureira <mariumadureira@hotmail.com> 

Estimada Mariú 
 

Agradecemos o seu novo contato. Sinta-se à vontade para usar essa resposta em sua pesquisa 
 

Que Deus a abençoe ricamente.  
 

Em Cristo,  
 

Secretaria de Tradução e Publicações  
Sociedade Bíblica do Brasil  
traducao@sbb.org.br  
 
 
 

De:  Mariú Madureira <mariumadureira@hotmail.com>  

Para:  <traducao@sbb.org.br>  

Data:  09/09/2010 10:02  

Assunto:  [spam] RE: Enc: [spam] Dúvida - RC, RA e NTLH 
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Caros Denis e Dr. Vilson Scholz, agradeço imensamente a disposição em responder à minha 
questão. Gostaria de saber se posso citar essa resposta em minha pesquisa.  
Aguardo retorno. 
Mariú 

 
To: mariumadureira@hotmail.com 
Subject: Enc: [spam] Dúvida - RC, RA e NTLH 
From: denis@sbb.org.br 
Date: Thu, 9 Sep 2010 06:33:44 -0300 
 

Estimada irmã  
 

Agradecemos o seu contato.  
 

Sua mensagem foi encaminhada ao Dr. Vilson Scholz, Consultor de Tradução da Sociedade Bíblica do 

Brasil. Abaixo, transcrevemos a resposta.  
 

Que Deus a abençoe.  
 

Fraternalmente em Cristo,  
 

Secretaria de Tradução e Publicações  
Sociedade Bíblica do Brasil  
traducao@sbb.org.br  
Cara Mariú,  
De fato, essa formulação entrou no texto de Almeida em meados do século 20, com a Almeida Revista e 

Atualizada (ARA), que foi preparada em solo brasileiro. Os revisores daquele tempo não nos deixaram uma 

explicação dessa alteração. Mas ela se justifica pelo seguinte:  
1. No grego, aparece, de fato o que parece ser um presente simples (“peca”, hamartánei). No entanto, o 

grego não tem um “presente contínuo” (“está pecando” ou “vive pecando”), fazendo com que essa “função” 

seja executada pelo presente simples. Portanto, aquela forma verbal pode ser interpretada tanto como 

presente simples (“peca”) quanto como presente contínuo (“vive pecando”).  
2. Há uma razão contextual que leva à tradução de ARA: 1João 1.9. Além disso, uma razão menor, de 

ordem pastoral: o leitor pode concluir, contrariamente ao que a Bíblia ensina em outros lugares, que um 

cristão não comete mais nenhum pecado, sendo que, ao se darem conta de que ainda pecam, muitos entram 

em desespero. [Há registros de pessoas que, supostamente, se suicidaram em função disso.]  
3. As duas razões acima levaram à alteração do texto na mais recente edição de ARC (Almeida Revista e 

Corrigida). Se você conferir uma edição bem recente (do ano passado para cá), notará que lá consta o 

mesmo que consta da ARA. Essa decisão exegética transparece também em outras traduções, como, por 

exemplo, a NVI (“não está no pecado”), e ESV (English Standard Version): “No one who abides in him 

keeps on sinning”.  
 

Espero que isto ajude. 

 

Fraternalmente, 

 

Dr. Vilson Scholz - Consultor de Traduções da SBB  

De:  Mariú Madureira <mariumadureira@hotmail.com>  
Para:  <traducao@sbb.org.br>  
Data:  08/09/2010 15:12  
Assunto:  [spam] Dúvida - RC, RA e NTLH 

 



 245 

 
 
 
 
À Comissão de tradução. 
Prezado senhor(a), sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie. Meu projeto de pesquisa é avaliar a receptividade da tradução bíblica no 
domínio religioso. Tenho analisado alguns textos, e um deles intrigou-me. Refere-se às opções 
adotadas na tradução do verbo "pecar" no texto de 1Jo 3.6. 
Segue o texto bíblico nas três versões publicadas pela SBB (RA, RC, NTLH): 
3.6   Todo aquele que permanece nele não vive pecando; todo aquele que vive pecando não 
o viu, nem o conheceu. 
3.6   Qualquer que permanece nele não peca; qualquer que peca não o viu nem o conheceu. 
3.6   Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém quem continua 
pecando nunca o viu e nunca o conheceu. 
Observei que, tanto na RA como na NTLH, os tradutores optaram por usar a perífrase, salientando 
o aspecto contínuo do ato de pecar, o que não se verifica na RC. Qual seria a finalidade de optar 
pela perífrase (não vive pecando, continua pecando) em vez de usar o tempo presente em 
português (não peca)? Não optar pelo tempo presente (não peca) seria uma tentativa de evitar 
uma interpretação errada do texto? Pergunto isso, porque versões católicas mantêm o tempo 
presente, o que não ocorre em traduções protestantes mais recentes.  
Aguardo o retorno e, desde já, agradeço a atenção. 
Atenciosamente. 
Mariú M. M. Lopes  
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Nº 
Questionário 

 
Resposta – Questão 9: David Crystal afirma que “o tipo de linguagem que uma 
comunidade discursiva usa para a expressão de suas crenças religiosas em 
ocasiões públicas é, frequentemente, uma das variedades mais distintivas que 
ela possui”. O autor ainda reconhece a presença de uma consciência linguística 
na comunidade: “[...] as versões mais antigas são de suma importância 
linguística na comunidade de fala como um todo, tendo tido mais tempo para 
tornar-se parte de sua ‘consciência linguística’”. Você concorda com Crystal no 
sentido de que o contexto religioso conserva vocabulário e estruturas próprias 
de seu domínio? Justifique sua resposta. 
 

SEMINÁRIO CATÓLICO 1 (SC1) 

1 

Sim, pois é o contexto no qual falamos quem nos ajuda a retransmitir a 
mensagem estruturando e delimitando nossa consciência linguística porém, 
acredito que já está na hora de mudarmos ou até mesmo adaptarmos o 
discurso. 

2 

Sim, porque o texto bíblico não caiu do céu. Deus não ligou por telefone ao 
homem para que ele possa descrever sua mensagem. Mas é um processo 
onde o homem sob a inspiração do Espírito, mas suas realidades concretas de 
cultura, raça e caminhada histórica, entende o papel de Deus na história. Daí 
surgiu o texto bíblico. 

3 Sim. Conserva, incorpora, substitui e também está apta a adquirir novos 
vocabulários — ainda que com um bom tempo. 

4 Cada ciência tem sua linguagem, faz parte da mística. Eu acredito que é a 
mística que dá vida. 

5 

Sim. Determinadas religiões conservam imagens próprias porque dizem 
respeito somente aquela doutrina ou ensinamento. Se houvesse uma 
linguagem universalizada, haveria também uma mesma fé, uma mesma 
verdade, tirando o aspecto singular de cada uma. 

6 Sim. A linguagem deve ser também adequada à vida da comunidade. 

7 

Sim, faz sentido usar uma linguagem direcionando à área de discurso. Por 
exemplo um economista usa linguagem de mercado, números, economia, 
assim cada área tem de se apropriar de sua própria linguagem, mas sempre 
estar aberta a outra forma de linguagem. 

8 

Toda forma de linguagem cria certo tipo de identidade. Atualmente as igrejas 
empregam uma linguagem para cada comunidade, porém acredito que a 
forma como deve ser orientado realmente o povo tem que ser bem clara sem 
procurar benefícios pessoais e sim pensando num melhor benefício da 
comunidade. 

9 Em branco. 

10 Em branco. 

11 
Sim, porém alguns textos ou vocabulários são usados com intensidade para 
enfatizar uma “certa” mensagem ou capacidade de melhor compreensão do 
texto-mensagem. 

12 Em branco. 

13 Sim, acredito que sempre usaremos um vocabulário próprio e estrutura de 
caráter religioso, é como a base fundamental e religiosa. 
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14 

Sim, porque muitas passagens bíblicas, principalmente aquelas que 
expressam a religiosidade, colocam um vocabulário muitas vezes sistemático, 
complexos demais para a compreensão. Assim os mais pobres não 
conseguem atualizar a Bíblia em suas vidas. 

