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ApresentAção

É com grande satisfação e expectativa que o mundo 
acadêmico brasileiro, os estudantes de História, Arqueologia 
e Religião, além de outros interessados nesse tema fascinante, 
recebem uma iniciativa tão preciosa como a do Professor Pe-
dro Paulo Funari e de Jonas Machado de publicar a presente 
introdução aos estudos dos Manuscritos do Mar Morto. Nela 
encontramos uma rica pesquisa de questões importantíssimas 
que envolveram - e ainda envolvem - os Manuscritos desde o 
primeiro instante em que foram retirados das grutas que os pro-
tegeram por praticamente dois milênios. Entre essas questões, 
temos: o mistério que permeia a sua surpreendente descoberta, 
as primeiras expedições de arqueólogos e beduínos em sua 
busca por encontrar novos materiais (que renderam o achado 
de mais dez grutas na região de Qumran), a polêmica formação 
de uma equipe internacional que repartiu entre seus membros 
o privilégio e a exclusividade de estudarem e publicarem os 
Manuscritos com a consequente demora, por muitos tida como 
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escandalosa, para que o material viesse à luz, as disputas pela 
propriedade dos Manuscritos entre países, além do contexto 
histórico de todo esse longo processo.   

Diante desse pano de fundo, também somos apresenta-
dos aos achados arqueológicos do sítio de Qumran, de modo 
geral, vinculado aos manuscritos por meio da teoria de que 
o grupo que ali habitava seria o proprietário e/ou produtor 
dos Manuscritos, ou ao menos, de parte deles. Nesse ponto, 
outras teorias referentes a esse suposto elo e levantadas pelos 
qumranólogos são debatidas, bem como a natureza e possíveis 
origens do grupo (ou grupos) por trás desses pergaminhos 
e papiros, os mais antigos encontrados no que outrora foi 
a província da Judeia no período da conquista romana. Da 
mesma forma, Machado e Funari nos colocam em contato com 
a pesquisa atual relacionada aos Manuscritos e aos debates 
acadêmicos mais prementes e acalorados dos quais participam 
os qumranólogos em nossos dias. No que diz respeito à sua 
importância e influência nos estudos do judaísmo antigo e do 
cristianismo primitivo, citamos os próprios autores: “Ainda 
que a história real por trás da descoberta dos Manuscritos 
de Qumran seja incerta, o fato é que logo ficou claro que se 
tratava de uma riqueza imensurável para as pesquisas sobre 
o mundo antigo, em especial a religião judaica e sua tradi-
ção escrita, incluindo as origens do cristianismo – a religião 
majoritária do ocidente.” (p. 38).

Clarisse Ferreira da Silva
Doutora em História Antiga pela USP 

e estágio na Universidade Hebraica de Jerusalém, 
com tese sobre os Manuscritos do Mar Morto



prefácio

A descoberta dos Manuscritos do Mar Morto nas cavernas 
próximas a Khirbet Qumran, nas margens do Mar Morto em 
1947 foi um dos mais espetaculares eventos da arqueologia 
do século XX. As centenas de textos e fragmentos de textos 
ali descobertos pelos anos que se seguiram criaram muitas 
expectativas na comunidade acadêmica, em especial entre os 
estudiosos da Bíblia e da História da Israel. Seriam ali encontra-
dos novos documentos que revelariam o pensamento religioso 
e as práticas do judaísmo da terra de Israel na antiguidade? Esta 
era uma expectativa importante, uma vez que a maior parte dos 
documentos e da literatura do segundo Templo provinha de 
textos que, ainda que ali redigidos, haviam sido preservados 
por grupos cristãos em traduções gregas, cópticas, etiópicas, 
eslavas, latinas, entre outras. Qual seria o resultado de análise 
da religião judaica neste período se ela pudesse ser feita agora 
pela primeira vez a partir de fontes em hebraico, provenientes 
da Palestina, não tendo sofrido, portanto, possíveis interpola-
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ções e edições cristãs? A estas questões fundamentais seguiram 
outras de caráter mais especulativo: haveria nos Manuscritos 
do Mar Morto revelações sobre as origens do cristianismo? 
Ou ainda de forma mais ousada: haveria menções à figura 
histórica de Jesus de Nazaré, ou de alguns dos apóstolos? As 
primeiras obras sobre estes manuscritos seguiram basicamente 
duas tendências: por um lado proceder a uma interpretação do 
sítio arqueológico de Khirbet Qumran e à elaboração de uma 
hipótese que ligava os manuscritos encontrados nas cavernas 
e este sítio. Esta linha de investigação tem como nome de 
referência Roland de Vaux, que liderava as escavações no 
local que passou a ser identificado por ele e sua equipe como 
um mosteiro de ascetas essênios. Eles teriam sido os autores 
dos manuscritos encontrados nas cavernas nas imediações de 
Qumran. Esta identificação dos manuscritos com o sítio arque-
ológico e com os essênios foi determinante para as primeiras 
décadas da pesquisa. Uma segunda linha editorial insistia em 
atingir o grande público com as especulações sobre possíveis 
ligações perdidas com a origem do cristianismo. Era uma ex-
pectativa que tinha que ser atendida. Ou os vestígios estavam 
por ser descobertos, ou, não tendo sido ainda descobertos, 
conjecturava-se uma conspiração (Dos judeus? Do Vaticano? 
Da equipe de pesquisadores?) que não permitiam que viessem 
à publicidade. Esta segunda vertente de publicações segue 
ainda em voga alimentada pela circularidade dos argumentos. 

O fato é que passados já mais de 60 anos da descoberta 
dos Manuscritos do Mar Morto, ainda que tenham perdido algo 
do frescor de sensação da descoberta e, ainda que a hipótese 
essênia tenha perdido sua força, ela ainda se constitui num 
impulsionador de renovação do marco de compreensão histó-
rica sobre a religião judaica no período que engloba o segundo 
século a.C até 70 d.C. Entre outros resultados das pesquisas 
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realizadas com os manuscritos, pesquisas impulsionadas de 
forma especial em 1993 com a liberação do pleno acesso a 
eles à comunidade acadêmica, podemos listar os seguintes:

a) Um quadro multifacetado e plural do judaísmo da épo-
ca. Ainda que possamos ter escritos de uma seita judaica 
(dos essênios) no centro dos Manuscritos do Mar Morto, 
nem todos os manuscritos são agora relacionados a esta 
seita. Os textos de Qumran são testemunho de uma rica 
diversidade de expectativas escatológicas, messiânicas, 
de interpretações da Torá, de regras de conduta e de pu-
reza ritual, de práticas religiosas de culto, de piedade e 
devoção, de adivinhação, etc., que evidenciam a vitalidade 
cultural e religiosa do judaísmo do período;
b) Quando são analisados os textos pseudepigráficos 
judaicos preservados pelos cristãos, em traduções a dife-
rentes idiomas, e os fragmentos hebraicos destes mesmos 
textos encontrados em Qumran, chega-se a uma conclusão 
fascinante: os cristãos preservavam os textos judaicos, 
ainda que com adaptações, de forma muito completa. 
Havia um verdadeiro cultivo das tradições judaicas entre 
diferentes grupos cristãos da antiguidade;
c) Mas os Manuscritos do Mar Morto têm algo a dizer 
também sobre os textos mais importantes da história da 
religião de Israel: sobre sua Escritura Sagrada. Além de 
textos sectários e textos não bíblicos, os textos de Qumran 
contém muito material bíblico. O resultado foi surpreen-
dente: a tradição textual dos massoretas, que transmitiram 
o texto hebraico da Bíblia até o mundo medieval havia 
feito um grande trabalho. O texto é muito próximo. Pode-
se hoje perceber a boa transmissão da Bíblia Hebraica;
d) Por meio dos Manuscritos do Mar Morto pode-se co-
nhecer com maior acuidade as características da língua 
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hebraica, que até então se acreditava de uso apenas ritual 
e litúrgico no período helenista e romano. O hebraico 
era junto com o aramaico, também encontrado nos Ma-
nuscritos do Mar Morto, uma língua viva e vibrante, por 
meio da qual novas expressões religiosas eram criadas e 
cultivadas no judaísmo do período;
e) Finalmente, podemos dizer que a descoberta destes 
manuscritos também revelou muito sobre o cristianismo 
primitivo. Não trouxe à tona as revelações que as pu-
blicações sensacionalistas prometiam, mas nos deu um 
quadro mais complexo a partir do qual podemos comparar 
as ideias religiosas dos dois grupos. Por meio dos textos 
de Qumran entendemos melhor a complexidade da vida 
religiosa judaica da qual emergiu o grupo messiânico de 
seguidores de Jesus de Nazaré.  

Esta é apenas uma despretensiosa lista de perspectivas 
decorrentes da pesquisa sobre os textos de Qumran. O leitor 
deste livro encontrará muitas outras. Aqui passo para uma breve 
consideração sobre a importância dos estudos dos Manuscritos 
do Mar Morto para a academia brasileira. As primeiras publica-
ções científicas sobre o tema chegaram ao Brasil na década de 
90, incluindo aí as mais conhecidas introduções de especialistas 
e a tradução integral dos textos não bíblicos. Desde então a 
comunidade científica brasileira interessada em estudos bíblicos 
e história de Israel na antiguidade, ainda que muito pequena, 
procurou se inserir neste campo. Estas pesquisas, promovidas 
principalmente nos centros de pesquisa em literatura bíblica 
em colaboração com grupos de historiadores da antiguidade, 
nos colocaram em contato com as pesquisas mais atualizadas 
e qualificadas sobre os Manuscritos do Mar Morto. É deste 
contexto de pesquisa que se origina o presente trabalho dos 
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Professores Jonas Machado e Pedro Paulo Funari. Nesta obra 
eles nos brindam com uma breve e vibrante introdução ao sítio 
arqueológico de Khirbet Qumran e aos manuscritos descobertos 
naquela região. Eles nos apresentam a história dos descobri-
mentos, da pesquisa, as implicações da mesma para a compre-
ensão da história do judaísmo na antiguidade. As fotos tiradas 
por um dos autores nos oferecem uma melhor compreensão 
da geografia e da organização do sítio arqueológico. Tudo isso 
é apresentado ao leitor em debate com as mais novas teorias 
arqueológicas. Esta obra nos indica que os estudos de história 
da religião na antiguidade e dos estudos bíblicos no Brasil estão 
se consolidando cada vez mais, oferendo à comunidade não 
apenas estudos especializados, mas as suas próprias introdu-
ções. O público interessado em conhecer esta que é uma das 
maiores descobertas arqueológicas do século passado poderá 
conhecê-la por meio de uma introdução brasileira que está 
sintonizada com o que há de mais atual e crítico nos estudos 
de arqueologia, história e ciências da religião.

Paulo Augusto de Souza Nogueira 
Universidade Metodista de São Paulo – 

PPG Ciências da Religião





introdução

Desde 1947 o mundo ficou mais rico no que diz respeito 
à pesquisa da história da antiguidade, pois um achado conside-
rado acidental às margens do Mar Morto, na Palestina, acabou 
se tornando a grande descoberta do século XX no campo dos 
estudos de documentos escritos do mundo antigo.1 Numa colina 
perto da margem noroeste do referido mar e também de um 
wadi, isto é, um riacho temporário, chamado Qumran, pri-
meiro foi encontrada uma gruta, depois mais dez grutas foram 
achadas, as quais foram consideradas evidência de que aquele 
deveria ter sido um local utilizado por um grupo judaico antigo, 
que deve ter existido, grosso modo, entre 200 a.C. e 100 d.C. 

Nessas grutas foram encontrados diversos manuscritos que, 
embora deteriorados com o passar do tempo, acabaram sendo 
surpreendentemente preservados em condições e quantidade 

1 A história tradicional da descoberta dos Manuscritos do Mar Morto e as contes-
tações desta história podem ser encontradas em Dupont-Summer (1952), Trever 
(1988), García-Martínez (1995:20ss), Vermes (1997:13ss), Elledge (2005:1ss), 
Silberman (1994), Manzanares (1995).
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suficientes para proporcionar, pela primeira vez, o acesso direto a 
textos tão antigos quanto o primeiro século de nossa era, e até um 
pouco mais antigos ainda. Em outras palavras, ao passo que, até 
então, o estudo de textos daquele período tão importante na história 
da humanidade dependia de cópias que são bem posteriores aos 
seus originais, agora se tornava possível ler textos da própria época.

Embora envolvida em polêmica sobre sua veracidade, como 
muitas vezes acontece com relatos oficiais, a história tradicional 
do descobrimento dos Manuscritos do Mar Morto conta que um 
pastor beduíno, a procura de um animal que lhe havia escapado, 
acabou achando uma gruta nas colinas de Qumran. A princípio, 
ele teria encontrado uma caverna e, dentro dela, alguns vasos 
de barro que continham uma porção de manuscritos antigos 
enrolados em linho. Estes primeiros manuscritos achados eram 
constituídos de cópias de textos bíblicos, de obras redigidas 
em torno de textos bíblicos, isto é, expansões explicativas de 
alguns livros da Bíblia (exceto o Novo Testamento cristão, que 
é posterior), e de regras de uma comunidade judaica.

Entretanto, é possível que a história real do descobrimento 
esteja relacionada com habitantes de tribos locais que já tinham 
noção da importância dos materiais arqueológicos da região, por-
que desde o final do século XIX tinham consciência do interesse 
dos ocidentais por artefatos antigos, e havia vários anos já vinham 
sendo recrutados como trabalhadores diários nas escavações 
(Kersel 2008:298-319). Bem, o fato mesmo é que tais documentos 
vieram a lume, as cavernas foram identificadas,2 e a antiguidade do 
material foi comprovada. Constatou-se que se tratava, de fato, de 

2 Embora a data tradicional da descoberta seja 1947 (ano em que também ocorreu, 
como veremos adiante, o primeiro contato de Sukenik com os manuscritos), a ca-
verna 1 só foi identificada por uma expedição em janeiro de 1949. Certa demora 
na identificação da primeira caverna naturalmente está relacionada com o momento 
turbulento em que vivia a região com as disputas pelo estabelecimento do Estado de 
Israel (Golb 1996:129;VanderKam 2010:13).
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manuscritos contemporâneos ao judaísmo tardio e ao cristianismo 
emergente (ainda não separados como duas religiões distintas 
nesse período), datados entre 200 a.C. e 70 d.C. Esse material foi 
denominado de “Manuscritos do Mar Morto” ou “Manuscritos 
de Qumran” por causa do local onde foi encontrado. Mais recen-
temente, tendo em vista outras descobertas de manuscritos afins 
em locais próximos, esses textos foram incluídos no que hoje os 
especialistas denominam de “Manuscritos do Deserto da Judéia”. 

Essa descoberta causou fascínio e também certo sensacio-
nalismo em torno dos manuscritos. De início os especialistas ti-
veram que conviver com a ansiedade, visto que antes de qualquer 
publicação específica do conteúdo, era preciso todo um trabalho 
árduo e demorado de desenrolar e preparar os manuscritos para 
estudo, sem comprometer ainda mais o estado já bem fragmen-
tado de grande parte do material, em decorrência do tempo. 

Uma das maiores expectativas era a possibilidade de 
encontrar alguma novidade quanto à relação do achado com 
as origens do cristianismo, em especial com sua figura prin-
cipal – Jesus de Nazaré. Visto que parecia se tratar de uma 
comunidade que vivia no deserto, as atenções logo se voltaram 
também para a possível relação dela com o profeta João Batista. 
Ele é apresentado nos Evangelhos do Novo Testamento como 
alguém que morava no deserto daquela região antes de aparecer 
proclamando sua mensagem.  Mas, de modo mais amplo, visto 
que se tratava de um grupo judaico, uma contribuição direta dos 
manuscritos seria para compreender melhor o judaísmo do pe-
ríodo, conhecido como “judaísmo do Segundo Templo”.3 Além 

3 Este Segundo Templo começou a ser construído pouco antes de 500 a.C., foi “em-Este Segundo Templo começou a ser construído pouco antes de 500 a.C., foi “em-
belezado” por Herodes o Grande no início do século I d.C., e foi depois destruído pelo 
exército romano em 70 d.C. Referências à construção deste Segundo Templo estão nos 
livros bíblicos de Esdras, Ageu e Zacarias. Em meio a uma ampla narrativa dos aconte-
cimentos do período, as obras de Flávio Josefo, Antiguidades Judaicas e A Guerra dos 
Judeus, narram também a mencionada construção, o referido empreendimento de He-
rodes no Templo e sua posterior destruição. Existe tradução recente das obras de Josefo 
para o português que é bem útil para uma visão geral dessas narrativas (Josefo 2004).
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disso, é sabido que o judaísmo daquele tempo foi dominado por 
grandes impérios, sendo o último deles o Império Romano, e 
que também passou por enormes conflitos internos e externos 
causados, em grande parte, pela crescente helenização.4 

Por isso, a expectativa em relação aos manuscritos se 
tornou mais ampla do que apenas conhecer mais o judaísmo, 
representando também anseios por conhecer melhor, nas en-
trelinhas, o mundo de então. Na verdade, muito mais do que 
isso, esses manuscritos constituem material importante para 
melhor compreensão das origens de nossa sociedade judaico-
cristã ocidental. 

