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Introdução

E

stas anotações querem ser uma introdução ao livro de Daniel que apresente uma visão geral do mesmo e tematize as questões de caráter mais
introdutório como o bilinguismo, a data, o lugar, a estrutura, o gênero
literário e a unidade, a fim de auxiliar o leitor a localizar-se melhor em relação ao
livro de Daniel.
Ademais, as questões estudadas aqui querem facilitar a busca pelos produtores e
portadores do livro de Daniel.
O presente trabalho está estruturado de maneira a dar uma visão panorâmica do
conteúdo do livro, seguida de uma discussão das questões introdutórias, após o que,
um resumo fechará o mesmo.
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1. Visão geral do
livro de Daniel
O livro de Daniel, como se encontra na Bíblia Hebraica,
é composto de 12 capítulos, não contendo, portanto, os
acréscimos1 que aparecem na Septuaginta (LXX), a versão
grega do Antigo Testamento.

L

evando-se em conta o critério formal da língua, pode-se dividir o livro de
Daniel em duas grandes partes. A primeira compreendendo os capítulos
2.4b-7.28 escritos em aramaico, ao passo que a segunda é composta dos
capítulos 1.1-2.4a e 8.1-12.13 redigidos em hebraico. Contudo, esta divisão não pode
ser sustentada se se levar em conta o gênero em que esses capítulos se apresentam.
Pois, os capítulos 1 a 6 são “Histórias da Corte”, e os capítulos 7 a 12 se compõem de
“Visões”. Isto por si só já levanta muitos problemas, como por exemplo a pergunta
pela unidade do livro e por sua composição. Estas questões serão tratadas abaixo.
Antes, porém, deve ser enfocado o conteúdo geral do livro.
Os capítulos 1 a 6 apresentam as assim chamadas “Histórias da Corte”. Os perso1 Os acréscimos são os seguintes: “Oração de Azarias” e o “Cântico dos três varões” na fornalha que compreendem o capítulo 3.24-90; “Susana” (capítulo 13) e “Bel e o Dragão” (capítulo 14). Cf. A. Bentzen, Introdução ao Antigo Testamento, vol. II, pp. 258-260.
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nagens dessas histórias são jovens judeus, Daniel e seus amigos que, deportados por
Nabucodonosor, estão a serviço da corte babilônica do século VI a.C. Esses jovens
procuram manter-se fiéis às leis judaicas em meio às exigências dos soberanos estrangeiros.
O capítulo 1 narra, em hebraico, como se deu a deportação de Daniel e seus companheiros para a Babilônia, a educação que eles receberam e como foram escolhidos
para servirem na presença do soberano. Esse serviço exige preparação adequada na
língua e nos costumes dos babilônios. Ao serem treinados para tal, esses jovens enfrentam o primeiro obstáculo. Eles devem comer das “finas iguarias da mesa real” o
que, do ponto de vista do escritor, é um sacrilégio que eles prontamente se recusam
a cometer. Após o tempo de preparo, Daniel e seus amigos se apresentam como os
mais aptos para assistirem diante do rei. O texto acrescenta que Deus concedeu a
eles “conhecimento e perspicácia em todo tipo de mensagem escrita e sabedoria,
mas a Daniel deu compreensão em toda visão e sonhos” (1.17), antecipando assim, o
papel que os jovens desempenharão no livro.
Desta forma o capítulo 1 serve como introdução não apenas às histórias da corte
como também ao livro todo, pois antecipa que Daniel é capaz de interpretar as
visões que aparecerão nos capítulos 7-12.
O capítulo 2, que se encontra em aramaico, narra a história do sonho de Nabucodonosor. O rei sonha com uma grande estátua composta de diversos materiais,
sendo que a cabeça da estátua é de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os
quadris de bronze e as pernas de ferro, sendo os pés em parte de ferro e em parte
de barro.
Nenhum dos sábios da Babilônia é capaz de interpretar o sonho do rei, pelo que o
mesmo manda matá-los. Mas Daniel aparece em cena e sob inspiração divina revela
o sonho do rei, interpretando os diferentes metais que compõem a estátua como
sendo a sucessão descendente de reinos, dos quais o babilônico é a cabeça de ouro.
Esse fato leva o monarca a reconhecer o Deus de Daniel que é elevado de posto e
intercede junto ao rei para que seus companheiros sejam postos sobre as províncias
da Babilônia.
No capítulo 3 uma grande imagem de ouro é erigida por Nabucodonosor. O rei
exige de todos os seus súditos que adorem esta imagem. Quem se recusar a servir e
adorar a grande estátua será punido. A pena consiste em ser lançado dentro de uma
fornalha ardente. Contudo, três jovens, os amigos de Daniel, se recusam a participar
do que eles consideram uma violação da sua fidelidade ao Deus vivo e verdadeiro.
Como era de se esperar, eles são lançados dentro da fornalha. Entretanto algo inusitado acontece, os três jovens são miraculosamente salvos do fogo, fato que leva Nabucodonosor novamente a bendizer o Deus dos jovens. Há que se notar que Daniel
está ausente neste capítulo.
O capítulo 4 contém outro sonho do rei Nabucodonosor. Desta vez ele sonha com
uma grande árvore sob a qual todos os animais do campo e as aves do céu podiam
abrigar-se, porém essa árvore será cortada. Novamente os sábios do reino são inca-