15 Sim concordo, pois muitas vezes falamos para um público, mas a linguagem 
que usamos seria somente para pessoas que cursaram a teologia. 

16 
Sim, pois a comunidade de fé à luz da palavra vai ao longo da caminhada 
assimilando os termos que aparecem e ao mesmo tempo já os ressignifica 
para o presente. 

17 Em branco. 

18 Em branco. 

19 Em branco. 

20 Em branco. 

21 
Sim. Infelizmente por mais que as pessoas estudem (pastores, padres, 
religiosos) tem-se uma dificuldade muito grande de mudar a linguagem e o 
discurso, que cada dia fala menos para o nosso povo, sobretudo os jovens. 

22 Sim. Esse posicionamento é mantido no sentido de uniformizar o discurso. 
Surge, portanto, o grande dilema e a liberdade onde fica? 

23 Sim. Cada comunidade possui uma linguagem própria levando em 
consideração o seu vocabulário. 

24 

Sim. Porque dentro deste contexto os membros adquirem um modo de se 
comunicar que se torna familiar. A linguagem da comunidade não é 
necessariamente compreendida por todos, mas que seja para os seus 
membros. Assim se percebe que a própria identidade da comunidade religiosa 
passa pela linguagem. 

25 Eu concordo com o autor, pois quando você analisa os textos antigos percebe-
se essa questão. 

26 Sim. O contexto religioso tem sua linguagem própria e direcionado a um 
público específico. Por isso deve ser respeitada a sua tradução. 

27 
Há necessidade de não descaracterizar o contexto linguístico até mesmo o 
seu vocabulário, concordo com o autor a partir do ponto de vista de que a 
linguística seja para alcançar a todos sem distinção. 

28 

Sim! Pode-se muito bem lutar para se chegar ao máximo possível da tradução 
original primária a fim de entender melhor o contexto e a mensagem da época 
e para garantir um melhor dado de interpretação para os dias de hoje. Sem se 
afastar tanto do texto original, transferi-lo para o hoje. 

29 Sim, pois a manutenção e utilização linguística nos cultos presentifica, por 
meio de tais termos, a realidade contida na estrutura do vocabulário religioso. 

30 Sim. E isto pode ser válido também para expressão de outras comunidades 
linguísticas. Como diria Crátilo e Witgnstein nenhuma linguagem é neutra. 

31 Sim. Nem sempre nossas interpretações são condizentes com a mentalidade 
do povo antigo quem a compôs. 

32 Sim, estou de acordo, porém vale salientar que só uma preocupação em uma 
inculturação com o discurso. 
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33 
Sim, concordo porque o texto-fonte deve ser lido a partir de um estudo 
rigoroso hermenêutico e contextualizado, para logo ser interpretado e 
adequado seu conteúdo a linguagem e contexto atual. 

34 Acredito que a maioria sim, pois usam como instrumento de legitimação por 
lidar com o imaginário popular. 

35 Em branco. 

36 
Sim. O contexto religioso preserva o vocabulário e estruturas. É exatamente 
nessa atitude de conservação, identidade e transmissão que a comunidade 
ganha sua força identificatória, isto é, isso a identifica linguisticamente. 

37 

A cultura e a sociedade na atualidade usam termos e palavras usadas ou 
empregadas há muito tempo. Só que às vezes o significado das palavras 
evolui de acordo com o passar do tempo. Além disso, na atualidade existem 
palavras que não podem ser jogadas fora por seu emprego e contexto na vida 
cotidiana. Porém a língua é um instrumento vivo que evolui todos os dias. 

38 Sim, pois nem todos os membros de certas comunidades estão preparadas ou 
instruídas para entender certas palavras do nível de cultura. 

39 
Sim. Porque a linguagem é uma convenção linguística dentro de uma 
comunidade, pois a linguagem e os idiomas formam as características da 
cultura que é a identidade de cada povo. 

40 
Sim. Todo contexto traz consigo, linguagem e estrutura própria. A tradução e 
fiel interpretação pode e deve conter uma linguagem mais intendível, contanto 
que consiga explicar de forma coerente o contexto da qual ela foi extraída. 

41 
Sim, está correto. O contexto religioso é marcado pela tradição de fé e prática 
ritual. Os conceitos mais utilizados na prática religiosa de tal comunidade se 
fixam mais nas suas formas de expressão linguística. 

42 
Concordo, pois a realidade de cada comunidade fará uma análise e 
compreensão diferente da mensagem bíblica. A partir disso, a mensagem 
bíblica apresenta métodos e linguagem diferentes de acordo com a realidade. 

43 
Sim, muitas vezes, repetem-se palavras ou expressões que o próprio locutor 
desconhece, assim como a comunidade. Isso será um desconforto pra quem 
está tentando entender o significado da mensagem.   

44 
Sim, o contexto religioso apresenta o nível de conhecimento da comunidade, 
sendo que, uma boa tradução bíblica ajudaria o fiel a ser cristão autêntico e 
não manipulável pelo líder religioso. 

45 
Sim. Muitas vezes a linguagem identifica a cultura, da identidade e assim, é 
mais fácil de entendê-la, de distingui-la para depois compreendê-la. Tudo isso, 
muitas das vezes determinado pelo contexto.  

46 Sim. Porque de acordo com o contexto a palavra ou o vocabulário pode ter o 
sentido próprio para iluminar o presente. 

47 Sim, pois a religião daz uso de mitos e símbolos para expressar sua 
mensagem.  

48 
Sim. Existem palavras que só utilizamos no meio religioso, onde 
compreendemos o sentido. Se passamos a usá-la no dia a dia, dificilmente, os 
leigos iriam entender. 

49 Em branco. 

50 Sim, porque o texto sem o contexto perde o seu sentido. 
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SEMINÁRIO CATÓLICO 2 (SC2) 

51 Sim. Como produto notável da cultura, a linguagem expressa e conserva 
determinado conjunto de valores e mentalidades. 

52 Sim. A bíblia deve ser traduzida tal como está no original, porém, posto entre 
parênteses ou colchetes a palavra próxima no português. 

53 Em branco. 

54 Não tenho informações mais aprofundadas sobre a teoria linguística deste 
autor. 

55 Em branco. 

56 Sim. Assim é também na literatura, como compreender uma poesia se não 
estou inserido ou penetrado no universo do poeta. 

57 
Acredito que sim. Um determinado termo pode ser substituído por um outro, 
desde que este outro transmita o mesmo significado para aqueles que fazem 
uso daquela língua. 

58 

Concordo, pois a preservação do vocábulo original é que melhor indica o 
sentido que o autor quer colocar. Também é por esta preservação que se 
compreende o fato histórico, teológico, ideológico daquela época e povo. Esta 
expressão é a que melhor identifica este determinado povo. O importante é a 
sua preservação. 

59 
Sim, pois cada vocábulo deve estar inserido e em concordância com sua 
própria conjuntura, caso contrário, pode ocorrer o risco de cair em 
anacronismos de interpretação bíblica. 

60 

Sim. Cada comunidade possui suas particularidades que são constituídas a 
partir de sua história (formação)  e dos valores que agrega como suporte de 
estabilidade. De modo igual ocorre com o contexto religioso da mesma 
comunidade. 

61 Em branco. 

62 
Concordo quando se usa de tais termos no meio religioso. No entanto quando 
se fala para pessoas de “fora” é preciso adequar-se a realidade para que haja 
compreensão por parte de quem recebe a mensagem. 

63 

Sim. O consciente coletivo de um povo, seus costumes e mentalidades, estão 
fundamentados em grande escala na linguagem religiosa e transcende de 
seus indivíduos, isto porque a religião expressa os valores da moralidade e da 
vida de um grupo. 

64 Sim. Entretanto, entendo que a proporção que o tempo passa, há necessidade 
de adequar o vocabulário em novas realidades sociais, culturais, etc. 

