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A identidade religiosa dos 

detentores dos manuscritos

de Qumran

Fernando Mattiolli Vieira

No ano de 1947, em meio às escarpas entre o deserto da Judéia 

e a orla do mar Morto e próximo às ruínas de um sítio arqueológico 

conhecido por , ocorreu a maior descoberta de 

textos antigos jamais feita, chamados de . 

Foram encontrados cerca de 900 textos distribuídos em 11 cavernas 

naquela área, todos eles datando entre o séc. II a.C. e o séc. I d.C. 

Com as análises iniciais, percebeu-se que os textos pertenceram 

a um grupo judaico de natureza religiosa. Contudo, até os dias de 

hoje não se chegou a uma conclusão sobre quem foram aqueles que 

viveram sob a autoridade daqueles textos.
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O nascimento de uma proposta: os ma-

nuscritos e os essênios

Pouco tempo depois da descoberta, no início da década de 

1950, quando a primeira geração de pesquisadores começou a 

se aprofundar nos estudos daqueles textos, as conclusões acerca 

da identidade de seus detentores veio a ser associada ao sítio de 

Qumran e ao essenismo (corrente religiosa judaica do séc. II a.C. 

ao séc. I d.C.), dando origem à tríade 

. Nomes que se tornaram referência para 

as gerações seguintes, como os de Eleazar Lipa Sukenik, Roland 

De Vaux, Jozéf T. Milik e Frank Moore Cross, foram decisivos 

para consolidar essa tese. As evidências que permitiram que eles 

apontassem o grupo como sendo da corrente religiosa essênia 

derivaram dos testemunhos de historiadores do séc. I d.C., � 

Flávio Josefo, Fílon de Alexandria e Plínio Velho �, da pesquisa 

arqueológica e das evidências textuais dos próprios manuscritos.

Sukenik foi o primeiro erudito a estabelecer relações entre os 

textos, o assentamento de Qumran e os essênios � antes mesmo 

da escavação do sítio arqueológico e do descobrimento de novas 

cavernas contendo material literário (cf. 1948, p. 16). Logo em 

seguida, sua tese obtém peso ainda mais significativo graças 

ao trabalho do arqueólogo Roland De Vaux. Responsável pelas 

escavações do sítio arqueológico de Qumran, De Vaux propôs que a 

sala especial em que eram realizadas assembleias, um scriptorium1 

e um sistema de captação de água vinculada a lugares relativamente 

1 Sala em que foram encontrados tinteiros, uma mesa de tijolos de cinco metros 
de comprimento ao lado de três mesas menores e um banco. O lugar sugere, 
como argumentado por De Vaux (foi ele quem batizou a sala com esse nome), 
que era nesse local que se faziam as composições e as cópias dos manuscritos da 
comunidade.



a identidade religiosa... / fernando mattiolli vieira

59

distantes que terminava em um  (espaços similares a 

pequenas piscinas onde eram realizados banhos rituais).2 Seu 

trabalho arqueológico foi de grande valia, mas assim como Sukenik, 

ele recorreu às evidências literárias para complementar sua tese. 

A conclusão a que ambos chegaram foi a de que a vida comunal, a 

organização e os costumes apresentados nas fontes do séc. I d.C. 

apresentavam grande semelhança quando colocados lado a lado 

com os documentos encontrados nas cavernas e as evidências 

arqueológicas.

As evidências textuais encontradas em alguns livros, 

principalmente (1QS) e Documento 

de Damasco (CD), livros que enfatizam aspectos litúrgicos e o 

regimento interno de uma comunidade religiosa judaica, possuem 

uma semelhança considerável com as descrições dos autores do séc. 

I d.C. sobre os essênios, sobretudo em Flávio Josefo. Tomemos como 

exemplo uma passagem do livro Guerra judaica, em que Josefo 

relata o cerimonial essênio envolvendo as refeições comunais, e 

comparemos como isso é descrito pelo grupo de 1QS:

E novamente se ajuntam em um só lugar, após cobrirem 

seus lombos com roupas de linho, banham seus corpos 

em um compartimento privado em que não é permitido 

2 Apesar de sua principal publicação tonar-se mais conhecida a partir de sua 
tradução para o inglês, no início da década de 1970 (
Sea Scrolls. London: Oxford University Press, 1973), essa posição já era defendida 
por ele desde o início da década de 1960. Suas conclusões mais importantes, 
encontradas em  são as de que o sítio 
onde estavam localizadas as ruínas de  tinha relação íntima com 
os manuscritos encontrados nas cavernas (mesmo não tendo sido encontrado 
qualquer manuscrito junto às ruínas, De Vaux defendeu que a cerâmica dos 
jarros utilizados para armazenar os textos dentro das cavernas provinha do 
mesmo local que as que haviam sido desenterradas no sítio arqueológico) e de 
que seus habitantes pertenciam ao movimento essênio.
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nenhum iniciante entrar; puros agora, eles se dirigem para 

o refeitório, como se fosse um templo sagrado. Quando eles 

tomam seus assentos em silêncio, o padeiro distribui os 

cada um deles, um prato de igual maneira. Um sacerdote 

profere bênçãos antes da refeição e é ilegal para qualquer um 

tocar a comida antes que se dê a bênção. Quando a refeição 

é encerrada, ele pronuncia uma graça adicional; assim, 

o doador da vida abundante (Guerra Judaica 2:129-131). 

E quando se reunirem à mesa da comunidade ou para 

beber o mosto, e estiver preparada a mesa da comunidade 

e misturado o mosto para beber, que ninguém estenda sua 

mão à primícia do pão e do mosto antes do sacerdote, pois 

ele é quem bendiz a primícia do pão e do mosto e estende sua 

mão para o pão diante deles. (...) E depois abençoará toda a 

congregação da comunidade, cada qual de acordo com sua 

dignidade. E segundo esta norma atuarão em cada refeição, 

quando se reunirem ao menos dez homens (1QS 2:17-22).3

Outros pontos, como a doutrina da vida após a morte, os banhos 

rituais, o uso de óleo, a observância estrita do sábado, a abstinência 

de riquezas e escravos e a comunhão de bens materiais, também 

podem ser encontrados nas obras de Josefo e nos manuscritos de 

Qumran (cf. BEALL, 1988, p. 123-129).

A somatória dessas evidências fez com que se consolidasse a 

tese inicial dos primeiros pesquisadores, de que um grupo religioso 

judaico da corrente religiosa essênia havia possuído os manuscritos 

de Qumran. Mais ainda: que o grupo havia habitado o assentamento 

de Qumran e redigido pelo menos a maioria dos cerca de 900 textos 

3 Para as citações dos textos de Qumran, utilizo: MARTÍNEZ, 1995.
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encontrados nas cavernas. Sukenik, De Vaux e um pequeno grupo 

de pesquisadores, acabaram sendo canonizados como aqueles que 

Daí em diante, essa proposta seria aceita também pela maior parte 

dos acadêmicos das gerações de seguintes.

A complementação histórica à teoria 

essênia

Após a primeira geração de pesquisadores estabelecer o 

que acreditaram ser a identidade do grupo sob a autoridade dos 

manuscritos, as gerações seguintes passaram a procurar respostas 

que explicassem sua origem e relação com a totalidade do movimento 

essênio. A tese principal delineada ao longo das primeiras décadas 

após descoberta dos manuscritos, tem como base histórica o 

período em que ocorreu a Revolta Macabeia na Judéia, iniciada em 

176 a.C. Antíoco Epifanes, rei do Império Selêucida, da Síria, havia 

criado um amplo programa de helenização forçada do território 

judeu (cf. 1Macabeus 2:42-43). Esse programa não ia de encontro 

apenas aos valores religiosos judaicos (o culto e as práticas centrais 

da religião foram proibidas, como a observação do Sábado e a 

circuncisão. Foi erigida uma estátua de Zeus dentro do Templo de 

Jerusalém), mas afetava a própria estrutura da sociedade judaica; 

já que em sua extensão visava tomar territórios de camponeses e 

fazer dos resistentes escravos (cf. 1Macabeus 3:34-36,41).

