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RESUMO

Partindo   de   urn  vies   linguisticordiscursivo,   a   presente   monografia   e   uma   analise   da
representapao das mulheres no evangelho segundo Lucas em traduc5es para os idiomas ingles
e portugues brasileiro da Bfblia Sagrada Nova Versao Intemacional, edicao trilingue (2013).
A pesquisa ten como objetivo investigar como se di a insercao de participantes em priticas
sociais na narrativa de Lucas, e analisar como Jesus as representa. 0 trabalho dialoga com o
estudo  de  van  Leeuwen  (1996),  sobre  o  Sistema  de  Representapao  de  Atores  Sociais,
principalmente  as  subcategorias  de  Personalizapao  e  lmpersonalizapao  ben  como   seus
refmamentos. 0 trabalho tambem dialoga com o estudo de Leech e Short (2007), no tocante a
forma de controle de personageus na narrativa. Para levantamento dos dados foi utilizado o
So/Aware aplicativo Word (2016) para marcap5o das ocorrchcias e, posteriomente, o Antconc
(ANTHONY, 2018) para Levantamento qunntitativo dos dados do coipus. A an4lise dos dados
revelou maior recorrencia da categoria de Personalizacao, principalmente dos prceessos de
Nomea9ao, Classificapao e ldentificapao ReLacional em ambos idiomas. A forma de controle
de personagens em Lucas e preponderante narrativa de ap6es e discurso direto. Os resultados
indicam   que   as   muLheres   sao   personalizndas,   individunlizadas   e,   consequentemente,
valorizadas ao serem-lhe atribuldos tracos Thumanos.

Palavra8-chave:  Representagivo  de  Atores  Socials;  Iinguistica  de  Corpus;  Biblia  Sagrada;

Representapao Femhina.



ABSTRACT

From a linguistic discursive approach, the present monograph proposes an analysis of women
representation in the Gospel of Luke written in English and Brazilian Portuguese as presented
in the trilingual New hternatioml Bible (2013). The research attempts to study how female
social  actors  are  placed  in  social  practices  and  how  they  are  represented  by  Jesus.  This
monograph  discusses  the  system  of van  Leeuwen  (1996)  on  social  actors'  representation,
especially  personalization  and  impersonalization  categories  and  its  subcategories.    It  also
discusses  speech  and  thought  presentation  developed  by  Leech  and  Short  (2007).  Word
(2016) and Antconc (ANTHONY, 2018) software were used for corpus annotation and data
collection,  respectively.  The data analysis revealed that personalization category was more
applied in the namtive. Nomination, Classification, and Relational Identification processes
had a major recurrence in both languages. Narrative repor( of action and direct speech were
the  main foms  of characters'  control  by the narrator.  The  findings  show that women are
personalized, individualized and respected by being given human valued features.

Keywords:   Representation  of  Social  Actors;   Corpus   Linguistics;   Holy  Bible;   Women
Representation.
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1 . INTRODUCAO

Esta monografia se dedica a analise de como as mulheres sao representadas, ou seja,

como elas sao introduzidas na narrativa do livro de Lucas para os idiomas ingles e porfugues

da  Biblia  Nova  Versao  Intemacional  (2013).  Sabendo  que  o  texto  escrito  ten  pnder  para

orientar uma sociedade, a Biblia foi escoIAida por se tratar de urn liVlo antigo, mas ainda hoje,

influente. No mais, esse estudo se iusere no campo disciplinar dos Estudos da Tradng5o, que

com  auxilio  da  Linguistica  de  Corpus,   busca  analisar  as  ocorrencias  de  representapao

minina.

A Bfolia Sagrada, por ser urn livro da tradicao judaico+:rista, ten permeado a vida de

muitos.  Sun narrativa, historias e personageus encantam a muitos/as, cristaos/cristas ou nao.

Alem desses fatos, tres motivo§ suscitaram a escolha do tema e elaborapao desta pesquisa: i) o

fate de a Biblia pemanecer sendo urn dos livros mais vendidos do mundo e, tambem mais

tradurido.  Os  dados  sao  de  3,9  bilh6es  de  c6pias  para  os  diversos  idiomas  e  dialetos

existentesL; ii) a ocupapao do primeiro lugar no rtutJ-»g de livros mais rmcantes e lidos do

pals,  confome  pesquisa  realizada  pelo  lbope2;  iii)  o  recente  crescimento  do  movimento
feminista, o qual busca por urn maior espaco e reconhecimento da mulher. Esse dltino motivo

ten  relapao  com  Biblia  no  que  se  trata  do  persomgem  principal  no  Novo  Testamento,

doravante NT, que e Jesus, ser apontado por te6logos/as como urn individuo que valoriza a

existencia e o papel da mulher na sociedade.

A Biblia Sagrada protestante abarca 66 livros e esta dividida em duas partes: Antigo

Testamento  (AT)  e  Novo  Testamento  (NT).  Cada  urn  contendo  valos  livros,  generos

literirios  e  destimtirios.  Dessa  forma,  a  escolha  do  NT  se  deu  por  conter  os  livros  do

Evangelho de Jesus Cristo, os quais foram escritos por pessoas pr6ximas a ele e destinados a

grupos especificos (cristaos/crist5s, nao crist5os/crist5s e recem adeptos/as ao cristianismo);

visando anunciar urn salvador (Jesus), o qual havia sido promctido desde as gerapdes mats

antigas.   A selecao do livro do ev.  segundo Lucas como objeto deste estudo deu-se por esse

conter  mais  detalhes  -  tais  como  descricdes  minuciosas  dos  acontecimentos,  detalhes  de

roupas,  locals  e  apdes  dos  individuos  envolvidos  na  narrativa  -  que  os  demais  livros  do

evangelho de Jesus e por apresentar urn maior ndmero de representapao feminina. Em uma

I  Saiba Quais Sfro os Livros Mais Vendidos do Mindo. Dkyonivel em trysJfotog.saraiva.combrnivros-mais-lidos-

do-mundothttps:/folog.saraiva.combr/livros-mais-lidosrdo-mindo/. Acesso em: 26 nov. 2018.
2   Bfolia   Sagrnda:    1°   Lugar   tro   Ranking   de   Livros   Mats   Marcanes   e   Lidos   do   Pats.    Disponivel   em:

http://www.sbb.org.br/sem-categoria/biblia-sagrada-lchgar-no-rankingrdos-livros-mais-marcantese-lidosrdo-pais-
3/. Acesso em 26 nov. 2018.
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pesquisa  feita  inicialmente,  foi  possivel  identificar  que  o  ev.   segundo  Mateus  contem

aproxinadanente  22  mulheres,  o  ev.  segundo Marcos contem aproximadamente  13,  o ev,

segundo  Lucas  contem  aproximadamente  253,  e,  por  fin,  o  ev.  seg`mdo  Joao  contem

aproximadamente 9.

A Biblia e tomada como urn livro sagrado por crist5os e as cristas por namr a criapao

do universo e seres vivos, ben como o desejo de urn Deus criador em relacionar-se com os

seres  humanos.  Neste  trabamo,  no  entanto,  eta  sera  utili2adr  como  uma  instancia  de

linguagem em uso sem entrar em questdes de veracidade de seu conteddo, ou seja, pretende-se

analisar como a Linguagem foi usada na narrativa a fin de construir uma realidade (ficcional

ou ndo) na qual pardcipantes masculinos e femininas foram inseridos/inseridas.

Ha muitas discuss5es  sobre a Biblia ben como recoTrencia de materiais que visam

intexpreta-la tanto do ponto de vista teol6gico e hist6rico, quarto do linguistico. Todavia, na

busca  por  fundamerfuar  o  tema,  nao  foi  encontrada  uma  aboTdagem  linguistico  discursiva

voltada para a analise das representap6es das mulheres presentes nesse corpus.

Sendo assim, neste trabalho, dois objetivos especificos orientam a pesquisa: investigar

a  representapao  das  mulheres  que  aparecem  nas  passageus  do  evangelho  segundo  Lucas;

investigrr como Jesus se relaciona com as mulheres: como ele as apresenta.

Foram selecionadas duns tradug6es contidas na versao digivl da Biblia Sagrada Nova

Versao Intemacional (NVI, 2013). Esta 6 uma edi9ao trilingue que contch tradngdes para os

idiomas espanhol, ingles e porfugues brasileiro - estes dois dltimos, objetos desta monografia.

Para  analise  das  formas  de  representap5o,  aqui  entendida  como  as  fomas  como  os/as

usudrios/usufrias de unia lingua utilizam recursos lexicogramaticals para se referir is pessoas,

sera utihado o Sistema de Representapao de Atores Sociais (Sistema RAS), de van Leeuwen

( 1996)4. Interessa-mos identificar e categorizar as coorrfroias em que participantes femininas

estao   inscritas   no   discurso,   mais   especificamente   as   categorias   de   Personalizapao   e

Impersonalizapao, ben como seus refinamentos.

Nesse esquema, ten-se, por un lado, a Personalizapao, em que o/a narrador/a5 utiliza

os recursos lexicogramaticais para atribuir o trapo thumano ao/a participante. Exemplos de

Personalizacao podem incluir a referencia pelo none pr6prio (como Maria, Jose), pela fungao

que  o/a  particjpante  ocupa  na  sociedade  (a  profetisa,  a  professora)  ou  atrav6s  de  uma

3 Confome se pode ver no Q`iadro 3, pigina 33.
4 0 Sistem RAS vein sendo utilizado para andlise de representacao de pessoas reais ou personagens de ficcao, como

em Assis (2009), RIbeiro (2017), e pelo pr6prio van I,ecowen ( 1996).
S  Onde houver  "mrmdor/a"  leis-se tanbem  "xpresentador/a",  ou  seja,  aquele respondvel  pelas  escolhas  lexico-

gramaticais papa a constniqao da narrative.
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Classificapao de genero (a mulher, a menina), entre outras formas que serao apresentadas no

capitulo de revisao te6rica. Por outro lado, a lmpersormlincao 6 o recurso utilizado pelo/pela

representador/a para subtrair o trapo humano do/da participante, como pela Espacializapao (a

Europa), ou pela Somatizapao (os ventres, os seios), entre outras formas.

Trabalharemos com Personalizapao e Impersonahizacao, ben como sues rarificap6es,

visto que atravds delas pode-se identificar como a§ muLheres ®articipantes) sao apresentadas;

se  elas  aparecem  como  individuos  que  sao  suprimidas,  como  sao  referidas,  etc.  Tambem

trabalharemos com a Exclusao a fin de verificar se as mulheres sao suprimidas. Deste modo,

esta pesquisa pretende analisar a representac5o feminina no ev.  Segundo Lucas, utilizando o

sistema RAS proposto por Van Leeuwen (1996), a fin investigar como se di a representapfro

feminina em traducdes para o indes e porfugues.

No atinente a estrutura do trahalho, esta monografia esti dividida em cinco partes com

subsec6es.  A primeira parte  se  di pela apresentapao  do trabalho  ben  como  motivap6es  e

objetivos.  A  segunda  parte  contem  o  referencial  te6rico  ben  como  alguns  trabalhos  que

abordam a mulher. A tercein apresenta os processos metodol6gicos para a pesquisa e tanb6m

exp6e com maior detalhe o material a ser analisado no estudo. A quanta contem a analise do

corpus.  E por fin, a quinta parte apresenta as cousiderapdes finais, al6m de sugest6es para

futuras pesquisas.
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2. FUNDAMENTAC^O TEORICA

Antes  de  apresentarmos  as  categorias  de  representapdes  sociais  de  Van  Leouwen

(1996),  acreditanos  ser  necesstria  uma breve  mengao a  literatura,  mas  especificamente  a

literatura hiblica, visto que o corpus analisado se trata de urn recorte dela. Registre-se que ha

outras  formas  de  interpretapao  do  texto  hiblico,  como  reastro  hist6rico  ou  fundamento

teol6gico,  por exemplo.  Essas  s5o utilizadas nesta pesquisa apenas de forma complementar

quando  necessdrio,  dado  o  campo  disciplinar no  qunl  esta pesquisa  se  iusere.  0  que  nao

significa que os resultados desta pesquisa nao possam dialogar com essas leituras.