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pazes de fazer conhecida a interpretação do sonho. Esse fato traz Daniel ao centro
dos acontecimentos. A interpretação que Daniel faz do sonho prevê a derrocada
do reino babilônico e a loucura de Nabucodonosor que será tirado do convívio humano e posto entre as feras do campo. Após o acontecido, de novo Deus é exaltado
pelo soberano babilônico.
O capítulo seguinte já tem outro rei como personagem. Agora é Belsazar que está
no trono. Ao dar uma grande festa, Belsazar e sua corte se utilizam, para beber, dos
utensílios sagrados do templo de Jerusalém, trazidos por Nabucodonosor por ocasião da conquista daquela cidade. Subitamente estranhos dedos escrevem na parede
uma mensagem que nenhum sábio do reino consegue decifrar. Daniel, então, é introduzido na corte para dizer o significado da inscrição e pela sua interpretação a
escritura na parede prediz que o reino da Babilônia cairá e outro tomará o seu lugar.
Na mesma noite Belsazar morre e o capítulo introduz a figura de Dario, o medo,
como novo protagonista que se apodera do reino.
O capítulo 6 fecha o ciclo de “histórias da corte”. Nele Dario, sob influência de
seus súditos mais proeminentes, decreta que a nenhum outro deus ou homem se
deve fazer petição a não ser ao próprio rei. Obviamente Daniel não se submete ao
interdito do rei e como punição é lançado na cova dos leões, o que deixa o rei apreensivo, pois ele mesmo não queria punir Daniel, eram os seus “grandes” o queriam.
O herói da narrativa é extraordinariamente livrado de ser devorado pelos leões.
Então, o soberano reconhece o Deus Altíssimo e pune os algozes de Daniel.
Nesta primeira parte do livro salta aos olhos o fato de que o rei mantém uma relação amistosa com Daniel e seus companheiros. O soberano passa de uma atitude
hostil para uma atitude benevolente em relação aos heróis e acaba por louvar ao
Deus deles. Por outro lado, os jovens são salvos da morte por Deus e promovidos
pelo rei.
O capítulo 7 faz a transição da primeira para a segunda parte do livro. Nele se narra a visão que Daniel teve de quatro animais, todos de horrível aspecto. O primeiro
era como um leão com asas de águia, o segundo semelhante a um urso, o terceiro
como um leopardo com asas de ave e quatro cabeças e o quarto era terrível, com
dentes de ferro e dez chifres, dos quais nasceu um outro pequeno chifre, com olhos
e boca a proferir insolências contra o Altíssimo. Da mesma maneira que no capítulo
2 os quatro metais foram vistos como reinos, também os quatro animais do capítulo
7 são vistos como reinos que se sucederão até a destruição do último e a implantação
do reino dos “santos do Altíssimo”.
O capítulo 8 narra outra visão de Daniel onde apenas dois animais estão em cena:
um carneiro vindo do oriente, diante do qual ninguém podia resistir, e um bode
vindo do ocidente, que destruiu o carneiro. Tendo-se engrandecido, o bode produziu quatro chifres, dos quais surgiu um menor que dominou sobre a terra gloriosa
causando destruição e morte. Na interpretação que o anjo Gabriel dá à visão, o
carneiro com dois chifres é o reino da Média e da Pérsia. O bode é o reino da Grécia, seu grande chifre é o primeiro rei que, tendo sido quebrado, gera outros quatro
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chifres que correspondem a outros quatro reis, dos quais surge um poderoso e feroz
monarca que causa desolação na terra santa.
O capítulo 9 consiste de uma longa oração em estilo deuteronomista e uma interpretação da profecia de Jeremias sobre os setenta anos de cativeiro. A oração é uma
confissão coletiva de pecados que são compreendidos como a causa da assolação
da cidade santa. A interpretação da profecia de Jeremias é feita de maneira que os
setenta anos de cativeiro são entendidos como setenta semanas de anos. A desolação da cidade santa acontecerá na última semana.
Os capítulos 10-12 formam uma única visão que fecha tanto a parte das visões
quanto o livro todo. Nessa visão há a narrativa de um conflito celestial entre o anjo
Gabriel e o príncipe da Pérsia e o preparo de Daniel (capítulo 10) para receber a
interpretação da escritura, interpretação essa contida no capítulo 11. Neste capítulo
se descreve com grandes detalhes o conflito entre o reino do norte e o reino do
sul. Este conflito afetará a cidade de Jerusalém. O capítulo 12 encerra a visão com
a promessa da ressurreição dos mortos e a ordem para que Daniel sele o livro até o
tempo do fim. Duas outras datas acerca do fim são adicionadas ao final do capítulo.
Pode-se notar, nesta segunda parte do livro, que, por um lado, ao contrário do
que ocorre na primeira parte, os reis são extremamente hostis ao povo de Deus e
não existe a menor possibilidade deles mudarem o seu comportamento. Por outro
lado, os judeus não são salvos do sofrimento e da morte, mas perdem tudo quanto
possuem.
Com essa visão geral de Daniel em mente serão discutidas as questões introdutórias ao livro.
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2. Questões introdutórias ao
livro de Daniel
A sucinta apresentação do conteúdo do livro feita acima,
levanta muitas questões. Aqui serão tratadas as questões
que se julguem principais.