De acordo com os livros de Macabeus, uma família sacerdotal 

judaica, conhecida como asmoneus (ou macabeus), liderou um 

movimento de resistência contra o regime sírio. O patriarca 

asmoneu, Matatias, foi quem lançou as bases para a revolta. Em 

seguida, ele recebeu apoio de um grupo de judeus conhecido como 
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assideus (do hebraico asydym

assideus são descritos como 

devotado à Lei (1Macabeus 2:42) e que

provocam sedições (2Macabeus 14:6). Após a morte de Matatias, 

Ele é conhecido por estas fontes por ter liderado tropas de assalto 

que foram bem sucedidas, derrotando inclusive exércitos mais 

numerosos que o seu e libertando o Templo de Jerusalém. Com 

a morte de Judas, seu irmão Jônatas dá continuidade à guerra de 

libertação que, naquele momento, ainda não havia reconquistado 

a liberdade política e religiosa (cf. 1Macabeus 4:18, 28-31). Na 

verdade, ela só seria efetivamente conquistada pelas mãos de Simão 

Macabeu, o terceiro irmão asmoneu que coordenou a resistência 

judaica.

O problema que surge durante esse período e que viria a 

implicar na história do grupo essênio do mar Morto refere-se ao 

cargo de sumo-sacerdote exercido no Templo de Jerusalém. Jônatas, 

o segundo irmão asmoneu à frente dos revoltosos judeus, usurpa 

o sumo-sacerdócio no ano 152 a.C. (cf. Antiguidades Judaicas 

13:45-46), dando início a uma nova dinastia sacerdotal à frente do 

Templo de Jerusalém, agora de linhagem asmoneia. Tal ato teria 

sido completamente condenado pelos grupos judeus defensores das 

tradições antigas que lutavam pelo retorno de um governo teocrático, 

tendo à frente um Estado-Templo que revitalizaria a sociedade de 

camponeses livres sob a Aliança divina, livres de condicionantes 

políticos seculares e pagãos (cf. HORSLEY, 1995, p. 38). Segundo 

a tese central, o mal documentado grupo dos assideus estaria na 

raiz do essenismo. Por não aceitar esse sacerdócio corrupto, um 

sacerdote legítimo (ou um defensor da legitimidade) �essênio� 

Em um curto espaço de tempo, logo após suas objeções terem sido 

conhecidas pelo sacerdote da situação, essa liderança essênia, agora 
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com sua vida em risco, ruma com um grupo legalista para um lugar 

simbólico por excelência para o povo bíblico, o deserto � nesse caso, 

Qumran.

Esse líder foi, de fato, um personagem histórico, representado 

nos manuscritos pelo nome simbólico Mestre da Justiça (

), responsável por levar parte daqueles que compartilharam 

de suas insatisfações para fora daquela sociedade que �abandonou� 

as tradições religiosas antigas e a Lei: E Deus... suscitou um Mestre 

 (CD 1:11). Seu 

algoz é conhecido nos textos como Sacerdote Ímpio (

rexa�), apontado por pesquisadores como Jônatas Macabeu. Em 

um trecho importante que parece remeter ao período de fundação 

do grupo, uma de suas lideranças interpreta uma passagem do livro 

bíblico de Habacuque da seguinte maneira:

Sua interpretação se refere ao Sacerdote Ímpio, a quem se 

quando dominou sobre Israel se envaideceu seu coração, 

abandonou a Deus e traiu as leis por causa das riquezas. E 

roubou e amontoou riquezas dos homens violentos que se 

haviam rebelado contra Deus (1QPesher Habacuque 8:8-11).

Com algumas poucas variações, a maior parte das propostas que 

defende que a identidade religiosa dos detentores dos manuscritos 

era essênia segue os seguintes pressupostos: (1) o nascimento 

do essenismo estaria ligado ao movimento dos assideus e (2) a 

querela sacerdotal ocorrida entre lideranças que reivindicavam o 

sumo-sacerdócio após a autonomia dos judeus. Essa equação teria 

resultado na ocupação do assentamento de Qumran por um grupo 

de liderança essênia, que teria, logo em seguida, escrito parte ou até 

todos os manuscritos de Qumran.
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Não tão consensual assim...

Mesmo com a opinião da maioria dos pesquisadores convergindo 

para a hipótese essênia, cabe colocar que essa conclusão foi (e ainda 

habitantes de Qumran tivessem pertencido a um grupo religioso e 

que textos de natureza religiosa tenham sido redigidos ali. No que 

se refere ao material textual, apesar de poder se provar que este 

foi composto por um grupo religioso entre os sécs. II a.C. e I d.C., 

não existe alguma indicação precisa sobre qual grupo estaria por 

trás dos manuscritos. Todos os nomes utilizados pelo grupo dos 

manuscritos para se autointitular eram pseudônimos.