2.1  A Bit)Iia e a I.iteratura

Desde 19709 o metodo de analisar a Biblia como literatura ten ganhado cada vez mais

espaap.  Isto  e,  os/as  leitores/as  da  Biblia  passaram  a  aplicar  teorias  literdrias  as  leituras

biblicas enqunto os criticos literirios adieionaram a Bfolia a suas listas de livros os quais sao

analisados e aplicados as teorias (LIMA, 2015).

Ler a Bfolia literarianiente e semelhante a leitura de obras de Fi6dor Dostoievski, C. S.

Lewis,   Machado  de  Assis,   Clarisse   Lispector,   dentre  outros/as.   Isto   significa  que.   ao

cousiderar a Biblia como literatun, parterse do pressuposto de que eta 6 urn produto da mente

do  ser humano,  e  que aborda hist6rins  que  sao  contadas por individuos  reais  (GABEL &

WIHELER,  1990).  Conforme cabel  &  Wheeler (1990), o temo literatura abarca poesias,

contos,  romances,  pecas  teatrais,  ensaios,  etc.  Apesar  de  a  Biblia  conter  algumas  dessas

categorias, ela vai urn pouco mais al6m ao apresentar genealogias, leis, epistolas, mensageus

profedcas, narrativas hist6ricas, rituais, orac6es, entre tantas outras categorias.

Os  muitos  materiais  produridos  acerca da  Biblia  mos  ultimos  anos  apresentam  ties

cat.acteristicas em comum: i) a Biblia como literatura, que pode ser justificada pela aplicapao

de teorias literirias levando em cousiderapao a trama, os personagens, etc. que, obviamente,

se  distanciarao  das  conjecturas  teol6gicas;  ii)  diversidade  de  narrativas,  em  virtude  das

variap6es de  inteusidades e apdes dos personageus.  Evidentemente que  a intensidade varia

confome as situapdes e os contextos se modifican;  iii) a Biblia como obra basila[' pars a

cultura ocidental, pois, esse livro tambem serve como ideias de temas, personageus e euredo

para a construcao de outras obras (MAGALIIAES, 2008).

Ao explicar as caracteristicas literirias contidas na Biblia, e inportante destacar que
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essas podem ser melhor compreendidas se analisadas juntamente com a teologia, pois pode

ser dificil  se  desvencilhar delas ja que  se entrelapam de forma profunda.  Ainda confome

Magalhaes (2008), alem disso. a Biblia apresenta o uso proclanativo da linguagem, isto e,

que apresenta veemencia no euredo e personagens, no intulto de aproximar o/a leitor/a e faze-
loAa participar da hist6ria. Outra caracteristica literina e eneontrada na variabilidade dos/das

personageus  e  tamb6m  nas  relap5es  entre  os  seres  humanos  e  o  criador.   Por  fin,  a
identificapao da Biblia como literatura e mais devido ao alto nivel de complexidade do texto,

do  que  as  descrig6es  detalhadas  do  euredo  (MAGALHAES,  2008).  Alem  disso,  a  Biblia

tambem  apresenta  hip6rboles,  metiforas,  simbolismos,  alegorias,  personificacdes,  poesias,

cartas, cang6es, etc., os quais permeiam toda sua extensao.

Devido a Biblia conter diferentes generos literirios, faz-se necessiria a aplicapao das

normas do genero a ser lido. ou seja. nao se deve ler uma metifora como se le uma poesia.

Ademais,  devido  ao  fato  de  todo  te]cto  ser  coustruido  dentro  de  urn contexto,  nele  esta

intriuseco vestigios  da  sua  epoca.  Por esta  raz5o,  e  importante  estar ciente  dos objetivos e

anseios que se ten de uni texto literano, para entao, compreende-lo (ALNIDA, 2011 ).

Nao obstante, existem algumas balTeiras para a cousiderapao da Biblia como literatura

tanto no canpo da critica literana, que nao cousidera o tema religfro como algo informativo

para a sociedade, quarto no canpo da teologia, em que ten o livro como sagrado e inspirado

por Deus (MAGALHAES, 2008).

Vale ressaltar que, para alguns/as leitores/as ela e cousiderada como verdade absoluta,

todavia essa questao nao sera abordada aqui por motivos de esse nao ser o foco deste trabalho.

Na secao  seguinte sera  apresentadr a teoria que  mos  serviri de base para a  ahalise

dessa pesquisa.

2.2 Representa€ao de Participantes Sociais e Proposta de Pesquisa

A teoria que mos serviri de base para a presente monografia 6 nomeada Representapao

de Atores Sociais e ten como autor Theo Van I.eeuwen. Esse material foi apresentado como

sun tese de doutorado na Universidade de Sidney, Ausutlia, em  1993  (OLIVERA, 2014).

Van Leeuwen (1996) se baseia no conceito de Halliday que percebe a gramatica como urn

meio  de  producao  de  significados,  logo,  ele  dedicarse  a  apresentar  uma  abordagem  de

identificapao de participantes em prdticas sociais para depois correlaciona-los com o estudo

linguistico.   Van   Leeuwen  acredita   que  tanto   o   discurso   verbal   quanto   o   nao   verbal
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manifestam  ap6es  de  participantes  sociais  (ASSIS.  2009);  em  outras  palavras,  o  tedrico

apresenta urn inventato das fomas que a linguagem possui para se referir ao individuo e ds

apdes realizadas por ele/a. Nb caso de Van Leeuwen, ele utiliza o sistema de categorizapao

aplicada a  lingua inglesa, todavia, essa teoria tambem ten sido aplicada a outros  idiomas,

ddentre  eles,  o  portugues  brasileiro,  como  apresentado  por  Assis  (2009),  Oliveira  (2014),

Riibeiro (2017), entre outros.

E importante ressaltar que o autor primeiro utilizou o temo Representapao de Atores

Sociais  para  designar  seu  sistema  de  representap6es.  Mais  tarde  -  em  2008  -  passou  a

designfrla Representacao de Par(icipantes Socials QIBEIRO. 2017), para se adequrar a teoria

linguistica que a fundamenta, ou seja, a Linguistica Sistemieo-Funcioml (VAN LEEUWEN,

2008). No entanto, no decorrer deste trabalho sera usada a express5o "Sistema RAS" a qual

ffaz referencia direta a primeira opgiv, e tambem a segunda express5o conipleta, a fin  de

erritar repeticao excessiva e possivel sensap5o de entnmcamento.

0  sistema  de  categorizapao  de  Van  Leeurven  (1996)  constituirse  em  urn  sistemaia

complexo de categorias sociossemanticas produzidas na manifestapao do discurso ds quais sao

decorrentes de escolhas linguisticas do/a narrador/a. Segundo Van I.eeuwen, a razao pare a

ccriapao dessa teoria se di por dois motivos:  i) ndo biunicidade da lingua, isto 6, a lingua se

cconstitui de difereutes maneiras a depender do contexto social e linguistico; e ii) ideia de que

o  significado  e  intrinseco  a  cultura,  ou  sqja,  qpe  n5o  pode  ser  enquadrado  como  pan--

semi6tico, visto que cada cultura possui uma maneira iinica de representar quest6es sociais.

Sendo assim, as categorias de van Leeuwen revelam a busca de te6rico em identificar como

elementos  das  priticas  sociais  sao  constrLiidos,  como  sao  representados,  quranto  tempo

perduram,  onde  oconem,  entre  oirfus  questoes  contextuais  (ASSIS,  2009).  Ao  falar  de

representapao  de  atores  sociais,  o  autor  est5  preocupado  em  apresentar  as  fomas  que  o

sistema verbal 6 utilizado para se referir ds pessoas. Percebendo a producao de significados

cconio   urn   sistema   de   escolhas,   o   material   textual   a   ser   analisado   pode   revelar   o

posicionamento  do/a  produtor/a  textual   em  relacao  aosfas   participantes   inscritos/as  no

didiscurso, como nos exemplos  I  a 3, a seguir, em que os/as par(icipantes sfro referidos/as pelo

rome prdyrio (Maria, Jesus, Elias); por uma ldentificapao Relacioml de parentesco (pais); e

por uma Classificaq5o por idade (menino) ou por estado civil (vinva).

Exemplo  I:  Mac  o  apjo  the  disse:  `Nao  tenha  medo,  Malia;  voce  foi
agracinda por 1~

Exenplo  2:  Movido  pelo  Eapirfro,  eke  foi  ac  templo.  Quando  us  paig
trouxeram o menino tesus (...}
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Exeniplo 3: Contndo, Elias ndo foi enviado a nenh`rma delas, serio a !!ga
±£iEs!g de Sarepta. na regiao de Sidom

A escolha de "os pais", no exemplo 2, revela que, para o narrador, os nomes destes

participantes ndo importam, mas, sin, sun relap@o de parentesco com o menino Jesus.

A entrada para o sistema de categorizacao elaborado por van I.eeuwen se di atraves de

duas  categorias  mais  amplas,  exclusao  e  inclusao,  que  se  subdividem  em  virias  outras

sobcategorias. Ou sQja, o/a produtor/a texttral ten a escolha de incluir ou excluir participantess

no discurso. Para van Leeuwen, os/as participantes sao incluidos/incluidas ou nao a depender

dos  interesses de quem produz o  discuso, do contexto e do put>lico  a qurem  ele  se destinaa

(OLIVEIRA, 2014).

A   primeira   grande   categoria,   exclusao,   possui    as   subcategorias   supressao   e

encobrimento.  Ou  seja,  o/a  produtor/a  textual  pode  nao  mencionar  urn/a  determinado/a

participante  ou  menciondrlo/1a  tangeneialmeute.  Quanto  a  primein  escolha,  apenas  uma

comparapao entre diversas realizapdes de uma mesma pritica social poderia revela-la. Quanto

a segunda, o/a participante pode ser inferido/a atraves do senso comum ou atraves de recursos

fforicos,  mais   especificaneute  pronomes  pessoais,  orap6es   infinitivas,  orap6es  passivas,

neminaliza¢6es, elipses, etc.

Excmplo 4: Mas g!es ndo tinham filhos, porque Isabel era est€ril; e fgifegs
eran de idade avancada.

Exemplo 5: Depois disso, Isabel, sua mLlher, engravidou e duraate cinco
meses  ndo  sain de  casa.  E  g!a dizia:  Isto  e obra de  Senhor!  Agora ele
olho`i  pan  Dim  favoTaIvelmente,  para  desfazer  a  minha  hmilha¢ao
perante o povo".

Exemplo 6: I+ogo que a sua saudacfro chpgou Cos moos ouvidos, a bebe
que esti en meu verme agfrou-se de alegria.

No  exemplo 4,  o  referents,  neste caso, o  pronome "eles" e  o numeral  "ambos"  s6

podem ser recuperados ao voltarmos a orap5o anterior. No exemplo 5, ha o uso do pronome

pessoal ``ela", que tambem funciona como andfora, em que que o/a leitol/a precisa voltar no

texto para  identificar o  personagem.  Do  mesmo  modo,  ocorre  com  o  exemplo  6,  pois  ao

utilizar "sua saudapao",  e  preciso voltar ao trecho  precedente para saber sobre a quem  se

refere o pronome "sua". Ademais, ainda sobre o exemplo 6, percebe-se que a representacao da

mulher ocorre por meio de urn ato de fala dela, a saudapao. Todos esses exemplos sao urn tipo

de representacao, porem requer do leitor e da leitora urn esfoxpo para o voltar no texto.