65 

Sim. Isso porém, não significa que o texto deva ser traduzido e interpretado 
em função unicamente desse vocabulário e estrutura própria  de cada 
comunidade; o critério último é sempre o sentido do texto em seu contexto 
original. 

66 
Sim. Penso que cada comunidade cristã deve atualizar o texto bíblico ao 
vocabulário que permita uma maior compreensão daquilo que foi lido ou 
transmitido. 

67 Sim, pois tudo o que temos vem de uma tradição, onde foi se formulando uma 
linguagem própria. 
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68 
Sim, alguns termos usados por determinada crença deve ser mantido, pois 
expressa justamente uma tradição, ou mesmo a identidade dessa crença. 

69 
Sim, pois em muitos casos quando se usa determinados termos fora das 
comunidades religiosas (outro contexto) eles perdem significado, não são 
entendidos ou interpretados de maneira diversa. 

70 
Sim. Embora a “linguagem” comunicação seja dinâmica, existe algo próprio, 
porém é necessário, respeitando ao máximo aproximar a linguagem torná-la 
acessível. 

71 Sim. O contexto no qual o texto é escrito é fundamental. É a partir dele que 
compreendemos seu sentido: teológico, religioso, político e social. 

72 
Sim, pois de nada adiantaria a uma comunidade encantar-se com a beleza ou 
mesmo a beleza linguística se não compreender o conteúdo e conceito das 
palavras. 

73 
Sim, alterar o sentido e procurando ser fiel a mensagem do texto pode e deve-
se levar em consideração a linguagem, mas sem levar em conta qualquer 
ideologia. 

74 Deve conservar para uma boa interpretação pessoal e melhorar a 
evangelização. 

75 

Sim, é peculiar ao ambiente religioso determinado vocabulário e estrutura. E 
somente nele têm sentido. Para uma interpretação que seja séria, há de se 
respeitar a ambos (vocabulário e estrutura) sem os quais a mensagem 
perderia seu sentido. 

76 

Com certeza! As várias religiões ou denominações têm um objetivo a ser 
alcançado, e para tal utiliza-se de termos linguísticos que a caracterize, seja 
pelas necessidades espirituais ou reais que o fiel está buscando. Assim a 
linguagem é fundamental para transmitir a palavra e a doutrina de fé e moral 
de uma igreja – denominação. 

77 Sim. Não precisa ser no âmbito religioso. Cada tribo, cada comunidade, grupo 
social que você participa ou está integrado tem códigos próprios. 

78 Sim. Todo povo tem uma determinada crença e usa uma linguagem própria de 
seu grupo. 

79 

Sim. Pois o vocabulário e as estruturas próprias do domínio de uma 
determinada comunidade são fundamentais para a fundamentação de seus 
dogmas e postulados religiosos. A alteração destes termos poderia deturpar 
ou não transmitir com exatidão a crença da comunidade. 

80 Sim, mas é preciso esclarecer o depender do público de ouvintes. 

81 Em partes sim, pois se deve levar em conta a cultura local. 

82 Acredito isso favorece para um bom conhecimento e aprofundamento. 

83 
Sim, faz parte da tradição de cada religião o que se faz necessário é que as 
pessoas busquem um aprofundamento dentro da própria religião sobre o que 
está sendo passado. 

84 Sim, pois as palavras interiorizam, e são assimiladas. Difíceis de desfazerem. 

85 

Sim, podemos perceber palavras, doutrinas que fora da linguagem bíblica 
teológica seriam incompreensíveis ou não entendidos em seu primeiro 
significado. Um exemplo disso é impossível aplicar o termo graça no campo da 
sociologia ou economia. Ela pode ser compreendida, mas estará longe de seu 
campo. 
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86 
Em branco. 

87 Sim, a linguagem deve ser respeitada, não contendo a linguagem nos dando 
também a cultura do povo. 

88 
Sim, cada tradução bíblica quer trazer a ideologia de sua igreja. Tentar 
convencer pela manipulação da palavra de Deus, por isso há várias versões 
bíblicas até bíblia ecológica. 

89 Em branco. 

90 
Sim, porque o contexto religioso é que vai formar uma mentalidade e uma 
série de conceitos que ditarão como deverão ser as normas estruturais, 
vocabulário, etc. 

91 Sim, porque é importante a linguagem estar em sintonia com o contexto. 

92 Sim, sobretudo pelo fato de estarem em contato diário e por prezarem por 
ocasiões que dão a eles mais condições de realizarem as experiências de fé. 

93 Sim, muitas traduções procuram atingir uma geral compreensão. 

94 
Sim, pois ainda hoje se fala de pastor, rebanho, como explicar isso por 
exemplo para crianças que vivem na metrópole e nunca viram um rebanho de 
ovelhas. 

95 Sim. A comunidade linguística deve estabelecer uma coerência única 
considerando a sua ação (falar) e a sua experiência religiosa (teologia). 

96 Sim. Porque o texto foi elaborado por um determinado grupo, com domínio 
linguístico próprio levando em consideração sua cultura e seus costumes. 

97 
Com certeza o contexto religioso tem um vocabulário próprio tenta conquistar 
por meio das ciências linguísticas novos elementos que possam enriquecer 
seu conteúdo mais sempre fiel ao depósito recebido da tradição. 

98 A comunidade religiosa e seu contexto possuem uma linguagem que precisa 
ser conhecida e respeitada. 

99 Em branco. 

100 Em branco. 

 
 
 
 

SEMINÁRIO PROTESTANTE 1 (SP1) 

101 Em branco. 

102 Sim, porque o vocabulário é transmitido de geração em geração sem ter 
muitas mudanças. 

103 Em branco. 

104 Em branco. 
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105 

Sim e não! Sim porque as pessoas que já há mais tempo fazem parte de 
determinado grupo religioso “acostumaram-se” com determinadas traduções, 
tornando assim difícil sua aceitação por outra versão. Não, porque os jovens 
ou ainda os recém-conversos tendem a buscar uma linguagem mais familiar e 
adaptada ao contexto de sua origem. 

106 Em branco. 

107 Concordo com Crystal, portanto nos cabe compreender a necessidade de 
adequação da linguagem ao público ou comunidade ouvinte. 

108 Em branco. 

109 Sim, Por que cada palavra identifica o seu real significado. 

110 Sim. Concordo! Já que ouço muitas vezes diferença. 

111 Sim, concordo. Isso ocorre muito nos dias atuais, já que isso é que, muitas 
vezes, diferencia o contexto religioso. 

112 Sim, pois as versões antigas é que possibilitam que as novas versões sejam 
viáveis. 

113 
Sim, mas de fato nem todos compreendem o que determinadas palavras ou 
orações; frases significam e por isso criou-se uma espécie de dialeto próprio, 
muitas vezes inadequado. 

114 
Sim, pois quanto mais antigo o vocabulário mais forte ele é principalmente em 
palavras, que representam uma ideologia, com certeza essa linguagem será 
forte e conhecida somente aos membros daquela comunidade. 

115 A religião é fenomenológica, portanto, a linguística certamente se servirá de 
uma consciência de uma comunidade, e, o formato será consequência. 

116 

Sim. Pois como o ato religioso é um ato vivido em comunidade é natural que 
essa comunidade crie vocabulários e consciências linguísticas entre elas 
alterações semânticas para substantivar suas interpretações e ideias 
teológicas. 

117 Sim. Porque o que está em foco não é simplesmente a informação por si só, 
mas o entendimento do ouvinte, leitor. 

118 
Sim. Concordo, pois se tratando de um texto antigo ele usa “palavras” e 
“expressões” de época e desta forma torna-se próprio dele mesmo, uma 
característica própria. 