A ausência de descrições objetivas nas fontes literárias foi 

muito explorada por autores que não concordaram com a existência 

de um grupo letrado essênio em Qumran. Várias propostas já 

foram lançadas em contraposição à hipótese essênia e o número 

de pesquisadores discordantes cresceu à medida que as pesquisas 

foram aumentando ao longo das décadas. É importante citar as 

exceções mais consideradas, como por exemplo, a levantada por 

Gabriele Boccaccini. Em seu livro  

(1998), ele defende que Qumran foi um sítio ocupado por um 

grupo judeu extremista ao invés de ascetas essênios. Para ele, há 

uma diferença entre as abordagens dos autores judeus das fontes 

clássicas para com não judeus. Enquanto os autores judeus estariam 

retratando grupos essênios, os não judeus referem-se a um grupo 

redator de identidade desconhecida.

Outra proposta discordante é a da �origem babilônica�, de 

Jerome Murphy O�Connor. Segundo o autor, um grupo de judeus 

que vivia na Babilônia resolveu voltar à sua terra natal após a 

libertação nacional promovida pelos asmoneus. Entretanto, devido 

àquele governo possuir um sacerdócio ilegítimo e ter adotado 
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valores pagãos (sobretudo as classes superiores), o grupo resolve 

sair desse ambiente maculado seguindo seu Mestre da Justiça 

para o deserto. A fonte que dá maior sustentação para a proposta 

de O�Connor é CD. Para ele, esse documento descreve um grupo 

que teve sua origem na Babilônia, retornando à sua terra natal por 

volta da segunda metade do séc. II a.C. O livro CD era direcionado 

aos judeus enquanto estavam naquele ambiente pagão (cf. 1985, p. 

223-246).

A mais importante tese em oposição à da essenidade de Qumran 

talvez seja a conhecida como �hipótese saduceia�. Entre os eruditos 

que colaboraram com ela, o que chegou mais longe nas conclusões foi 

Lawrence Schiffman. A proposta dele é de que a disputa pelo cargo 

de sumo-sacerdote teria ocorrido, na verdade, dentro de círculos 

saduceus.4 Os responsáveis pela direção do Templo de Jerusalém, 

segundo Schiffman, seriam saduceus. A partir do momento que 

essa linhagem foi banida do sacerdócio pelos asmoneus, a história 

se alinha com a tese mais conhecida, trocando apenas os atores. 

Um líder sacerdotal saduceu

lá restaurar o culto verdadeiro. O manuscrito mais utilizado por 

Schiffman para chegar a essa conclusão foi uma carta conhecida 

como 4QMMT. Para ele, ela foi destinada aos oponentes do Mestre 

da Justiça saduceu e àqueles saduceus que não se rebelaram contra 

a nova direção sacerdotal e questionava as novas práticas realizadas 

por esse sacerdócio ilegítimo (1990, p. 69).

Retornando aos essênios...

4 Os saduceus compunham uma corrente religiosa judaica que havia ascendido ao 
controle administrativo do Estado com a Revolta Macabeia (cf. HORSLEY, 1995, 
p. 41). São descritos por Flávio Josefo como um grupo unido pela privilegiada 
condição material (Antiguidades Judaicas 13:298).
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Estudos mais recentes têm levantado possibilidades diferentes 

para explicar a essenidade do grupo dos manuscritos. Utilizando 

os próprios textos, alguns pesquisadores acreditam que é possível 

encontrar referências a grupos adversários. Essa proposta é 

pautada com base na �oposição�, em estabelecer a diferença entre 

o �nós� e o �eles�. Isso é plenamente plausível uma vez que o grupo 

possuía pontos de discordância para com as outras correntes 

religiosas conhecidas. Os  (livros de Qumran que possuem 

comentários de textos bíblicos), textos que possuem maior nível 

de historicidade, são os mais utilizados para entender a rivalidade 

entre grupos político-religiosos do período. Em , o 

comentarista fala sobre �Efraim� (frags. 3-4, col 2, vv. 2, 8).  Efraim é 

descrito como sendo o grupo dos que buscam interpretações fáceis 

(frags. 3-4, col. 1, v. 2, 7; col. 2, v. 2) e que com seu ensinamento 

 (frags. 