A  segunda  grande  categoria  do  sistema  RAS  e  a  inclusao,  que  se  subdivide  em
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ativa9ao e passivapao,  que, por sua vez,  sao realizadas por participapao,  circunstanciapao e

possessivapao;  e  Personalizapao  e  Impersonalizapao  (ASSIS,  2009).   Cada  uma  delas  se

subdivide em virias outras ramifica95es, como e possivel vcr na figura 2. Exemplos de cada

categoria serio apresentados no Quadro I, pagina 19.
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Figura I: Sistema us

:J+

Fonte: Assis (2009 pag. 46)

Devido  a  complexidade  e  extensao  do  esquema  de  Van  Leeuwen  apresentado  na

Figura I e o recorte deste trabaLho. nos desdobraremos apenas sobre as subcategorias 13, para

investigar a  Personalizapao,  e 22, para a lmpersonalizacao,  ben como  subcategorias delas

derivadas. Tanto a categoria de Personalizapao quanto Impersonaliza9to sao ramificacdes da
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categoria de inclus5o. Isto 6, ha coorrencia de identificacao dos papeis de quem faz e de quem

recebe.  Atraves da andlise das  realizacdes pode-se  identificar como  se  di essa  inclusao.  A

Personalizapao se da por meio de nomes pr6prios e/ou substantivos que tenham significado

relacionados a caracteristicas humanas,  Ja a lmpersonalizapao ocorre por meio de escolhas

lexicais,  tais  como  substantivos abstratos ou  referencias  metonimicas  os  qunis  ndo  inferem

caracteristicas humanas ao/a Participante.

0  qundro  a  seguir  foi  elaborado  para  melhor  explicar  as  demais  ramificap6es  do

esquema  da  figura  2.  A  estrutura  base  do  q`Iadro  a  seguir  foi  retirndo  de  Assis  (2009)

enquanto os exemplos sao retirados principalmente do corpus desta pesquisa.  As categorias

que nao foram encontradas no corpus sao elucidadas atraves de exemplos de outros trabalhos

identificados pela fonte.

Quadro I : Sututngorias de Persomlizagfro e lxpersonalizapao
Subeategorins Definieao Exemplos

Categorizagao(13)Nomeacao(13) Ocorre         atraves         dareferenciaao/aparticipantedemodointexpessoal.Paramatsdetalhes,vcr14e15.Arefefenciaao/a

Nao      tenha      medo,

participante   e   ftita   pelononepr6prio. NIa.

Avaliaqao (14)Funcionalizacao(14)Identificapao(14) O/A participante e referido 0  anjo,  aproxinando-
por       meio       de      uma se          dela,          disse :
Avaliapao,  como  born  ou "Alegrerse,

rulm; aundo ou odiado.AFuncionalizapaocoorreatravesdesubstantivoougrupononinalquesereferemaopapel,atividadeouocupapaoporeledesempenhade.Areferenciaceorrepe9aidentificapaoaoqueo/aparticipantee.VcrL5,ase8uir- amciada!".Estavaalla  pxpferfeAha.

Classificapao (15) O/A participante 6 referido 0 none da yrfe era
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Identificapao Relacional

atravds  de  substantivo  ougruponominalquenaosereferemaumaatividade,masaumacategoriacomoorigem,genero,idade,etc.Ocorrepormeioda Maria.AgQgE    de    Simao

identificapao  do  papel  de estava com febre alta,0gQrfedeuunsuspiro.
(15)Identificapao Fisica (15) parentesco        ou/e        deamizade.Areferenciaocorrepormeiodedescricaodetraposfisicos.

obj edvapao (22)Ab§trapao(22) Ocome         quando         osparticipantessaoidentificadosporreferenciasaoLocaloucoisaqueesfaintimamenterelacionadoaoindividuoemsiouaalgumaatividaderelacionadaaele.Paramaisdetalhes,ver23.

0   primeiro   que   ele

Acontece    por    meio    daidentificap@odeumaqunlidade/caracteristicado/aparticipante(ex.:pobre,bronco). encontrou   foi   Simao,seuirmao,ethedisse:"AchamosoMessias".

Espacializapao (23)Autonomi2apaodo Atraves        do         espaco Toda       a       EERE
referente ao/a par(icipante. contribuia      pan      a

Ocone     por     meio     dareferenciaaalgum fabricapao                   deKurtz(...)

enunciado (23)Instrumentalizapao (23 )Somati2apao(23) enunciado                      do/a Sun  parenta  tern  un
participante. filho;      agrfe     que

Acontece       atrav6s       da diziam ser esteril (...).

alusao           ao           papel (...)    a    pulsapao    de
desenvolvido                peloindividuo.Ocorrepormeiodamengaoaalgumfragmentocorporaldo/aparticipants. tambores distantes.(...)osvefltres quenuncagerarameosrfequenuncaananentaun.
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Fonte: Assis (2009 pag. 56). 0liveira (2014 pag. 22) e dados desta pesquisa.

2J Formas de Controle de Personagens

Tendo  em vista  que  nesta  pesquisa  temrse  como  foco  pesquisar  como  a  mulher  e

representada ben como  sua relagao  com Jesus,  e  imporfante  analisar quem  as representa.

Desta foma, nesta subsecao serao apresentadas algumas formas de controle de personageus

possiveis ao/a narrador/harradora.

Leech & Short (2007), em seu trabalho sobre Sty/e j" Fz-c/i.o«. revelam que o/a autor/a

possui vdrias fomas de apresentar a fala dos/as personagens, e o uso de cada forma implica

em maior ou menor controle do/a namdeI/a. As formas de representapao do pensanento e

discurso  sao  seis:  i)  representacao  narrativas  de  apdes  (#a77ia/z-ve  repar/  a/ ac/I.o»);  ii)

representapao narrativa dos atos de fala (raarra/I-ve repon/ a/xpeech arc/s); iii) discurso indireto

(z.»cJf+ecJ speech);  iv) discurso indireto livre (free z-»dl-recf xpeech);  v) discurso direto (djrec/

xpeecA); vi) discurso direto livre (fee dj.rec/ speech).   As fomas iniciam com o/a narrador/a

tendo total controle sobre os/as personagens. porem nas fomas subsequentes ele vat perdendo

esse controle, confome se pode vcr na figura 2 a seguir retirada de Assis (2009), em que o

ndmero I representa a maior forma de controle e 6, a menor.

Figum 2: Nivel de cobfrole de personagens

456

Fonte: Assis (2009 pag. 66)

A primeira  foma  (representapao  das  narrativas  de  a9des)  e  caracteri2ada pela nao

representapao   de   fala   ou   pensamento,   mac   de   apdes   e   eventos.   A   segunda   forma

(representapao  namtiva  dos  atos  de  fala)  nao  se  interessa  em passar o  relato  exato,  pois

infoma apenas uma esp€cie  de resuno.  A terceira forma (discurso indireto), por sun vez,

ocorre uma mistura ou jungivo das vozes do/a narrador/a e personagem, isso porque o que foi

dito e relatado, mas o tempo verbal e os pronomes sofrem aLtera9ao. A quarta forma (discurso

indireto livre) e uma apresentacao intemediaria entre o discurso direto e indireto, no entanto

se assemelha mais ao indireto. A quinta foma (discurso direto) e caracterizada pela fala do/a
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personagem precedida por dois pontos e entre aspas em ingles ou precedida por travessao em

portugues.  Nessa  forma  o/a  leitor/a  entende  que  aquela  fala  foi  rcalmente  dita  pelo/a

personagem em algum momento. Por fin, a sexta forma (discurso direto livre) assemelha-se a

quinta forma, porem a/a narradol/a tom memos controle.

2.4 As Mum)eres da Bfblia: Mtiltip]as Perspectivas

Hi  muitas  discussdes  sobre  a  Biblia,  ben  como  a  recorrencia  de  materiais  que  a

buscam interpretar. Alem disso, as mulheres biblicas ten sido alvo de pesquisas na busca por

encontrar  as  raz6es  que  subsidiam  o  patriarcalismo.  Desse  modo,  e  possivel  encontrar

pesquisas  sobre  muJJieres  do  AT  e  NT  pelos  vieses  teol6gicos,  tcorias  literdrias,  tcorias

feministas, anflises gramaticais e andlises do discurso, como  se pods vcr mos parigrafos a

se8uir.

Segundo  Kuns  (2014),  em  sun  pesquisa  sobre  a  atuagivo  da  mulher  no  Andgo

Testamento e seu papel na sociedade, sao apresentadas as diferencas culturais entre a cultura

hebreia e a dos povos vizinhos. Tanb6m s5o relatadas as fun9des de algLmas mulheres que se

tomaram  escravas  de  outros  povos  -  como  a  serva  da  esposa  de  Naama  -  assim  como

mulheres que chegaram ao mais alto nivel de poder, o posto de ralnha, a exemplo de Ester.

Kuns (2014) conclui que todas as mulheres retratadas, desde amag a ra7-#has,  todas tiveram

vez e voz, dissemelhando apenas como elas fizerani uso do poder que detinham.

0liveira (2017), em seu trabalho, a paltir do vies hemerfeutico, realizado sobre urn

novo arqu6tipo para as mulheres no ev. de Marcos, apresenta os papeis dos discipulos, ben

como o das mulheres que se relaciomram com Jesus e decidiram segui-lo.  Segundo o autor,

em Marcos, ha hist6rias de sete mulheres. as quais sao apresentadas como exemplos a serem

seguidos, no tocante a seguir,  servir, fidelidade, disponibilidade em cunprir a missto e ser

vista como  pessoa.  As  mulheres  sao  apresentadas como modelos  de  discipulas,  ainda  que

localizadrs em uma sociedade patriarcal, pois enquanto os homers tiveram dificuldades em

seguir  Jesus   decorrente  de   desentendimentos  e   dividas,   as  mulheres,   por  outro   lado,

conseguiram exemplificar o seguir Jesus e ter fe. Por fin, o autor conclui que, embora haja

diferencas  entre  as apdes dos  discipulos e  discipulas,  Mareos  mostra que  6 possivel  seguir

Jesus.

0liveira e Oliveira (2013), em seu trahalho sobre as mulheres in literatura, buscam
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identificar as possiveis raz6es para o pouco espapo das mulheres na literatura brasileira. Desta

forma,  o  autor e  a  autora  apontam a  hermeneutica bfolica  como  a principal  causa  para  a

rejei9ao das mulheres. 0liveira e Oliveira (2013), descrevem a criapao dr mulher contida no

livIo  de  Genesis  e,  afimam  que nesta ocasi5o  esta  explfcita  a dependencia da mulher ao

homem, e posteriomente analisaram excertos do Novo Testamento, mas especificamente as

cartas  de  Paulo.  Por  tim,  os  autores  concluem  que  a  partir  de  intexpretapdes  da  Biblia,  a

sociedade rapidamente passou a usar urn discurso de valorizapao masculina como justificativa

para o  menosprezo  das  vozes  femininas  e,  para  auinento  do  espapo  e  reconhecimento  da
mulher  na  literatura,  sugere  que  se  introduzam  literaturas  produzidas  por  mulheres  nas

escolas.

BezerTa (2011), em sua pesquisa de abordagem comparativa sobre quest6es de genero

em  trndngdes  da Biblia para o  portug`rfes e  ingles,  informa que a teoria  feminista aponta a

Biblia como a responsavel pela desigualdade de genero. Ele anaLisa dez tradap6es da Bfolia

em ingles e dez traduc6es para o portugues em diversas vers6es publicadas entre 1950 e 2010,

a lug do origival. 0 copus da pesquisa foi o ev, segundo Lucas. A analise incluiu trechos que

expressam  claramente  a  desigualdade  de  genero.  Percebeurse  que  as  tradng6es  biblicas

costumam  variar  entre  equivalencia  formal  e  equivalencia  dindmica.  Dentre  alguus  casos

temos o uso de "homem/man" usado em algumas hadng5es biblicas e "pessoa/person" em

outras vers6es para representar urn individuo.  Segundo Bezem (2011 ), o ultimo telmo alem

de  representar  melhor  o  significado  do  termo  oriSnal,  tambem  e  noutro,  visto  que  nao

especifica   o   genero.   Bezem   (2011)   concluiu   que   hi   uma   tendencia   de   as   vers6es

contempolaneas, principalmente em ingles, adotarem a linguagem inclusiva, afim de que a

mulher §eja mais valorizada.