119 Sim. Uma vez que faz parte da cultura daquele povo. Por isso passa a ser 
relevante. 

120 Sim. Concordo com ele, acredito que haja uma cultura religiosa que conserve 
tais vocabulários e expressões. 

121 Sim. A linguagem e comunicação religiosa têm suas peculiaridades, pouco 
familiares aos não iniciados no assunto. 

122 
Sim. Um vocabulário é criado por “respeito” ao sagrado. Uma vez 
estabelecido, é fator de identidade e coesão do grupo. A partir daí, 
comunidade e vocabulário se fortalecem mutuamente. 
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123 

Em geral, recomenda-se a familiarização com uma versão mais antiga que 
busque a “equivalência formal como, por exemplo, a ACR e a ARA. As 
versões mais atualizadas como a NVI dão-nos a impressão de que o texto 
ficou meio “vazio” parece faltar alguma coisa. São, contudo muito úteis para 
esclarecer a compreensão do contexto. Exemplo dessa são a própria NVI, a 
BLH e a parafraseada bíblia viva. 

124 Sim. A compreensão se dá com mais clareza pois a linguagem utilizada já é 
habitual e isto leva justamente a um vocabulário próprio específico. 

125 
Concordo. Não podemos interferir com a linguagem fora da compreensão de 
um povo. Acredito que o tradutor deve ter conhecimento específico tanto do 
original para melhor adequar a tradução e o contexto da época de tradução. 

126 
Sim. É comum observarmos expressões de crenças religiosas por meio do tipo 
de linguagem que a diferença. No entanto, acredito que a linguagem também 
não deve ficar afastada do dia a dia. 

127 Sim. Concordo, pois a linguística é muito importante para a tradução. 

128 
Sim. Isto é um fato de fácil observação no meio protestante. Podemos até 
reconhecer que pessoas alheias a este contexto podem não compreender 
algumas falas comuns aos costumes protestantes. 

129 Não, pois tenho pouco contexto para argumentar. 

130 Sim. As versões antigas são importantes, entretanto, não podemos focar 
somente no antigo. 

131 Em branco. 

132 Sim, pois a linguagem que uma comunidade discursiva em uma interpretação 
deve alcançar suas crenças sem disfunção. 

133 Sim, é comum certos termos religiosos tornarem-se usual entre os que 
praticam a religião. 

134 Sim. Crystal tem razão ao afirmar o que afirmam, pois cada denominação 
preserva o seu linguajar mesmo quando se tornam batidos. 

135 Sim, por causa da tradição. 

136 

Concordo, palavras como “amém” ou “aleluia” foram incorporadas a 
vocabulário de instituições cristãs, e pelo tempo que já estão sendo usadas, 
hoje fica muito difícil conseguir substituí-las, pois faz parte de sua consciência 
linguística. 

137 Concordo, pois a repetição na comunidade acaba tornando-se cultura. 

138 Sim, já que é pouco natural que ocorra com o aprofundamento ou 
especialização de um tema ou assunto, por um grupo específico. 

139 Depende muito do público a ser tratado neste ponto estou de acordo. 

140 Não concordo, pois, o contexto religioso é influenciado pelo contexto social no 
tempo histórico e ganha sentido novo conforme a época. 

141 
Sim. Com esse entendimento temos melhor condição de conhecer a realidade 
dessas comunidades e o que de fato é relevante nos dados atuais e o que não 
for, fica mais claro nas questões hermenêuticas. 
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142 
 Em branco. 

143 Em branco. 

144 Concordo pois é o que vemos na prática. Todas as comunidades religiosas 
carregam em si um código característico da sua religião. 

145 Em branco. 

146 Sim. Embora acredito que devemos ter uma linguagem atual para a 
compreensão do receptor, não devemos abrir mão das linguagens tradicionais. 

147 Sim. 

148 Não acredito que as novas versões que surgem contribui para melhor 
compreender o texto. 

149 Sim. O contexto na minha opinião influencia principalmente quando 
relacionado com as tradições. 

150 
Sim. Isto torna-se bem evidente quando temos pessoas de classes sociais 
menos favorecidas e de pouca cultura repetindo termos clássicos que não 
condizem com sua condição cultural e social. 

 
 
 
 

SEMINÁRIO PROTESTANTE 2 (SP2) 

151 Sim. Porque quanto mais próximo do original se considera mais fiel. 

152 
Acredito que historicamente as versões mais antigas definem padrões em uma 
determinada época ao passo que as novas versões estão desmitificando o 
padrão das crenças religiosas linguísticas. 

153 
Sim. Porque muitas línguas com o passar do tempo não perdendo o seu 
significado original e sendo substituídas por palavras novas que já não tem o 
mesmo sentido. 

154 

Sim. Todo grupo religioso ou não religioso conserva sua linguagem técnica e 
comum. Impossível se ter religião sem uma linguagem religiosa, assim como 
não se tem filosofia sem linguagem filosófica. Com certeza se introduziria uma 
nova linguagem dentro de um grupo com expressões próprias causaria 
estranhamento. 

155 
Creio que os textos bíblicos devem ser traduzidos ou com uma linguagem 
simples e clara para todos entendam pois existem contextos bíblicos que são 
realmente complicados para compreender. 

156 Sim, temendo usar uma linguagem mais coloquial e fugir da intenção do autor. 

157 Em branco. 

158 
Sim. Porque na comunidade o uso de tal linguagem fica com uma marca 
registrada, por exemplo, os jargões evangélicos ou as palavras usadas pelos 
crentes como misericórdia, graça, glória, aleluia. 

159 Sim. Tentam explicar o contexto atual, que o texto que nos transmitir a 
situação que encontram-se. 
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160 
Sim. Porque existem linguagens que a comunidade usa como costume para 
se identificar como cristão que uma pessoa que não é cristão não 
compreenderia esta linguagem. 

161 Sim. Porque influencia no vocabulário do cotidiano. 

162 Conservam estruturas e vocabulários próprias, pois, falam de uma verdade 
tida como absoluta. 

163 Sim, pois as pessoas passam a usar os termos no seu dia-a-dia. 

164 
Sim. Vimos em nossa comunidade um contexto geral do uso do vocabulário 
“evangeliquês” que traz algumas frases, palavras e expressões que permeiam 
os crentes. Estas estruturas religiosas está intrínseca nos textos bíblicos. 

165 Sim. Alguns termos bíblicos já são praticamente impossíveis de sair do 
contexto. 

166 Sim na medida em que os termos mais difíceis e eruditos são bem explicados 
a tendência é elevar o nível cultural do leitor/comunidade. 

167 
Sim, porém quero esclarecer que na minha opinião as versões antigas 
oferecem base para uma versão mais atualizada na constituição do texto, com 
maior clareza de entendimento geral.  

168 Em branco. 

169 Sim, pois quanto mais nos distanciamos dos originais, perdemos a ideia dos 
costumes tradicionais que são importantes para o entendimento da palavra. 

170 Acredito que as partes seja necessário a conservação das mesmas em 
relação ao cuidado do contexto histórico e religioso. 

171 

Sim, eu concordo com o David Cristal, pois o texto considerado sagrado 
conserva estruturas e termos que são próprios os quais inclusive tornam-se 
integrantes e frequentes nas comunidades religiosas e que tem integrado as 
Escrituras. 

172 Concordo, pois devido ao tipo de linguagem e comunidade pelo qual é lido as 
Escrituras adota-se de maneiras diferentes e variantes. 

173 

Sim. uma vez que a comunidade está habituada em ter um dialeto entre eles e 
comum perceber dificuldade de aceitação a outros termos isso resultará em 
comunidades que falaram sempre o mesmo vocabulário e não 
necessariamente que tinham aprofundamento no sentido real do vocabulário; 
apenas porque aprenderam dessa forma. 

174 Sim, pois em qualquer cidade pós o contexto religioso abandona as 
expressões e características doutrinárias e linguísticas são sempre a mesma. 

175 Concordo. 

176 Sim, creio que se conserva de acordo com a sua doutrina. 

177 Sim, em todo grupo religioso a vocabulário próprio. 

178 Sim, o contexto conserva palavras próprias de seu domínio do professar a sua 
fé indivíduos de certas comunidades usam linguagem de textos mais antigos. 

179 Em branco. 
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180 

Sim, mas acredito também que é de extrema importância estar disponíveis a 
todos, vários textos (bíblia) traduzidos de forma séria, para que desta maneira 
o leitor possa compará-la e chegar a um entendimento maior da redação a 
uma determinada passagem bíblica. 