Neste pequeno volume introdutório, queremos fazer uma 
apresentação dos Manuscritos do Mar Morto, iniciando pelas 
questões arqueológicas, passando pelas publicações que já 
foram feitas, e atualizando tais apresentações com destaque 
para o estado atual das pesquisas nesse campo e as possibili-
dades futuras vislumbradas. Propomos também uma renovada 
discussão sobre a questão da identidade do grupo qumrânico, 
que tem sido um dos temas centrais do estudo. Esses assuntos, 
que não são novos, contem vários pontos que precisam ser 
retomados, esclarecidos e atualizados. 

Para que o leitor possa se familiarizar mais com esses 
manuscritos, ofereceremos um panorama do conteúdo geral 
publicado, utilizando para isto a numeração de fragmentos, 
colunas e linhas conforme o livro de Florentino García Martínez 
(1995). O destaque ficará para as publicações mais recentes. 
A tradução dos próprios textos para o português, algo que 

4 A helenização, grosso modo, foi uma tentativa, promovida por grupos tanto de 
fora como de dentro do judaísmo, de inserir neste os costumes, cultura e religião da 
Grécia Antiga, a ponto de, em alguns casos, ter existido a intenção de extinguir os 
costumes judaicos. Um momento chave nesse processo foi a guerra dos Macabeus e 
a participação decisiva do rei Antíoco IV, chamado de Epifâneo, como mostra o livro 
de 1º Macabeus, que consta nas Bíblias católicas. Uma abordagem recente desse 
tema pode ser encontrada em Collins (2010:29-54).
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foge aos planos de um livro introdutório como esse, pode ser 
encontrada na obra de Martínez, citada acima, e também no 
livro de Vermes (1997). 

Vale ressaltar o destaque que daremos para a importância 
desses textos, pois, embora ela tenha sido percebida logo de 
início, com o passar do tempo e com o desenvolvimento dos 
estudos, sua percepção ficou bem mais enriquecida, bem como 
também seus limites.  A discussão sobre a identidade do grupo 
qumrânico, cuja controvérsia permanece até hoje, também é 
outro destaque. A identificação do grupo com a comunidade 
dos Essênios, uma dedução quase natural para os estudiosos em 
geral, vem sendo cada vez mais questionada ultimamente. Por 
fim, apresentaremos um resumo do estado atual das pesquisas 
para que o leitor tenha acesso aos interesses que estão movendo 
os estudiosos hoje em dia. 





1. A ArqueologiA e os estudos dos 
mAnuscritos do mAr morto

O conhecimento sobre o passado depende de duas grandes 
variáveis: as fontes e os métodos ou pressupostos sobre como 
as sociedades e o mundo funcionam e se transformam. Esses 
dois aspectos são, além disso, relacionados, pois a própria 
definição dos documentos ou fontes depende do ponto de vista 
teórico e metodológico do estudioso. As perspectivas, por sua 
parte, variam segundo a época, as circunstâncias e as escolas de 
interpretação do próprio historiador e com as quais ele interage, 
dialoga ou mesmo às quais questiona. Do nosso ponto de vista, 
o estudo sobre os Manuscritos do Mar Morto não pode ser des-
vencilhado das disputas modernas, que se referem a questões 
de identidades religiosas, políticas, nacionais e culturais, entre 
outras. Não podemos voltar ao passado e, nem se pudéssemos, 
teríamos como compreender o que testemunharíamos sem nos-
sos próprios recursos culturais, históricos, políticos, religiosos. 
Portanto, nossa narrativa parte, de forma inevitável, dos nossos 
próprios pontos de vista, ainda que, deixemos claro, na medida 
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do possível, outras interpretações e abordagens, para que o 
leitor possa ter uma idéia das divergências e possa formar seu 
próprio juízo (Funari e Silva 2008).

Este esclarecimento, válido para nosso livro como um 
todo, é tanto mais pertinente no que se refere à contribuição 
da Arqueologia para o nosso tema. A Arqueologia surgiu, no 
século XIX, como uma disciplina auxiliar da História e ainda 
é entendida dessa forma por alguns estudiosos. De fato, a His-
tória constituiu-se como disciplina científica no século XIX, 
a partir do estudo rigoroso dos documentos escritos, também 
chamados de fontes, por analogia com o manancial de água. 
Esses documentos escritos eram, em primeiro lugar, aqueles 
copiados pela tradição manuscrita medieval, como os autores 
antigos gregos e romanos, e, em seguida, os documentos ori-
ginais de arquivos públicos e privados. O historiador estudava 
os documentos escritos custodiados em arquivos e bibliotecas, 
mas, com a descoberta de cidades, templos e objetos antigos, 
surgia uma nova disciplina, a Arqueologia, voltada para a 
recuperação, estudo e publicação de objetos antigos: moedas, 
tijolos, edifícios, vasos de cerâmica, pinturas parietais, estátuas 
e muito mais. O arqueólogo nada mais era do que um historia-
dor em busca de documentos materiais, de qualquer espécie, 
mas, com particular afinco, daqueles que portassem inscrições, 
que estavam presentes em paredes antigas, nas moedas, nos 
vasos, nos tijolos, em quase todo tipo de suporte (Funari 2001). 

As inscrições e os manuscritos antigos foram, portanto, 
estrelas de primeira grandeza, desde o início da Arqueologia, 
pois foram consideradas fontes originais, sem a interferência 
dos copistas posteriores, que alteraram, editaram e interferiram 
nos documentos antigos segundo suas próprias limitações, 
idéias e conceitos. Para conhecer um texto de Flávio Josefo, 
historiador judeu que escreveu a Guerra Judaica, ou entender 
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os Evangelhos, a crítica textual desenvolveu métodos seme-
lhantes, como lembra Bart D. Ehrman (2007:239-242), aos de 
um investigador, e nem mesmo se pode afirmar que haja um 
texto original a ser descoberto, mas que são criações sucessivas. 
A pesquisa arqueológica, contudo, desde seu início, forneceu ao 
historiador uma imensa e crescente quantidade de documentos 
escritos originais, tais como foram lidos séculos atrás. Uma 
das primeiras e mais importantes atividades arqueológicas 
consistiu na publicação de inscrições e manuscritos antigos. 
Surgiram, desta forma, imensos repositórios de documentos 
em latim, em grego, em hebraico e outras línguas semitas, em 
egípcio, em idiomas mesopotâmicos. Pode dizer-se, portanto, 
que a quantidade de fontes escritas produzidas pela pesquisa 
arqueológica foi imensa e teve um impacto decisivo no co-
nhecimento das sociedades antigas, como a grega, a romana, 
a hebraica, a egípcia, a mesopotâmica e de outros povos, com 
direto impacto no nosso conhecimento sobre os temas repor-
tados pela tradição bíblica. 

Este é apenas um dos aspectos da pesquisa arqueológica, 
pois, para além do estudo dos escritos, há uma infinidade de 
itens de uso quotidiano, sem inscrições, mas que nos revelam 
muito sobre o passado. Na verdade, em qualquer sítio arqueo-
lógico, mesmo nas sociedades mais letradas, a grande maioria 
dos artefatos não apresenta nada escrito. Entretanto, muitas 
informações só estão disponíveis nos próprios objetos, sem 
que apareçam nos documentos escritos, por diversos moti-
vos. Muitas vezes, há temas que não costumam aparecer na 
escrita, seja por pudor, seja por se considerar que os leitores 
já o sabem. Por isso, banheiros são pouco mencionados por 
ambos os motivos, já os vasos para cozinhar e beber não são 
citados porque se considera desnecessário explicar o óbvio. 
Quem descreve como é a garrafa de um determinado refri-
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gerante ou de vinho? Não o fazemos hoje e menos ainda se 
fazia no passado. Quando se menciona que Jesus deu vinho 
para beber a seus discípulos, não se descreve, claro, como 
eram as taças: “Em seguida, tomou um cálice, agradeceu 
e deu a eles” (Marcos 14, 23). A Arqueologia permite que 
tenhamos, justamente, uma infinidade de informações sobre 
esses aspectos da vida diária e que, de outra forma, não seriam 
sequer imaginados com verossimilhança.  

A Arqueologia permitiu, portanto, que tivéssemos acesso 
a uma grande variedade de aspectos do passado, antes des-
conhecidos. Essas informações podem ser bem precisas e 
determinadas, quando se referem a um indivíduo concreto ou 
a um acontecimento em particular. Este é o caso da identifica-
ção dos ossos da família do sumo sacerdote Caifás, graças a 
uma inscrição em um ossuário, considerado pela maioria dos 
estudiosos como referente à família do personagem reportado 
no Novo Testamento: “Depois os príncipes dos sacerdotes, e 
os escribas, e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo 
sacerdote, o qual se chamava Caifás” (Mateus 26, 3). Nem 
todos os especialistas, contudo, aceitaram essa interpretação, 
pois alguns consideraram que o nome não era de Caifás e 
que a simplicidade do objeto em si também indicaria que de 
outra pessoa se tratava. Tanto objetos, como a escrita, estão 
sempre sujeitos à interpretação do estudioso e, portanto, 
dependem de argumentos e formam parte de uma narrativa 
(Funari 2006:217-228; Evans 2006:323-340). 

A grande maioria dos achados arqueológicos consiste de 
objetos que remetem não a indivíduos ou a situações determina-
das, mas às atividades repetitivas do dia a dia. Este é o caso dos 
banhos rituais (miqvot) encontrados em muitos assentamentos 
na Palestina antiga e, em particular, em Qumran, nas vizinhan-
ças de onde provieram os Manuscritos do Mar Morto. Temos 
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informações sobre a existência de banhos rituais na literatura 
antiga, mas os aspectos concretos dessas banheiras aparecem 
apenas nos vestígios arqueológicos. Nem todos os artefatos, 
contudo, são mencionados em documentos e, nestes casos, as 
dificuldades de interpretação aumentam. Fragmentos de objetos 
de pedra podem ser interpretados como um moinho em uma 
padaria, em Qumran (foto em Mébarki e Puech 2002:213), mas 
talvez pudesse servir para outros usos. 

Uma das cisternas menores com placa indicando “banho ritual”. 
Foto de Jonas Machado.

A Arqueologia contribui, podemos concluir, de forma 
variada para o conhecimento do passado, embora sempre a 
partir de argumentos e pontos de vista inseridos no presen-
te e sujeitos a controvérsias e mudanças, tanto pelas novas 
descobertas, como pelas mudanças teóricas. O estudo dos 
manuscritos do Mar Morto, por sua complexidade e pelos 
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múltiplos e contrastantes interesses dos estudiosos, passou, 
desde a revelação dos primeiros achados, ainda na década de 
1940, tem sido afetado, de forma marcada, pelas vicissitudes 
modernas. O estudo arqueológico também foi afetado de forma 
marcada e procuraremos apresentar, em seguida, uma leitura 
dessa trajetória e dessas divergências.1

1 Uma abordagem clássica mais ampla considerando respectivamente a arqueologia 
em todo o território de Israel e na Palestina como um todo pode ser encontrada em 
Aharoni (1978) e Albright (1956).



2. qumrAn, o sítio Arqueológico e 
umA históriA rocAmbolescA

Qumran é o nome de um riacho intermitente (wadi, em 
árabe), nas redondezas da cidade de Jericó, à beira do Mar 
Morto. Esses leitos de antigos rios só recebem torrente de água 
em poucas ocasiões, no geral são apenas vales secos. O nome 
desses lugares parece indicar, segundo alguns linguistas, sua 
ligação com sua localização em lugar desértico, se aceitarmos 
Qumran como derivado da raiz qmr (“branco como a lua”), 
sentido que estaria presente também no topônimo Jericó, ainda 
que alguns associem Qumran à bíblica Gomorra (nas línguas 
semitas, o que importa são as consontes, neste caso, qmr, ou 
gmr). A arqueóloga americana Jodi Magness propõe que o 
lugar, ocupado por muitos séculos, corresponda à Secacá da 
Bíblia (Josué 15, 61-62). Como quer que seja, mereceu pouca 
atenção até a descoberta dos manuscritos na década de 1940 
(Magness 2002:1ss; 2010: 89-107).
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Vista da caverna 4 a partir do platô do sítio de Qumran. Do lado esquerdo, 
o Wadi Qumran e as marcas da descida da água pela montanha em época de 
chuva. Foto de Jonas Machado.

Aí, temos uma série de acontecimentos envoltos em mis-
tério, a ponto de parecer um filme de suspense, tantas são as 
tortuosidades, imprevistos e emoções. Segundo a versão oficial, 
tudo começou em 1947, por obra dos beduínos da tribo dos 
Tamirés, semi-nômades que habitavam o território do deserto 
da Judéia e que pastoreavam suas cabras e ovelhas em direção 
à costa noroeste do Mar Morto. A região fazia parte da área 
sob mandato britânico, em meio às agitações anti-coloniais de 
judeus e árabes da Palestina. Desde as primeiras décadas do 
século XX, os britânicos estavam às voltas com a busca pela 
independência da Palestina, colonizada por judeus vindos de 
diversos países da Europa e, após o fim da Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945), engrossada pelos sobreviventes do 
Holocausto (ou Shoá, destruição dos judeus pelo Nazismo). 
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No início de 1947, um jovem pastor da tribo dos Tamirés, de 
nome Mohamed El Dib (cuja tradução seria “o lobo Moha-
med”), buscava uma cabra desgarrada, correndo até esgotar-se. 
Parou para descansar debaixo de uma rocha e viu um buraco: 
a entrada de uma caverna. Aí a história se complica, pois para 
entrar na caverna não se pode fazê-lo sem ajuda de outra pessoa 
e de uma corda. Mohamed teria voltado no dia seguinte com 
um primo – por qual motivo, não se sabe. Ao entrar, encontrou 
nada menos que oito jarros de cerâmica intactos e tampados, 
além de restos de ao menos cinqüenta mais. Num deles havia 
três rolos de couro com sinais escritos que eles não entenderam.

Todo esse relato parece por demais romântico, fantasioso 
e mesmo ilógico. A historieta de um pastor que descobre algo 
ao seguir um animal perdido é repetida na literatura e na mi-
tologia mundial, é aquilo que se costuma chamar de um topos 
ou lugar-comum.  Está presente, também, na parábola bíblica:

Que vos parece? Se alguém tiver cem ovelhas, e uma delas 
se extraviar, não deixará as noventa e nove nos montes 
para ir buscar a que se extraviou? E, se acontecer achá-la, 
em verdade vos digo que maior prazer tem por esta do 
que pelas noventa e nove que não se extraviaram. Assim 
também não é da vontade de vosso Pai que está nos céus, 
que venha a perecer um só destes pequeninos.
(Mateus 18:12-14)

Na literatura moderna universal, o conto de Alfonse 
Daudet retoma o tema, assim como na nossa brasileira pode-
ríamos lembrar Gregório de Matos (1636-1695):

Se uma ovelha perdida e já cobrada
Glória tal e prazer tão repentino
Vos deu, como afirmais na sacra história,
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Eu, Senhor, a ovelha desgarrada,
Cobraia-a; e não queirais, pastor divino,
Perder na vossa ovelha a vossa glória
(A Jesus Cristo Nosso Senhor, Daudet 1971)

Tudo isso para dizer que a historieta da cabra, se non è 
vera, è ben trovata (se não é verdadeira, é oportuna). É mais 
provável que os beduínos buscassem algo de valor e acabaram 
por encontrar o que não esperavam e nem sabiam o que era 
exatamente.1 O couro poderia ser reciclado para fazer umas 
sandálias e os três rolos, um grande e dois pequenos, foram 
levados até a cidade de Belém, para tentar ganhar alguns troca-
dos em um dos antiquários locais. Reza a lenda que um deles, 
Calil Iscandar Shain, alcunhado Cando, comprou os rolos por 
míseros cinco dólares. O antiquário cristão palestino tentou 
ler, em vão, tendo, então, decido pedir ajuda do metropolita 
Atanásio Josué Samuel, do convento São Marcos de Jerusalém. 

Não se sabe bem como, um antiquário de Jerusalém tele-
fonou ao arqueólogo da Universidade Hebraica de Jerusalém, 
Eleazar L. Sukenik (1889-1953), no dia 23 de novembro de 
1947, para, dois dias depois, ser apresentado a um fragmento. 
Convencido da autenticidade, Sukenik queria ver o restante e 
estava decidido a ir ao antiquário de Belém, em meio às maiores 
turbulências políticas. De fato, no mesmo dia 23 de novembro, 
a Segunda Assembleia Geral das Nações Unidas, reunida em 
Lake Success, Nova Iorque, Estados Unidos, encarregou uma 
comissão especial de tratar do problema palestino. Após trinta e 
duas sessões de trabalho, a Comissão rejeitou o plano de criação 
de um Estado único na Palestina, por 29 votos contra 12 e 14 
abstenções, e aprovou, por 25 votos favoráveis, 13 contrários e 

1 O relato apresentado aqui está baseado em Laperrousaz (1996), Mérberke e Puech 
(2002), Burrows (1956). A situação histórica na Palestina naqueles anos está discu-
tida em Chouraqui (1975).
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17 abstenções, a criação de dois estados, um judeu e outro ára-
be, tendo Jerusalém um estatuto internacional. A recomendação 
foi aprovada, no dia 29 de novembro, pela Assembléia Geral 
das Nações Unidas com 33 votos favoráveis – dentre os quais, 
o Brasil, a União Soviética, os Estados Unidos e a França - 13 
contrários e 10 abstenções. Na Palestina a tensão entre judeus 
favoráveis à decisão e árabes contrários dificultava qualquer 
movimentação, mas Sukenik, acompanhado de Cando, resol-
veu arriscar e ir a Belém. Levou três rolos e conseguiu voltar 
a Jerusalém ainda no dia 29 de novembro. 