3-4, col. 2, v. 8). É certo que o comentarista está se referindo a 

algum grupo rival ao seu. Levando em consideração que �Judá�, 

nome que os comentaristas usaram para se auto intitularem, 

considerava-se o único grupo que seguia a Torá de maneira cabal 

(eram os cumpridores da Torá [

fácil entender as dissenções para com o grupo Efraim. 4QMMT, que 

parece ser um documento contemporâneo aos , provaria 

que as críticas de Judá estariam relacionadas à observação dos 

preceitos bíblicos e às práticas religiosas. Diversos pesquisadores, 

como Joseph Fitzmyer, acreditam que o nome Efraim é usado para 

se referir aos fariseus5

seguiam os preceitos da Torá de forma rígida. 

Ainda em , pode-se encontrar outra descrição 

que, de maneira simbólica, trata de mais um grupo, chamado pelo 

5 Segundo Flávio Josefo (Antiguidades Judaicas 13), os fariseus formavam a 
corrente religiosa judaica mais popular do período.
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nome �Manasses�. Nos fragmentos 3-4, col. 3, v. 9, Manasses é 

descrito como . Aqueles que melhor 

se enquadrariam nessa descrição seriam os saduceus. Segundo 

Stephen Goranson, que também concorda que Efraim e Manasses 

são codinomes atribuídos respectivamente aos fariseus e saduceus, 

os essênios utilizam uma simbologia bíblica que apresenta o irmão 

mais novo de Judá, Efraim, como sendo os fariseus. Antes de 

Efraim, o último irmão nascido foi Manasses. Ele representaria os 

saduceus. A  deveria ser revelada primeiramente ao 

irmão mais velho, Manasses. Depois seria a vez de Efraim, cujos 

que os extraviam e se unirão ao conjunto de Israel (4QPesher 

Nahum frags. 3-4, col. 3, vv. 4-6 [cf. GORANSON, 1999, p. 545]).6

Efraim e Manasses são grupos distintos. Ambos possuem uma 

identidade reconhecida a ponto de ser criticada pelo grupo redator 

dos manuscritos de Qumran. As evidências internas permitem 

associar seus codinomes aos principais rivais político-religiosos do 

grupo que, por oposição, pode-se concluir que tinha uma identidade 

distinta do farisaísmo e do saduceísmo. Em uma conclusão bastante 

oportuna, Goranson conclui que

somente três grupos eram grandes o bastante naquele 

momento (fase inicial do assentamento) para possuir 

quase 900 textos remanescentes e ter uma longa estada em 

Qumran. Eles não poderiam ser ou ter incluído os fariseus 

(nem os saduceus [1999, p. 543]).

Apesar de diversos autores lembrarem que os manuscritos 

sobreviveram à censura de líderes e alas religiosas que em seus 

concílios abandonavam livros e textos diversos em favor de um 

6 A descrição parece recuperar uma alusão aos rivais samaritanos, que, segundo 
alguma tradição, são descendentes das tribos de Manasses e Efraim.
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cânon que buscava unidade doutrinal (como ocorrido no período 

formativo do Judaísmo Rabínico), não se deve esperar encontrar 

o pensamento de grupos contemporâneos expressos de maneira 

clara em textos religiosos dessa tradição. De qualquer forma, essa 

visão crítica e unilateral, encontrada em passagens como as citadas 

acima, colabora para que os pesquisadores de hoje compreendam o 

posicionamento do grupo frente a seus rivais.

social da sociedade judaica de meados do séc. II a.C. até o período 

que culminou na destruição de Jerusalém em 70 d.C, sabe-

se que havia uma grande pluralidade de movimentos sociais 

de diversas características. Nem todos eles defendiam causas 

similares ou possuíam elementos estruturais comuns no campo 

das representações sociais. O fato de possuírem as mesmas raízes 

culturais e se posicionarem em um ambiente social comum era 

Atualmente, existem mais de dez teorias reconhecidas que 

manuscritos de Qumran. Por sua vez, a hipótese de que os essênios 

estiveram ligados tanto aos manuscritos quanto ao sítio de Qumran 

ainda se faz a mais aceita entre todas. Entre todas as hipóteses já 

discordâncias. A maior parte das teses que propõe outra identidade 

para o grupo dos manuscritos, ao contrário, apresenta contradições 

consideráveis e algumas delas não sobrevivem a questionamentos 

simples, mesmo quando se apoiam em algum ponto não muito bem 

Do grupo essênio de Qumran à Yahad

Na historiografia acerca dos manuscritos de Qumran, 

convencionou-se chamar o grupo religioso ligado aos textos como 
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�comunidade essênia de Qumran� ou �comunidade de Qumran�. 