181 

Sim, acredito que se uma comunidade acostuma a usar uma linguagem 
própria para exemplificar atos e crenças que muitas vozes pessoas que não 
fazem parte deste rol não conseguiram compreender a mensagem 
comunicada por esta comunidade. 

182 

Sim. Devido conservar o vocabulário, começam a dominar e entender mais a 
linguagem usada e a comunidade acaba se adaptando. Podemos ver isto em 
igrejas mais tradicionais onde mesmo a pessoa que tem menos estudo acaba 
entendendo o que o pastor quer dizer. 

183 Eu creio que a afirmativa é correta, pois o texto trata a cultura do seu povo, 
assim como as suas formas de expressão linguística. 

184 
Com certeza, as traduções carregam a teologia dos seus tradutores, por 
exemplo, Romanos 12.1 da BJ=U peço que vocês ofereçam vossas hóstias o 
que ARA é traduzida como corpo... Assim por diante. 

185 Sim. A narrativa bíblica veterotestamentária conserva esta consciência 
linguística e costumes religiosos de uma comunidade. 

186 
Concordo, pois o vocabulário bíblico, mesmo sendo numa tradução mais atual 
como a NVI ou a linguagem de hoje, conservam palavras, ou mesmos, 
vocábulos, referente ao tempo passado. 

187 
O conceito dessa afirmação é coerente no que diz respeito à adaptação e 
particularidade da linguística, logo as versões mais antigas, nos dias de hoje, 
estão a parte da compreensão e fala, já que não fazem parte do contexto. 

188 
Sim, conforme vai se familiarizando com a linguagem e textos bíblicos a 
pessoa tende a manter isto para ela, assim como o uso de seu vocabulário é 
mudado. 

189 Em branco. 

190 

Concordo. O uso social da linguagem cristaliza uma maneira própria para cada 
grupo social, por isso, é inevitável o conflito quando alguém de fora do grupo 
se utiliza de uma linguagem que não a do grupo. No caso do texto escrito 
acontece a mesma coisa. 

191 Sim. 

192 Sim, mas sem abrir mão da doutrina, preceitos e real significado. 

193 

Sim, terminamos criando um “evangeliquês”, às vezes desprovido de seu 
sentido “original”. Isto é um dos principais problemas da repetição sem 
reflexão; o que deveria ser uma verdade, usual em nossa vida cotidiana, torna-
se clichê, sem aplicação real para nós, ocupando apenas nosso discurso e 
não nossa prática. 

194 Sim, porque a língua é móvel e daí evolui e o texto prende um pouco esse 
crescimento. 

195 Sim, porque existe palavras (termos) que são utilizados geralmente para 
expressar algo que está relacionado com o contexto religioso. 

196 Em branco. 

197 Concordo, porque muito do vocabulário evangélico que temos hoje vem de 
traduções antigas da bíblia. 
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198 Sim. 

199 
Sim, concordo. Creio que isso acontece porque o texto é sacralizado pelo 
povo e, segundo o senso comum, o que é sagrado deve ser escrito com 
palavras difíceis e não pode ser modificado (ter sua linguagem modificada). 

200 

Sim. A meu ver todas as versões são úteis. Cada uma para o seu público alvo. 
Certamente, no contexto religioso são conservados vocabulários e estruturas 
próprias de seu domínio e sempre que alguma versão há de cara uma 
rejeição. 
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Nº 
Questionário 

 
Resposta – Questão 16: Para você, como deve ser uma tradução bíblica? 
 

SEMINÁRIO CATÓLICO 1 (SC1) 

1 

Uma tradução bíblica deve, para mim, retransmitir o texto original, considerando 
o receptor em seus aspectos e condutas política, social, econômica e espiritual. 
Ou seja, deve tomar em conta também a cultura como meio em que Deus se 
revela aos indivíduos adotando-os de liberdade para transformarem a si 
mesmos. 

2 

Uma tradução bíblica, hoje, deve ser feita, considerando o texto original, mas de 
uma maneira atualizada. Isto é, tentar a partir desta tradução levar o leitor a 
entender melhor a mensagem bíblica, usando uma linguagem acessível para 
uma boa hermenêutica. 

3 

Visto que os textos originais podem não existir, mas apenas cópias antigas 
entre as quais podem conter diversidade ideológica – a tradução bíblica deve 
levar em consideração as ciências modernas que trabalham em relação ao 
texto, ao lugar e aos personagens. 

4 Traduzir com sinceridade sem preconceito. 

5 

Primeiramente FIEL ao texto original. No caso de não existir o original, fiel aos 
mais antigos. A tradução não deve ser tendenciosa e não deveria conter títulos; 
apenas o texto sagrado. Diante de algumas controvérsias, de palavras, 
expressões ou frases, boas notas e comentários. 

6 A mensagem deve traduzir com clareza tendo como pano de fundo uma linha 
que todos entendam. 

7 A mensagem deve ser transmitida com clareza, não perdendo de vista todo o 
contexto histórico. Ser fiel e não deturpar os sentidos das palavras. 

8 

Ela deve respeitar a tradução original (mas também tem que procurar para ser 
mais claro). 
Ele deve respeitar a tradução original para que fique claro desde o início qual 
eram a realidade e a compreensão social, política e ideológica que aquela 
comunidade estava vivendo. 

9 Depende do público que é traduzido para facilitar a leitura do público. 

10 Que tenha uma linguagem que todos possam compreender melhor. 

11 Com uma linguagem clara e objetiva onde o receptor/leitor consiga captar a sua 
mensagem original. 

12 
Partindo do texto original, buscando ser fiel ao contexto e a linguagem, mesmo 
que seja difícil traduções, visto que de certa forma traz o texto original em 
muitas circunstâncias, porém buscando a maior aproximação possível. 

13 
É necessário ir à fonte da história e tentar com palavras ou interpretações seguir 
a linha original. O importante é que essas traduções não percam de vista a 
valorização da vida, do fervor, da história a ajudar a compreensão de todos. 

14 Simples, clara e objetiva para que possa chegar a todos e não somente aqueles 
que fazem teologia ou outros estudos. 

15 
A tradução bíblica deve ser fiel ao original, mas tentando trazer também para o 
presente ou seja, com uma linguagem também atual para que as pessoas 
menos desprovidas de leitura possam assim entender o conteúdo da mesma. 
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16 
A tradução bíblica precisa ser um meio claro para aproximação do leitor e 
facilitar o seu contato de maneira objetiva o maior possível com os originais sem 
que esta tradução se perca por causa de doutrinas ou modos de pensar. 

17 Clareza na tradução com uma linguagem atualizada. Isto não significa a 
banalização da fonte original. 

18 Manter o conteúdo, a mensagem original, porém interpretação atual. 

19 Deve ser acessível, e de boa compreensão. 

20 Fiel a fonte e de fácil compreensão as pessoas. 

21 Para mim a tradução bíblica deve procurar ser fiel aos escritos originais, 
adaptando a linguagem a cada realidade e a cada cultura. 

22 Respeitosa e não tendenciosa, ajudando, de fato a compreendermos qual a 
mensagem do transmissor. 

23 Deve ser uma linguagem correspondente com o contexto sócio-político– 
cultural-religioso. 

24 Em branco. 

25 
A tradução tem que ser fiel ao texto original, na questão do estudo particular na 
pastoral, com a comunidade, a tradução deve ter uma linguagem fácil e 
acessível ao povo. 

26 

A tradução deve ser fiel a fonte. Não deve ser feita uma hermenêutica das 
palavras (frases); senão perde seu caráter de identidade. Caso houver 
explicações usar-se-á notas explicativas. Com efeito, as traduções na 
linguagem pastoral às vezes perdem na interpretação, mas a intenção é boa. 

27 
Uma tradução que consiga fazer a compreensão do povo de Deus que muitas 
vezes não tem uma aproximação teologal ou que não tenham oportunidades de 
estudos. Uma tradução nos dias atuais e que consiga chegar à linguagem atual. 