Sukenik comprou esses e outros manuscritos e os come-
çou a estudar, enquanto a tensão política só aumentava. Os 
britânicos, de forma unilateral, anunciaram no dia 13 de maio 
de 1948 que poriam fim ao mandato britânico na Palestina à 
zero hora do dia 15 de maio de 1948; oito horas antes do fim da 
meia-noite, David Ben Gurion, presidente da Agência Judaica, 
proclamou, em Tel Aviv, o Estado de Israel. No mesmo dia 14 
de maio, os vizinhos Egito, Síria e Jordânia atacaram o recém-
criado estado e a guerra intermitente estendeu-se por muitos 
meses. A região a leste de Jerusalém, onde estão as cavernas, 
ficou sob o controle da Jordânia, e já em janeiro de 1949 a gruta 
descoberta pelo lobo Mohamed ficou sob a guarda jordaniana. 
O Departamento de Antiguidades da Jordânia, a Escola Bíblica 
de Jerusalém (criada em 1890 pelos dominicanos) e o Museu 
Arqueológico Palestino organizaram uma escavação completa 
da caverna entre 15 de fevereiro e 5 de março de 1949.  O padre 
dominicano e arqueólogo Roland Guérin de Vaux (1903-1970) 
foi logo encarregado do estudo arqueológico dos vestígios, com 
a publicação dos achados cerâmicos já em 1955.

Ao lado das grutas, havia vestígios arqueológicos visíveis, 
conhecidos como Khirbet Qumran (Khirbé quer dizer “ruína”, 
em árabe), que começaram a ser escavados de 1951 a 1956. Di-
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versas cavernas produziram outros manuscritos, algumas delas 
tendo sido escavadas nos anos seguintes, enquanto as escavações 
em Khirbet Qumran continuavam. O filho de Sukenik, Ygael 
Yadin (1917-1984), arqueólogo e militar israelense, interessou-se 
em comprar e, assim, preservar fragmentos de manuscritos de 
Qumran já em 1960, tendo tido uma atuação destacada na Guerra 
dos Seis Dias (5-11 de junho de 1967) que daria aos israelenses 
o controle da Cisjordânia, incluindo Qumran. As escavações, 
comandadas por de Vaux, nunca foram publicadas na forma que 
se costuma e deveria ser feito, como relatórios detalhados tanto 
das estruturas fixas, como dos artefatos. Passadas tantas décadas 
da morte do dominicano, em 1970, as controvérsias sobre como 
interpretar as ruínas, como não poderia deixar de ser na ausência 
de um registro acurado e detalhado das escavações, não deixaram 
de subsistir. O mais detalhado relato deixado por de Vaux (1973) 
foi publicado postumamente em Oxford, que pode ser comparado 
ao original de 1959, L’archéologie et les manuscrits de la mer 
Morte, um pequeno opúsculo com um total de 124 páginas e 42 
pranchas (Oxford, British Academy).

Nestas circunstâncias tão particulares, há dois caminhos para 
o estudo arqueológico dos vestígios: associá-los ou dissociá-los 
dos manuscritos encontrados nas cavernas próximas. A maioria 
dos estudiosos não hesita em considerar que os manuscritos en-
contrados nas cavernas se relacionam aos vestígios arqueológicos 
escavados entre 1951 e 1956, enquanto uma minoria pensa que 
se deva separar, de forma programática e definitiva, os escritos 
das ruínas. O número de adeptos de cada hipótese não deveria 
ser o mais importante, pois, afinal, o consenso em certo sentido 
nem sempre é o melhor conselho ou guia (se o fosse, Cristóvão 
Colombo não teria decido tentar chegar à China indo para o Oci-
dente). Portanto, o que nos deve guiar são considerações concretas 
e metodológicas que nos indiquem o caminho a seguir. 
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Neste caso, os manuscritos parecem indicar que deve 
haver alguma relação entre essa produção textual e os restos 
arqueológicos que estão nas proximidades. Além disso, os vestí-
gios materiais podem ser intepretados à luz dessas informações 
provenientes dos manuscritos, com os riscos inerentes, mas 
também com as possibilidades de melhor entender o assenta-
mento que, de outra forma, poderia ser interpretado, por exem-
plo, como uma simples fazenda! De fato, dentre as propostas 
de interpretação dos vestígios, há os que proponham que tenha 
sido um entreposto ou parada na rota do sal entre o Chifre da 
África e a Palestina, uma vila de inverno para personagens da 
elite de Jerusalém ou até mesmo uma fortaleza. A publicação 
do relatório de escavação não eliminaria as possibilidades de 
controvérsias nas interpretações, mas não há dúvida que essa 
ausência contribuiu e continua a contribuir para a proliferação 
de hipóteses e mesmo teorias conspiratórias, tanto sobre o sítio 
arqueológico, como sobre os manuscritos.





3. umA leiturA dAs ruínAs1

Apresentamos as interpretações mais recorrentes e atuais 
sobre os vestígios de Qumran (Khirbet Qumran), comentando os 
seus limites e riscos, a começar pela proposta do seu escavador 
original de Vaux.  A ocupação mais antiga do lugar parece situar-
se na idade do ferro, no século VIII a.C., também conhecida 
como fase israelita, tendo de Vaux estabelecido a ocupação do 
assentamento em três grandes fases:

1

1 As hipóteses e belas imagens do sítio arqueológico de Khirbet Qumran estão em 
Kochav (2006). A interpretação original das fases do sítio, com comentários, provém 
de Lim (2005:63-69). A interpretação dos dados arqueológicos é considerada a po-
lêmica mais importante e atual em curso no campo dos estudos de Qumran (García 
Martínez 2006:317).



38 os mAnuscritos do mAr morto

Fase IsraelIta VIII-VII séculos a.C.
Fase Comunal

Período IA 135-100 a.C.
Período IB 100-31 a.C.
Abandono do sítio 31-4 a.C.
Período II 4 a.C.-68 d.C.
Período III 68-73 d.C.

Fase da revolta de Bar KoKhBa 132-135 d.C.

A primeira ocupação corresponde ao final da monarquia 
israelita, com uma construção retangular com um grande pátio 
e uma fileira de quartos no muro leste, assim como a cisterna 
circular. Uma inscrição indica a ligação do assentamento com 
o reino (lammelk, “pertence ao rei”). É provável que o sítio 
tenha sido abandonado com a queda do reino de Judá em 586 
a.C., após sua queima, testemunhada por uma camada de cinzas. 

A ocupação seguinte já foi designada por de Vaux como 
referente à comunidade identificada pelo arqueólogo com os 
antigos essênios mencionados por autores antigos como Flá-
vio Josefo, Filo de Alexandria e Plínio o Velho. A partir dos 
vestígios e da leitura dos manuscritos, a primeira fase, entre 
135 e 100 a.C. foi caracteriza pelo acréscimo de duas cisternas 
retangulares e alguns aposentos. Nos últimos anos, uma revisão 
foi proposta pela arqueóloga Jodi Magness (2002, 2010), que 
não distingue esse primeiro período do seguinte (100-31 a.C.). 
Nele, o assentamento adquiriu as feições que perdurariam até 
o final, com uma grande expansão do antigo edifício israelita, 
com um complexo de construções de dois andares, incluindo 
uma torre, cozinha, sala de reuniões, pátios, refeitório, sala de 
jantar, estábulos e até mesmo fornos de oleiros. Todos esses 
aposentos foram descritos por de Vaux com as descrições 



39jonas machado• pedro funari

funcionais mencionadas, mas é sempre muito difícil atribuir 
atividades específicas a divisões em edifícios. Isso é tanto mais 
complicado, quando não há indicações explícitas, como seriam 
inscrições. Em termos metodológicos, na antiguidade havia 
salas multiuso, de modo que é sempre arriscado atribuir uma 
única e determinada função a um aposento. Alguns aspectos, 
contudo, são bem claros, como os fornos de olaria e as cisternas. 

Há evidências de danos causados por um terremoto em 
31 a.C., mas de Vaux propôs que o sítio ficou abandonado por 
umas três décadas, mas outros, como Magness propõem que 
não houve hiato, apenas não houve reparo das estruturas por 
um bom tempo. O período entre 4 a.C. e 68 d.C. foi determi-
nado pela presença de moedas de Herodes Arquelaus. A maior 
parte das construções foi reparada, com algumas exceções. As 
manufaturas aumentaram, com olarias, moinho e fornalha. O 
mais importante, contudo, foram restos de mesas e tinteiros, 
interpretados como referentes a um escritório para copiar e 
escrever textos, que estaria no segundo andar que veio abaixo, 
designado pela palavra latina scriptorium. Essa interpretação 
tornou-se muito popular, pois explicaria, de forma clara e 
material, o lugar onde se escreviam os manuscritos que foram 
encontrados nas cavernas das redondezas. Nem todos aceitaram 
tal descrição, com diversos argumentos: em primeiro lugar, os 
antigos não escreviam em mesas e, menos ainda, se deveria 
usar o nome latino, que se refere aos monges medievais, para 
descrever uma comunidade judaica. 

Essa ocupação foi interrompida por uma destruição 
violenta, na forma de um incêndio que foi interpretado como 
sendo o resultado de parte da guerra judaica contra os romanos, 
tendo o sítio sido destruído em meio à luta. A destruição roma-
na estaria representada pela presença de moedas romanas de 
Cesareia no lugar, que teria sido ocupado por tropas romanas 
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até a destruição da fortaleza judaica de Masada, em 73 d.C. Por 
fim, após um abandono de umas seis décadas, foi reocupado, 
de forma breve, durante a revolta de Bar Kokhba, entre 132 
e 135 d.C., pelos rebeldes perseguidos pelo exército romano. 

Ao lado, foi encontrado, ainda, um cemitério, 50 metros a 
leste, com mais de mil sepulturas. Os corpos estão enterrados 
no sentido norte-sul, em fileiras. De Vaux escavou 26 corpos, 
todos masculinos, com cerca de quarenta anos de idade. As 
sepulturas são covas com dois metros de profundidade, com 
os defuntos reposando sobre o dorso, em tumbas individuais 
sem mobiliário funerário. Desde sua descoberta, esta necrópole 
chamou a atenção por diferir das sepulturas judaicas comuns 
à época, que eram familiares, englobando todos os parentes 
do clã (mishpaha). 

Outras escavações produziram dados um pouco diferentes, 
com a presença de mulheres, os relatórios de escavação não 
foram publicados, o que gerou grande dúvida sobre o tema. 
Alguns propuseram que mulheres viviam no assentamento, 
enquanto outros preferiram considerar que havia covas recen-
tes, de muçulmanos, não relacionadas ao sítio antigo. Como se 
percebe, a não publicação acaba gerando grandes incertezas nas 
interpretações. Recentes prospecções arqueológicas parecem 
indicar que eram mesmo enterradas e que, portanto, viviam no 
assentamento não apenas solteiros, como famílias. 

A interpretação dos vestígios continua a desafiar os arque-
ólogos. Alguns aspectos são marcantes, como as dimensões do 
complexo, com 4.500 metros quadrados, mas, onde viviam as 
pessoas? Para alguns, o assentamento era coletivo e ritual e as 
pessoas moravam nas cavernas naturais e artificiais da região. 
Outro aspecto que salta aos olhos é o tamanho das instalações 
de água, os 16 banhos rituais ou miqvot, cujas fontes provinham 
de um aqueduto originário no curso superior do wadi Qumran. 
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Não há outro caso conhecido de uma tão grande parte de um 
sítio ocupado por banhos rituais, pois ali são 17% da superfície. 
Além disso, são os maiores miqvot já encontrados. Os banhos 
rituais são caracterizados pela presença de degraus e, em sua 
maioria, por pequenas muretas de separação, destinados a 
separar os que entram, ainda impuros, dos que saem, já puri-
ficados. O maior aposento do complexo, com uma superfície 
de 99 metros quadrados (22 x 4,5m) pode ter servido como 
sala de reuniões e como refeitório, se considerarmos que se 
encontraram milhares de pratos cerâmicos bem próximos. Pode 
calcular-se que o salão podia receber de 120 a 150 pessoas de 
uma só vez. A produção cerâmica da olaria pode ser explicada 
pelo desejo de ter pratos e demais vasos feitos dentro das regras 
de pureza ritual da comunidade. 

A grande cisterna no extremo sudeste do sítio de Qumran. Mar morto do 
lado esquerdo ao fundo. Foto de Jonas Machado.



42 os mAnuscritos do mAr morto

A cronologia do sítio mais recente foi proposta por Jodi 
Magness e parece ser mais econômica do que a original ela-
borada por de Vaux:

Estrato I, em dois períodos separados pelo terremoto de 31 a.C.
100-50 a 31 a.C.
31 a 4 a.C.

Estrato II
4 a.C. a 68 d.C.

O veterano arqueólogo israelense e antigo curador do San-
tuário do Livro, no Museu de Israel, em Jerusalém, Magen Broshi 
(2002:197-206), não tem dúvida de concluir pela identificação de 
Khirbet Qumran com os essênios descritos pelas fontes antigas:

Qumran é um complexo utilitário, ascético, lúgubre e 
sem ornamentação. Até a cerâmica, de cor acinzentada, 
é monótona. A enorme biblioteca armazenada nas grutas, 
com 900 manuscritos – uma pequena parte do acervo ori-
ginal – compreendia livros de religião e os banhos rituais 
de purificação testemunham o caráter religioso do grupo 
humano que lá vivia. A existência de uma única cozinha, 
de um único refeitório, entre outros aspectos, atesta a sua 
natureza comunitária. Não existe outro lugar, nesta parte 
do mar Morto, que corresponda tão bem à descrição do 
assentamento essênio comunitário imortalizado por Plínio 
o Antigo. Deve tratar-se, portanto, do mesmo lugar. 

No entanto, seria isso mesmo tão seguro? A descrição 
sucinta de Broshi é carregada de termos subjetivos, adjetivos 
que são de difícil comprovação (ascético, lúgubre). A cerâmi-
ca de Qumran não apresenta decoração, mas este é o caso da 
grande maioria dos potes comuns no mundo antigo, em geral, 
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e na Palestina em particular. Qualquer pesquisa arqueológica 
no Mediterrâneo encontra grande quantidade de potes sem 
decoração e, nem por isso, se pode afirmar que as pessoas 
eram ascéticas e lúgubres. Essa era a cerâmica comum, de uso 
diário, da maioria das pessoas. Os manuscritos provieram das 
cavernas, não das ruínas, a associação é uma possibilidade. 
Os banhos rituais eram comuns em toda a Palestina judaica e 
a proporção elevada de banheiras não prova que se tratava de 
uma comunidade de ascetas, mostra que os seus ocupantes se 
preocupavam com as lavagens rituais.

A cozinha e refeitório comunitários são possíveis funções 
desses aposentos, mas nada mostra isso de forma clara: não 
há nenhuma inscrição, como poderia haver, que indique isso 
(como existe uma placa no local hoje, quem não sabe onde é o 
refeitório?). No mundo antigo, embora tais placas não fossem 
necessárias, eram comuns, como no caso das termas, que eram 
assim nomeadas com inscrições vistosas.  Por fim, a citação de 
Plínio o Velho dos essênios é breve e...

Ab occidente litora Esseni fugiunt usque qua nocent, gens 
sola et in toto orbe praeter ceteras mira, sine ulla femina, 
omni venere abdicata, sine pecunia, socia palmarum. 
in diem ex aequo convenarum turba renascitur, large 
frequentantibus quos vita fessos ad mores eorum fortuna 
fluctibus agit. ita per saeculorum milia — incredibile dictu 
— gens aeterna est, in qua nemo nascitur. tam fecunda 
illis aliorum vitae paenitentia est! 

História Natural, 5, 73

Na costa oeste, estão os essênios, gente isolada e que 
causa admiração em todo o mundo, pois vivem sem mu-
lheres e abdicam de toda tentação venérea, sem dinheiro, 
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apenas na companhia das palmeiras. Mas o lugar é bem 
frequentado, pois acodem gente de outras partes, atraídos 
por seu modo de vida. Assim, por milhares de séculos – 
é mesmo difícil acreditar – a raça é eterna, embora não 
nasça ninguém, pois tão fértil é a sua vida de penitência!

Como se percebe, o relato de Plínio, além de ser de se-
gunda mão, pois nunca esteve próximo do lugar, é cheio de 
ironia: sem contato venéreo, por milhares de séculos, a ferti-
lidade deriva da penitência! Como se pode considerar o relato 
de Plínio como uma descrição objetiva? Tudo isto nos leva a 
concluir que os vestígios arqueológicos não podem deixar de 
responder às nossas interpretações e devem servir, portanto, 
como fonte de reflexão. 