Muitos  trabalhos  abordam  a  Biblia  como  eixo  de  pesquisa,  todavia,  nao  foram

encontrados trabaLhos que investigassem a representacao das mulheres no evangelho segundo

Lucas  pelo  vies  linguisticordiscursivo.  ConcLui-se  aqui  a  explicacao  do  arcabouap  te6rico,

Mais detalhes serao apresentados na sapao de andlise.
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3. CORPUS E METODOLOGIA DA PESQUISA

Nesta secao sera apresentado o corpus, contexto e mctodoloria de pesquisa. Ressalto

que, nesta secao, o vocabulo corpus faz referencia ao material a ser analisado neste trabalho.

Ademais. conforme Sardinha (2000), corpora, plural de colpus, ten como significado original

conjunto de textos, coletados com objetivos de pesquisa e passiveis de explorap5o atraves de

ferranentas  computacionais.   Portanto.  neste  trabalho,   faremos  uso   deste  verbete   para

relaciona-lo com o material a ser analisado.

Para facilitar a compreensao do/a leitor/a nao usutrio/a da Biblia, na subsecao a seguir

sera explicada, brevemente. a estrutura da BibLia ben como suas traduc6es.

3.1       A BLblia e suaTrajct6riaTradut6ria

0 livro que conhecemos como Biblia e. na verdade, coustit`iido por Lm conjunto de

sessenta e seis livros que, conforme Rocha (2014), foram escritos dentro de urn periodo de nil

e quinhentos anos por mais de quarenta escritores. A Biblia Sagrada ®rotestante) possui urn

total  de  66  livIos,  com  aproxjmadanente   I.189  capitulos  e  31.105  versiculos6.  Ela  esta

dividida em duns partes: A primeira chama-se Antigo Testamento (AT) que contem 39 liVIos,

os  qunis  estao  separados por  subsap6es:  LivIos  da  Lei,  Hist6ria,  Poesia,  Profetas  Malores,

Profetas Menores.   Ja a segunda parte, chama-se Novo Testamento (NT) e abarca 27 livros.

Estes,  tambem estio  organindos por  subsec6es:  Evangelhos,  Hist6ria,  Cartas  de Paulo  as

Igrejas,   Cartas   de   Paulo   a   Individuos,   Cartas   Gerais.   Profecia   04ANUAL   BiBLICO

ENTENDENDO A BiBLIA, 2016).

As diferencas dos generos contidos no NT variam confome o prop6sito do texto. Os

evangeLhos foram escritos por pessoas pr6ximas a Jesus, incluindo discipulos, e destinados a

grupos especificos: comunidade crista e os/as nao crisfaos/as, visando anunciar urn salvador,

Jesus,  e que ele e o individuo que havia sido prometido desde as gerag6es mais antigas. As

carfas de Paulo as igrejas sao reeomendap6es sobre como viver em unifro, como partilhar o

conhecimento sobre Jesus, etc. destinadas a pessoas que exerciam algum papel inportante ou

que  eram pr6ximas  a  ele,  como  lideres e companheiros/as na pregacao do  evangelho,  por

exemplo.  Essas  cartas  incluiam tanto  eusinamentos  sobre  o  carater cristao,  qunnto  elogios,

8 Livros de  BIT)lia.  Disponivel em:  hay:/^irww.estudantesdabiblia.coiti. brfoiblia/livros-biblin.himL  Acesso  e"

26 nov. 2018.
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recomendapdes e eusinamentos sobre Cristo. As cartas gerais sao escritas por outros autores e

tambem ten o foco de eusinar sobre Deus e explicar questdes pertinentes a vida crista. Por

tiltimo,  mas nao memos importante, temos a profecia - livro de Apocalipse - que infoma

sobre como sera o fin de tudo.

Os  registros  tradut6rios  mais  antigos  da  Bfolia  remontam  o  seculo  Ill  a.C  com  a

septuaginta, uma tradngao do AT para o idioma grego, mas antes dela ja havian relatos dos

targuns  - parafrases  de  alguns  trechos  da  escritura  para  o  aramaico  (ROCHA,  2014),  A

septuaginta, por sua vez, foi a que mais se destacou devido seu processo tradut6rio ter sido

organirado e requerido por urn rei egipcio o qual desejava urn exemplar da escritura para a

biblioteca de Alexandria. Setenta academicos, dai o none septuagivta, foram convocados para

a traduzir o pentateuco (os primeiros cinco liVIos do AT), dessa forma, eta ficou conhecida

como a primeira tradngao da Biblia. Segundo o Manual Bfolico (2016). durante os cem anos

seguintes desse fate, os demais Livros tamb€m forani traduzidos e acoplados a ela,

Atualmente, numerosas vers5es da Bfolia sao pubLicadas anualmente. Isso se deve ao

fato de mudaneas linguisticas, novas pesq`risas arqucol6dcas e o intuito de alcancar urn novo

pbblico.  Desta  foma,  existem  a  Biblia da  crianca,  Biblia  da  mulher,  Biblia  do pregador,
Biblias de Estudo, Biblias Expositivas (com comentatos), Bfolia Judaica, dentre tantas outras.

Alem de diciondrios e manuals que auxiliam o/a leitowleitora assiduo/a na intepretapao da

Biblia.

Sendo  assim,  como  visto  anteriomente,  estamos  cientes  de  que  existem  muitas

vers6es  da  Biblia,  portanto,  gostariamos  de  ressaltar  que  no  decorrer  deste  trabalho,  ao

usamos o temo "Bfolia", nos referimos a versao escolhida para a presente analise, isto 6, a

Biblia Sagrada Nova Versao Intemacional.

3.2 Contextua]izapao do Corpus: Bib]ia NVI

A escolha da Biblia NVI (2013) como corpus deste trabalho se deve ao fato de ela ser

uma edicao trilingue que compreende tradngdes para os idiomas espanhol, ingles e portugues

brasileiro.  Com autorizap5o da Sociedade Bfolica htemacional (SBI), ela foi publicada em

2000,  pela  Editora  Vida  e  impressa  pela  Editora  Geogrifica.  Nos  paratextos7  da  Biblia  6

apresentado  o  prefroio,  que  informa o  projeto  de  tradngao  o  qunl  serviri  de  base  para  a

contextualizapao da Biblia NVI mos pafagrafos a seguir.

7 Conj`mto de informc6es que acompanham o tex(o e o apreseuta.
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A  NVI  e  uma  das  mais  atuais  traduc6es  diretas  das  linguas  em  que  a  Biblia  foi

originalmente  escrita,  isto  e,  aramaico,  hebraico  e  grego.  Este  material  foi  inicialmente

planejado  pela  SBI,  a  qual  recmtou  profissionais  para  iniciar  o  trabalho  tradut6rio  que

perdurou aproximadamente uma decada, tendo inicio no ano de  1990.  Dentre os individuos

que  participarain  desse  projeto,  havia  tanto  linguistas  quanto  te6logos/as  pertencentes  a

diferentes  denomina9des  religiosas  e  residentes  em  diversos  paises,  tais  como  o  Brasil,

Estados   Uhidos,   Israel,   Holanda,   Inglaterra  e   Portugal.   mirante   o  prcoesso  tradutorio

numerosas  fontes  de  pesquisas  foram  utilizadas,  como  liVIos,  dicion6rios,  softwares,  etc.

q3iBLIA NOVA VERSAO INTERNACI0NAL, 2013).

Embora  na  lingua  portuguesa  -  brasileira  - j6  exista  bastantes  versdes  dr  Biblia,

segundo a Biblia Nova Versao Intemacional (2013), o objetivo da NVI e trazer ulna versao

que se destaca por quatro caTacteristicas: precisao, beleza de estilo, clareza e dignidade, visto

que  existe  a  necessidade  de  uma  nova  traducao  da  Biblia  em  virtude  de  dois  pontos:  as

constantes  mudancas  que  uma  lingua  passa;  ben  como  os  avancos  e  aprimoramentos

arqueol6gicos,      cientificos      e      criticas      literanas      Q}iBLIA      NOVA      VERSAO

INTEENACI0NAL, 2013).

No que tange ao processo tradutorio, propriamente dito, dado que a fungao da tradu9ao

e  passar o  contetido com  clareza  e manter a  ideia  do texto  fonte,  a T`IVI  empenhou-se  em

manter urn estilo de escrita contemporaneo a afim de nao ser marcada pela erudicao - que e

caracteristica de outras versdes Biblicas. Para isso, em deteminados trechos a literalidade foi

utilizada em diferentes niveis com o intuito de possibilitar a compreensao do/a leitor/a. Os/as

tradutores/as trabalharam individualmente, mas tamb6m houve reunites para discuss5o dos

segmentos  tradut6rios  problematicos  e  importantes  do  ponto  de  vista  teol6givo  ®iBLIA

NOVA VERSAO INTEENACIONAL, 2013).

3.3 0s Evangelhos do Novo Testamento

0 vocabulo "evangelho" significa boas novas, isto e, trata-se dr apresentapao de Jesus

e  seus  ensinanentos  como  fatores  libertadores  (MANUAL  BiBLICO  ENTENDENDO  A

BiBLIA, 2016). No canone do NT constam quatro livros e estes se dedicam a apresentar os

eventos em que Jesus esteve presente, desde o nascimento ate a ressuneicao, atendo-se, no

entanto, ao relacionamento de Jesus com as pessoas. 0 cfroone biblico e uma lista de livros, os

quais estao localizados na biblia, aceitos pelos cristaos e pelas crist5s como livros inspirados
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por Deus  e dteis para  a  vida crist5 (SOARES,  2017).  0 Novo  Testamento  contem quatro

evangelhos cujo pdblico, prop6sito e autoria sao distintos - vale ressaltar que  esses  livros

levam  os  nomes  dos  pr6prios  autores.  No  entanto,  apenas  os  tres  primeiros  evangelhos,

Mateus. Marcos e Lucas s5o liVIos os qunis apresentam individuos e eventos semelhantes. por

esta    razao,    sao    categorizados    como    livros    sin6ticos    ®iBLIA    DO    PREGADOR

PENTECOSTAL, 2016).

0 primeiro ev. 6 Mateus, urn ex<;obrador de inpostos e que foi o rinico evangelista a

ser urn dos discipulos de Jesus. Esse livro foi escrito entre 6065 d.C„ e tinha como pdblico os

judeus.  Ele  o  escreveu  no  intuito  de pTovar que Jesus  era o messias prometido.  Marcos,  o

segundo autor, escreveu entre 55rfo d.C. para os romanos. Seu objetivo era apresentar Jesus,

suas  obras  e  ensinamentos.  Ja  Lucas,  o  terceiro  autor  e  tamb6m  corpus  desta  pesquisa,

escreveu  entre  60  d.C.  para urn amigo  chamado  Tedfilo  e,  para outros/as  cristaos/5s  nao

judeus/judias.  Ele  tinha como  prop6sito,  apresentar  detalhes  da  vida  de  Jesus  e  mostrd-lo

como o  salvador.  Por fin, Joao,  o quar(o autor, escreveu entre  85-90 d.C.  Devido a ele ter

como pdblico alvo os/as novos/as adeptos/as ao cristianismo, Jo5o buscou mostrar Jesus como

filho de Deus e que todos os que creem nele alcancarao a vida etema (BiBLIA DE ESTUD0

CRONOL6GICA APLICACAO PESSOAL, 2015).

Nao secao seguinte serf explicada com maior detalhe o evangelho segundo Lucas.