28 A tradução mais próxima na fonte para a partir dela, trazer para o hoje a 
mensagem clara na fé para o povo em seu todo! 

29 
Que permita adentrar o máximo possível no campo de significação da realidade 
em que vivemos com uma parte dos elementos culturais que percebemos dos 
povos antigos. 

30 
Depende para que fins vai ser usada. Em que contexto pode variar o uso de 
uma tradução. Usaria a que fosse mais fiel, porém sem perder de vista a 
acessibilidade de uma transmissão do conteúdo como valor fundamental. 

31 
Deve facilitar a interpretação do receptor e não perder o foco da mensagem 
original na qual o escritor gostaria de transmitir. Não dizer apesar o que penso 
que deveria ser, mais o contexto real dos fatos. 

32 Três aspectos: 1º. Originalidade 2º. Clareza 3º. Manter o conteúdo e a 
mensagem. 

33 Fiel à mensagem do texto-fonte. O conteúdo deve ser. 

34 
A tradução deve ser fiel a língua (as) mãe, a análise ou inculturação da 
mensagem é que devem se interpretadas conforme o contexto para uma 
aplicação ou vivência atualizada. 

35 
Sempre uma linguagem mais clara. Entretanto sem perder o seu mistério, à 
fidelidade ao texto original. Ainda que saibam que a tradução em si já traz certo 
distanciamento entre o original e a língua atual. 
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36 

Numa tradução bíblica deve ser coerente com as fontes (primeiras) e ao mesmo 
tempo coerente com a linguagem atual. Deve utilizar palavras que expressem 
significado (sentido) para o receptor de hoje. De nada adianta ser fiel ao 
passado se não for criativo na adequação da mensagem bíblica para o crente 
de hoje. 

37 Para mim, deve ser de acordo com a vivência própria de cada cultura, porém, 
acredito que a tradução da bíblia deve estar de acordo com o contexto. 

38 Que seja de linguagem culta e que tenha clareza. 

39 Fiel ao original, respeitando o idioma em que foi redigida pela primeira vez como 
exemplo o idioma hebraico, grego e latim. 

40 
Algo que ao aproximar-se do original, não se perca em “sinônimos” ou “ideias” 
que muitas vezes afastam a originalidade para outro plano. Portanto, entendível, 
em linguagem acessível, nem chula demais, nem erudita ao extremo. 

41 

A tradução bíblica deve ter os seguintes critérios: 1. Ser fiel ao máximo, às 
vezes às fontes originais (hebraico, grego e aramaico); 2. Ser uma tradução em 
linguagem acessível ao povo simples; 3. Respeitar as diferenças linguísticas de 
expressões mais difíceis na tradução. 

42 
Deve ter uma linguagem original, que faça com que o estudo individual ou 
coletivo procure analisar o sentido da frase e da palavra. Ao ser transmitida ao 
receptor passa a compreender e analisar a mensagem dada. 

43 Em uma linguagem de fácil assimilação para todo o grupo levando-se em conta 
as diferenças de nível cultural. 

44 De acordo com o texto hebraico original. 

45 Clara, com uma linguagem, apta para o receptor, e o mais fiel ao original. 

46 Interpretar e estudar bem o contexto, a literatura da época. 

47 Deve ser fiel ao texto original. 

48 O mais fiel possível do original e com notas de rodapé que auxiliem nos 
estudos. 

49 Em branco. 

50 Deve ter clareza na mensagem procurando a fidelidade ao contexto. 

 
 
 
 

SEMINÁRIO CATÓLICO 2 (SC2) 

51 

Deve ser uma tradução que opte por “nobre simplicidade”: linguagem que, nem 
barroca; fiel ao original; com notas críticas que confrontem versões e 
esclareçam termos. De acordo com a finalidade de uso, apresente uma 
linguagem apropriada. 

52 Apenas uma transcrição do original, porém, para ficar clara, deve ser colocado 
entre colchetes palavras que teriam possíveis sentidos. 
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53 
Deve ser feita por autoridades no assunto e por uma equipe multidisciplinar 
(diversas áreas dos assuntos teológicos). 

54 
Fidedigna aos originais, procurando respeitar ao máximo possível as 
construções semânticas e sintáticas, recorrendo-se a notas de rodapé para 
justificar escolhas feitas. 

55 Com clareza e que respeite o sentido do texto original. 

56 Deve contemplar a rigor e a seriedade do trabalho aplicado e dedicado que é 
próprio de toda tradução. Um trabalho responsável. 

57 Deve ser o mais fiel possível à mensagem original, tendo em vista os 
destinatários em seu contexto social e linguístico. 

58 

Que principalmente se aproxime ao máximo dos textos originais. Que tenha 
notas consistentes para o estudo, exegese e demais explicações em uso. Que 
faça comparações com outras traduções e expresse o seu contexto de 
tradução. Que seja em conjunto entre todos os cristãos (católicos, ortodoxos e 
protestantes). 

59 Clara e fiel aos textos originais, sem preconceitos, aderindo também os livros 
gregos da bíblia hebraica (não feito por Ferreira de Almeida – grande erro). 

60 Que seja fiel ao cânon hebreu, à tradição, e que não descentralize a mensagem 
original. 

61 Em branco. 

62 Primeiro fiel ao original, depois deve levar a compreensão do texto e acima de 
tudo expor a mensagem do autor com clareza. 

63 
Uma tradução deve pressupor alguns elementos fundamentais: experiência de 
fé, conhecimento da língua original do texto e da cultura, suporte científico e 
rigorosidade, e isenção de qualquer ideologia. 

64 1. Fiel ao texto original 2. Atender as necessidades técnicas espirituais 
para as quais as propõe, entre outros. 

65 Fiel à mensagem original do texto; Respeitar seu contexto e cultura de origem. 

66 
A tradução bíblica não importa. Penso que qualquer tradução bíblica ela deve 
ser atualizada para cada realidade. Aí vai depender de cada transmissor 
atualizar a palavra de Deus a realidade que ele está vivendo no momento. 

67 Clara, mas sem perder o sentido da tradução. 

68 Ela tem que ser clara, sempre respeitando a fonte original. 

69 

Deve levar em conta; língua original do texto, contexto em que foi escrita, língua 
alvo, objetivo da tradução (estudo, leitura...), não se preocupar com os aspectos 
doutrinais, pois estes se desenvolveram muito tempo depois e muitas vezes 
nem eram objeto de discussão quando o texto foi escrito. 

70 
Deve prezar ao máximo pela fidelidade aos textos sagrados originais. Deve fugir 
de qualquer tipo de manipulação ideológica confessional. Deve não 
abandonando a fidelidade ao texto ser clara linguagem. 

71 

1. Precisa-se em primeiro lugar, ser fiel ao texto original (base-fonte)  
2. Levar em conta os estudos realizados em cima do determinado texto 
3. Não adaptar ao contexto de cada realidade caso contrário pode-se 

perder o sentido original. 
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72 
Simples, fiel ao original e aprovada eclesiasticamente. 

73 Deve ser coerente com os originais, sem interpretações, o máximo com 
linguagem compreensível. 

74 Clara e não deve mudar o sentido linguístico do texto, devido às péssimas 
traduções interpretam diferentes. 

75 
Deve ser mais próxima possível do original, respeitando as particularidades e 
originalidade do texto. Entretanto, deve conservar a erudição sem prejuízo da 
compreensão. 

76 

A tradução deve ser a mais fiel possível da original sem abrir lacunas para 
ideologias religiosas. Mesmo sabendo que na copilação dos textos sagrados 
houve interesses subjetivos do autor. Isso não quer dizer que o tradutor utilize 
seu subjetivismo, mas busque realizar um trabalho sério acerca da palavra de 
Deus. 

77 Sobretudo, objetivo. Fiel ao objetivo, fiel aos textos fontes e sem invenções, 
dando preciso de modernizações em sentido de termos. 

78 Fiel à tradução com uma linguagem que leve as fontes do grego e hebraico, e 
que tenha como pano de fundo a tradução que é a principal fonte. 