4. conteúdo e publicAções

O conteúdo do que hoje é chamado de “Manuscritos do 
Deserto da Judéia”, especialmente o que foi encontrado em 
Qumran, só foi sendo desvendado aos poucos.1 O que se sabe 
é que o que foi descoberto corresponde a uma parte do que 
pode ter sido uma grande biblioteca para os padrões da época. 
Há os que acreditam, como Norman Golb (1996), que não se 
tratava de uma biblioteca, mas de um depósito temporário de 
manuscritos que teriam sido ali colocados para preservação por 
judeus fugitivos da iminente invasão de Jerusalém, em meio 
às turbulências sociais que assolavam a região naqueles dias. 
Neste caso, os que deixaram os manuscritos lá não puderam 
voltar por algum motivo, talvez porque foram mortos pelo 

1 Uma excelente apresentação geral atualizada desses Manuscritos está em Van-
derKam (2010), cuja primeira edição de 1994 pode ser encontrada em português. 
Uma boa avaliação sobre “verdade versus lenda” na história da descoberta dos Ma-
nuscritos está em Shanks (1998). Veja também Trever (1988), Eisenman (1992), 
Wise et. al. (2005), Elledge (2005), e Freedamn e Kuhlken (2007). O contexto histó-
rico desse período qumrânico está bem apresentado em Silva (2010:25ss).
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exército romano que exterminou a revolta judaica e acabou 
destruindo Jerusalém em 70 d. C.

Entretanto, a maioria dos estudiosos se mostra impres-
sionada pelo conteúdo dos documentos que vieram a lume, e 
acreditam que se tratava mesmo de um grupo judaico que teria 
ocupado aquele lugar, embora isto não signifique que todos os 
manuscritos tenham sido produzidos ali. É bem possível que 
alguns ou vários desses documentos tenham sido levados para 
lá, mas para integrar o conjunto de documentos do grupo.

O já citado primeiro contato do arqueólogo judeu da 
Universidade Hebraica de Jerusalém, Eleazer L. Sukenik, 
com o material, em novembro de 1947, marca o começo do 
processo de estudo e publicação. Sukenik conseguiu comprar 
três manuscritos, os “Salmos de Ação de Graças” (em hebrai-
co Hodayot), a “Regra da Guerra” ou “Rolo da Guerra” (em 
hebraico Milhamah), e Isaíasb (uma cópia incompleta do livro 
bíblico do profeta Isaías), hoje denominados respectivamente 
de 1QH, 1QM, e 1QIsb. 

O arqueólogo judeu, entretanto, não conseguiu adquirir 
os outros quatro pergaminhos que chegou a conhecer. Estes 
eram outra cópia do livro de Isaías, esta completa, o “Manual 
de Disciplina” depois denominado de “Regra da Comunidade” 
(em hebraico Serekh ha-Yahad), um comentário do livro bíbli-
co do profeta Habacuque (em hebraico Pesher Habacuque), e 
uma expansão do livro bíblico de Gênesis, conhecido como 
“Gênesis Apócrifo”, hoje respectivamente denominados 1QIsa, 
1QS, 1QpHab, e 1QapGen ou 1Q20. 

Por causa dos conflitos crescentes em Jerusalém, esses 
últimos quatro documentos foram guardados em Beirute, no 
Líbano, depois levados para os Estados Unidos e até mesmo 
oferecidos para venda no Wall Street Journal de Nova York, 
e por fim adquiridos por Israel em 1955. Israel passou a ter, 
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então, os sete grandes manuscritos da caverna 1, e, no início dos 
anos 1960, construiu o Santuário do Livro, junto ao Museu de 
Israel em Jerusalém, local onde esses originais estão até hoje.

Santuário do Livro no Museu de Israel em Jerusalém. Foto de Jonas Machado.

Mas esse material já havia sido fotografado anos antes. 
O dono dos quatro pergaminhos na ocasião era o já citado 
metropolita Atanásio Josué Samuel, arcebispo da Igreja Or-
todoxa Síria de Jerusalém, que vivia no Monastério de São 
Marcos, na Cidade Velha de Jerusalém, no lado oriental. Com 
a intensão de aprender mais sobre os manuscritos, talvez com 
a finalidade de avaliar melhor seu valor comercial, um auxiliar 
do arcebispo procurou a Escola Americana de Pesquisa Orien-
tal em Jerusalém dirigida na época por Millar Burrows, e foi 
autorizado a permitir que os manuscritos fossem fotografados.  
Essas fotos chegaram às mãos de William Foxwell Albright, 
um famoso arqueólogo bíblico americano. Em abril de 1948, 
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ele divulgou considerar a documentação a maior descoberta 
arqueológica nos tempos modernos, pois se tratava de textos 
da época dos Macabeus e de Herodes. Neste mesmo mês, o 
escritório da Escola Americana de Pesquisa Oriental situada 
na Universidade de Yale divulgou nota sobre a descoberta. Isso 
marcou o começo da ansiedade por conhecer o material, ter 
acesso a ele, e ver o seu conteúdo publicado.

Pois bem, os textos começaram a aparecer com rapidez. Já 
em 1948 surgiram publicações preliminares, pois Sukenik e três 
especialistas da referida Escola Americana em Jerusalém, John 
Trever, Millar Burrows e William Brownlee, começaram a tornar 
suas descobertas conhecidas. As primeiras publicações completas, 
no início dos anos 1950, incluíam o grande rolo de Isaías (1QIsa), 
o segundo exemplar de Isaías (1QIsb), o comentário de Habacuque 
(1QpHab), a Regra da Comunidade (1QS), partes dos Salmos de 
Ação de Graças (1QH), o Rolo da Guerra (1QM), e o Gênesis 
Apócrifo (1QapGen). Estes eram manuscritos menos fragmen-
tados e, por conseguinte, mais fáceis de manusear e publicar. 
Destacam-se as publicações dos grandes rolos do profeta bíblico 
Isaías, editado por M. Burrows (1951), e Sukenik (1955). Esta 
última obra, cuja edição foi atribuída a Sukenik postumamente, 
sucedeu uma edição em hebraico do ano anterior.

Mas esses eram pergaminhos da caverna 1, que forneceu 
manuscritos mais preservados e inteiros.2 É muito importante 
destacar, entretanto, que depois foram encontradas mais 10 
cavernas em Qumran. Destas, a gruta 11 e especialmente a 4 for-
neceram uma abundante quantidade de material extremamente 
fragmentado. Este material é que esteve mais diretamente 
envolvido no conflito posterior de acesso e demora das publi-
cações. Na caverna 4 foram encontrados mais de quinhentos 

2 Outros fragmentos também foram tirados da caverna 1 (Golb 1996:129ss; Van-
derKam 2010:13ss). 
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manuscritos diferentes identificados em centenas de milhares 
de fragmentos. Isto é bastante significativo quando comparado 
ao total de quase mil manuscritos encontrados nas 11 cavernas. 

Esta placa dentro do sítio e próxima à caverna 4 diz que os beduínos en-
contraram 14000 fragmentos nesta caverna, e os arqueólogos encontraram 
mais 1000 posteriormente, fragmentos estes que são restos de 530 manus-
critos diferentes. Foto de Jonas Machado.

Nesta gruta não havia sequer um único manuscrito intacto. 
Além do avançado estado de deterioração, muitos fragmentos 
estavam tão frágeis e quebradiços que quase não podiam ser 
até mesmo tocados por uma escova de pelos para limpar o pó 
que os envolvia sem serem ainda mais danificados. A maioria 
dos manuscritos se encontrava em alto grau de deformação. 
Estavam enrugados ou encolhidos, encrustados em misturas 
químicas do solo, escurecidos por umidade e envelhecimento. 
É claro que seria muito mais árduo e demorado o trabalho de 
adquirir, desenrolar, limpar, decifrar, identificar e reconstruir 
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unindo as partes e, por fim, organizar e publicar o material. 
Mas o problema da demora das publicações não foi só esse.

Ante a coincidência da descoberta com as turbulências 
político-sociais na Palestina, a região, incluindo o direito de acesso 
ao sítio de Qumran e aos manuscritos encontrados nas cavernas, 
passou do domínio britânico para o jordaniano e depois para o 
israelense. Portanto, a situação toda foi caracterizada por profundas 
controvérsias e conflitos em diversos setores, que tornaram muito 
difíceis as visitas ao local, movimentação, e acesso ao material.

O diretor britânico do Departamento de Antiguidades, o 
arqueólogo G. L. Harding, que foi mantido pelo governo jorda-
niano, e que logo organizou uma unidade militar jordaniana para 
esquadrinhar a área geral da descoberta, era colega de Roland de 
Vaux, e acabou apontando-o como editor chefe das publicações 
em 1952. Aqui está tanto o início dos privilégios de exclusivida-
de de acesso aos textos concedidos a de Vaux, sua equipe, e às 
entidades relacionadas (Escola Bíblica e Arqueológica Francesa 
de Jerusalém e Museu Arqueológico Palestino), como também o 
começo da restrição de acesso a quaisquer outros interessados.

Enquanto os arqueólogos se concentraram inicialmente 
mais nas ruínas do sítio, os beduínos buscavam novos ma-
nuscritos e artefatos na região, mesmo que na ilegalidade do 
ponto de vista oficial. Na disputa velada entre arqueólogos 
e beduínos, estes acabaram encontrando as cavernas que 
forneceram a maior quantidade de material, em especial 
a caverna 4 em 1952, e por último a  caverna 11 em 1956.

A pessoa chave para a aquisição dos fragmentos foi Cando, 
já citado, que era um negociador de antiguidades que se tornou 
intermediário entre os beduínos e de Vaux com sua equipe. A dis-
tância entre eles, marcada pela repulsa por parte de arqueólogos 
por causa da ilegalidade de trabalho dos negociadores locais, e 
medo de prisão por parte destes, foi encurtada quando de Vaux 
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convenceu Cando a lhe vender outros manuscritos da caverna 
1, ainda em posse dos beduínos. Esta negociação abriu a porta 
para outras, ao mesmo tempo em que tornou Cando imune às leis 
relativas ao comércio de antiguidades. Além disso, Cando, por 
sua vez, conseguiu uma parceria com o xeique da tribo Tamiré 
dos beduínos e consolidou sua relação com eles, o que lhe deu 
quase total monopólio sobre os achados. Desse modo as portas 
de acesso aos manuscritos ficaram restritas por ambos os lados. 

Já em 1952, o mesmo ano da descoberta da caverna 4, 
Cando levou o primeiro conjunto de fragmentos para de Vaux. 
Nesta ocasião eles fecharam o preço de negociação de todos 
os fragmentos. Os documentos foram adquiridos através do 
levantamento de fundos envolvendo o Museu Arqueológico Pa-
lestino (do qual de Vaux era o presidente), o governo jordaniano 
e instituições estrangeiras. Mais tarde, o governo jordaniano 
nacionalizou o referido museu e os manuscritos, pouco antes da 
guerra dos seis dias em 1967, quando Israel capturou a Jerusalém 
oriental. Assim a Cidade Velha de Jerusalém e, por conseguinte, 
o museu e o que havia nele, se tornaram propriedade de Israel.

Um fator importante, em meio a essas turbulências todas, 
foi que tanto o governo jordaniano quanto o israelense, que 
dominaram a região depois da saída dos britânicos em 1948, 
concederam e mantiveram proteção e direito de acesso restrito 
ao material apenas à equipe de Roland de Vaux. Um fator estra-
nho e, para alguns, escandaloso, foi que nenhum judeu fez parte 
da equipe liderada por de Vaux, embora os documentos achados 
fossem todos escritos religiosos judaicos. Além de trabalhar 
sob a autoridade do governo jordaniano que não permitia a 
presença de israelenses, de Vaux e outros membros da equipe 
eram antissionistas, isto é, contrários ao estabelecimento do 
Estado de Israel na ocasião, e foram acusados de antissemitas, 
isto é, contrários ao próprio povo judeu. Naquela circunstância, 
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a diferença entre antissionista e antissemita dificilmente seria 
considerada, se é que realmente existia.

Quando Israel ficou com o controle de tudo, em 1967, 
vinte anos após o início das descobertas, e os pesquisadores 
israelenses estavam ávidos por trabalhar nos manuscritos, era 
de se esperar um novo tempo nos trabalhos com a participação 
de especialistas judeus num novo impulso nas publicações. 
Mas não foi isso que aconteceu. Abraham Biran, então diretor 
do Departamento de antiguidades de Israel, acompanhado de 
Ygael Yadin, filho de Sukenik e já um renomado arqueólogo, 
fizeram um acordo de honrar os diretos de publicação da 
equipe comandada por de Vaux. No acordo chegou a existir 
uma conversa sobre prazo limite para o trabalho, mas a data 
nunca foi especificada. O que se seguiu foi que a equipe ficou 
confinada à Jerusalém oriental, e alguns estudiosos da equipe 
oficial, que eram antissionistas, nunca mais colocaram os pés 
na Jerusalém ocidental. Por vários anos essa situação prevale-
ceu, e a pretensão israelense de acesso ao material fracassou.

Portanto, ainda que, de início, tenha existido uma com-
petição velada entre os pesquisadores de Roland de Vaux e os 
beduínos (estes levando vantagem a princípio, interessados 
em encontrar outros manuscritos antes daqueles para, então, 
vendê-los) que poderia ter resultado em outro destino para os 
documentos, o fato é que o acesso aos achados ficou restrito 
logo cedo. Tal restrição passou a incluir também os arquivos 
de fotografias, e perdurou por décadas.

Assim, no início, a equipe responsável pela preservação 
e publicação era um pequeno grupo de perto de dez pessoas 
liderado por Roland de Vaux. Eram eles: John Allegro, Pierre 
Benoit, Frank Moore Cross, Patrik Skehan, John Strugnell, 
Dominic Barthélemy, Jean Starcky, Claus-Hunno Hunziger 
(sucedido por Maurice Baillet) e Josef T. Milik. Esta era a 
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pequena equipe básica com algumas variações, ainda que 
de Vaux considerasse como integrantes da equipe os demais 
colaboradores, o que acabava reunindo 25 membros ao todo. 

Pouco tempo depois da descoberta, portanto, o acesso 
autorizado ao material ainda não publicado passou a ser pos-
sível apenas por uma porta – a equipe liderada por de Vaux. 
Essa situação desencadeou diversas consequências relativas à 
publicação e divulgação dos textos de Qumran, em especial a 
demora em colocá-los à disposição do público em geral e de 
especialistas ávidos por analisá-los. Até a metade dos anos 1980, 
praticamente quarenta anos após as primeiras descobertas, bem 
mais da metade dos fragmentos da caverna 4 ainda permaneciam 
não publicados e inacessíveis a outros fora da equipe oficial. 

Disso decorreram boatos de que a equipe (constituída de 
ocidentais de origem cristã, católicos em sua maioria) estava 
escondendo algo que representava ameaça ao judaísmo e, prin-
cipalmente, ao cristianismo estabelecido.3 Tais boatos foram fo-
mentados por desacordo entre membros da equipe chefiada por de 
Vaux, em particular Allegro e Strugnell. Conquanto Allegro tenha 
recebido elogios por ter publicado seu material bem antes que seus 
colegas pudessem publicar o deles, foi criticado por Strugnell, que 
logo depois publicou uma revisão desse material demonstrando 
que Allegro sacrificou a qualidade em nome da rapidez.

Nesse mesmo período, Allegro4 declarou que a equipe, 
dominada por católicos, intencionalmente suprimia material que 
seria prejudicial ao cristianismo, o que foi de imediato contesta-
do por seus colegas. Allegro, por sua vez, além de publicar uma 

3 Um exemplo das especulações que surgiram por conta da demora da publicação 
dos Manuscritos pode ser visto em Baigent e Leigh (1994). A refutação dessas espe-
culações, especialmente a “Conspiração do Vaticano”, está, por exemplo, no último 
capítulo de Shanks (1993).
4 O trabalho desse polêmico participante da equipe comandada por de Vaux pode ser 
visto em Allegro (1956).
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tradução do Rolo de Cobre sem autorização antes da publicação 
oficial da equipe, piorou as coisas quando escreveu um livro 
intitulado “The Sacred Mushroom and the Cross” (O Cogumelo 
Sagrado e a Cruz), sustentando que a origem do cristianismo 
está ligada ao uso de um tipo de cogumelo alucinógeno. 

Nesse ambiente floresceram especulações como a chama-
da “teoria da conspiração do Vaticano”. Esta teoria sustentou a 
existência de um esquema do Vaticano para ocultar conteúdos 
dos manuscritos supostamente prejudiciais aos dogmas cristãos. 
Mas também surgiram outras críticas duras dirigidas ao trabalho 
moroso dos responsáveis por colocar o material ao alcance do 
público (Vermes 1997:13ss). Tais críticas enfatizavam a res-
ponsabilidade da própria equipe pelo atraso das publicações. 
Passado o tempo, as tais especulações têm se demonstrado 
inócuas, ao passo que as duras críticas precisam ser moderadas 
procurando evitar o calor do conflito de interesses envolvidos 
durante as primeiras décadas.

Posto isso, diante dos alegados motivos da demora da 
publicação precisam ser considerados outros pontos. Houve 
falta de fundos a partir dos anos 1960, depois que cessaram os 
recursos oferecidos por J. D. Rockefeller Jr durante os anos 
1950, o que forçou os integrantes da equipe a dividirem seu 
tempo, por não terem condições de se dedicarem de forma inte-
gral ao trabalho. O número pequeno de pessoas na equipe inicial 
responsável pelas publicações também deve ser mencionado, 
além da falta dos recursos da informática disponíveis hoje.