3.4 0 Evangelho Segundo Lucas

Lucas, medico cristao grego e autor do colpus da presente pesquisa, destaca-se entre

os demais escritores do evangelho de Cristo por ser o mais detalhado e tambem por se dedicar

a I'elatar epis6dios que aconteceram com individuos os/as qunis Cram considerados/as memos

relevantes para a sociedade da epoca, tais como pessoas que possuiam alguma enfemidrde,

deficiencia  e  as  mulheres.  Vale  ressaltar  que,  tais  aconteeimentos  sao  relatados  em  sun

maioria e detalhadamente apenas atraves de Lucas (BiBLIA DE ESTUDO CRONOLdGICA

APLICACAO PESSOAL, 2015).

A riqueza de detalhes contidos em ljucas, se deve ao fato de ele ter sido companheiro

de Paulo no periodo em que este ficou na cidade de Cesareia por dois anos, e tamb6m atraves

de conversas com testemunhas oculares, obtendo assim informapdes desde o nascimento de

Jesus   ate   a   ressulTeiq5o,   incluindo   os   eusinamentos   e   milagres   realizados   por   ele

qucrLrms, 2oo8).
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A  escrita  desse  evangelho  deu-se  aproximadanente  em  60  d.C.  0  pdblico  desse

evangelho   era   urn  amigo   de   Lucas;   Te6filo,   e   tandem   outros/as   cristaos/cristas   nao

judeus4udias,  e tinha por objedvo  apresentar Jesus como  ser humano  e esperado  salvador
imaculado. Ao ler o evangelho segundo Lucas, pode-se perceber que o autor 6 uma pessoa

letrada,  porque  detinha  conhecimento  hist6rico  e  era  habilidoso  com  a  escrita.  Tambem  6

possivel notar caracteristicas, inclusive sun especialidade, isto e, m6dico, visto que no texto o

autor nomeia doengas, faz o diagn6stico do estado das pessoas como e visto nas seguintes

express6es "quase morto" no capitulo  10,30, "hemorragia" no capitulo 8.43 e 6 detalhista em

descrever    a    situapfro    das    pessoas,    roupas    e    apdes,    etc.    (BiBLIA    DE    ESTUDO

CRONOLOGICAAPLICACAOPESSOAL,2015).

3.5 Metodo de Pesquisa

A  fim  de  manter  a  proposta  desta  pesquisa,  isto  e,  de  analisar  como  a  mulher  e

representada no evangelho  segundo Lucas, mos  idiomas  in8les  e portugues,  foram seguidos

alguns passos metodol6gicos  que sao:  i)  leitura do corpus  em ambas  as linguas  em que  se

dedica a presente pesquisa; ii) download do corpus em fomato digital, devido a necessidade

de utilizar a ferramenta de Linguistica de Colpus 4»/Cone;  iii) identificapao e registro das

ocorrencias  de  mulheres  como  participantes  sociais.  Nesta  fase  ocorreu  a  marcapao  das

oconencias segundo as categorias socioseminticas de rapresentapao de atores sociais (RAS)

de Van Leeuwen (1996) confome recorte apresentado na FigLira 1  a seguir. iv) Por fin, foi

realizado o levantamento dos dados e inteTpretap5o dos mesmos.
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Figura 3: Recor(e do Sisterm RAS
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A  foma  de  marcapao  do  corpus  se  deu  atraves  de  c6digos  numericos  (ALVES  e

ASSIS,  2016) relacionados  a forma como cada participants  feminina e representada.  Esses

c6digos foram colocados ap6s a ocolTencia dentro de parenteses angulares, seguindo a grade

de anotacao apresentada no Quadro 2 a seguir.

Qu8dro 2: Forma de Anotaeao

A- Corpus 8-  Re|)resenta€ao C- Ranlfica€ao D.      Quemre|iresenta E - Come

Portugues I Personalizapfro IImpersonali2apao 2Exciusao3 Nomeapao I Narmdor 1 Disc-
In8les 2 Funcionalizapao 2 Personageus 2 Direto I

Classificapao 3 Jesus 3 Discurso
Idem. Relacional 4 Indireto 2
Idem. Fisica 5 Nao se aplica
Avalia9ao 6AbstracaoIEspacializagivo 2Aut.doenunciado 3hstrmentalizapao4Somatizacao5EncobrimentoI 0

Confome o qundro acima, a forma de marcapao seguiu uma tabela que contem cinco



31

colunas, Na coluna A ten-se a descricao do idioma do copus, isto e, ingles ou portugues, Nas

colunas seguintes, 8 e C, existe uma correlapao, pois os primeiros nineros ( lrf) da coluna C

sao dependentes da categoria de Personalizapao presente na coluna 8,  A  segunda parte de

ndmeros (I-5) da coluna C estao relacionados a categoria de Impersonalizac5o localizada na

coluna  8.  Por fin,  a  terceira parts  de  ndmeros  (I)  da  coluna C  estao  interligados  com a

categoria de exclusao na coluna 8. Ja as colunas D e E tamb6m estao conelacionadas e se

referem ao/a representador/a e ao tipo de discurso. Na coluna D temos o narrador, Jesus, e

outros/as personagens. Na Coluna E tom-se o discuso direto e indireto e o n5o se aplica. 0

nao se  aplica - representado pelo  ndmero  zero - se  fez  necessato  devido  ao  fato  de  o/a

narrador/a  nao descrever discurso,  mas ap5es.  i  importante  salientar que essa organizapao

segue o esquema de van Leeuwen apresentado na FigLira I, pagiva 17.

Dessa  foma,  para informar, por exemplo,  que o corpus  foi  em porfugues,  e  que a

mulher sofreu o processo de Persomlizapao atraves da Nomeacao feita por urn personagem

por meio do discurso direto, foi utilizado o c6digo <11121>, como mostra o exemplo a seguir.

Exemplo  7:  Mas  o  apjo  lhe  disse:  "Nao  tenha  medo,  Maria  <11121>;
voce foi agraciada per Deus!

Os c6digos foram colocados entre parentese angulares (< >) para nao interferirem na

andlise quantitativa. especialmente no que se refere a contagem de palavras. Registra-se que

ha  outras  fomas  de  anotapao  de  corpus,  uma  delas  seria  escrever  o  none  complete  da

categoria, mas esta possiblidade foi descartada devido a possibilidade e maior propensao a

erros  de  didtapao  ao  escrever  palavras  extensas.  Para  fazer  a  marcapao  foi  utilizado  o

software Word (2016) com fomato .doex e depois convertida para o fomato .txt para entao

poder utili2ar a ferramenta de corpus 4#fcowc (2018). 0 Word (2016) tambem foi utilizado

para a obtengao de alguus dados como a quantidade de parigrafos.
Deste modo, ap6s a marcapao de cada ocorfencia, o corpus salvo em formato .txt, foi

utilizada  a  ferranenta  explolxpao  de  corpus,  4»/Cone.  Aindr  atraves  desse  software,  foi

posslvel  observar a  quantidade total  de palavras  (tokens)  e  a quantidade total  de  tipos  de

palavras (types), identificar o/a personagem que mais se direcionou as mulheres, ben como se

deu a representapao das mulheres.

Para  que  o  levantamento  pudesse  ser  feito  atraves  das  linhas  de  concordincia  do

Antconc,  o  prograna  foi  configurado  para  identificar ndmeros  e parenteses  angulares,  s6
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entao foi possivel pesquisar os c6digos, e o progrania apresentava todas as ocorrencias em que

determinado c6digo foi empregrdo. 0 c6digo a ser pesquisado era escrito numa caixa - na

aba concorda«ce - e o programa apresentava as ocorfencias em linhas de concordancia.  A

palavra que continha o c6digo aparecia em destaque no centro do programa, permitindo a

pesquisadora  identificar  as  palavras  anteriores  e  posteriores,  ben  como  o  contexto  da

representapao, pois o programa ten a fungao fag/ words i.« co«/err (KWIC) que possibilita a

analise nao s6 das ocolTencias, mas tambch do contexto em que elas estao inseridas.

0 ponto  de  interrogapao  foi utilizado  como urn digito  coringa,  a  fin de  pesquisar

informapdes  especificas  do  corpus,  como  idioma,  representapao  ou  ramificacao,  sem  se

importar  com  as  demals  caracteristicas.  Ele  foi  usado  para  indicar  que  urn  c6digo  era

coustituido por cinco didtos, mas apenas os nineros explicitos Cram importantes para o caso,

como  per  exemplo  <123tt>,  para  indicar  que  era  o  caso  de  urn  corpus  em  portugues,

Impersonalizapao   e   Autonomizacao   de   Enunciado.   Nesse   caso,   a   identificapao   do/a

representadol/a e do tipo de discurso nao Cram imporfantes para a analise.

Por   fin,   registre-se   que   as  epigrafes  -  subtitulo   dos   capitulos   -,   nao   foram

contabilizadas nos dados por tratarem de alterap6es editoriais,  que nao estao presentes em

todas as versdes Biblicas. As epigrafes nao contem informap6es relevantes para esta pesquisa,

visto que elas ten a fungao de apenas relatar ao/a leitor/a o assunto referente aos pr6ximos

versiculos, alem disso, essas sao altera96es editoriais recentes. pois a Biblia, a priori7 nao era

dividida por capitulos  e nem por versiculos. Mas. com o passar dos anos, e o auinento de

leitores/as  e  pesquisadores/as  desse  livl.o;  elas  foram  acrescentadas  ao  texto  biblico.  Nos

exemplos a seguir sao apresentados alguns desses casos.

Exenplo 8: Ma=ig visita Earl

Exeaplo 9: Jesus ressuscha o filho de uma ]£i±]!g.

Como se pode vcr nos exemplos 8 e 9, nas epigrafes ha casos de referencia a mulher

apenas  em  portugues,  Na  versao  em  ingles utilizada nesta  pesquisa.  todavia,  nao  exjstem

epigrafes. Sendo assin, elas nao foram tratadas como uma representacao feita pelo narrador

ou personagem; mas, do editor.
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4. ANALISE DOS DADOS

Este capitulo esfa subdividido em cinco sec6es. Na primeira, sera abordada a extensao

do  corpus  e  dos  iteus  que  fazem  referchcia  ds  participantes  femininas.  Em  seguida,  sera

exposta a analise da representapao das mulheres  confome o  sistema de Representapao de

Atores  Sociais (RAS). Na tel'ceira secao, serao apresentados os casos de exclusao, cada urn

deles,  seguidos  de  exemplos.  Na  quarta  secao  sera  apresentada  a  foma  de  controle  de

personageus em Lucas. E, finalmente, na quinta sapao sera apresentnda a intelpretacao dos

dados.

4.I Extensao do corpus

Atraves do So/tware Antconc  (2018), foi detectado que o corpus desta pesquisa em

portugues contem 24.284 ocorrencias (/ofeus/ de 3.671  tipos (fypesr/ em portugues, e 23.719

ocorrencias (tokens) de 2.487 tipos (o{pesJ em ingles. Confome esse dado inicial. nota-se que

o colpus em portugues e maior. Uma hip6tese para isso pode ser o fato de que a lingua inglesa

costuma fazer abreviap6es,  alch de ser mais concisa  e dircta que o portugues.  Em outras

palavras, a lingua inglesa tends a ser mais sintedca que a lingLia porfuguesa, isto e, enquanto

ela faz uso de verbos de acao e adjetivos, o portugues tende a usar substantivos.  A16m de

disso, enquanto o ingles faz uso de preposic6es - que sao pequenas -, em portugues usa-se

frases,  o  que  consequentemente.  acarreta  em  urn major uso  de  palavras,  como  apresenta

Vieira (1982).