A

primeira das dificuldades é que o livro de Daniel apresenta, no Texto Massorético (TM), uma variação na língua. Há a alternância hebraico-aramaico-hebraico, o que dificulta não apenas estabelecer a unidade de Daniel,
mas também estruturar literariamente o livro.
Outro problema está relacionado com a data e o lugar de composição do livro. O
livro foi escrito no século VI na Babilônia, como parecem apontar as narrativas dos
primeiros 6 capítulos, ou numa data mais tardia, isto é, na época dos macabeus, na
Palestina, como sugerem os capítulos finais do livro?
A inquirição pela data traz consigo a problemática da autoria do livro. Devido a
muitas imprecisões históricas, principalmente nos primeiros seis capítulos, tem-se
afirmado que o livro deve ser atribuído a um autor que viveu muito tempo depois
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dos acontecimentos narrados nos capítulos 1 a 6. Como o autor entra em muitos detalhes históricos no capítulo 11, afirma-se que o autor provavelmente tivesse vivido
não muito distante da época retratada neste capítulo.
Também a estrutura interna do livro é problemática, pois dependendo do elemento a ser considerado para estruturá-lo – se o aspecto formal ou o linguístico – a
estrutura será diferente.
As questões pertinentes ao gênero literário dos capítulos 1-6 constituem outra
dificuldade. Esses capítulos podem ser classificados como “histórias da corte” ou
devem se considerados como um outro gênero? E o gênero literário do livro todo, é
ou não é um apocalipse?
Em terreno tão pantanoso, convém verificar os pontos sólidos em que se possa
apoiar para poder caminhar, se não de forma segura, ao menos com riscos calculados. Por isso, uma discussão dessas dificuldades pode fornecer o pano de fundo
para a análise posterior da problemática proposta por esse trabalho em especial,
como de resto de todo o livro.
Convém lembrar que as dificuldades apresentadas pelo livro de Daniel estão intrinsecamente ligadas, de forma que, ao se tratar de uma delas, todas as outras devem ser pressupostas.

A. Bilinguismo
A questão de Daniel oscilar entre duas línguas, ou seja, o hebraico (capítulos 1-2.4a,
8-12) e o aramaico (capítulos 2.4b-7), foi vista como “um enigma aparentemente
insolúvel”2 que recebeu as mais diversas respostas desde há muito3. As principais são
as que seguem.

a. A parte aramaica formava um bloco independente
Este ponto de vista, esposado por H. H. Rowley4, defende a ideia de que a parte
aramaica teve uma existência autônoma até ser juntada com a parte hebraica por
um redator no período macabaico. Bentzen sustenta a mesma linha de argumento
quando escreve: “Penso ser muito provável que as legendas - ... - foram encontradas
em aramaico pelo autor macabeu,...”5
Uma variação desta tese é apresentada por Sellin-Fohrer que diz o seguinte acerca
da porção aramaica “Pode ser que o autor, depois de ter refundido e fixado por es2 A. Bentzen, Introdução ao Antigo Testamento, vol. II, p. 228.
3 Para um apanhado das posições do século passado e inícios deste século cf. J. A. Montgomery, A Critical
and Exegetical Commentary on The Book of Daniel, pp. 90-96.
4 The Bilingual Problem of Daniel, ZAW 9 (1932) 256-268.
5 A. Bentzen, op. cit, p.228.
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crito, em língua aramaica, a coroa de lendas, até então transmitidas oralmente nesta
língua...”.6 Essas palavras mostram que o autor acredita que a parte aramaica circulou independente, mas de forma oral.
s dit augait, quat. Duis aut ad tiscil ulla feu faccum in hent landigna faccum in ut
acidunt aciduisi.

b. O livro era aramaico e partes dele foram traduzidas
A proposta de solucionar o problema do bilinguismo de Daniel à base de um original aramaico para o livro todo tem seu grande expoente em H. L. Ginsberg7. Os seus
seguidores mais frutíferos são L. F. Hartman e A. A. Di Lella que em seu comentário
ao livro de Daniel asseveram.

Todos os doze capítulos tinham sido compostos
originariamente em aramaico. Mas, a fim de que o
livro pudesse receber reconhecimento canônico, o início
(1.1-2.4a) e o fim (caps. 8-12) foram traduzidos para o
hebraico.8

c. O livro foi editado em duas línguas
Outra maneira de tentar resolver a questão bilíngue de Daniel é traçar um desenvolvimento no qual o editor foi construindo o livro de tal modo que os dois idiomas
permaneceram na forma final do livro, seja por causa da estrutura oriental “A-B-A”,
isto é, a alternância de uma língua “A” com outra língua “B”, como é encontrado em
várias obras do Antigo Oriente9, seja porque o autor e a audiência eram bilíngues.10
J. J. Collins resume as três principais soluções que têm sido propostas para o uso das
duas línguas da seguinte maneira:

(a) Os capítulos aramaicos, 2-7, foram originariamente um
corpus distinto. (b) O livro inteiro foi escrito originariamente
em aramaico e os capítulos em hebraico são uma tradução.
(c) As histórias no caps. 1-6 foram originariamente escritas
6 E. Sellin & G. Fohrer, Introdução ao Antigo Testamento, vol. II, p.723.
7 Apud L. Hartman & A.A. Di Lella, The Book of Daniel, p.14, nota 17.
8 Idem, ibidem, p. 14.
9 Posição sustentada, por exemplo, por J. G. Baldwin, Daniel: Introdução e Comentário: “Aqui não faremos
mais, então, do que afirmar que a mudança de língua, do hebraico para o aramaico e novamente de volta ao
hebraico é deliberada da parte do autor, que está usando de um artifício literário encontrado também em
outros livros do Antigo Oriente Médio”, p.64.
10 Tal é a proposta de J. J. Collins, Daniel with an Introduction to Apocalyptic Literature, “Nós devemos assumir que ambos, o editor e a audiência foram bilíngues” p.30. Também, Idem, The Apocalyptic Vision of the
Book of Daniel, p.18. Para H. de Wit, Libro de Daniel, p.229, isso é indicativo de um status social privilegiado.
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em aramaico. Então o capítulo 7 foi composto em aramaico,
talvez porque foi modelado até certo ponto com base em
Daniel 2. As outras visões apocalípticas, que foram menos
relacionadas a Daniel 2, foram escritas em hebraico.
Finalmente, o capítulo inicial foi traduzido para o hebraico
para prover uma simetria entre o início e o fim.11
Todas as soluções propostas têm seus pontos fracos. Por exemplo, a teoria sob “a”
pressupõe um documento que já continha todas as histórias, levantando assim uma
dificuldade para explicar porque Daniel, o herói das outras histórias, está ausente
no capítulo 3. Alguns estudiosos creem, por isso, que o capítulo 3 era uma história
que circulou independentemente das outras. Uma outra questão aberta é o fato do
aramaico do capítulo 7 ser diferente do aramaico dos capítulos 2-6.12
A solução “b” tem o mérito de explicar melhor o hebraico do capítulo 1 que, segundo especialistas, é diferente do hebraico do resto do livro13, por possuir muitos
aramaísmos, podendo ser plausível, portanto, uma tradução do aramaico. Porém, a
principal dificuldade desta tese é que ela não consegue explicar por que somente os
capítulos 2-7 foram traduzidos para o aramaico.
De modo semelhante, a tese “c” não tem alcançado o consenso da pesquisa. Contudo, ela tem explicado mais e melhor algumas dificuldades para as quais as teorias
anteriores têm sido insatisfatórias. Ela explica, por exemplo, a mudança da 3ª pessoa
dos capítulos 1-6 para a 1ª pessoa nos capítulos 7-12, pois sendo uma composição
editorial, o uso do aramaico nos caps. 2-7 e hebraico nos caps. 1; 8-12 não influenciaram no estilo.
Com o visto, a discussão sobre o problema do bilinguismo do livro de Daniel ainda está aberta. Mas com probabilidade pode ser assumido que a alternância entre
o hebraico e o aramaico se deve de fato a um processo redacional no qual as duas
línguas foram usadas para compô-lo.
A importância dessa discussão para a pesquisa reside nos seguintes fatores: Primeiro, da exposição acima pode-se concluir que todo o debate gira em torno de
se saber se o uso das duas línguas foi intencional ou não. Isto implica uma outra
questão fundamental: Quem teria produzido tal peculiaridade neste livro? Segundo,
a discussão é importante, pois há diferença na qualidade do aramaico do capítulo
7 em relação aos demais capítulos aramaicos, e a diferença de qualidade superior
do hebraico do capítulo 1 em vista do hebraico dos capítulos 8-12, que é considerado “pobre”14. Isso poderia prover argumentos para determinar a camada social dos
leitores e autores do livro de Daniel.
11 J. J. Collins, The Apocalyptic Vision of the Book of Daniel, p.15. Outros sumários desta questão em E. Sellin
& G. Fohrer, op. cit, p.724 e K. Koch, Das Buch Daniel, pp. 49-51 (Devo ao Prof. Dr. Nelson Kilpp o esboço
desta obra).
12 K. Koch, op. cit, p.51.
13 Idem, ibidem, p.48,50.
14 J. J. Collins, The Apocalyptic Vision of the Book of Daniel, pp. 16 e 18.
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B. Data
O debate sobre o bilinguismo de Daniel tem suscitado outro problema, a saber, a
pergunta pela data de composição do livro. Nesta arena disputam “conservadores”
e “liberais”. Aqueles tentando mostrar que o tipo de aramaico de Daniel pode ser
uma prova da origem babilônica do mesmo. Estes tentando provar, com o mesmo
argumento linguístico, que o aramaico do livro não pode ser datado antes do século III a.C. E mesmo que o aramaico pudesse ser usado no período alegado pelos
“conservadores”, isso não provaria nada acerca da datação do livro, senão apenas das
histórias do capítulos 2-6.
Desta forma o caloroso debate sobre a data do livro de Daniel oscila entre a datação no período macabaico, defendido por grande parte dos críticos15, e a datação na
época babilônica, que ainda encontra muitos defensores16.
Os argumentos para sustentar a data mais primitiva partem, via de regra, de dogmas a respeito da veracidade da Palavra divina. O primeiro dogma é aquele que
afirma a soberania de Deus sobre a história humana, por isso ele, Deus, prediz o
futuro. O segundo é decorrente do anterior, pois se Daniel for datado no segundo
século a.C., ele deverá ser estudado como profecia ex eventu. Neste caso, ele deve
ser considerado espúrio e sem caráter divino. O terceiro se relaciona com a pessoa
de Jesus que chamou Daniel de “profeta”, e se o livro não é profético, cairia por terra
a natureza divina de Cristo17.
Nesses tópicos alistados acima transparece o fundamentalismo que, sob outras
formas, se manifesta nos argumentos de outros estudiosos. Isto se pode constatar
nas palavras de J. G. Baldwin com relação ao fato de que o tratamento mais detalhado dado a Antíoco IV no capítulo 11 é devido

... não porque o autor fosse contemporâneo dele,
conhecendo assim melhor do que os outros [reis], mas
porque ele não terá em consideração o povo de Deus,
fazendo-se a si mesmo Deus encarnado.18
J. J. Collins argumenta contra tal compreensão