Esse nome encerraria em si parte das premissas discutidas acima, 

de que o grupo que esteve sob autoridade dos textos era essênio e 

utilizou as dependências de Qumran. Seguindo revisões conceituais 

mais recentes, vários pesquisadores deixaram de lado esses nomes 

e passaram a utilizar um nome bastante particular, encontrado nos 

próprios manuscritos para se referir à instituição coletiva da qual os 

pactuantes faziam parte: Ya ad.

O termo Ya ad foi usado com frequência nos manuscritos, 

principalmente no livro 1QS, considerado um livro normativo do 

grupo. Em unidades textuais importantes, como os códigos penais, 

as normas do grupo utilizam o nome Ya ad para se referir à 

instituição que detinha o poder regulador. As interpretações mais 

recentes, que se baseiam exclusivamente nos textos, concluem que 

o termo Ya ad não representava apenas uma comunidade, mas 

sim várias � espalhadas pelo território palestino e compartilhando 

práticas comuns (cf. COLLINS, 2006, p. 84). Uma delas, talvez uma 

das mais importantes, seria a de Qumran.

Já nos primeiros anos de pesquisa dos manuscritos, o erudito 

bíblico Frank Moore Cross havia proposto que a palavra Ya ad 

poderia se referir a mais de um grupo (1995, p. 71 [1ª ed. 1958]).7 

Uma das bases para essa conclusão é extraída de 1QS 6:3, que diz: 

ad... 

A perícope em que está inserido o texto (6:1-8) pluraliza o local 

de residência dos membros da Ya ad e indica como deveria ser o 

comportamento do grupo em cada um desses lugares. Com isso, a 

conclusão comum tem sido a de que o grupo dos manuscritos de 

Qumran seria apenas um entre outros ligados ao movimento maior 

conhecido por esse nome (cf. METSO, 2006, p. 213, 228). Com o 

7  Entretanto, essa perspectiva é deixada de lado nos estudos dos manuscritos de 
Qumran, só vindo a ter maior consideração nas últimas duas décadas.
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que se pode extrair da leitura de 1QS e CD, cada uma das �Ya ads� 

possuía estrutura organizacional similar. Tinham responsáveis pela 

organização da coletividade, compartilhavam textos, códigos penais 

e regras para encontros e admissão de membros (cf. SCHOFIELD, 

2009, p.171).

O uso do termo Ya ad para representar o grupo dos manuscritos 

deu contornos mais bem acabados sobre sua identidade e natureza. 

Delimitou para dentro dos manuscritos a busca dessas bases ao 

mesmo tempo em que enfraqueceu a associação com o essenismo 

Ya ad sem que se faça uma associação rígida com um local, como o 

sítio de Qumran. Uma dessas comunidades poderia estar em algum 

lugar no deserto ou em cidades espalhadas pelo território judeu, o 

que faz agora com que certas conclusões sobre suas práticas e seu 

posicionamento social não dependam necessariamente de estudos 

arqueológicos.

Conclusões

A busca pela identidade dos detentores dos manuscritos de 

Qumran se faz importante, uma vez que os trabalhos acadêmicos 

estão assentados sobre o posicionamento social e religioso do grupo. 

das fontes literárias, estão pautados direta ou indiretamente sobre 

a base indentitária do grupo. A utilização do conceito Ya ad 

representou uma avanço significativo nessa direção. Contudo, 

ainda assim a consolidada relação manuscritos de Qumran-

Qumran-essenismo está presente nos estudos atuais. A maior parte 

dos pesquisadores ainda acredita que os textos pertenceram a um 

grupo essênio em Qumran. Pelas conclusões atuais, aquele grupo 
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é considerado uma Ya ad, talvez a mais importante (a descrita no 

livro de 1QS) entre as que estiveram presentes na Judéia entre os 

séculos II a.C. e I d.C.
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