Atrav6s do Word (2016) forani contabilizados  I.213 pardgrafos em portugues e  I.178

em ingles. Por meio da analise de cada treeho. percebeurse que essa diferen¢a esta relacionada

a  quantidade  de  versiculos8,  ou  seja,  no  corpus  em  ingles  ha  rna  tendencia  a  juntar

acontecimentos e falas em urn s6 versiculo, enquanto a versao em portugues tende a separd-

los; criando assim, mais versiculos com periodos curtos.

4.2 Categorias de representa€ao feminim

0 quadro a seguir apresenta os items lexicais usados para as representap6es femininas

nos dois idiomas trabalhados nesta monografia, seguido da quantidade de ocomencias.

e Pequenos treehos narrativos. Gramicalnente falando, equivale a pen'edos (simp]es ou composto).
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Quadro 3: Items lexicais de inscric6es femininas no ev. de Lucas

Corpus em porfugues corpus em ingle8

Mulher/mulheres       (36),       Mac       (15), Womantwomen (29), Mother (15), Widow
Vidva/vibvas (10), Agraciada (2), Irma (2), (8).  Highly  favored,  Sister  (2),  Names -
Nomes pr6prios -Marta (3),   Maria (19), Martha  (3),  Mary  (22),  Magdalene  (2),
Madalena  (2),  Susana (I),  Joana  (2).  Ana Susanna    (I),    Joanna    (I),    Anna    (I),

(1), Isabel (10), Herodias (1) -, Criada (I),Elisabeth  (10),  Hendias  (I)  -,  Servant
Esposa  (4),  Filha  (7),  Rainha  (I), Menina (13),   Wife   (2),  Dauchter  (I),   Girl   (2),
(I),   Sogra   (3),   Profetisa  (I),   Serva  (2),Queen ( I),  Mother-in-law (2), Prophetess
pronomes -ela/elas (39), dela/delas (12). ( I ), Pronouns -she, they, her (46).

Forte: Dados dr pesquisa

A partir das formas de representapao de atores sociais apresentadas no quadro acima,

pode-se inferir que as mulheres, al6m de serem representadas pelo none pr6prio, tanbem sao

inseridas na hist6ria atraves do papel que desempenham (Funcionaliza9fro), como mos casos

de   "rainha",   ``serva"   e   "profedsa".   Elas   tambem   sao  representadas   pela  Identificapfo

Relacional, como em "nde", "irma", "filha", "esposa", ben como por quem pela classe ou

grupo a que pertencem, isto e, atraves da identificapao de genero como em "mulher(es)" e
"menina".  E  ainda,  pela  situapao  em  que  elas  se  encontravam  como  em  "agraciada"  ou

mesmo "anedrontadas".

No quadro a seguir e poss{vel observar os dados gerais de representapao feminina no

colpus desta pesquisa.

Qqadro 4: Categorias de Personalizacao e lxpersonalizaqao em Lucas.

Forma deRepresentacao Subeategorias Mu]heres (Ocorrfencins)

Portugues Ingles

Personaliza€ao

Nomeapao 33% 34%

Funcionalizacao 3% 3%

Classificapao 34% 37%

Iden. Relacional 25% 24%

Idem. Fisica 0%1% 0%

Avaliapao 0%
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Impersonalizacao

Abstrapao 2% 1%

Espacializapao 0% 0%

Aut. do enunciado 1% 0%

hrstrmentali2a9ao 0% 0%

Somatizapao 1% 1%

Total lco% 100%

Fonte: Dados ch pesquisa

0 processo de Classificacao foi o m6todo de representacao mais utili2ado em Lucas.

Ele teve recorrencia de 34% no corpus em portugues e 37% em ingles. Ademais, visto que a

relapao de Jesus com as mulheres tamb6m e urn dos objetivos da presente monografia, foram

observados que dessas ocorrencias, Jesus estava envolvido na situapao e as classificou em 9

casos em portugues e 13 em ingles. Vcr exemplos a seguir.

Exeniplo 10: Mac eke a tomou peb mao e disse: "Menina, levante-se!".

Exemplo 11 : But he took her by the hand and said. "My fbi!dd, get xp! ".

Na   Classificapao   a   personagem   6   representada   por   meio   da   identificapao   de

genero/sexo, nacionalidade, idade, classe, etc. Atraves do Antconc foi possivel identificar que

as mulheres foram classificadas como `twoman/mulhef', `twomen/mulheres.', "child/menina",
`Cwidow/vitiva". Como os exemplos acima mostram, em urn dos casos de Classificacao, houve

diferenca no termo usado. As palavras "menina" e "child" embora sejam categorizadas como

Classificapao indicam diferenga de genero. No corpus em portugues ao utilizar "menina" o

escritor  revela  o  sexo  da  personagem,  enquanto  que  no  ingles  ao  usar  "child"  nao  esti

explicito o genero, mas a idade, ja que se subentende que a personagem ten pouca idade.

Confome o Quadro 4, percebe-se que ha 33% de ocorrencias de referencia a mulher

pelo  processo  de  Nomeapao  em   port`igLies  e   34%  em   ingles.   Destes  casos,   apenas   3

representapdes tanto em portugues quanto em ingles foram feitas por Jesus. Essa categoria foi

o  segundo  processo  mais  utilizado  no  livIo  de  Lucas.  Ele  ocorre  qtrando  a personagem  e

introduzida  na  hist6ria  pelo  none  pr6prio  com  letra  maldscula,  como  se  pode  ver  mos
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Exemplo  12: Reapondeu o Senhor: rMarfa! Marta! Voce est6 preocupada
e inquieta com rmiitas coisas („.).

Exemplo  13: `T\4artha. Martha," the I.ord answered. ")ou are worried and
upset about many things (. . .).

exemplos a seguir.

Em relacao ao processo de Identificap5o Relacional ~ terceiro processo mais utilizndo

- ocorre por meio da identificacao de relacao familiar ou de amizade. Nessa categoria Jesus

representa as mulheres poucas vezes (4 vezes). Ver exemplo a seguir.

Exeaplo  14:  Jesus saiu da sinagoga e  foi a casa de Simao.  A ggg|a de
Simao estava com febre alta, e pediram a Jesus que fizesse also por eta.

Exempto  15:  Jesus  left the synagogue and went to the home of Simon.
Now Simon's mother-inlaw was surfing from a high fever,  and they
asked J~ to hob her.

Nesse exeniplo podese vcr que a mulher foi inserida na hist6ria ndo pelo nome, mas

pela  relapao   familiar  que  tinha  com  Simfro.   Ainda   sobre  o  processo  de  ldendficacao

Relacional,  no  corpus  sao  utilizados  diferentes  niveis  de  parentesco  como  Thaewhothef ',
"filha/daughter", "filhas/daughters", `inulherfesposatwife", "inna/sister" e "sograwhother-in-

law". E importante sahientar que, atrav6s observacao empirica, em portugu6s 6 mais recorrente

o uso  de  substantivo "mulher" papa se referir a esposa, do que  o pr6prio  none "esposa".

Tamb6m ha casos em que a `inulher" aparece como uma Classificac5o de personagem, mas

para isso cada trecho e contexto foi analisado cuidadosamente.

Outra  forma  de  representagiv,  embora  com  poucas  ocorrfucias,  foi  a  Avaliac5o  -

apenas uma ocorfencia no corpus em portugues. Neste caso a mulher 6 representnda por urn

personagem. Ela ocone por meio de uma qualificacao do personagem, como poderse ver tios

exemplos 16 e 17, a seguir.

Exemplo  16:  0 apjo,  aproximando-se dela, disse:  rAlegre-se, agraciada!
0 Senhor esti com vocep'

Exenplo  17:  The  angel went to  her and  said,  "Greetings,  vou  `who  are
hiahiv favoTed! The Lord is with you."

Consoante os exemplos acima, ve-se que uma mulher foi avaliada como "agraciada'',

enquanto que no ingles ainda que  seja usada a expressao "highly favored",  ela  6 colocadr

como uma caracteristica, isto e, adjetivo, pois e precedida pelo pronome de tratamento `tyou"
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e pronome relativo "who",

Em relacao ao processo de Funcionalizapao. Este processo ocorreu apenas 3% mos dois

corpora. Vcr exemplos a seguir.

Exemplo  18: Estava all a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tnbo de Aser.
Era  rmiito  idosa;  tinha  vi`ndo  com  sell  marido sete  anos  depois  de  sc
Casar.

Exemplo  19: There was also a prophctess. Ama, the daughter of phanuel,
of the tribe of Asher. She was very old; she had lived with her husband
seven years after her lnafTiage.

A  Funcionalizapao  ocorre  com  a  utiliza9fro,  como  o  none  ja  diz,  da  fungao  da

personagem para a representar. Eta tanbem faz uso de substantivos e/ou grupos nominais. Ao

analisar o corpus desta pesquisa encontramos a utilizacao de fungao de niveis baixos como
"serva/servant"    e    "criada/servant",    ben    como    fungives    de    postos    elevados,    como

"rainha/queen" e "profetisa/prophetess". A Funcionalizapao e observada em 3% nos colpora,

e nesses casos elas forani representadas pelo narrador e em outro caso pela pr6pria mulher. Ja

no caso de "rainha/queen", elas indicam a esposa de urn rei cujo papel (funcao) 6 govemar.

Assim como no trabalho de Kuus (2014), nao apenas no AT, mas, no NT tambem hi relatos

de mulheres que foram rainha e profetisa: ocupantes de cargos importantes.

E o dltimo processo da Personali2acao o qual ndo foi encontrado nenhuma ocorrencia,

foi a representacao atraves da ldentificapao Fisica, que fazrse uso de alguma caracteristica do

corpo dr pe[sonagem para a representar.

Como visto no Quadro 4, foram identificados poucos cases de lmpersonali2apao, visto

que  n5o  houve  oconencta  de  referencias  a  mulher  pelos  processos  de  especializacao,
Instrunentalizacao. Cousequentemente, elas foram inpersonalizadas atraves da Abstrapao e

Autonomizapao do Enunciado.  No que conceme ao processo de Abstracao,  o qunL segundo

van  Leeuwen  (1996)  eta  6  caracteriznda  pela  diminuicao  ou  ausencia  de  caracteristicas

humanas, ou seja, a representapao 6 feita por uma qualidade inerente do ator. Vcr exemplos a

seguir.

Exen]plo 20:  For the tine will come when you will say, Blessed are the
±aggE  women.  tl]e  wombs  that  never  bore  and  the  hagast§  that  never
nursed!'

Exemplo 21 : Pois chegari a hera em qtie voces dirto: `Fehizes as estdeis,
oS ±!sgmgs que in)nco geraram e os sfigs que mmca amamentaram! '

Observando  esses  casos,  pode-se  vcr  que  as  mulheres  sao  representadas  por  uma
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caracteristica que elas detem, que nesse caso, ocorre atraves do a¢jetivo "estereis/banen" para

as inserirem na situapao. Ademais, nesse exeniplo tambem se ten ocorrencia do processo de

Ssonatizacao   atrav6s   das   pala`ms   ``/entres^hrombs"   e   "seios/breasts",   pois   elas   sao

representadas  pelos  "seios"  e  `1rentres"  qure  s5o  felizes,  embora  as  partes  do  colpo  das

mulheres ndo podem ser feliz€s sozinhas, mas a mulher. Esse processo e caracterizado pela

representacao  de  mais  de  uma  pessoa  atraves  da  diminui¢ao  das  caracteristicas  humanas.

Houve apenas 1% ocorfencia em cada corpus, e nesse caso Jesus foi o representador.

Tambch houve outras ocorrencias em que as mulheres foram abstraidas atraves da

utilizacao de adjctivos como em `tryeeadom(svsinnerts)". I importante salientar que conforme

o Quadro 4 apresenta, ha mais ocomencias de Abstrapao em portugues (2%) do que em ingles

(1%).  Com isso, em urn caso que em portugues foi mareado como Abstracao,  em ingles foi

marcado coma exclus5o, pois ocolreu o uso de pronome relativo `1who" como e possivel vcr

mos exemplos a seguir.