O que está em disputa em tudo isto, não é a veracidade
da “palavra de Deus”, como os literalistas normalmente a
15 Entre eles K. Koch, J. J. Collins, J. A. Montgomery, L. F. Hartman – A. A. Di Lella, N. W. Porteous, O. Plöger,
H. H. Rowley, M. Noth, H. de Wit, B. Marconcini, A. Bentzen, G. von Rad, N. K. Gottwald, E. Sellin – G.
Fohrer.
16 Entre vários, J. G. Baldwin, E. J. Young, G. F. Hasel, A. J. Ferch, D. W. Gooding, E. M. Yamauchi, B. K.
Waltke.
17 B. K. Waltke, The Date of the Book of Daniel, BS 133 (1976) p.320.
18 J. G. Baldwin, op. cit, p.45.
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interpretam, mas uma questão de gênero. A suposição de
que a “palavra de Deus” deve ser comunicação factual da
história, e não pode ser ficção literária, é teologicamente
injustificada.19
Já em favor de uma data mais tardia para a composição de Daniel podem ser
alistados os seguintes e mais importantes argumentos: Primeiro, o conhecimento
do autor sobre o segundo século a.C. é bem mais preciso e detalhado do que o
conhecimento que ele tem do período babilônico e persa, o que transparece nas
imprecisões históricas nos dados sobre esses dois domínios e na riqueza de detalhes
nos trechos que tratam do período grego. Segundo, as visões dos capítulos 8-12 têm
como elemento central a figura de Antíoco IV, o que demonstra que a preocupação
central do autor é com a carreira desse monarca, que viveu no segundo século. Terceiro, o empréstimo de palavras estrangeiras, de três termos gregos que designam
instrumentos musicais em Daniel 3.5, sobretudo, vocábulos esses que dificilmente
poderiam ser de época anterior à conquista de Alexandre Magno.
De ambos os lados, outros argumentos são aduzidos para justificar as respectivas
posições. Os argumentos acima, no entanto, são suficientes para localizar o leitor no
debate.
Todavia, pode-se precisar ainda mais a data da composição do livro. Com base
no capítulo 11, a erudição tem colocado como terminus a quo o ano 167 a.C. e como
terminus ad quem o ano de 164 a.C.20.
Os argumentos21 para sustentar essas datas provêm do próprio texto bíblico e são
os seguintes: O livro conhece, entre outras coisas, a carreira de Antíoco IV em ricos
detalhes (11.21-39): a prescrição contra a prática do judaísmo (11.28-30), a profanação
do templo (11.31), e a perseguição implacável contra setores do judaísmo (11.33-34).
Entretanto, o texto desconhece dois acontecimentos importantes: a morte de Antíoco IV em Abril de 163 a.C. - a referência feita a esse fato no texto não coincide
com a realidade histórica - e a rededicação do templo, em Dezembro de 164 a.C., à
qual nenhuma referência é feita.
Neste trabalho essa data mais tardia para o todo do livro de Daniel é preferida
pois, apesar de a questão ainda não estar fechada, as evidências apresentadas a favor
dela têm, no mínimo, a vantagem de serem evidências internas do próprio livro e
não critérios externos da teologia dogmática.

19 J. J. Collins, The Apocalyptic Imagination, p.69.
20 A. Bentzen, op. cit, vol. II, pp.224-225.
21 N. K. Gottwald, Introdução Sócio-Literária à Bíblia Hebraica, p.547; Hans de Wit, op. cit, pp.14-15; B. Marconcini, Daniel, pp.74-77; E. Sellin & G. Fohrer, op. cit, vol.II, pp.722-723.
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C. Lugar
Na discussão sobre o lugar da composição de Daniel a crítica se restringe a apenas
dois locais geográficos: Babilônia e Palestina.22
Porém, interessa a esse trabalho buscar o lugar social da composição do livro em
tela. Isto é, que lugar social o livro reflete?
Uma pista para se descobrir isso é saber se o livro revela uma situação campesina ou
citadina, pois as condições sociais, o tipo de trabalho exercido, a forma de organização política, econômica e social diferem bastante do campo para a cidade.
A resposta à pergunta acima tem sido dada, sobretudo por autores latino-americanos.
Pablo Richard, em brilhante ensaio23, sustenta que o lugar social de Daniel é o
campesinato. Ao interpretar a “pedra cortada sem auxílio de mãos” (2.34), que esmiúça os reinos, ele diz que seu significado pode ser discutido, mas que; “O mais
provável é que se refira ao povo de Deus que luta contra Antíoco IV Epífanes, povo
camponês em armas, liderado pelos Macabeus.”24
A tese de que o povo ao qual Daniel se refere seja campesino é repetida com certa
insistência “É o povo camponês, guiado pelos macabeus que lutam contra Antíoco IV
Epífanes”25. Ou então “.... O templo aqui é símbolo de uma restauração nacional pela
qual todo povo camponês, conduzido pelos macabeus, está lutando contra Antíoco.”26.
Finalmente, “Simbolicamente é o tempo quando a pedra desprendida da montanha
(o povo camponês-macabeu) ...”.27
Obviamente, Richard lê Daniel a partir de dois pressupostos fundamentais, o levante macabeu e o conflito campo-cidade28. Essas duas pressuposições modelam
os resultados de sua pesquisa, o que o impede de ver o conflito dentro da própria
cidade.
Hans de Wit29 defende uma posição bem diferente daquela sustentada por Richard. Ao analisar Daniel 3, ele situa esse texto na cidade de Jerusalém, “por volta do