A esses motivos, todavia, não é possível deixar de 
acrescentar aqueles não tão justificáveis como o de restringir 
o acesso, a chamada “obsessão pelo sigilo”, por orgulho e 
interesses pessoais, especialmente o controle do ineditismo 
das publicações. Na conta também entram a capacidade (ou 
possível incapacidade) de rapidez de trabalho de cada pes-
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quisador da equipe, e ainda outros elementos como a gradual 
queda de produção que acompanhou o arrefecimento do calor 
da descoberta com o passar do tempo.

O trabalho de publicação da equipe oficial começou com 
a criação da série denominada desde o início e até hoje de 
“Descobertas no Deserto da Judéia” (Discoveries in the Judaean 
Desert – DJD),5 que chegou a ser nomeada num curto inter-
lúdio (entre 1962 e 1968, números III a V), por influência do 
governo jordaniano, de “Descobertas no Deserto da Judéia do 
Jordão” (Discoveries in the Judaean Desert of Jordan). Como 
o próprio nome indica, a série não se limitou a publicar apenas 
os achados de Qumran, mas incluía também outros materiais 
encontrados em locais próximos. 

Entrada principal da Oxford University Press, que publica o DJD. 
Foto de Jonas Machado.

5 A história da publicação do DJD está em Tov (2002).
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A publicação da série ficou por conta da Editora da Univer-
sidade de Oxford (OUP – Oxford University Press) em tamanho 
grande, cada volume medindo aproximadamente 30 x 24 cm, 
com diversos exemplares ultrapassando 400 páginas, em alguns 
casos chegando a mais de 700. A maioria dos volumes está 
publicada em inglês, mas alguns exemplares estão em francês. 
A série veio a se tornar a principal referência para o estudo dos 
manuscritos. A intenção foi apresentar na série a publicação 
oficial dos fragmentos, acompanhada de um comentário e do 
contexto arqueológico dos sítios. O formato básico contém:

1) Uma introdução geral.
2) Uma transcrição do texto original hebraico (em alguns 
casos aramaico, grego e até mesmo árabe) tanto quanto 
possível fiel aos próprios fragmentos.
3) Uma tradução do texto original apresentado.
4) Notas curtas de detalhes de leitura.
5) Uma concordância ou index de todas as palavras.
6) Fotos em infravermelho dos próprios fragmentos 
publicados.

Em geral, o segundo item (transcrição do texto original) é 
considerado o mais importante. Por se tratar de fragmentos geral-
mente em estado precário devido à decomposição, foi criado um 
sistema de sinalizações especiais para indicar o estado do manus-
crito. Os espaços em branco no próprio pergaminho e as lacunas 
causadas por deterioração são indicados por sinais específicos. 

As letras parcialmente ou praticamente ilegíveis recebe-
ram sinalização que indica o grau de certeza do especialista 
encarregado ao tentar decifrar dada letra na transcrição do 
texto. As lacunas causadas por deterioração são reconstruídas 
tentativamente pelo especialista encarregado, e indicadas geral-
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mente pela colocação de letras, porção de palavras ou palavras 
inteiras entre colchetes “[]”, ou em certos casos entre chaves 
“{}”. Quando o espaço entre colchetes é deixado vazio geral-
mente indica trecho não legível. Nos volumes mais recentes, os 
espaços em branco que foram deixados pelos próprios copistas 
originais dos textos são indicados por “(vacat)”.

A filosofia geral da série é apresentar uma edição melhor 
possível do texto original para os estudiosos que forneça con-
dições para pesquisas subsequentes e considerações críticas ao 
texto apresentado. O primeiro número do DJD só surgiu em 1955, 
preparado por Barthélemy e Milik, contendo os demais fragmentos 
da caverna 1 que constam de alguns textos bíblicos, hinos, e certos 
fragmentos não claramente identificados. Inicia-se a publicação 
sob a autoridade da equipe a princípio liderada por de Vaux, ao 
mesmo tempo em que todos os manuscritos e fragmentos da ca-
verna 1 se tornam disponíveis para o público, uma vez que este 
primeiro número do DJD trazia o que restava ser publicado desta 
caverna.  Mas os primeiros volumes foram surgindo muito devagar. 

Os números 2 (que não contém textos de Qumran, mas 
somente das grutas de um local chamado Murabba’at escritos 
em hebraico, aramaico, grego e árabe) e 3 (que contém frag-
mentos bíblicos e não bíblicos das cavernas 2, 3, 6, e 7 a 10, 
além do Rolo de Cobre da caverna 3) apareceram apenas em 
1961 e 1962. Os números 4 (este contendo os manuscritos de 
salmos da caverna 11) e 5 (contendo, da caverna 4, paráfrases 
dos livros bíblicos de Gênesis e Êxodo, uma visão de Samuel, 
e comentários a alguns profetas, e alguns outros fragmentos,) 
só vieram a lume mais tarde, em 1965 e 1968.  Os números 6 
(notas arqueológicas por de Vaux, e Tefillin, Mezuzot e Targuns 
da gruta 4 por Milik), 7 (contendo, da caverna 4, principalmente 
alguns apócrifos, a Regra da Guerra, e fragmentos litúrgicos 
e haláquicos) e 8 (apenas fragmentos de um local chamado 
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Nahal Hever) foram publicados bem depois e bem distantes 
um do outro: 1977, 1982 e 1990.

Vale também notar que essas são obras de poucas páginas, 
se comparadas agora com os demais números que surgiram 
depois. Alguns desses primeiros números foram publicados 
em dois volumes, sendo o segundo volume uma publicação 
das fotos dos fragmentos. Nos números posteriores as fotos dos 
fragmentos são apresentadas no final da obra. A segunda metade 
dos anos 1980 ficou marcada pelo crescimento da insatisfação 
pela contínua demora das publicações do material da caverna 
4, que alcançou o protesto público. Neste período ficou ainda 
mais claro que a equipe oficial, agora liderada por John Strug-
nell, mantinha o monopólio do acesso aos fragmentos sem uma 
justificativa aceitável, embora Strugnell tenha tido o mérito de 
começar a expandir a equipe original e colocar judeus no grupo.

Mas em 1990, e a partir deste ano, ocorreu uma série de 
eventos que mudou muito o quadro estático e moroso de acesso 
ao material qumrânico, bem como o ritmo e o rumo das publi-
cações. Nesse ano, Emanuel Tov foi indicado pela Autoridade 
de Antiguidades de Israel (IAA – Israel Antiquities Authority) 
para ser editor junto com Strugnell. Este, nesse mesmo ano, 
acabou se complicando com declarações tidas como ofensivas 
ao judaísmo, especialmente a declaração atribuída a ele de que 
o judaísmo era uma religião horrível. Embora ele tenha alegado 
que suas declarações tinham sido tiradas de seu contexto, elas 
se tornaram a “gota d’água” para que ele fosse demitido da 
função de editor chefe. Emanuel Tov, que já era editor adjunto, 
foi colocado em seu lugar como editor chefe.

Em 1991 foi publicada uma edição preliminar dos manus-
critos até então não publicados, baseada em uma concordância 
feita ainda nos anos 1950 pela equipe oficial. Este trabalho se 
destacou em dois pontos importantes, a saber, a reconstrução 
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dos manuscritos não publicados da caverna 4 a partir de uma 
concordância (que foi possível porque nesta as palavras foram 
apresentadas em seu contexto), e a utilização inédita da tecno-
logia do computador de modo tão extenso em algo tão antigo 
como os Manuscritos do Mar Morto.

Outro acontecimento importante nesse mesmo ano foi a 
disponibilização completa das fotos dos manuscritos que estavam 
na biblioteca de Huntington, San Marino, Califórnia. Elizabe-
th Hay Bechtel havia anteriormente recebido permissão para 
guardar uma coleção de tais fotos dos manuscritos no Centro de 
Manuscritos Bíblicos Antigos em Claremont, Califórnia, porque 
havia financiado sua criação. Devido a uma desavença com o 
diretor da referida instituição, ela fez uma cópia dessas fotos e 
deixou na biblioteca de Huntington, o que possibilitou a dispo-
nibilização. Tal disponibilização dos fragmentos não publicados 
desencadeou uma avalanche de publicações desde os anos 1990 
até esta recém-concluída primeira década do novo milênio. 

Em paralelo ao DJD, surgiram publicações que procuraram 
suprir lacunas. Um exemplo é García Martínez e Tigchelaar 
(2000), com o texto hebraico na página direita e uma tradução para 
o inglês na página esquerda, que visa facilitar o acesso ao material 
em sala de aula. Surgiram também várias ferramentas de apoio, 
como publicações visando a contribuição desses manuscritos 
para a crítica textual da Bíblia Hebraica, além de concordâncias 
e enciclopédias. Destacam-se dois periódicos especializados, o 
Revue de Qumran (Revista de Qumran) desde 1958, e o Dead Sea 
Discoveries (Descobertas do Mar Morto) desde 1994.

O campo que tem avançado exponencialmente é o das pu-
blicações eletrônicas com vasta informação devido às enormes 
facilidades proporcionadas pelo avanço da informática. Além 
da disponibilização eletrônica dos próprios fragmentos, como 
na obra The Dead Sea Scrolls Electronic Library (Biblioteca 
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Eletrônica dos Manuscritos do Mar Morto) de Emanuel Tov, que 
contém a mais completa coleção de textos e imagens dos frag-
mentos não bíblicos, há também diversas ferramentas de apoio.

A partir de Setembro de 2011, já é possível acessar di-
retamente na internet os primeiros manuscritos encontrados 
na caverna 1, no endereço dss.collections.imj.org.il – um site 
criado pela parceira entre o Museu de Israel e o Santuário do 
Livro com o Google. 

Enfim hoje, já no início da segunda década do terceiro 
milênio, existem ferramentas eletrônicas sem precedentes para 
o estudo desse material, que pode agora ser visto por todos na 
completa forma em que sobreviveu. Resta preencher a lacuna 
de um inventário completo de dados arqueológicos que forneça 
apoio seguro para renovadas hipóteses sobre o sítio de Qumran.

Foi nesse clima de mudança e abertura que, a partir dos 
anos 1990, sob a liderança de Emanuel Tov da Universidade 
Hebraica de Jerusalém, a equipe oficial, responsável pela pu-
blicação dos fragmentos no DJD, foi renovada e largamente 
expandida. Acabou contando com mais de cem colaboradores, 
e a coleção chegou à publicação, em 2002, do número 39, 
sendo este uma introdução à coleção como um todo. Depois 
disso houve ainda a publicação do número 40, que constituiu 
uma apresentação conjunta dos Salmos de Ação de Graças 
(Hodayot) da gruta 1 e 4. O último número publicado foi o 32, 
no início de 2011, que surgiu fora de ordem porque contém 
os dois grandes manuscritos de Isaías (1QIsa e 1QIsb) que já 
estavam disponíveis há décadas, mas que agora foram incluídos 
em um volume do DJD.

Assim, desde a descoberta até 1982, apenas 7 números 
tinham sido publicados, sendo esses os menores, se comparados 
aos subsequentes. Foi somente a partir dos anos 1990 com a 
publicação do número 8 que outros 33, geralmente bem mais 
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extensos (DJD 8-31, 33-40, 32), vieram a lume, e concluíram 
a disponibilização de praticamente todos os manuscritos e 
fragmentos encontrados, tudo agora acessível com originais 
no Museu de Israel.

Laboratório no Museu de Israel, em Jerusalém, onde é possível acessar os 
originais dos fragmentos e manuscritos do Mar Morto. Sobre a mesa, em 
primeiro plano, está um volume do DJD, em segundo plano está um frag-
mento original protegido em placas de vidro. Foto de Jonas Machado.

Vale notar que, agora, uma vez concluída a publicação, 
já surgem novas formas de entender todo o processo de dis-
ponibilização desses documentos, que foi considerado uma 
“batalha”. Michael Stone (2010:15) afirma que, se compararmos 
o processo de publicação desse material de Qumran com o de 
outros documentos, como o papiro Oxyrhyncus do Egito, que 
está nesse processo desde 1898, esses sessenta anos de trabalho 
para publicar os Manuscritos do Mar Morto são recomendáveis. 
Na verdade houve uma aceleração, tida como uma “batalha”, na 
publicação desse material porque, como diz Stone, ele recebeu 
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muito mais atenção devido a estar relacionado às origens do 
cristianismo no âmbito do judaísmo do Segundo Templo. 

A batalha pela publicação deixou seus rastros, como a 
demanda judicial na Corte de Israel de Elisha Qimron contra 
a Sociedade Bíblica Arqueológica por ter publicado um fac-
símile do 4QMMT (Miqsat Ma‘aseh ha-Torah, Algumas Obras 
da Torá), conhecido como “Carta Haláquica”, sem os devidos 
créditos a Qimron. Este material veio a ser publicado oficial-
mente em 1994 no DJD 10. A citada demanda provocou, num 
primeiro momento, a proibição da distribuição do material e, 
no ano 2000, resultou na confirmação dos direitos de Qimron.6

O trabalho de descrição e classificação desses manus-
critos já vem sendo feito desde há muito tempo. Enquanto a 
batalha pela publicação estava sendo travada, os especialistas 
já se empenhavam em descrever e classificar o material que 
ia sendo publicado.

Portanto, uma vez concluída a publicação dos textos 
encontrados, e tendo em vista que já existem diversas boas 
descrições desse material, é importante retomar a discussão 
da classificação do mesmo. 

A classificação desses textos e fragmentos vem sen-
do marcada pelo que alguns chamam de “pecado original” 
(Boccaccini 2010:89) da pesquisa dos Manuscritos do Mar 
Morto. Este “pecado” consiste em classificar o material em ter-
mos de “textos bíblicos” e “textos não bíblicos”. Estes últimos 
são geralmente subdivididos entre “apócrifos”, “pseudepígra-
fos” e “sectários”, incluindo subdivisões ainda mais detalhadas. 
Essa classificação tradicional foi mantida no já citado 39º volu-
me do DJD, cuja classificação é hoje amplamente reconhecida 
como anacronismo inadequado (García Martínez 2011:17-29).

6 A discussão deste assunto foi retomada por Hector L. MacQueen na obra editada 
por Lim e Collins (2010:723-748).
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James VanderKam (2010), por exemplo, considera esse 
tipo de nomenclatura ainda útil, e, mesmo na edição mais 
recente de seu famoso livro, mantém a subdivisão “textos 
bíblicos, textos apócrifos e pseudepígrafos, e outros textos” 
quase imitando a clássica divisão da Bíblia Hebraica entre 
“Lei”, “Profetas” e “Escritos”. O problema inicial geralmente 
apontado contra esse tipo de classificação é o anacronismo, 
isto é, o uso de nomenclaturas que carregam conceitos que são 
posteriores, e que não existiam nos tempos dos manuscritos de 
Qumran. O cânon bíblico, isto é, a definição de quais são os 
livros sagrados que deveriam constar na Bíblia, só foi consti-
tuído bem depois (Stone 2011:122-150). 

No caso da Bíblia Hebraica, a Bíblia dos judeus, que os 
cristãos chamam de “Antigo Testamento”, não há certeza de 
quando exatamente o cânon foi constituído, mas, com certeza, 
ele não estava definido no período dos Manuscritos do Mar 
Morto. O cânon cristão que, além dos textos sagrados dos 
judeus, inclui um conjunto de escritos considerados oriundos 
dos apóstolos de Jesus Cristo, chamado de “Novo Testamen-
to”, só ficou definido no século IV d.C. O termo “Bíblia” (do 
grego biblía – “rolos”) só entra em cena no seu sentido técnico 
a partir do século II d.C. 

Sendo assim, portanto, uma classificação baseada no 
termo “Bíblia” é não só anacrônica, mas também de origem 
cristã, ao passo que esses manuscritos não são cristãos no 
sentido restrito, ainda que devam ser considerados no estudo 
das origens cristãs.

É bem possível que esse tipo de classificação anacrô-
nica e inadequada esteja ligado ao fato de que um número 
significativo (em alguns países a maioria) de estudiosos dos 
textos de Qumran, por incrível que pareça, seja constituído 
de especialistas  treinados para pesquisar o Novo Testamento 
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cristão (Newsom 1997:115). De fato, é realmente surpreen-
dente que a maioria não seja pelo menos de especialistas 
em Antigo Testamento, cujo interesse pelos manuscritos de 
Qumran seria natural pela afinidade com a língua hebraica, 
idioma da maioria dos textos qumrânicos. Entretanto, isso 
certamente é reflexo da tendência inicial de esquadrinhar 
esse material com fins utilitaristas, para esclarecimento das 
origens do judaísmo e, principalmente, do cristianismo –  
a religião majoritária do ocidente.

Por tudo isso, uma revisão dessa classificação já tradicio-
nal está em ordem, e já está sendo feita por alguns estudiosos. 
Boccaccini (2010:90), por exemplo, procura vencer o anacro-
nismo das classificações “bíblica”, “apócrifa” e pseudepígrafa”, 
colocando no seu lugar apenas duas classes, a saber, literatura 
“sadoquita” e literatura “enóquica”. Ele classifica, então, os 
textos de Qumran como “literatura sectária”, “literatura mais 
ou menos sectária”, e “literatura não sectária”.