Exeaplo  22:  When a iroimn who  had  lived  a  sinfiiil  Life  in that town
leaned  that  Jesus  was  eating  at  the  Phariseets  house,  she  brought  an
afabasterjarOfperfune.

Exellpto 23: Ao saber qtie Jesus estava comendo in casa do fariseu, certa
mulher daquela cidade.  urn  `pecadora',  trouxe urn fiasco  de  alabastro
conperfune.

A diferenga das marcac6es se di ao fate de que em portugdes foi utilizado o adietivo
`tyecadora", e em ingl6s houve uma troca para o pronome relative "who". As mulheres foram

abstraidas   por   Jesus   uma   vez.   Outro   caso   de   hnpersonalizapao,   ocorreu   atraves   da

Autonomizacao do Enunciado, como exemplificado a seguir.

Exemplo 24: As soon as the sound of veur qeetiiin]ino reached my ears, the
baby in my woml] leaped for joy.

Exemplo 25: Logo que a sun saudacao chegou aos meus ouvidos, o bebe
que esti em meu ventre agfrourse de alegria.

0  processo  de  Autonomizacao  do  Enunciado  e  caracterizado  pela  representacao

atraves  dos  enunciados  do  ator.  Nesse corpus  verificou-se  apenas  uma ocorfencia  mos  dois

idiomas,  atraves  do  qual pode-se  observaT  o  uso  do  substantivo  "saudapao/greeting" para

referenciar a fala de  outro personagem  feminino - fate esse  que  e relatado em versiculos

anteriores - como fator determirmte para a crianga se mexer.
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4.3 Controle de Personagens em Lucas

A foma de controle de personagens pelo nalTador no livro de Lucas se di por meio de

urn narrador que mos conta a hist6ria e que introduz os personagens masculinos e femininos,

POT uma das fomas de controle apresentadas por Leech e Short (2007). Visto que a relacao de

Jesus  com  as  mulheres  tambem  e  urn  dos  objetivos  dessa  pesquisa,  o  quadro  a  seguir

apresenta dados percentuais concementes ao total de representap6es das mulheres feita pelo

namador, por Jesus, e por outros personagens.

Quadro 5: Ocorrfroia percentual dos rapresentadores

Representador porfugues In9[es

Narrador 70% 70%

Personngens 17% 170/a

Jesus 13% 13%

Total 100% 100%

FODte: Dados da pesquisa

Confome  os  dados  apresentados  no  quadro  acima,  percebe-se  que  nao  houve

diferengas na quntidade de representap6es a mulher em ambos os idiomas. 0 narrador e os

personagens  foram  responsaveis pela  maior recorrencia de  atribuicao  de  poder aos  atores

sociais, ou seja, is mulheres. 0 primeiro as representou numa frequencia de 70% dos casos, e

os  outros personagens  em  17%.  Jesus teve o  menor indice  de  representagao  das mulheres,

com apenas  13% ocorrencias. Em todos esses casos ele as iuseriu atraves do discurso direto.

Desse   modo,   pode-se   inferir   que   a   maior  recorrencia   de   Nomeapao,   Classificapao   e

Identificapao Relacioml pana se I.efchi r ds mulheres se deve ao controle narrativo de Lucas, ou

seja, a sua vontede de representa-las.

Tamb6m se pode observar que o namdor em I;ucas - talvez o pr6prio autor, a julgar

pelo genero evangelho - faz uso, predominantemente, da representapao de narrativa de ap6es,

ou seja, durante parte da narrativa ele mantem controle sobre os/as personagens, confome

apresenta Leech e Short (2007) sobre essa foma de controle de narracao. A narrativa de ac6es

e   preponderante   nas   categorias   de   Nomeacao   e   Funcionalizapao.      Na   categoria   de

Classificapao foram encontradrs muitas  ocorfencias tanto  de  nam9ao de  ap6es,  quanto  de

discurso direto. Tambem foram encontrndos casos, em que os personagens representaran as
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mulheres  por  meio  do  discurso  direto,  cuja  maior  ocorrencia  apareceu  nas  categorias  de

Classificacao e ldentificacto Relacional.

Por  fin,  em  todo  o  corpus  nao  foram  encontrados  casos  de  discurso  direto  livre,

discurso  indireto (livre)  e representagao narrativa de atos  e  falas.  Fato  esse que mos  leva a

inferir que o namdor, ILucas, 6 quem descreve a hist6ria e representa as mulheres, mas, em

outros momentos, ele permite que os personageus tamb€m as representem.

4.4 Cases de Exclusao

Para  fazer  o  levantamento  de  casos  de  exclusao,  as  categorias  de  encobrimento  e

supressao   foram   utilizados   os   c6digos   <13l?fa   e   Q3l?>   como   nddulo   de   busca.

Encontram-se 43 casos em portugues e 78 em inales. As intenogap6es foram necessdrias pars

nao eapecificar o ndmero seguinte, mas apenas a presenga de urn digivo. Tendo em vista que

urn dos objetivos deste trabalho e investigar como Jesus apresenta as mulheres, foi detectado

que  este  as  encobriu  em  4  ocorrencias  em  porfugues  14  em  ingles.  Os  demais  casos  de

exclus5o foram realizados por outros personageus e pelo narrador.

Nos  casos  de  encobrimento  foram  encontradas  a  utilizacao  de  pronomes  pessoais

como    (eta/elas/she/they),     pronomes    possessivos    (dela/delas/suather/their),    pronomes

demonstrativos  (aquela)  e  recursos  foricos,  mais  especificamente,  a  anafora.  Dentre  essas

ocorrencias, alguns casos nos chanialn a atengao.

Exempto 26: Even Elizabeth your rehiive is going to have a child in hg
old age. and sbg who was said to be bamen is in her sixth lnonth.

Exemplo 27: Tambem !sab£L s!!a parenta, tera urn filho na velhice; ag!ze!a
que diziam ser estdil ja esti em sou sexto mss de gestapao.

Nos  exemplos  acima,  nota-se  que  ha  diferengas  dc  pronome§.  Enquanto  na  lingua

inglesa  ocorre  o  uso  do  pronome  pessoal  "her"  em  portuguts  ocorre  o  uso  do  pronome

demoustrativo  "aquela".  H£,  entretanto,  mais  urn  caso  de  encobrimento  exemplificado  a

seguir.

Exemplo 28: Moved by the Spiri, he went into the temple courts. When
the paagg±s brought in the child Jesus to do for him what the custom of the
hawrequrfu

Exemplo  29:  Movido  pete  Eapfro,  ele foi  ac  templo.  Q`)undo  os pals
trouneran o menino Jesus pars lhe fazerem o que requeria o costume dr
Lei (...).
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Nos exemplos acima, foram utilizados os substantivos simples "parents" e "pais" para

referenciar o pai e mac da crianga. Em todos esses cases, as mulheres foram apresentadrs de

forma tangencial.

Ainda sobre o processo de exclusao, foram encontrados casos de supressao em alguns

capitulos, Antes da apresentapao dos dados, vale lembrar que van Leeuwen ( 1996) alerta para

uma questao metodol6ctca de analise de exclusao total. Segundo o autor, apenas a andlise de

representapoes da mesma pratica poderia revelar se urn ou outro ator sceial foi excluido. Isso

seria possivel, por exemplo, ao analisar os quatro evangelhos verificando se os mesmos atores

sociais  estao ou nao  incluidos  na representacao dos evangelistas.  0  que nao  foi prop6sito

deste trabalho. A titulo de curiosidade, percebemos que, dos 24 capitulos do livro de Lucas,

em 8 (cap. 5. 6, 9,14,15,16,17,19) desses, as mu]heres sao suprinddas, ou sej.a, nao 6 feita

nenhuma   referencia   a   elas,   embora   suponha-se   que   as   priticas   sociais   representadas

contassem com a participapao delas. Ao analisar estes capitulos com atengao, percebe-se que

neles   oconem  atividades   relacionadas  ao  chamamento   dos  primeiros  discipulos,   curas

especificas de homens, eusinamentos de Jesus e acontecimentos de sua vida.  Ver exemplos a

seguir.

Exempb  30:  But  the  fgQpgd§  leaned  about  it  and  followed  him  He
welcomed±±gLmandspoketo±bgLmaboutthekingdomofGodandhealed
!±Qse who needed healing.

Exenplo  31:  Mac  as  miltid@es  ficaram sabendo,  e o  seguiram  Ele af
acolhe`L   e   fahava-lhes   acerca   do   Reino   de   Dens,   e   curava   Q§   que
precisavan de cure.

Confome  visto  mos  exemplos  30  e  31,  nota-se  que  em  situap6es  em  que  Jesus

apregoou seu ensinanento,  o representador optou pelo uso do substantivo  "multid6es"  em

portugues e "crowds" em ingles para se referir ao grande ndmero de pessoas - pelo contexto

pode-se inferir que se tratavam de homens e mulheres - que o seg`ham. Os principals atores

sociais  que  se  destacam  nesses  capltulos  sao  os  discipulos, urn paralitico,  urn leproso,  uni

fariseu e Jesus.

Uma   outra   possibilidade   de   analise   de   casos   de   exclusao   seria   a   comparapao

apresentada  na  introdngao  deste  trabalho  em  que  percebemos  que  os  quatro  evangelistas

incluem  mulheres  -  22  em  Mateus,   13  em  Mareos,  25  em  Lucas  e  9  em  Joao.  Nao

necessariamente  as  mesmas  ou  com  a  mesma  inteusidade.  Assim,  pode-se  dizer que  uma

personagem feminina foi incluida por urn evangelista e excluida por outro.
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4.5 Interprefa€ao dos dados

Ap6s analisar os dados apresentados, ndo podemos afirmar se as mulheres ten uma

representapao quandtativamente relevante, haja vista que nao foi feita uma comparapao entre

todos  os  atores  sociais presentes  na narlativa de  Lucas.  Entretanto, podemos  destacar que

nesse  corpus,  ha  inclusao  de  mulheres  nas  priticas  sociais  e  que  a  representapao  e  feita

majoritarianente   atraves   da   Personalizapto,   mas   especificamente   das   categorias   de

Nomeapao,  Classificapao  e  Idendficacto  Relacional.  Para  van  Leeuwen  (1996),  ha  tres

principais   formas   de   atribuir   poder   a   urn   ator   social:   Nomeapao,   Classificapao   e

Funcionalizacao. A Nomeapao e uma foma de individunlhagao do ator social. Embora possa

existir outros individuos com urn mesmo none. essa foma de representapao trata o ator como

urn  ser  hnico,  pois  esti  se  direeionando  a  urn  ator  especjfico.  Na   segunda  forma,  a

Classificapao,  o  representado  e  identificado  pela  classe/grupo  a  que  pertence,  ou  seja,  ao

grupo  dos  homens/mulheres  (sexo);  ao  grupo  dos  meninos/meninas,   idosos/idosas,   etc.

(idade); ou pela origem e/ou nacionalidade, registre-se a importincia de pertencimento a urn

deteminado grupo. Por fin, a Funcionalizapto tambem e uma foma de atribuir poder ao ator

social visto que sun representacao ocone por meio da fungao que ele ou ela ocupa, ou seja, o

ator ten urn papel dentro de uma sceiedade. Aqui e interessante notar que a atribuicao de

valor a Funcionaliza¢o 6 de urn panto de vista das sociedades modema e contemporanea9

que, segundo van  Leeuwen, valorizam o fate de se  ocupar uma fungao na sociedade.  Isso
revela-se, por exemplo, nas pergtmtas "o que voce faz?", "com o que voce trabalha?" feitas

quando se conheee/encontra outras pessoas. ffi culturas que podem valorizar outras formas de
representapto  como  a  Identificapao  Relacional,  por  exemplo,  como  em  cerfas  cidades  do

interior do Brasil, em que entre as perguntas iniciais sao ftyoce e o/a fimo/filha de quem?".