79 
Deve ser fiel à escrita original, mantendo seu conteúdo e mensagem, não deve 
ser escrita com propósitos “ideológicos” que possam esvaziar ou empobrecer a 
mensagem transmitida. 

80 
Uma tradução bíblica precisa basear-se nas fontes e passar pelo crivo de uma 
correta exegese, interpretação ou hermenêutica. Para isso existem parâmetros 
e orientações claros da igreja católica. 

81 Se possível na íntegra, mas leva-se hoje em conta as diversas formas de 
pensar na interpretação. 

82 Penso que deve conter a originalidade, isto é, de acordo com o texto original, 
porém a tradução na qual o público alvo tenha clareza daquela tradução. 

83 A que expresse com muita seriedade o texto original. 

84 Deve ser literal, e interpretada a cada época. Pois no final a história do oprimido 
e opressor é sempre a mesma, só modifica o modo como se age. 

85 A tradução deve respeitar o texto original, deve também ter em primeiro lugar a 
realidade de seu público, mas sem cair em ideologias. 

86 Em branco. 

87 A bíblia deve ser traduzida conforme a cultura de cada povo. 

88 
Deve ser clara, mas que não distorça a ideia da mensagem original, criada ao 
ser pensada a bíblia, ou seja, levando em consideração a cultura, a 
regularização a época que a mesma foi criada. 

89 Clara e objetiva. 

90 A tradução bíblica deve ser um texto bem construído, o mais próximo dos 
originais e formulado por uma boa equipe exegética. 

91 A mais fiel, ou seja, que parta da fonte original. 
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92 
Deve ser aquela construída a partir do texto original, com o objetivo de torná-la 
verdadeira. 

93 Coerente com os textos originais. 

94 Ela deve se adequar a linguagem, seguindo o modelo original, sem perder seu 
sentido e conteúdo. 

95 O mais próximo possível dos textos originais, considerando os elementos 
críticos históricos e arqueológicos das descobertas científicas contemporâneas. 

96 A tradução deve ser clara, mas manter sempre a originalidade do texto, 
adaptando ao nosso tempo. 

97 Mais fiel ao texto/ sentido original – língua grega e hebraica. 

98 Precisa, clara, objetiva, respeitando as fontes originais. 

99 Deve respeitar a originalidade primeira do texto e não traduzir da maneira que 
acha, pois isto diz respeito à interpretação do texto e não a tradução. 

100 Deve ser fiel ao escrito original para explicações necessárias usam-se as notas 
de rodapé. 

 

 
 
 
 

SEMINÁRIO PROTESTANTE 1 (SP1) 

101 Deve ser como a NVI. 

102 Em primeiro lugar tem que ser fiel ao texto original (tradução literal) para depois 
adequar algumas expressões da língua original para a língua receptor. 

103 Clara, fiel ao texto original (pelo menos no que se refere ao sentido, conteúdo) e 
que leve em consideração o público-alvo e a linguagem corrente. 

104 Em branco. 

105 Deve ser feito partindo dos originais, respeitando e identificando variantes 
textuais e feita de forma neutra, sem preconceitos. 

106 Usando o texto original, grego e hebraico. 

107 Contextualizada, coerente com os originais. 

108 
Através dos escritos originais, buscando adaptação ao público alvo, 
considerando a mensagem bíblica do Senhor para levar sua palavra a todos os 
povos. 

109 

Entendo que se deve aprender a língua muito bem e direcionar a tradução na 
forma que o povo possa entender melhor, podendo até chegar a mudar o 
sentido das palavras, para palavras que possam mostrar o sentido que eles se 
identificam. 

110 Deve respeitar o texto original. 
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111 
Uma tradução bíblica deve respeitar o texto original em relação à ideia que o 
texto deseja para com os leitores. Deve ter uma linguagem atual sendo de fácil 
acesso à maioria da população evangélica. 

112 Deve respeitar o texto original, não sendo tendenciosa como a tradução em 
português. 

113 Fiel ao código enviado pelo autor, adequada ao tipo de leitor, e principalmente 
não ser tendenciosa doutrinariamente. 

114 Deve apresentar características “linguagem” atualizada e simplificada, assim 
como ser o mais fiel possível ao original. 

115 
Creio que as traduções são boas, a dificuldade que se vê, no público neste dias, 
está nos comentários que professam, determinado imaginário que certamente 
interessa a algum. 

116 Deve focar na mensagem sem perder o foco no emissor, receptor e situação 
vital. 

117 Deve ser simples e fiel ao texto original. 

118 Que respeite a mensagem original sem com isso perder sua originalidade, de 
fácil compreensão sem perder a seriedade. 

119 Fiel aos textos antigos (históricos), mas relevante contextualizada. 

120 
Deve manter o contexto original e trocar algumas palavras ou adequá-la a 
nossa nova forma linguística. Termos e vocabulários próprios devem ser 
adequados e se possível ter notas de rodapé, esclarecendo. 

121 Fiel à mensagem. 

122 Para fins de estudo, ênfase na literalidade, para uso eclesiástico, comunitário, 
ênfase na comunicação. 

123 

Fidelidade e imparcialidade na tradução e tanto quanto possível ao gênio do 
tradutor fazê-la inteligível a públicos-alvo tão heterogêneos, como os eruditos e 
os quase iletrados. O investigador insipiente deleitar-se-á com a NVI, a BLH, já 
o erudito apreciará uma versão mais clássica como a ARA ou ARC. 

124 Fiel ao máximo possível, entretanto com linguagem de fácil entendimento, 
próximo do cotidiano. 

125 O tradutor deve ter pleno conhecimento da língua original e também habilitado 
no conhecimento do contexto histórico do povo hebreu/judeu. 

126 Fiel a ideia original, porém aproximada do dia a dia. 

127 Objetiva e clara. 

128 Deve manter de forma fundamental, o conteúdo da mensagem e buscar uma 
boa adaptação a língua e linguagem daquele que é destinado. 

129 Fiel e clara. 

130 Verdadeira, sem inventar ou criar palavras não correlatas. Sem alterar o sentido 
da mensagem divina. 

131 Deve ser feita com critérios, procurando fazer com que se aproxime ao máximo 
do texto original. 
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132 
Fiel ao original, porém em linguagem à que se destina o público-alvo. 

133 
Deve trazer a mensagem central, é lógico que na tradução muito se perde de 
sua originalidade, mas eu procuro aquele que realmente tenta manter a 
mensagem central. 

134 

Uma tradução bíblica deve levar em conta o conhecimento da língua original em 
que o texto original foi escrito. Devem levar em conta também o contexto e a 
situação em que a versão original foi escrita. Devem-se levar em conta os 
símbolos, figuras de linguagem, e todos os contextos, bem como os signos 
possíveis, por exemplo; contexto histórico, contexto sócio-histórico, religioso, 
social, cultural, contexto do auto do livro sagrado, contexto do leitor daquela 
época. Depois fazer todo levantamento desses contextos da sociedade em que 
o indivíduo está residindo e perguntando o que isso tem haver com o aqui e 
agora? 

135 Deve ser a partir dos originais e contextualizar para uma linguagem 
compreensível para que todos entendam. 

136 
O mais fiel possível aos textos originais, mas numa linguagem simples e 
atualizada para que leigos e doutores entendam as palavras do humilde mestre 
Jesus. 

137 Fiel aos originais, mas de fácil compreensão. 

138 O mais fiel ao original possível, ao mesmo tempo contextualizada. 

139 Fiel aos originais, porém contextualizada. 

140 
Deve buscar a maior fidelidade possível ao “original” sem comentários ou 
títulos, com palavras que possam ser entendidas por o maior número de 
pessoas de grau de conhecimentos diferentes. 

141 Dinâmica atualizada, ou seja contemporânea, clara, sem perder a essência que 
são as escritas originais hebraico e grego. 