Esta classificação é bem melhor porque não fica submetida 
ao referido anacronismo cristão, mas está sujeita a objeções quan-
to a dar sinais de considerar um desenvolvimento das literaturas 
“sadoquita” e “enóquica”, como nomeia Boccaccini, de modo 
quase dualista, isto é, basicamente distintas. Essa classificação, 
portanto, está sujeita a essa artificialidade.7 Sem a pretensão de 
avançar nesse tipo de assunto, e apenas a título de sugestão, outra 
possibilidade de classificação poderia ser algo como:

Textos comprovadamente mais antigos
Textos possivelmente mais antigos
Textos inéditos, encontrados somente no deserto da Judeia
Texto inéditos, encontrados somente em Qumran

7 A hipótese de Boccaccini foi submetida a uma avalição por James VanderKam na 
obra editada por Lim e Collins (2010:254-277).
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Ao passo que, naturalmente, essa classificação também 
esteja sujeita a observações, ou mereça ajustes, ela exemplifica a 
vantagem de não pressupor qualquer nomeação prévia da literatura 
em questão, tentando manter apenas uma perspectiva histórica.





5. A importânciA do AchAdo 
depois de 60 Anos1

Ainda que a história real por trás da descoberta dos Ma-
nuscritos de Qumran seja incerta, o fato é que logo ficou claro 
que se tratava de uma riqueza imensurável para as pesquisas 
sobre o mundo antigo, em especial a religião judaica e sua 
tradição escrita, incluindo as origens do cristianismo.

Ainda que o material todo possa estar relacionado a um 
grupo judaico específico, geralmente chamado de seita judaica 
qumrânica, ficou ainda mais evidente que esses documentos 
podem fornecer muito mais do que simplesmente mostrar o 
quadro geral de uma das seitas judaicas da época. Eles são 
imprescindíveis para a tentativa de reconstrução do judaísmo do 
período em suas várias vertentes, do qual emergiu o judaísmo 
rabínico posterior e a igreja cristã.1

Mais do que isso, entrementes, após 60 anos ficou também 
bem mais clara a importância desse material para o campo das 

1 Uma dessas vertentes principais que tem ganhado bastante espaço nesse campo de 
estudo é a apocalíptica (Collins 1997; Silva 2010:57ss).
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humanidades, especialmente da História Antiga, da Arqueo-
logia, da Antropologia, e das Ciências da Religião, com os 
avanços da pesquisa interdisciplinar na busca para compreender 
melhor as origens de nossa sociedade ocidental.

Conquanto tenha ficado consolidada a importância desses 
documentos especialmente para a crítica textual, isto é, o es-
tudo da transmissão dos textos que vieram a compor a Bíblia 
Hebraica, transmissão esta ocorrida através de cópias manus-
critas sucessivas ao longo de vários séculos, tal importância 
não pode ser considerada como restrita apenas a campos como 
este. Assim, a avaliação da importância desse achado depende 
da perspectiva a partir da qual alguém olha o assunto como um 
todo. Visto tratar-se de material religioso do judaísmo, seus tex-
tos sagrados e outros documentos em torno destes textos sacros, 
num período de muitas turbulências que coincidiu também com 
as origens do cristianismo a partir do judaísmo, foi este o foco 
inicial principal – foco esse que mantém sua relevância até hoje.

Desde o início, pois, a abordagem desses documentos 
tem forte conotação utilitarista, isto é, eles têm servido de 
instrumento com vistas a esclarecer e apoiar, ou questionar e 
contestar o judaísmo e, em particular, o cristianismo a partir de 
suas origens (p. e. Charlesworth 1992). Assim, o que se supõe 
constatar nas origens tem sido empregado para corroborar ou 
para apontar incoerências e desvios nas constituições atuais 
dessas grandes religiões. O aspecto midiático da divulgação 
de informações, sejam elas científicas ou não, acaba girando 
em torno desses interesses. A já mencionada “Conspiração 
do Vaticano” é, talvez, o maior exemplo de que tem ficado 
em pauta, principalmente, a confirmação ou contestação do 
cristianismo e de seus dogmas.2 

2 O aspecto midiático da divulgação está resumido em Lim (2005). A importância 
dessas descobertas para um quadro geral do judaísmo do período foi destacado por 
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A razão disso está na apropriação dos manuscritos por 
parte de ocidentais adeptos ou oriundos do cristianismo, em 
consonância com o fato de que estes estão ligados à principal 
religião do ocidente, cuja história está marcada pelo domínio 
e influência da igreja cristã por vários séculos, o que produziu 
não só seguidores, mas também contestadores mordazes.

Assim, depois de sessenta anos, é possível dizer que a per-
gunta sobre a importância desse descobrimento é respondida com 
aspectos positivos e negativos ao mesmo tempo, cuja ênfase dada 
dependerá da perspectiva que se vê. 

Positivamente, passadas seis décadas, a observação feita por 
Albright inicialmente, em 1948, continua válida. De fato essa foi 
a maior descoberta do ramo nos últimos tempos. Além de não ter 
sido encontrado nada comparável, o estudo desses manuscritos 
e fragmentos contribuiu para mudar sensivelmente a percepção 
que se tinha do judaísmo do período que marcou os inícios do 
cristianismo. Portanto, a constatação de Albright se mostrou ainda 
mais significativa. Sendo assim, não se trata apenas do interesse 
religioso pelas origens do cristianismo, mas também da busca por 
entender melhor as origens do próprio mundo ocidental e sua(s) 
cultura(s). Nesse caso, como acontece no estudo da antiguidade, 
a religião foi parte intrínseca daquela sociedade.

O lado negativo da resposta à pergunta acima, por outro 
lado, diz respeito às teorias sensacionalistas fomentadas pela 
demora das publicações, especialmente a chamada “Conspira-
ção do Vaticano”. Nada disso ficou absolutamente comprovado. 
Pelo contrário, os indícios são de que a demora se deu por 
outras razões que não uma intencional conspiração organizada 
para proteger os dogmas cristãos. Isso não quer dizer que em 
todo o complexo processo de descoberta, aquisição, transporte, 
armazenamento e preservação não tenha havido alguma perda. 

Schiffman (2010).
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Há sinais de que isso deve ter ocorrido, como a deterioração 
ainda maior dos manuscritos, já encontrados em estado frágil, 
causada por falta de cuidados iniciais. Também não significa 
que os dogmas cristãos tenham ficado intactos. Não faltaram, e 
não faltam, aqueles que desenvolveram estudos que acabaram 
colocando em cheque os padrões dogmáticos convencionais 
tidos como certos pela tradição cristã, especialmente no sen-
tido de demonstrar que tais padrões não são originários e nem 
mesmo singulares.

 Mas, assim como a revolução copernicana, que inicial-
mente parecia demolir a fé religiosa, mas que agora aliados e 
contestadores da religião dela se apropriam, assim também os 
Manuscritos do Mar Morto têm sido instrumento tanto para 
os aliados quanto para os contestadores da fé judaico-cristã. 

Entretanto, essa admitida priorização das pesquisas 
sempre relacionadas com as questões religiosas, certamente 
importantes para o estudo da sociedade humana, precisa ce-
der espaço para estudos de outras naturezas. A importância 
da descoberta está também em que ela oferece novas fontes 
para estudos interdisciplinares das humanidades, com inte-
resses antropológicos, históricos e arqueológicos, que não 
estejam confinados ao propósito tradicional de dar suporte 
às questões religiosas.

Portanto, o fato é que o impacto desse material tão impor-
tante tem ficado confinado a um círculo estreito de estudiosos. 
Mas uma verdadeira batalha ainda está por ser travada, que 
é aquela de tornar os resultados dos estudos científicos dos 
Manuscritos do Mar Morto, agora baseados no corpus com-
pleto publicado do que foi encontrado, uma parcela não só dos 
interesses religiosos particulares, mas da história mais ampla 
da civilização ocidental.
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Agora que a poeira das batalhas por publicação do 
material assentou melhor, e ficou mais evidente a amplitude 
da importância desses manuscritos e fragmentos, é possível 
ver mais claramente que não se trata apenas de ter melhores 
condições de perceber a história do judaísmo e cristianismo 
na antiguidade tardia. Trata-se da possibilidade de compre-
ender melhor as origens comuns das vertentes sociais, que 
incluem religião, política, economia e assim por diante, que 
formaram nossa sociedade.

Mas essa calmaria com poeira assentada também permite 
uma visão melhor dos limites naturais dessas fontes. Toda essa 
importância aqui ressaltada precisa ser balanceada com o fato 
de que o material qumrânico não é completo, nem mesmo no 
que diz respeito ao alegado caráter sectário evidenciado nos 
documentos. Por isso, é preciso tomar o cuidado de não su-
perestimar o alcance desse material quanto à sua contribuição 
para melhor compreensão do cenário geral do judaísmo do 
período (Stone 2010:22ss).





6. o debAte inconcluso sobre A 
identidAde do grupo:

umA questão metodológicA

Um marco inicial do debate sobre a identidade do grupo 
qumrânico foi a descoberta dos Fragmentos Zadoquitas entre 
os manuscritos do Guenizá – palavra hebraica para um depósito 
de velhos manuscritos fora de uso – nos fundos da sinagoga 
Ben Ezra no Cairo, Egito. Tais fragmentos foram encontrados 
por Salomon Schechter em 1897. O debate foi intensificado 
quando tais fragmentos Zadoquitas, que correspondem a uma 
obra que ficou conhecida como “Documento de Damasco”, 
receberam a companhia de cópias correspondentes ao mesmo 
documento encontradas em Qumran.

Várias teorias sobre a identidade do grupo concorreram 
entre si. Destacaram-se a que se tratava de karaítas medievais, 
zelotas, cristãos primitivos (talvez seria melhor dizer aqui 
“judeus seguidores de Jesus de Nazaré”), ou ainda “uma seita 
judaica desconhecida” – esta, talvez, a posição mais sensata, 
uma vez que a quantidade de material era muito pequena para 
qualquer conclusão sobre o tema.
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A identificação de Qumran com os Essênios foi sugerida 
por Eleazar Sukenik (1948:16) e Millar Burrows, praticamente 
ao mesmo tempo e de modo independente um do outro, logo 
depois da descoberta dos primeiros manuscritos, e desenvolvida 
detalhadamente por André Dupont-Sommer (1952;1956;1961). 
A partir daí, com as novas descobertas, cresceu essa hipótese, 
que considera que a comunidade de Qumran corresponde aos 
Essênios citados por Josefo, Filo e Plínio como um dos três 
grandes grupos judaicos do período, juntamente com os Fari-
seus e Saduceus. A maioria dos estudiosos de hoje considera 
essa a sua hipótese de trabalho.1

Isso produziu um método de trabalho que consiste na 
pressuposição que considera, a priori, uma relação entre as 
fontes desses clássicos (Josefo, Filo e Plínio), as informações 
arqueológicas do sítio de Qumran, e o conteúdo dos documen-
tos encontrados nas cavernas.

Esse “modelo triangular” (Falk 2003) tem marcado 
indelevelmente os estudos dos Manuscritos do Mar Morto, 
embora já tenha sido desafiada por alguns, como Roth (1965), 
Driver (1965) e Golb (1996), este já citado. Mais recentemente, 
reconhecidas autoridades de Israel em Arqueologia, como Hirs-
chfeld (2004), e Magen e Peleg (2006), também questionaram 
essa teoria tradicional.

Entretanto, o nome “Essênios” nunca aparece em Qumran, 
e não foi encontrado nenhum fragmento no sítio. Claro, isso não 
significa que não possam estar associados, pois o nome “Essênios” 
pode ser uma definição dos de fora, que não era empregado pelos 

1 Esta última constatação está em Lim e Collins (2010:5). Discussões sobre os Fragmentos 
Zadoquitas e suas relações com Qumran aparecem em Schiffman (2005, 2010), Shanks 
(1998), Kugler e Schuller (1999), Reif na obra editada por Lim e Collins (2010:652ss), 
e Stone (2010). As referências de Josefo, Filo e Plinio aos Essênios com uma análise 
comparativa podem ser encontradas em Boccaccini (2010). Estas referências também 
são discutidas no artigo de Joan Taylor na obra editada por Lim e Collins (2010:173-199).
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próprios adeptos do grupo, algo tão comum em outros casos. Além 
disso, tal nome é conhecido a partir das fontes gregas de Josefo, 
Filo e Plínio, ao passo que os textos de Qumran estão em hebraico. 
Assim, não é impossível que os próprios documentos contenham 
algum termo hebraico para se referir ao grupo, que teria alguma 
correspondência com “Essênios” naquelas fontes. 

É verdade também que a ausência de manuscritos no sítio 
pode ter acontecido pela vulnerabilidade que o local apresenta 
e consequente remoção. Ainda pode ter ocorrido naturalmente 
a deterioração dos documentos, em contraste com a condição 
mais propícia das cavernas, ainda que não planejada, para a 
preservação desse material por tanto tempo. Todavia, é preciso 
insistir, essa citada relação triangular depende de interpretação, 
visto que não há provas materiais para sustentá-la, ainda que as 
cavernas sejam bem próximas do sítio, especialmente a gruta 4. 

Vista da entrada da caverna 4 a partir do platô das ruínas de Qumran. Lugar 
de difícil acesso, mas muito próximo do sítio. Foto de Jonas Machado.
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Sendo assim, a identidade do grupo definida como “Essê-
nios” depende da interpretação do relacionamento dessas fontes 
antigas e, por sua vez, de sua relação com o judaísmo e com a 
sociedade em geral da época. A questão do método, portanto, 
se torna deveras importante para o assunto. Ainda que a teoria 
essênia tenha dominado a investigação por longos anos como 
resultado dos estudos dos textos da caverna 1, agora, com todos 
os manuscritos e fragmentos à disposição, ela não mais pode 
ser sustentada, pelo menos do modo como foi inicialmente 
apresentada (García Martínez 2006:324).

O ponto que, mormente, fica em evidência não é o de um 
antagonismo de identidades, como se fosse possível falar de 
dois grupos de todo distintos, uma vez que estamos falando 
de judeus. Mas trata-se de perguntar se não se constitui uma 
simplificação de identidades, isto é, de já, a priori, se con-
siderar de modo simples demais o que parece ter sido bem 
mais complexo. Tal complexidade tem produzido um amplo 
debate que discute se é melhor considerar ainda “judaísmo”, 
no singular, apesar da radical pluralidade judaica que emerge 
das fontes, agora reforçada pelos textos de Qumran, ou se o 
melhor é falar de “judaísmos”, no plural, quando nos referimos 
aos judeus do período em questão. A convicção, neste segundo 
caso, é que o plural representaria melhor os vários grupos de 
um judaísmo multifacetado.2

2 A fluidez da identidade judaica antiga está discutida em Machado (2010:286-292), 
Schiffman (2010:353ss), e em vários capítulos de Nogueira (2010). O artigo de Waddell 
(2004) é um exemplo das possíveis variáveis na relação Qumran-Essênios. No con-
texto mais amplo, o dinamismo da linguagem e identidade sempre em transformação 
é discutido em Llamas e Watt (2010:1ss). Um exemplo de radicalização no campo 
dos estudos de identidade judaica é a obra editada por Silberstein (2000) e sua crítica 
ao método de “traçar” a identidade buscando uma essência e a contraproposta de 
“mapear” a identidade, já que esta é um “tornar-se”, mais do que “ser”, como parte 
do jogo da história, cultura e poder.
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Além disso, a recente percepção é de que o status desses 
grupos fala não só de um judaísmo múltiplo, mas também 
fluído, em transformação. Assim, a questão da identidade do 
grupo qumrânico deveria considerar não somente o fato da 
diversidade, mas a transformação em andamento. Os documen-
tos correspondem a um período de mais ou menos trezentos 
anos, e o estudo da identidade do grupo precisa considerar as 
transformações ocorridas neste espaço de tempo. 

Por um lado é preciso considerar que os antigos sempre 
usaram “judaísmo”, no singular, o que demonstra que eles 
mesmos não pensavam em muitos judaísmos. O plural é, por-
tanto, uma abstração recente. Também é necessário considerar 
crenças, práticas, agenda e termos comuns no discurso que, 
apesar das radicais divergências, apontam para uma herança 
judaica comum. Isto – para autores como Lawrence Schiffman 
(2010), reconhecido especialista na Toráh (Lei) judaica em 
Qumran – aponta para um judaísmo fundamentalmente padrão 
envolvendo os qumranitas e seus compatriotas vizinhos.

Por outro lado, entretanto, o termo no singular pode 
representar muito mais um imaginário religioso que uma 
realidade histórico-social. Um imaginário que considerava 
Israel no passado como povo e religião unificados, o que causa 
uma tensão entre esse imaginário, sua construção textual, e 
a realidade social vivida. Nesse caso, é possível dizer que os 
textos “se traem”, pois enquanto pressupõem certa unidade, 
deixam também transparecer o pluralismo radical. Nesse 
caso, seria mais coerente falar de diferenças e semelhanças no 
discurso, mais do que diferenças e semelhanças na realidade 
social dos grupos.

Um bom exemplo nesse ponto é o monoteísmo judai-
co, algo tão caro para a história de Israel. Se, por um lado, é 
possível dizer que o monoteísmo é um fator unificador, por 
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outro lado, é preciso reconhecer a evidência crescente de que 
o monoteísmo judaico conviveu com a concepção em vários 
graus de um panteão de deuses, e até com a divinização de seres 
humanos, já desde a antiguidade remota e até a antiguidade 
tardia (Machado 2009:87-96; Segal 1987).