Ainda  que  nao  pareca  que  a  fungao  fosse  a  forma  de  valorizacao  dos  atores  sociais  no

contexto biblico, eta abrange  diferentes niveis, como mostrado em exemplos anteriores,  em

que nesse corpus foi encontrado fungdes de niveis baixos como "criada'., e fungao de niveis

altos como em "rainha".

0  primeiro  processo  mais  recorrente  em  ambos  os  colpora  foi   o  prcoesso  de

Classificapao, em que o repre§entada e inserida na nalTativa por substantivos que indicam sua

origem, genero, idade, estado civil, etc., como em ``menina". "mulher e "vidva", dessa forma

as mulheres sao valorizadas ao serem encaixadas em categorias existentes. Cabe avaliar, em

pesquisas futuras, se elas, assim como as demais formas de representapao, sao escolhas dos
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tradutores ao longo dos tempos ou se estao presentes mos primeiros textos.

Percebeu-se, tambin, que o segundo processo com grande ndmero de ocorrencias de

representapao das  mulheres  em hicas  ocone pela categoria de  Personali2apao,  atraves  do

processo  de  Nomeapao,  fate  esse  que mos  permite  inferir que  elas  foram  individualizadas

atrav6s dos seus nomes pr6prios como em "Susana", "Joana" e "Isabel". Nesse caso, pode-se

observar uma diferenca quantitativa mos corpora, pois enquanto em portugues houve menos

oconencia de Nomeapao e mais de ldentificacao Relacional, em indes houve mais Nomeapao

e  menos  ldentifica9ao  Relacional.  De acordo com  Bezem  (2011), embora em  ingles haja

aberfura para a valorizacao da mulher, mas eapecificamente, do uso da linguagem inclusiva na

Biblia  seja  mais  resistente,  os  dados  de  Nomeapao  aqui  descritos  parecem  indicar  uma

pequena mudanca, visto que a Nomeapao e urn meio valorizar as mulheres.
Na namtiva de Lucas, o terceiro processo com maior ocorrencia para representar as

mulheres  e  a  ldentificapao  ReLacional.  Esse  proce§so  teve  mais  coorrencia  no  corpus  em

portugues  do  que  em  ingles.  Esse  dado  relaciomrse  com  o  estudo  de  Oliveira  e  Oliveira

(2013), o qunl informa que a Biblia indica dependencia da mulher em relapao ao homem, e

por este motivo elas ten soffido com processos de exclus5o, encobrimento e supressao ainda
mos dias atuais. Desse modo, a grande recorrencia da representapao pelo nivel de parentesco

ou amizade atraves dos vocabulos de "prima", e "mulher" ~ no  sentido de esposa -, pode

indicar certa dependencia da mulher ao homem, ou, como apontado anteriomente, a forma de

representapao  valorizada  por uma  sociedade,  neste  caso,  os  lapos  familiares  e  relap6es  de

parentesco.

Nos  casos  em  que  Jesus  foi  o  representador,  observou-se  que  os  processos  mais

utilizados  por  ele  para  representar  as  mulheres  foi  a  categoria  de  Personalizapao,  Ims

especificamente  os  processos  de  Nomeapfro,  Classificapao  e  ldentificapao  Relacional.  Esse

dado mos permite  inferir que as ele as cousiderou como pessoa,  as inseriu na narrativa e as

valorou ao representa-las com caracteristicas mais humanas.

A priori, embora esse estudo tenha como objetivo primordial a andlise das mulheres e

a  relapao  de  Jesus  com  elas,  por  se  tratar de  traducdes.  esperava-se  encontrar  diferencas

tradut6rias relevantes. Entretanto, praticanente nao foram eneontradas diferengas, se n5o de

compensapbes, ou seja, enquanto urn idioma fez maior uso de uma deteminada categoria, ele

fez menor uso de outro processo. Este e urn fato que parece estranho ao julgamos o projeto

de tradngao da NVI, que afirma que as traducdes para as diferentes linguas (ingles, portugues

e  espanhol) foram  feitas  isoladamente.  Os textos  em porfugues  e  em ingles na Bfolia I`IVI
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seguem uma estrutura muito semelhante entre si, quando sabemos que dois tradutores de urn

mesmo texto podem apresentar resultados ben distintos. 0 que mos faz suspeitar que urn texto

pode ter servido de base para a traducao do outro. Nao se pode, no entanto, afirmar qual foi o
texto de partida.

Por fin, conforme os dados apresentados ate o momento, verificou-se que o narrador,

Lucas, inclui, di poder e valoriza as personageus femininas, ao inclui-las em uma epoca em

que as mulheres nao costumavam ser inseridas em mrTativas, como apresenta Oliveira (2017).

Ademais, dado que a teologia feminista tambem esti presente na area protestante, e que por

meio de estudos da hemeneutica busca destacar a presenga da mulher no periodo biblico,

salientando a importincia delas  desde o AT ate o periodo  de Jesus,  confome Campanaro

(2015), pode-se inferir que as mulheres em rfucas sao fundamentais ao endossar a existencia

feminina na sociedade ao passo que th sua existencia e papel valorizados. Esses dados sao

relevantes  haja  vista  que  o  texto,  principaLmente  escrito,  ten  poder  norteador  para  uma

sociedade.
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5. CONSIDERACOES FINAIS

Esta monografia apresentou uma analise da representap5o  feminina no  ev.  segundo

Lucas em tradng5es para o intles e portugues da Biblia Sagrada Nova Versao lntemacional

(2013).

No primeiro  capitulo,  foi  realizada a  introducao  do trahalho,  a  fin  de  oriental o/a

leitor/a acerca do tema, ben como da organi2acao sequencial dessa monografia. No segundo

capitulo foi abordada a teoria de Representagivo de Atores Sociais de van ljeeuwen ( 1996) e as

categorias  que serviram  de base  para analise do corpus.  Nela tambem  foram  apresentados

trabalhos direcionados a analise da mulher na Bfolia, mas que partem de urn outro vies que

nao o linguisticordiscursivo, como o deste estudo. No terceiro capitulo, se fez necess5ria uma

breve  explicacao  sobre  como  a  Biblia  esfa  organizada,  os  livros,  e  autores  que  ela  ten.

Posteriormente, foram descritos os passos metodol6dcos para analise de cada representapao

feminina mos corpora. No quarto capitulo, foram expostos os resultados da pesquisa e nossa

interpretapao  sobre  eles.  Por fin.  neste capitulo,  serao apresentadas  as conclus5es  sobre as

informacdes analisadas anteriomente, revisando as perguntas que nortearam a pesquisa.

Os   questionamentos   que   guiaram   este   estudo   foran:   como   as   mulheres   sao

representadas no liVIo de Lueas e como Jesus se relaciona com elas, conclui-se que em Lucas

ha inclusao de mulheres cuja representapao se di principalmente pela Personalizapao. Pois, hi

maior recorfencia de representapao ds mulheres por meio da categoria de Personalizapao, mas

especificaniente  dos  processos  de  Nomeapto,  Clas§ificapao  e  ldentificapfro  Relacional.  A

maior recorrencia de representapdes femininas foi  feita pelo narrador e pelos personagens.

Nos casos em que Jesus foi o representador, os processos mais utilizados foram a Nomea¢ao,

Classificapao e Identificapao Relacional. Tamb6m foi identificado que as representap6es das

mulheres se encontravam, majoritarianente, nas narrativas de ap6es feitas pelo nanador; e na

voz dos personagens, por meio do discurso direto.

Embora nao se possa infomar que as mulheres tiveram representatividade relevante,

atrav6s da analise apresentada anteriomente, percebeurse que na maioria das ocorfencias em

que  elas  foram  inseridas  na  narrativa,  deurse  por meio  das  categorias  que,  confome  van
Leeuwen,  mais  valorizam  o  ator  social.  Isto  e,  as  mulheres  foram  inseridas  na  nanativa,

individunlizadas  e  valorizadas  ao  serem-the  atribuidas  caracteristicas  Thumanas.  Ademais,

cousiderando que o significado e intrinseco a cultura, como apresenta Almeida (2011 ), talvez

a  representapao  encontrada  mos  corpora  tenha  sido  a  possivel  para  os  tempos  em  que  a
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narrativa foi escrita. No entanto, apesar desse resultado, a representacao encontradr pode ser

cousiderada positiva mesmo com o julgamento a par(ir dos valores dos dias atuais.

Finalmente, foram observados alguns dados interessantes que servem como sugestao

para  futuras  pesquisas,  por  pemitirem uma  melhor  compreensao  acerca  da  representa9ao
feminina em Lucas, ben como identificar se elas sao representadas como participantes ativas

ou passivas.  Entre eles ten-se:  i) analise do contexto das representac6es em que Jesus foi o

representador; ii) analise das apdes das quais ds mulheres participam, no entanto, para analisa-

los  sera  necessdria utilizar o  Sistema  de  Transitividade  (HALLIDAY  e  MATTHIESSEN,

2004); iii) analise da representatividrde femininas em vers6es mais antigas da Biblia e vers6es

atuais.
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TERMo I]E CoMPRonusso DE ORIGINALIDADE

A presente declarapao e  termo  integrante de todo  trabatho  de  conchisao  de curse  qcc)  a ser
submetido a avaha9ao da Coordenapao do Curso de Tradngto da UFPB como requisito neeessario
e obrigat6rio a obtengao do gran de bacharel em tradu9ao.

Eu. RAYSSA MAIA COSTA, 3028061, in qualidade de aluno(a) da Gnduacao  do Curse de
Tradap5o da Universidade Federal da Paraiba, declaro, para os devidos fi]is, que:

•    0 Trabalho  de Conclusao  de Cuso anexo, requisito necessario  a obtapao do grau de
bacharel em tradu¢ao pela Universidade Federal da Paraiba, encontra-se plenamente em
conformidade com os criterios tecnicos, academicos e cientificos de originalidade;

•   %L:r:ennda: Tcocn€isfo#:b°pora#n:°¥L#[#r%P#p¥Lzf£:££'h:P¥6=:j¥s°ssefe

pensamentos, ideias e palavras de outra pessoa;
•     As citac6es  diretas de trabalhos  de outras pessoas, publicados ou nao,  apresentadas  em

meu TCC, estao sempre claranente identificadas entre aspas e com a completa referencia
bibliogfafica de sua fonte, de acordo com as normas vigentes da ABNT;

•     Todas  as  series  de pequenas  citap6es  de  diversas  fontes  diferentes  foram  identificadas
coiro  tais,  ben conro  as  longas  citac6es de  uma  thica  fonte  foram  incorporadas  suas
respectivas referencias bibliogrificas, pois fui devidamente informado(a) e orientado(a) a
respeito do fate de que, caso contririo, as mesmas constituiriam pfagio;

•     Todos  os  resullros  e/ou  sundrios   de  ideias  e  julganentos  de  outras  pessoas  estao
acolxpanhados  da  indicapao  de  suas  fontes  em  seu  texto  e  as  mesmas  constam  das
referencias  bibliogrificas  do  TCC,  pois  fui  devidamente  informado(a)  e  orientado(a)  a
respeito do fate de que a inobservincia destas regras poderia acanetar alegapto de frauds.

0  (a)  Professor  (a)  respoussvel pch orierfucao  de  men  tral)a]ho  de  conclusao  de  curso
qcc)  apresentou-me  a  presetlte  declara€ao,  requerendo  o  meu  compromisso  de  nao
praticar qunisquer atos que pudessem ser entendidos come plfgio na ehaborapao de  meu
TCC.  razao  pela  qunL  dechro  ter  mo  e  entendido  todo  o  seu  conteddo  e  submcto  o
documento em anero para  apreciapao da Ccordem€ao do Curso de Trndapao da  tJFPB
come fruto de meu exc[usivo tral)aLho.

Joao Pessoa, _/_/_

Rayssa Maia Costa