142 Clara, que não fugisse da tradução original. 

143 Ela deve ser fiel e original e clara para o leitor. 

144 
Deve ser fiel ao texto original e com uma linguagem acessível à língua a que 
será traduzida, que comunique na linguagem da comunidade sem adulterar o 
texto original, deve dizer exatamente o que o autor de origem quer dizer. 

145 Que seja de fácil entendimento, de forma clara sem que seja preciso usar 
muitos livros para entender. 

146 Fiel ao original, o que não significa que não possa usar uma linguagem atual. 

147 Deve preservar o conteúdo, ou seja, a mensagem original. 

148 Deve ser clara, mas condizente com o texto original. 

149 Fiel ao texto original e que seja clara aos receptores. 

150 O mais fiel possível do original, mas escrita com clareza. 



 290 

 

SEMINÁRIO PROTESTANTE 2 (SP2) 

151 Em branco. 

152 Linguagem original. Clareza e traduções de pontos críticos. 

153 Que se aproxime do original, fiel, sem notas de rodapé, uma linguagem que seja 
clara para o povo. 

154 

Nomes, títulos, atributos da divindade devem ser conservados fielmente ao 
texto, pois a etimologia é fundamental a compreensão. Textos fundamentais 
para elaboração de doutrinas também devem ser conservados, porém o 
contexto deve ser traduzido na linguagem contemporânea (sem perder a 
originalidade) para uma interpretação adequada a todas as pessoas. 

155 
Normal, pois gosto de buscar os originais em hebraico, ou saber todos os 
significados, mas, por exemplo, na igreja, penso que deve ser uma linguagem 
simples, pois existem vários públicos. 

156 A tradução deve ser clara e ser o mais próximo possível do texto original. 

157 Deve ser algo que o leitor venha entender o falar de Deus em nossas vidas. 

158 Deve ter uma linguagem fiel aos textos originais, levando a entender melhor o 
contexto. 

159 Buscando o máximo do original sem esquecer ponto e vírgula que faz muita 
diferença. 

160 
Deve ser fiel ao original, priorizando a mensagem, respeitando o vocabulário e 
as estruturas da língua original. Retransmitindo o texto original, reproduzindo o 
conteúdo adequado a sintaxe seguindo os mecanismos da língua-alvo. 

161 Deve ser comprometido ao máximo com o conceito original, porém adapta a 
uma contextualização sem perder a essência. 

162 
Fiel aos autógrafos “originais” trazendo simplicidade no entendimento dos textos 
traduzidos, tendo em vista que na realidade brasileira há uma séria dificuldade 
em entender o que se lê devido ao baixo interesse pela leitura. 

163 
A tradução precisa corresponder ao anseio da altura em ouvir a mensagem em 
sua essência comunicando o que o contexto original fala de acordo com a 
cultura do local. 

164 
Entender de fato a língua original e seu sentido colocado na tradução. Não deve 
estar atrelado a somente a tradução palavra por palavra, porém enxergar o 
contexto que está sendo direcionado. 

165 Fiel ao original, porém adaptada ao contexto da época. 

166 Um mix das 2 primeiras respostas: da 1ª. Pergunta: mais precisa mais próximo 
possível do original. 

167 

Deve ser baseado no conteúdo original da mensagem tendo pleno 
conhecimento do original tem sua gramática, onde o tradutor exporá o cerne da 
mensagem utilizando a língua para qual vai ser traduzido o texto, de forma que 
todos possam ter pleno entendimento do que o texto quer dizer. 

168 O máximo possível fiel aos textos originais, e tentar se adaptar ao contexto, o 
que é possível apenas com uma boa exegese. 
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169 
A tradução deve ser fiel a uma versão aprovável, mantendo as tradições 
doutrinárias e teológicas. 

170 
Deve ser uma tradução fidedigna por parte do tradutor, onde ele possa 
transmitir o que realmente o texto quer dizer, sem influencias internas do que 
ele acha ou pensa do texto. 

171 
Fiel ao texto original, principalmente em relação ao conteúdo, mas com uma 
linguagem atualizada e clara, sem excluir termos já incorporados ao meio 
eclesiástico e teológico. 

172 Esclarecedora, levando em consideração a fidelidade aos textos originais. 

173 
Partindo sempre do texto original, para que não surja nenhuma variação de 
tradução errônea, embora haja uso de ferramenta do atual século, não deverá 
conter o princípio da visão atual e sim a verdade contida no texto original. 

174 Clara, coesa e com uma abordagem o mais próximo possível dos termos 
originais, procurando trazer os aspectos culturais para o próprio da língua. 

175 Deve ser extraída do original, com uma fiel tradução. 

176 Usar a língua usada no dia a dia para uma melhor compreensão de todos, 
entretanto, sendo fiel ao original. 

177 Fiel ao original com notas para esclarecimentos, vocabulário de fácil 
entendimento. 

178 A tradução bíblica deve ser fiel ao texto original, não utilizar palavras difíceis, 
porém respeitar a autoridade do texto. 

179 Clara, próxima da verdade do texto original, na linguagem do ouvinte. 

180 
Um trabalho sério, produzido por pessoas tementes a Deus, que somente 
traduzam sem acrescentar, tirar ou inventar novos sentidos, no entanto a 
finalidade seria ajudar e facilitar o seu entendimento. 

181 Deve priorizar a mensagem, buscar ser fiel ao original, ter clareza, buscar 
anunciar a verdade e não correntes teológicas. 

182 Linguagem clara, mais que conserve o que o texto no original diz, pois é muito 
importante o que o texto quer mostrar e não o que o leitor quer ouvir. 

183 Deve contemplar o texto original é a contextualidade da língua falada na 
atualidade. 

184 
Escolha do texto original confiável de acordo com os melhores manuscritos 
sequência de tradução literal, seguida por revisão e adequação a língua-alvo, 
entendo carregar com teologia própria do tradutor. 

185 Fiel aos textos originais, com uma linguagem erudita e compreensiva. 

186 

Acredito que uma boa tradução bíblica vem associada através de grandes 
pesquisas, ou seja, o tradutor “deve” estudar os textos mais antigos, a cultura 
daquele povo, seus costumes, região geográfica, etc. Não esquecendo a 
reverência que deve ter, tanto ao Senhor, como ao texto estudado. 

187 

Levando em consideração a mensagem original, uma tradução bíblica deve 
preservar os propósitos da mensagem, assim como sua primeira razão, ou seja, 
comunicar algo. No entanto, adaptações para facilitar a compreensão podem 
ser aceitas desde que essas não neutralizem ou retire do texto sua mensagem 
visto que cada língua contém códigos próprios. 
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188 
Deve ser traduzida conforme o texto receptor e massoréticos. 

189 O mais próximo do original, com clareza e evitando beneficiar qualquer linha 
doutrinária. Ou seja, a palavra pura sem misturas. 

190 Clara mais erudita. 

191 Uma tradução que seja fiel ao original, mas que seja claro a língua para qual 
está sendo traduzida. 

192 Fiel à escrita original, porém contextualizada por sua cultura local. 

193 

Fiel ao texto original e com informações em boxes ou glossário que clareiam 
dados teológicos (justificação, salvação, etc) dados históricos (localização 
geográfica, moeda, medidas) e dados sociológicos (como aquela cultura 
pensava determinado assunto). 

194 Deve transmitir acima de tudo a mensagem e a proposta do propósito dela 
existir. 

195 Fiel ao texto original, conservando a mensagem a qual o autor se propôs a 
transmitir, porém, de uma forma que possa o leitor. 

196 Conserve o mais fiel possível os textos originais. 

197 Que busque trazer a mensagem original do texto para o contexto atual. 

198 Uma tradução fiel ao original, mais de fácil entendimento. 

199 
Deve preservar a mensagem original e transmitir ao leitor o mesmo que 
transmitiu quando foi escrita. Não há necessidade de haver linguagem erudita, 
desde que a mensagem seja passada com clareza para o receptor. 

200 Fiel ao original. Com uma mensagem (linguagem), contemporânea, de fácil 
compreensão, porém sem perder a “espiritualidade” no texto sagrado. 

 

                                                 

 

 

 