Em Qumran há indícios dessa divinização envolvendo 
a figura de Moisés, em fragmentos (4Q374 e 4Q377) que de-
senvolvem a apresentação de Moisés como Elohim (deus) na 
Bíblia Hebraica, em Êxodo 4.16 e 7.1. Há também um famoso 
cântico em um fragmento (4Q491c), cuja publicação no DJD 
VII considerou que o Arcanjo Miguel seria seu protagonista, 
mas que recentemente tem sido cada vez mais entendido como 
a exaltação aos céus, transformação e divinização de um ser 
humano (Machado 2009:105-117,128-134).

Já que o monoteísmo é considerado uma marca distintiva 
da identidade de Israel, as divergências nesse ponto ilustram 
a complexidade de se considerar, a priori, uma identidade 
firmada em herança comum. Pelo menos torna muito mais 
aguda a pergunta pela relação da identidade qumrânica com a 
diversidade evidenciada. Portanto, para se falar na identidade 
do grupo, tendo em vista as possibilidades várias de abordagem, 
com a publicação e divulgação de todo o material encontrado, 
é preciso agora aprimorar o método e a metodologia, isto é, 
mostrar com clareza qual o caminho proposto, e porque este 
caminho foi escolhido.

Assim, visto que o conhecimento do passado está relacio-
nado às fontes e métodos, como já foi mencionado nesse livro, 
além do acesso a essas fontes, é preciso deixar claro o método 
e a metodologia de trabalho que o estudioso emprega. Esse 
método e metodologia é que sustentam determinadas hipóteses 
sobre a relação dessas fontes e como tal relação lança luz sobre 
o quadro da antiguidade que se procura recuperar.
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De início, a proposta é diferente dos que pressupõem que 
a contribuição dos Manuscritos do Mar Morto para a história 
judaica e geral é desprezível por se tratar de documentos reli-
giosos (Vermes 1997:28). Mesmo que as composições qum-
rânicas sejam do gênero não histórico, como alegou Vermes, 
é possível desenvolver metodologias para tentar ler a história 
nas entre linhas. 

Como se expressa García Martínez (2006:315-316), mui-
to mais do que testemunhas de uma seita judaica, a maioria 
dos manuscritos de Qumran é vista agora como a sobra da 
literatura do judaísmo anterior à destruição do templo, muito 
mais diversificado do que o judaísmo rabínico posterior. Isto 
torna a relação desses manuscritos com a história do judaísmo 
antigo muito mais interessante, uma vez que nos coloca diante 
da diversidade, pluralidade e riqueza do judaísmo pré-cristão, 
bem diferente do que era possível imaginar a partir do judaísmo 
rabínico posterior até então conhecido.

Por isso, nós estamos com aqueles, como o próprio García 
Martínez (1995:11), que acreditam ser possível incluir esses 
documentos num programa mais amplo que pode cooperar não 
só para ampliar conhecimentos sobre as origens do judaísmo 
e do cristianismo, mas também para melhor compreensão da 
história geral. Para a questão da identidade, é preciso superar as 
abordagens utilitaristas já citadas, e também questionar a bem 
estabelecida pressuposição triangular descrita acima.

Um exemplo de tentativa de renovar a metodologia de 
trabalho está na obra de Boccaccini, já citada, que foi recen-
temente traduzida para o português. Seu método é fazer uma 
análise mais detalhada das fontes de modo independente para, 
depois, compará-las. Ele apresenta um estudo historiográfico, 
isto é, das fontes externas, em particular Josefo, Filo e Plínio. 
Apresenta também um estudo sistêmico, isto é, das fontes in-
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ternas de Qumran – os próprios manuscritos. Por fim, apresenta 
uma comparação dos resultados das análises independentes.

Esse exemplo foi citado para mostrar que há a preocu-
pação de superar a relação entre “Essênios” e “Qumran” que 
cita textos de Qumran de forma direta e por vezes ingênua, 
sem análise mais apurada, como apoio para hipóteses sobre 
como teria vivido a comunidade essênia. Esse tipo de pro-
cedimento é bastante comum em obras do gênero. Mas as 
abordagens metodológicas para o estudo da identidade do 
grupo precisam contemplar também outras frentes. Uma 
abordagem científico-social, por exemplo, deve levar em 
conta as definições de “seita” – um termo frequentemente 
empregado em relação ao suposto grupo qumrânico, inclu-
sive nesse livro – cuja concepção pode trazer uma carga se-
mântica que provoca equívocos desde o início. Neste campo 
metodológico, uma definição de seita em termos ideológicos, 
em relação às crenças do grupo, resulta num reducionismo. 
Embora seja legítimo usar o termo no sentido sociológico de 
grupo minoritário, é preciso ter consciência dos problemas 
envolvidos no caso de Qumran em particular.

Seguindo esse raciocínio, é preciso considerar outros 
aspectos que provocam o soerguimento de um grupo distinto 
e sua sustentação, como os aspectos psicológicos envolvidos, 
que cooperam para explicar as razões para que um indivíduo 
se associe a dado grupo. Essas razões são em geral comple-
xas, envolvendo um imaginário que ultrapassa e até contradiz 
os textos, razões que reúnem pensamentos e sentimentos em 
relação ao sentido da existência.

Isso quer dizer que as formas e o desenvolvimento do 
grupo, ligados à sua identidade, requerem mais do que o 
estudo histórico e textual. Uma avaliação científico-social 
levanta questões mais amplas que demandam metodologias 
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renovadas, como a comparação com dados de outros grupos 
religiosos. Portanto, o debate sobre a identidade do grupo 
qumrânico está inconcluso, e carece de abordagens mais 
específicas e mais amplas.

Os temas específicos relacionados a esse debate histórico 
sobre a identidade do grupo ligado aos manuscritos estão re-
cebendo renovados enfoques. Na verdade, a já referida teoria 
majoritária Qumran-Essênios tem hoje todos os seus aspectos 
colocados debaixo de escrutínio, como mostram os cinco arti-
gos sobre a relação dos textos qumrânicos com o sectarianismo 
na obra editada por Lim e Collins (2010:5,151-277).

Num desses artigos, por exemplo, Collins alega que 
falar em “comunidade de Qumran” não é adequado porque 
o Documento de Damasco se refere explicitamente a pesso-
as que vivem em “campos” ao longo daquela terra, que se 
casavam e tinham filhos, o que deixa dúvidas sobre como 
exatamente viviam as pessoas ligadas àquele movimento. 
Além disso, a Regra da Comunidade não só leva em consi-
deração múltiplas comunidades, mas suas múltiplas cópias 
encontradas em Qumran, com significativas diferenças 
textuais entre si, levam a questionar se todas elas estavam 
em uso numa mesma comunidade.

Em outro desses artigos, Goodman argumenta que as 
evidências dos manuscritos requerem uma atitude de desacordo 
com o culto no Templo, mas não, necessariamente, uma que-
bra total das relações com o serviço no Santuário. Saduceus 
e fariseus eram frequentadores do Templo a despeito das dis-
cordâncias. Essa perspectiva se contrapõe à ideia de Qumran 
como uma comunidade isolada.

Outra obra, cujo tema é o “Outro” no judaísmo do Se-
gundo Templo, esta editada por Harlow e outros (2011) em 
homenagem a John J. Collins, um grande pesquisador dos 
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Manuscritos do Mar Morto, trata do tema da identidade num 
sentido mais amplo. O livro também dedica uma parte para 
os textos de Qumran que, embora não seja uma abordagem 
direta sobre a identidade do grupo, trabalha o tema da iden-
tidade procurando novas abordagens que possam representar 
algum avanço. Um exemplo é a perspectiva epistemológica 
de Shane Berg que sugere o advento do Mestre da Justiça 
como veículo do desenvolvimento de uma autoconsciência 
separatista do grupo. 

Não cabe num livro introdutório como esse uma revisão 
de tudo o que há sobre a identidade em relação a Qumran, mas 
esses exemplos ilustram bem os caminhos que a pesquisa está 
tomando até o final da primeira e já início da segunda década 
do século XXI.



7. o estAdo AtuAl dAs pesquisAs:
novAs perspectivAs

Até que novos achados demonstrem o contrário, o período de 
preparação e publicação dos Manuscritos do Mar Morto chegou 
ao fim. O que resta é aprimorar e desenvolver métodos de trabalho 
para o estudo desse material, de modo que, conquanto se busque 
aprofundar os estudos de cada área específica, isso precisa ocorrer 
agora num ambiente bem mais propício ao diálogo entre as disci-
plinas. Essa tendência já é percebida em publicações mais recentes. 
Tais publicações já veem a abordagem interdisciplinar com uma 
oportunidade de contextualizar as evidências que emergem da 
acessibilidade aos manuscritos e fragmentos de novas maneiras, 
introduzindo novos modos de análise, e potencialmente reconfigu-
rando o amplo quadro do mundo dos Manuscritos do Mar Morto.1

1 A obra editada por Grossman (2010) já tenta combinar disciplinas e, ao mesmo 
tempo, oferecer estudos bem específicos de áreas diferentes, com abordagens bem 
recentes de especialistas em assuntos como o uso da informática, historiografia e mé-
todo de comparação, modelos sociológicos e abordagens científico-sociais. O livro 
editado por Lim e Collins (2010) também dedica uma parte para novas abordagens, 
embora neste prevaleçam abordagens históricas e temáticas.
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Nesses casos, a tendência é descrever antes os métodos 
escolhidos e mostrar a metodologia – porque e como tais mé-
todos foram escolhidos. Algumas publicações são produzidas 
por vários autores especialistas em diversas disciplinas, resul-
tado de congressos e encontros nos quais, e a partir dos quais, 
tais autores trocaram informações de forma intensa para sua 
produção individual e publicação científica conjunta.

Nesse novo ambiente, há um grande potencial para surgirem 
renovadas e novas abordagens. Na historiografia, por exemplo, 
tida como “prática disciplinar que usa dados para produzir co-
nhecimento sobre o passado”, os dados disponíveis são usados e 
comparados. Questões novas, ou que pelo menos não receberam 
a devida importância até então, estão (res)surgindo. O grande nú-
mero de manuscritos e fragmentos encontrados, por exemplo, pode 
ser evidência de que, em algum momento, durante o período de 
ocupação do sítio de Qumran, essas cavernas se tornaram depósitos 
de documentos que não eram mais utilizados, como o Guenizá já 
citado. Isto representa um ressurgimento radical da hipótese que 
já tinha sido apresentada nos inícios por Sukenik (1955:22-24). 
Embora seja uma hipótese ainda não amplamente investigada, 
curiosamente ela teria sérias implicações para a relação triangular 
já citada e apoiada pelo próprio Sukenik.

Assim, no âmbito da hipótese tradicional, um aspecto que 
está merecendo atenção redobrada é a quantidade de manus-
critos envolvidos. Há perguntas decorrentes quanto à relação 
da comunidade com a sociedade fora dela, se os manuscritos 
foram ali produzidos ou adquiridos, e como isso teria aconteci-
do. Além disso, é preciso perguntar como essa alta quantidade 
de textos se relaciona com a possibilidade de uma comunidade 
altamente alfabetizada. Associadas a isso, há também perguntas 
recorrentes da alta qualidade das moedas encontradas e dos 
vasos produzidos com barro oriundo de Jerusalém – algo já 
constatado nos estudos arqueológicos especializados.
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Essas são questões que não foram ainda devidamente desen-
volvidas para testar a hipótese tradicional essênia, ou mesmo as 
posições derivadas de que ali habitou uma seita judaica oriunda dos 
Essênios, ou ainda uma seita, de fato, desconhecida, ou mesmo se 
é adequado falar em “seita” (Swarup 2006). Diante do pressuposto 
de uma comunidade isolada e exclusivista, que também tende ao 
pressuposto de uma abordagem localizada e isolada, é preciso 
aprimorar o avanço das pesquisas com a inclusão do método de 
comparação com outros grupos, como associações voluntárias e 
escolas filosóficas do período. Este é um campo que ainda não 
está bem desenvolvido nos estudos de Qumran.

Uma constatação sobre a situação atual da pesquisa que 
vale sublinhar é que o impacto desse material ficou, até então, 
confinado a um pequeno círculo de estudiosos, em geral de for-
mação religiosa, e com interesses bem voltados para o estudo da 
religião. Na agenda de atualizações deve constar uma revisão das 
descrições tidas como já “viciadas”, recheadas por termos ado-
tados por de Vaux que hoje são reconhecidos como anacrônicos.

Local considerado “refeitório”, conforme a placa baseada nos dados de 
Roland de Vaux. Mar morto ao fundo. Foto de Jonas Machado.
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Uma perspectiva que com certeza será muito importante 
daqui por diante é a batalha de tornar os resultados das pes-
quisas até aqui, e a disponibilidade do material, úteis para um 
círculo bem maior de estudiosos que desenvolvam pesquisas 
com perspectivas mais amplas que as elaboradas até agora.

Outro ponto a destacar (de certa forma já apresentado, 
e aqui um pouco mais desenvolvido) é que “não-consensos” 
estão (res)surgindo. Isto quer dizer que antigos consensos, 
assim considerados a priori, são agora trazidos a lume como 
não estabelecidos de fato, e demandam estudos mais apurados, 
como o caso já mencionado da busca da identidade do grupo.

Um bom exemplo desses não consensos na pesquisa é a já 
citada obra recente editada por Lim e Collins (2010). Enquanto 
algumas obras buscaram apresentar uma síntese por conta da 
publicação de praticamente todos os documentos envolvidos, 
(por exemplo, Schiffman e VanderKam 2000), este volumoso 
livro trata justamente dos temas ainda muito disputados nesse 
campo de estudo, sumariados a seguir.

Como Lim e Collins (2010:1ss) bem destacam, permane-
cem debates sobre a natureza dessa coleção de documentos, a 
arqueologia e história do sítio, a natureza e identidade do grupo 
(já discutida acima nesse livro), e sua relação com o mundo 
mais amplo do judaísmo do Segundo Templo e com as tradições 
judaicas e cristãs mais tardias.

O termo “biblioteca” é frequentemente empregado na 
literatura acadêmica como referência ao conjunto desses ma-
nuscritos, mas raramente se têm discutido o que ele significa e 
suas implicações. Os questionamentos de Golb, já citado, ainda 
permanecem sem resposta consensual, ou mesmo a ideia de uma 
“coleção sectária” ainda não deu conta das questões subjacentes. 
Um sinal disso é que a pressuposição anterior de que cada ma-
nuscrito encontrado era considerado próprio do grupo qumrânico 
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até que fosse provado o contrário tem dado lugar ao inverso de 
que nenhum dos textos achados é considerado qumrânico até 
que seja demonstrado diferente (García Martínez 2006:314).

Recentemente mais uma complicação vai se estabelecen-
do com a sugestão de que os manuscritos não foram depositados 
nas cavernas na mesma ocasião, pois com frequência é desta-
cado que a grande maioria deles foi composta no século I a.C. 
e a média de idade do material das cavernas 1 e 4 é considera-
velmente maior do que os textos das outras grutas. Por isso tem 
sido sugerido que alguns manuscritos foram depositados nas 
cavernas já pela virada da era, o que reforçaria o argumento de 
que estão relacionados de algum modo com uma comunidade 
que viveu no sítio nesse período. Mas a controvérsia permanece.

Neste ponto vale retomar os trabalhos arqueológicos de 
Hirschfeld (2004), Magen e Peleg (2006), já citados, pois eles 
não só chegaram a resultados contrários à hipótese tradicional 
Qumran-essênios, mas propuseram uma abordagem arqueológica 
diferente. Para eles, a arqueologia de Qumran deve ser conside-
rada por seus próprios méritos. Isso quer dizer que a abordagem 
arqueológica original ficou “viciada” por certos termos religiosos 
logo no início, e merece uma revisão completa. Especialmente 
Hirschfeld propôs um método arqueológico de escavação de 
Qumran e comparação com sítios análogos com base em sua 
própria experiência de escavações na região, em contraste com a 
tendência, desde o início, de estudar as ruínas qumrânicas isola-
damente, em grande medida devido à sua já frisada importância 
para o estudo dos inícios do judaísmo e do cristianismo. 

Portanto, o debate arqueológico continua em torno da na-
tureza do sítio, com seu sofisticado aqueduto e suas múltiplas 
cisternas e amplo cemitério. A atual concordância geral de que 
esse sítio deve ser visto no amplo contexto de seu ambiente re-
gional, torna não realista e contrária às evidências arqueológicas 
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a teoria de um assentamento isolado sem contato com a sociedade 
ao redor. A teoria geral desenvolvida por de Vaux ainda está em 
voga, mas depois da contestação de Golb, Hirschfeld, Magen e 
Peleg, outras possibilidades também vêm sendo desenvolvidas 
e ganhando cada uma seu espaço quanto à sua plausibilidade. 

Os túmulos femininos do sítio (se eram de mulheres da alega-
da seita, ou de cadáveres femininos dentre os beduínos colocados 
lá posteriormente) continuam tema de debate, pois a pobreza do 
material disponível não possibilita conclusões mais acuradas.  
O método da comparação com o cemitério recentemente escavado 
de Khirbet Qazone, com tumbas similares, adicionou energia aos 
questionamentos, mas ainda é cedo para conclusões mais seguras.

Ruínas do aqueduto vindo das montanhas. Foto de Jonas Machado.
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Aqueduto na parte interna do sítio. Distribuía água para as várias cisternas. 
Foto de Jonas Machado.

Beira de uma grande e profunda cisterna arredondada, ligada ao aqueduto 
que se pode ver ao fundo. Foto de Jonas Machado.
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Parte mais oriental do platô de Qumran, onde ficava o cemitério. Mar Morto 
ao fundo. Foto de Jonas Machado.

O tema da relação entre os textos encontrados e as con-
dições da localidade, retomado por Goodman na referida obra 
de Lim e Collins (2010:81ss) e enfatizado por Stone (2010), 
ilustra bem como as abordagens arqueológica e literária são 
tangentes. O terreno da região é muito friável, e os fragmentos 
encontrados evidenciam que um número muito maior de textos 
deve ter sido perdido devido às condições do local. Por isso, é 
precipitado fazer inferências, por exemplo, a partir do número 
de cópias encontradas de um determinado documento, visto 
que tal pode ter sido meramente acidental.2

2 Este fato dá ares de artificialidade à afirmação de Boccaccini, por exemplo, de que 
o proporcionalmente maior número de cópias do livro dos Jubileus encontradas em 
Qumran demonstra o importante papel que esta obra desempenhou ali. Além disso, 
ele desenvolveu, já no final dos anos 1990, toda uma teoria a respeito das obras 
ausentes em Qumran que, embora tenha certa validade como hipótese de trabalho e 
limites que o próprio Boccaccini admite, se torna muito sujeita à artificialidade diante 
da natureza incompleta da descoberta (Boccaccini 2010:35,121,170ss). Mais recen-
temente, García Martínez (2011:17-29), por sua vez, acredita que um ponto “novo” 
a se considerar numa revisão da hipótese de Groningen ligada a seu nome, é que a 
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Alguns dos valores que têm sido considerados como ca-
racterísticos de Qumran também estão em questão. Um deles é 
se a categorização de Qumran como um movimento penitencial 
não é um anacronismo que faz analogia com os movimentos 
penitenciais da Idade Média. Nos manuscritos, a visão deter-
minista convive com a concepção de graça, e não há ênfase em 
sentimentos de remorso por feitos do passado agora associados 
ao arrependimento. Também está posta em cheque a comum 
concepção de que a “seita” teria alegado ser, ela mesma, uma 
adequada substituição para o Templo, pois muitas formulações 
de leis nesses documentos foram feitas levando em conta uma 
utopia futura mais que uma prática presente.

O tema do celibato, que é um dos mais tradicionais, 
também está sendo revisto. Tal Ilan, por exemplo, na referida 
obra organizada por Lim e Collins, argumenta que há varian-
tes textuais que atestam a presença de mulheres previamente 
não mencionadas. Segundo esta autora, este fato, associado à 
ausência de referências não só a Ester, mas também a Judite e 
Suzana, oferece indícios de uma ideologia masculina dominante 
na comunidade, e deve ser considerado num estudo dos docu-
mentos por uma perspectiva feminina. Isto dá outra conotação 
para a questão do celibato e para a relação com a possibilidade 
de presença mais marcante não documentada de mulheres.

O misticismo judaico é outro dos temas em evidência e 
disputa, com destaque para a possível relação desses manus-
critos com textos do período do judaísmo rabínico posterior. 
Alguns entendem que o termo hebraico mercavá aparece nos 
Cânticos do Sacrifício do Sábado de um modo a indicar que o 

publicação recente dos manuscritos demonstrou que os documentos que ele chama 
de “para-bíblicos” são bem mais representativos em número. Mas, mesmo que as 
publicações dos textos encontrados tenham chegado ao fim, isso ainda é parcial em 
relação a todo material que existiu em Qumran, e qualquer mudança de “proporção 
das composições” de Qumran alegada por García Martinez é artificial.
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O platô de Massada, visto de baixo. Foto de Jonas Machado.

Visão parcial das ruínas do alto do platô de Massada. Mar Morto ao fundo. 
Foto de Jonas Machado.
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posterior misticismo da mercavá já estava presente no período 
qumrânico. Mas tal continuidade é questionada por outros.3

As possíveis relações dos textos de Qumran com as 
tradições bíblicas hebraicas e cristãs continuam também em 
discussão. As cópias qumrânicas de textos bíblicos e suas 
variantes textuais têm acalorado o debate sobre a fluidez da 
transmissão desses textos sagrados. Há também novas dis-
cussões quanto ao chamado “cânon de Qumran” e o cânon da 
Bíblia Hebraica. Ainda que de maneira não definitiva, a nova 
situação das publicações mostraram drásticas mudanças quanto 
aos manuscritos classificados por García Martínez (2006:314) 
como “para-bíblicos” onde estão incluídos os chamados apó-
crifos e pseudepígrafos, que são agora os mais abundantes em 
comparação ao anterior status de “minoria” por conta do que foi 
achado na caverna 1. Esta nova condição passou a gerar novos 
debates em torno da concepção de cânon na antiguidade judaica.

No campo da interpretação da Bíblia, ficou famoso o 
método encontrado nos Pesharim,4 que tem pouca relação com 
o contexto histórico literário do texto bíblico e uma aplicação 
direta ao momento do comentarista autor do texto qumrânico. 

3 Os Cânticos do Sacrifício do Sábado foram encontrados na caverna 4 em Qumran 
e na fortaleza de Massada, localizada também às margens do lado ocidental do Mar 
Morto ao sul de Qumran. O termo mercavá significa “carruagem” e está relacionado 
com o “trono-carruagem” divino do livro bíblico de Ezequiel capítulo 1, que é um 
texto matriz do misticismo da mercavá. Neste misticismo os visionários descrevem 
suas viagens místicas celestiais em documentos posteriores, já da época do judaís-
mo rabínico, mas isto parece ter relações com as tradições de Enoc, de cujos textos 
também há fragmentos em Qumran. Uma discussão do assunto pode ser encontrada 
em Machado (2009:59ss) e em Rowland e Morray-Jones (2009). O calor do debate 
pode ser exemplificado por dois amigos, Alexander (2006) e Schäfer (2011), aquele 
se posicionando a favor da continuidade e este a questionando.
4 A palavra hebraica Pesharim é plural de Pesher, um termo relacionado à interpre-
tação. Este vocábulo hebraico deu nome a uma coleção de textos qumrânicos que 
são interpretações de livros bíblicos, dos quais talvez o mais famoso seja o Pesher 
Habacuc. A obra de Silva (2010) é uma recente e excelente contribuição brasileira ao 
estudo deste último, incluindo uma apresentação do contexto histórico e definições 
do referido termo hebraico.
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Destaca-se hoje uma tendência de reconhecer as diferenças 
desta maneira de interpretar com outras nos próprios textos de 
Qumran e em outras literaturas antigas relacionadas, ao mesmo 
tempo em que se chama a atenção para a ênfase na “revelação” 
encontrada nesses Pesharim.

As possíveis relações dos textos qumrânicos com as ori-
gens do cristianismo, tema que tem recebido atenção despro-
porcional nos meios de comunicação, continuam em voga. Ao 
invés de focar nas possibilidades de influência direta sobre os 
personagens principais das origens cristãs, algo já considerado 
improvável, o foco hoje está mais por conta da contribuição 
qumrânica para informações sobre o cenário mais amplo do 
judaísmo do período do Novo Testamento e para temas especí-
ficos. Um destes temas é a devoção a Jesus e sua divinização. A 
constatação de que o monoteísmo judaico conviveu com figuras 
divinizadas, o que passa por alguns textos de Qumran, como 
já mencionado, tem recebido ultimamente especial atenção 
quanto à sua relação com a divinização de Jesus de Nazaré.

As novas perspectivas das pesquisas desse material também 
deverão considerar os avanços acadêmicos representados em ten-
dências recentes como a da História Nova.5 O desenvolvimento 
da História como disciplina remonta ao século XIX, cuja noção 
de “documento” digno de ser considerado “histórico” dependia 
da chancela do poder político ou religioso. A verdade histórica, 
neste caso, dependia da análise correta de documentos oficiais.

Por coincidência, foi no período da descoberta dos Manus-
critos do Mar Morto que esta definição tradicional de método do 
estudo da História estava sofrendo duras críticas, acompanhadas 
de novas propostas do conceito de “História” e de “documento”. 
Além das implicações para a noção de “fontes” de pesquisa 

5 As transformações nas ciências humanas e sociais que resultaram em novas pers-
pectivas para a História e Arqueologia estão discutidas em Funari (2007).
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como sendo agora tudo que é feito pelo ser humano, visto que 
o objeto da pesquisa é o homem no tempo, interessa aqui a 
ampliação do conceito de “fonte” como agora se referindo a 
todos os documentos, e não somente aos oficiais.

Essas fontes escritas podem ser analisadas de muitas ma-
neiras, em vários níveis de estudo, por diferentes paradigmas e 
modelos de interpretação, cuja profundidade de análise depende 
da especialização do estudioso e da expectativa do público. Se 
não aconteceu antes, pelo menos a partir de agora é necessário 
considerar que disciplinas básicas para o estudo desse material, 
como a História e a Arqueologia, estão, nesse momento, sob 
novos olhares e novos procedimentos. 

História e Arqueologia são disciplinas que caminham 
juntas. Todavia, esta passou a ser considerada não apenas como 
auxiliar da História, mas, enquanto parceira, como disciplina 
independente que trilha caminhos próprios. Ao mesmo tempo, 
a Arqueologia não é mais tão somente a observação de artefatos 
com a pressuposição de que havia apenas constatação, e não 
interpretação. Enquanto acontecia todo esse processo desde o 
descobrimento até as publicações finais, amadurecia também 
o “descobrimento” de que o arqueólogo também é intérprete.

Outro modo de dizer isso é que, com o reconhecimento 
de que as fontes históricas, agora bem mais amplas que apenas 
as “oficiais”, não dão informações objetivas e imparciais, antes 
parciais e condicionadas aos autores dos textos, a Arqueologia, 
ao mesmo tempo em que foi considerada também sujeita aos 
mesmos condicionamentos, ganhou independência. Além disso, 
ambas, a um só tempo, também dependem da interpretação do 
cientista pesquisador que vem com boa carga subjetiva, seja o 
historiador ou o arqueólogo.

Um último elemento que deve ser considerado quanto à 
situação atual e possibilidades futuras é o que diz respeito ao 
uso da informática. Os avanços que facilitaram as publicações 
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já foram citados. Mas resta ressaltar a contribuição da informá-
tica também para a produção e aperfeiçoamento de imagens dos 
manuscritos e fragmentos. Neste campo é necessário dizer que 
o impacto da tecnologia digital é profundo e também dinâmico.

Esta tecnologia tem avançado a cada dia produzindo sempre 
novas versões de programas. A todo tempo novos hardwares e 
softwares se tornam disponíveis, e fazem com que os logo an-
teriores, não tão antigos, já se tornem inadequados e obsoletos. 
Essas rápidas e radicais mudanças produzidas pela chegada da 
informática e sua aplicação no estudo desse material mudou o 
modo como os textos antigos são encarados. Em alguns casos, 
o modo de ver esses documentos sofreu drástica mudança. Esse 
avanço é tal que as novas publicações de imagens são quase que 
novas descobertas porque estas novas imagens, além de aperfei-
çoarem e clarearem a visão que se tinha dos textos originais a 
olho nu, também estão melhorando ainda mais as imagens que 
já tinham sido melhoradas. Isto significa que letras, palavras e 
expressões, outrora ilegíveis, têm a tendência de serem desven-
dadas a cada novo avanço da tecnologia digital.

Depois de sessenta anos da descoberta também já há uma 
firme constatação de que aconteceram perdas desde então. Em 
parte porque o material, constituído de texto escrito em couro 
de animal, é perecível e se deteriora com o passar do tempo, e 
também porque foi retirado de um ambiente no qual estava sendo 
conservado há séculos, e passou a ser manuseado para estudo. Esta 
perda também está relacionada à falta de cuidado no manuseio 
inicial dos documentos. Em alguns casos, o que acabou ocorrendo 
foi que fotos anteriormente tiradas estão em melhor estado de con-
servação do que o próprio manuscrito ou fragmento original, que 
sofreu a deterioração do tempo e da falta de cuidados adequados.

Porém, fotos, com seus negativos, que foram tiradas 
anos atrás, incluindo as em infravermelho, puderam ser recu-
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peradas a partir da possibilidade de produção de imagem em 
alta resolução com o uso da informática. Um exemplo a ser 
mencionado é o caso da recuperação de originais negativos de 
fotos de colunas interiores do 1QapGen, já mencionado, que 
estavam perdidos, e foram recuperados através da digitalização 
de imagem em alta resolução.

Entrementes, é necessário ressaltar que também há um 
impacto metodológico profundo proveniente da aplicação dos 
recursos da informática no estudo dos textos qumrânicos. Mas, 
ao passo que, enquanto há a previsão de que as ferramentas e 
técnicas eletrônicas atuais logo estarão também obsoletas, é 
provável que os métodos e metodologias de abordagem, con-
quanto muito mudados, possam ter um valor mais duradouro, 
pois representam pressupostos e caminhos de trabalho que não 
precisam necessariamente mudar quando as ferramentas atuais 
são substituídas por outras mais avançadas. Mesmo que surjam 
melhores ferramentas, a maneira de trabalhar e as razões para tal 
não mudam na mesma proporção. No futuro próximo, portanto, é 
esperado que sejam produzidas novas imagens com digitalização 
em alta resolução de todos os documentos de Qumran disponíveis, 
que possam fornecer novos dados para o estudo desse material.

Mas os estudiosos manifestam também algumas preocu-
pações. Diante da batalha travada por acesso aos documentos 
durante décadas, visto que estes ficaram confinados a um pe-
queno grupo de especialistas, há os que temem ver o pêndulo ir 
muito para o outro lado. No passado recente, e hoje, é percebida 
uma tendência de que decisões importantes sobre os documen-
tos (como conservar, montar, e preparar para apresentação) 
têm sido tomadas com pouca participação dos especialistas, 
os quais deveriam estar mais intimamente envolvidos em to-
das as decisões que possam ter consequências para que sejam 
conseguidas as melhores imagens para estudos.
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Assim, embora a descoberta como um todo esteja agora 
disponível ao público, ainda há muito a ser pesquisado para 
que a compreensão das nossas origens possa ser aprimorada 
pois, como disse um teólogo alemão, chamado Ernst Käseman 
(1983:231), “os inícios são decisivos para a tempo subsequen-
te e, por mais singulares que sejam, contém a lei que rege o 
futuro”. Neste caso, pensando no contexto mais amplo desse 
estudo, as palavras de Boccaccini (2010:245), “não somos 
menos essênios do que somos gregos”, podem ser muito mais 
do que mera frase de efeito.



considerAções finAis

O objetivo desse livro foi o de apresentar uma intro-
dução atualizada do estudo dos Manuscritos do Mar Morto, 
considerando os aspectos arqueológicos, as publicações mais 
recentes, os debates que vão se desenhando nos últimos anos, 
e as possíveis novas perspectivas. Não buscamos apresentar 
uma única trajetória, mas, ao contrário, tentamos mostrar 
como há, ainda, muitas possibilidades de entendimento e 
de abordagem desse tema fascinante. Talvez não haja, para 
o mundo ocidental, tema mais radical e profundo do que as 
suas origens últimas no judaísmo antigo: tanto no campo dos 
sentimentos, metáforas, parábolas e símbolos, como nas ex-
pectativas e conceitos interpretativos, não é possível que nos 
dissociemos daquelas realidades antigas. Os Manuscritos do 
Mar Morto representam, de alguma forma, uma janela para um 
mundo desaparecido, misterioroso e mesmo de difícil acesso, 
de uma maneira inesperada: quem esperaria ter acesso àquilo 
que pensavam, sentiam e viviam as pessoas da época de Jesus? 
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A tradição tanto cristã como judaica forjou-se no acúmulo, 
no decorrer dos séculos, de interpretações que, não rara vez, 
tornou mais homogêneo o passado e o distorceu, para que 
um presente mais adequado fosse percebido e valorizado. A 
descoberta dos rolos com manuscritos originais, de dois mil 
anos, levou-nos a um mundo muito mais variado, controverso 
e instigante. Seriam os seus autores citados nas fontes antigas? 
Seriam os famosos essênios, cuja relação com João Batista 
e Jesus de Nazaré tanto foi motivo de especulação, ao longo 
dos séculos? Ou, ao contrário, seriam outros, nunca sequer 
mencionados pela tradição textual, desconhecidos, mas nem 
por isso menos importantes, ao revelarem a imensa riqueza 
e variedade dos sentimentos do antigo Israel?

Esses são alguns dos mistérios que tentamos abordar, de 
alguma maneira, nesse volume introdutório. Não nos propuse-
mos a apresentar uma solução, uma interpretação única e defi-
nitiva, mas dar elementos para que o leitor pudesse formar seu 
próprio juízo, elaborar suas próprias interpretações. Sabemos 
bem que em tais temas não há como ter a palavra final e nem 
a almejamos. Estaremos muito contentes se os leitores saírem 
mais instruídos e capazes de tecerem seus próprios juízos e 
forem, ainda mais, para outras leituras e aprofundamentos. 
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