22 Para os argumentos de ambas as posições cf. J. G. Baldwin, op. cit, pp.38-41; J. J. Collins, The Apocalyptic
Vision of the Book of Daniel, pp.8-11; J. A. Montgomery, op. cit, pp.96-99.
23 O Povo de Deus contra o Império. Daniel 7 em seu contexto literário e histórico, RIBLA 7 (1990) pp.20-40.
24 p.28.
25 p.30.
26 p.31.
27 p.32.
28 Sandro Gallazzi, Eu e meus Filhos Caminharemos na Aliança dos Nossos Pais, RIBLA 11 (1992) pp.7590 também adota o pressuposto do conflito campo-cidade, contudo, para ler Macabeus que notadamente é
campesino. Apesar disso, consegue captar o conflito interno da cidade quando afirma: “A partir dai houve uma
cisão entre o grupo ‘helenizante’, que queria levar Jerusalém para dentro do mercado grego, e o grupo mais
conservador, que queria continuar mantendo o controle do mercado da maneira antiga, ligado ao templo”,
p.84. Essa perspectiva do conflito campo-cidade, Gallazzi aprofunda em seu comentário ao Primeiro livro dos
Macabeus, pp.11-33.
29 Quem é o Deus que tem poder de vos libertar das minhas mãos? (relendo Daniel 3), RIBLA 2 (1988) pp.2947.
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ano 165 a.C. - momento em que ‘acontece’ a nossa história -”30. Essa posição de H. de
Wit é confirmada em seu comentário ao livro de Daniel31.
A favor da localização de Daniel na cidade fala o vocabulário encontrado no livro.
O vocábulo “cidade” ocorre 6 vezes, 5 das quais está relacionado com Jerusalém
(9.16,18,19,24,26; 11.15). “Jerusalém”, por sua vez, ocorre 10 vezes, 7 das quais na parte
hebraica (1.1; 9.2,7,12,16(2x),25) e 3 vezes na seção aramaica (5.2,3; 6.11(10)). Além
disso, a expressão “monte santo”, que aparece 3 vezes (9.16,20; 11.45), indica o “Sião”,
com certeza. Pode-se ainda alistar as seguintes palavras que se referem indiretamente a Jerusalém como a cidade do templo: “templo” (8.11; 9.17; 11.31); “sacrifício”
(9.27) e “costumado” ou sacrifício contínuo (8.11,12,13; 11.31; 12.11). Assim, o vocabulário de Daniel indica um lugar social urbano.
Os livros dos Macabeus, se usados como fontes, confirmam a tese de que os
episódios narrados em Daniel se deram na cidade de Jerusalém antes do levante de
Matatias e seus filhos (cf. 1 Macabeus 1 e 2 Macabeus 4-7).
Portanto, não parece apressado concluir que o lugar onde provavelmente se deve
localizar Daniel é na cidade.

D. Estrutura
A estruturação literária de Daniel pode ser feita com base em diversos critérios. Sob
o aspecto formal o livro pode ser dividido em dois grandes blocos. O primeiro bloco
(capítulos 2-6) é composto das “histórias da corte”. O segundo bloco é composto das
“visões” que aparecem nos capítulos 7-12. O capítulo 1 funciona como introdução
tanto às histórias quanto ao livro todo.
Seguindo o critério temático, A. Lenglet32 propôs para o bloco das histórias da
corte a seguinte estrutura quiástica: O capítulo 2, que fala sobre os quatro reinos,
forma um par com o capítulo 7, que também aborda a questão dos quatro reinos. Os
capítulos 3 e 6 formam um outro par, pois ambos tratam de livramento; livramento
dos jovens da fornalha de fogo, no capítulo 3, e do herói do livro, Daniel, da cova
dos leões, no capítulo 6. Finalmente, o capítulo 4, que tematiza o juízo sobre Nabucodonosor, e o capítulo 5, que trata do mesmo tema em relação a Belsazar, se correspondem. Lenglet concorda que o capítulo 1 seja mesmo uma introdução. Desta
forma se poderia esquematizar a estrutura de Daniel 1-7 da seguinte maneira:

30 p.30.
31 Hans de Wit, Libro de Daniel: una relectura desde América Latina, pp.40-44.
32 A. Lenglet, La Structure Littéraire de Daniel 2-7, Bi 53 (1972) 169-190.
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Vários autores33 concordam com a proposta de Lenglet quanto à primeira parte do
livro. Quanto à segunda metade de Daniel (capítulos 8-12) há um certo consenso de
que esses capítulos formam um todo coerente, ligado à primeira parte do livro pelo
capítulo 7 que é, simultaneamente, parte do primeiro bloco, por causa do aramaico
e do tema, e introdução ao segundo bloco por causa da forma e conteúdo. Assim, o
capítulo 7 é uma espécie de “dobradiça” entre as duas partes do livro.
Portanto, o todo do livro poderia ser assim esquematizado, segundo P. Richard34:
			
4
5
		
3 			
6
8		
9
1		2				7				10-12
Apesar desta proposta esbarrar em algumas dificuldades intransponíveis, como
por exemplo: a) o uso do critério formal para estruturar o livro não coincide com o
critério linguístico35; b) a parte aramaica (2-7) não coincide bem com as histórias da
corte (1-6); c) de igual modo, as visões (7-12) não fecham com o bloco em hebraico
(8-12); d) quanto ao capítulo 1, mesmo funcionando como introdução ao livro, o
hebraico do capítulo 1 difere do hebraico dos outros capítulos. Também o aramaico
do capítulo 7 é diferente do aramaico dos outros capítulos, como já notado acima.
Diante do exposto, uma solução melhor é a apresentada por D. W. Gooding36.
Com base em critérios literários internos, isto é, “... a seleção do autor e disposição
de seu material, e a consequente inter-relação das partes constitutivas do livro...”37,
Gooding propöe a seguinte estrutura: Ele vê o material dos doze capítulos do livro distribuído em dois grupos paralelos. O grupo 1 contém os caps. 1-5 onde as
histórias se passam sempre na corte babilônica e o grupo 2 encerra os caps. 6-12
que não têm a corte babilônica como lugar onde ocorrem as visões. O paralelismo
entre os capítulos se dá sempre pelo assunto tratado, de maneira que os capítulos 1 e
6; 2 e 7; 3 e 8; 4 e 9; 5 e 10-12 são paralelos entre si. O seguinte esquema proposto por
Gooding dá uma visão global de sua tese:

33 J. J. Collins, The Apocalyptic Vision of the Book of Daniel, p.14. Cf. no entanto as ressalvas de K. Koch, op.
cit, p.83.
34 P. Richard, op. cit, p.27.
35 Há ainda um terceiro critério para estruturar o livro, além do gênero literário e da língua. É o critério de
variação da 3ª pessoa (1.2-7.2a; 10.1-3) para a 1ª pessoa (7.2b-9.27; 10.4-12.13).
36 The Literary Structure of the Book of Daniel and Its Implications, TB 32, 1981, pp. 43-79.
37 Idem, Ibidem, pp.43-44.
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GRUPO 1

GRUPO 2

Capítulo 1
Recusa da comida do rei
Daniel e seus amigos são salvos
Eles são promovidos a altos cargos
Os oficiais são simpáticos a Daniel

Capítulo 6
Recusa a parar de orar
Daniel é salvo da cova dos leões
Daniel é restituído ao seu cargo
Os oficiais são hostis a Daniel

Capítulo 2
Quatro reinos (estátua)
O reino de Deus será estabelecido

Capítulo 7
Quatro reinos (bestas)
O reino dos santos do Altíssimo será
estabelecido
O último reino será destruído pelo
filho do homem

O último reino é destruído sem mãos
humanas
Capítulo 3
E quem é Deus que vos pode livrar das
minhas mãos?
Nabucodonosor manda os judeus
adorar seus deuses
Os jovens são preservados do fogo da
fornalha
A habilidade de Deus para livrar é
demonstrada

Capítulo 8
Nada parece deter o “pequeno chifre”
O “pequeno chifre” proíbeos judeus de
adorar seu Deus
Muitos são mortos de forma violenta
Finalmente, o santuário será libertado

Capítulo 4
A glória da Babilônia
Nabucodonosor é disciplinado por
Deus
Sua loucura dura 7 tempos, após os
quais é restaurado

Capítulo 9
A desolação de Jerusalém
O povo de Israel é disciplinado

Capítulo 5
Belsazar louva aos deuses
A escritura na parede
O fim do rei e do reino

Capítulo 10-12
Rei não louva aos deuses
A escritura é explicada
O fim do rei e do reino

A desolação dura 7 semanas, após as
quais será restaurada

A conclusão de Gooding é que o autor deliberadamente construiu o livro com
uma intenção bastante específica, a de mostrar aos leitores que o fim dos impérios
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é futuro, animando assim os fiéis durante as crises. Conclui, também, que esta arquitetura do livro aponta para uma data de composição do livro bem anterior ao
segundo século, sendo , portanto, profecia preditiva.
Claro que a estrutura proposta não leva inevitavelmente às conclusões a que
chegou Gooding quanto à data do livro, pois o caráter proposital desta estrutura
pressupõe que a primeira parte de Daniel de alguma forma já estava pronta quando
da edição final do livro. Somente assim se entenderia as oposições entre alguns capítulos do grupo 1 e do grupo 2 como, por exemplo, a oposição entre os caps. 4 e 9.
Entretanto, os resultados a que chegou Gooding não anulam as vantagens desta
abordagem que são muitas. Entre elas pode-se destacar as seguintes:
a) O obstáculo quase intransponível da mudança de língua é minimizado, pois
a estrutura proposta desconsidera essa mudança conjugando capítulos de ambas as
línguas. Ademais, o bilinguismo, sob essa abordagem, pode ser explicado como um
ato deliberado do autor, com o que está de pleno acordo J.J.Collins38.
b) De modo semelhante, a divisão formal entre “histórias da corte” e “visões” é
perfeitamente integrada, por essa proposta, num todo coerente, dispensando-se o
recurso à tese de vários estágios de formação do livro que tem sido utilizada para
explicar essa diferença de gênero.
c) A estrutura proposta supera as questões de caráter histórico, pois as alegadas
imprecisões históricas, como, por exemplo, a data de 605 a.C. para a invasão de
Jerusalém por Nabucodonosor (Dn 1.1) ou a informação sobre Dario como sendo o
“medo” (Dn 5.31), não têm a função de informar o leitor sobre fatos históricos, mas
de ser um recurso literário para a estruturação geral do livro.
d) A mudança de estilo da 1ª para a 3ª pessoa também é explicável por essa abordagem, pois ao redigir as visões em 3ª pessoa o redator as integrou com o material
redigido na 1ª pessoa.
e) A solução apresentada explica mais facilmente o caráter redacional do livro,
podendo ser um argumento favorável à datação do mesmo no segundo século.
Mesmo assim essa proposta pode ser utilizada como referencial.

38 Ver nota 10.

2. Questões introdutórias ao livro de Daniel

21

E. Gênero Literário
Há certo consenso a respeito do gênero literário do livro de Daniel. Em seu todo é
classificado como “apocalíptico”. A discussão se dá, no entanto, em torno da classificação dos primeiros seis capítulos. Essas histórias podem ser designadas de
“apocalípticas”? Num interessante ensaio, J. G. Gammie39 escreve o seguinte:

Um número de pesquisadores tem negado que as histórias
de Daniel 1-6 possam ser propriamente classificadas
como apocalípticas. Elas têm sido classificadas, antes,
como histórias da corte, romances populares, legendas de
mártires, aretologias, estórias paradigmáticas ou sabedoria
dramatizada ou pertencentes ao gênero hagádico.40
A solução dada por Gammie para classificar também esses capítulos como
apocalíptica, é que o próprio gênero apocalíptico é um compósito de diversos subgêneros que ele alista como segue:

Os sub-gêneros recorrentes da literatura apocalíptica são:
comunicação de visão, vaticinia ex eventu, parêneses,
gêneros litúrgicos (bênçãos, lamento, hinos, e orações),
sabedoria natural, estórias, fábulas, alegorias, diálogos,
enigmas, mashal ou parábola, interpretação de profecia ou
pesharim e previsões escatológicas.41
Assim, ele classifica os caps. 1-6 como “Romances” ou “Histórias da Corte” que
contêm vários sub-gêneros apocalípticos.42
A mesma opinião tem J. J. Collins. Ao se expressar a respeito do gênero literário
de Daniel ele assevera: “Tomado como um todo, Daniel é um APOCALIPSE...”, sendo
que “Apocalipse é um macrogênero que provê uma moldura contendo várias formas
menores juntas.”43 Quanto às “visões” dos capítulos 7-12 há uma opinião concorde
em classificá-las como apocalípticas.44
Do exposto, parece razoável concluir que o livro de Daniel pertence ao gênero
apocalíptico, gênero esse composto de diversos sub-gêneros.
39 The Classification, Stages of Growth, and Changing Intentions in the Book of Daniel, JBL 95/2 (1976) 191204.
40 Ibidem, pp.191-192. É bom registrar que Gammie alista o nome do estudioso que defende a respectiva classificação.
41 p.193 nota 15.
42 pp. 193-194.
43 J. J. Collins, op. cit, p.33; L. F. Hartman & A. A. Di Lella, op. cit, p.54; J. A. Montgomery, op. cit, pp.102-104;
K. Koch, op. cit, pp.79-81; H. de Wit, op. cit, p.165.
44 J. J. Collins, The Apocalyptic Vision of the Book of Daniel, p.19.
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F. Unidade
O debate em torno da unidade do livro de Daniel envolve, entre outros elementos,
os tópicos discutidos até aqui, ou seja, o bilinguismo, a data, o lugar, a estrutura e o
gênero literário. Esses elementos mostraram que o livro deve ser considerado como
uma unidade se se quiser abordá-lo de maneira coerente.
Portanto, neste item convém acrescentar apenas um argumento a favor da unidade do livro em sua forma final.
Um fio vermelho perpassa todo o livro de Daniel e para Gooding45 esse fio vermelho é uma deterioração progressiva da atitude dos reis gentios em relação a Deus.
O seguinte quadro é elucidativo:
capítulo 1 - Nabucodonosor trata os utensílios sagrados do templo de Jerusalém
com reverência.
capítulo 3 - Ele força os judeus a adorar seu deus, mas não os proibe de adorar o
Deus verdadeiro
capítulo 5 - Belsazar comete sacrilégio com os utensílios sagrados do templo de
Jerusalém. Porém, não proíbe a adoração dos judeus.
capítulo 6 - Dario proíbe temporariamente a oração dos judeus
capítulo 7 - O “pequeno chifre” blasfema contra Deus
capítulo 8 - O “pequeno chifre” proíbe o sacrifício no templo e se exalta acima do
“Príncipe do exército”
capítulo 11 - O rei do norte coloca a “abominação da desolação” no santuário e
não respeita nem os deuses de seus pais
Estranhamente, o autor deixa fora de seu esquema os capítulos 2 e 9. Sobre o
cap.9 há uma menção na nota 19 do artigo, mas sobre o cap.2 nada é dito. Falta no
capítulo 2, obviamente, uma declaração explícita sobre a deterioração da atitude
de algum rei para com Deus. Entretanto o paralelo feito entre o cap.2 e o cap.7 na
estrutura proposta pelo próprio Gooding deveria levar à conclusão de que existe, ainda que implicitamente, uma atitude negativa dos reis para com Deus, pois este os
destruirá. Por sua vez, o cap.9 reflete a mesma situação desoladora dos caps. 8, 10-12,
não sendo justificável a sua não inserção no quadro acima. Há que se notar que o
capítulo 4 não se encaixa no esquema proposto por Gooding.
Isso posto, pode-se concluir que os episódios narrados se mostram construídos
de tal maneira que demonstram uma progressiva e contínua mudança de atitude
dos reis gentios para com Deus e seu povo. Isso ajuda a explicar por que os mesmos
episódios sobre Antíoco IV46 são registrados nos caps.7,8,9 e 10-12 com pequenas
variações.

45 D.W.Gooding, op. cit, pp.55-57.
46 J.J.Collins, Daniel with an Introduction to Apocalyptic Literature, p.32.
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3. Resumo
Resumindo, nesta rápida análise das questões introdutórias ao livro de Daniel fica patente que muitas perguntas permanecem ainda sem uma resposta plenamente
satisfatória e não foi intenção destas anotações resolvê-las,
apenas apresentá-las e tomar uma posição quanto àquilo
que é relevante para uma boa compreensão do livro de
Daniel.

A

solução proposta para o problema do caráter bilíngue do livro de que ambos, o autor e a sua audiência, eram bilíngues, pode ser um indicativo
sociológico para a reconstrução social dos produtores e portadores da
apocalíptica de Daniel, o que fica como tarefa posterior. Por ora basta essa constatação.
Ao datar o livro no segundo século a.C., mais especificamente, entre os anos 167
a.C. e 164 a.C., delimita-se o período no qual se deve buscar os articuladores de
Daniel. O caráter urbano de Daniel é uma pista valiosa neste sentido.
A estrutura do livro é um argumento corroborativo para se sustentar a inter-relação do escrito como um todo, mostrando que o mesmo é obra construída deliberadamente com um propósito bastante específico e determinado, propósito que ainda
deverá ser precisado.
O gênero, como já foi dito, colabora, com o seu Sitz im Leben, para se precisar a
situação vivencial dos possíveis responsáveis pelo livro de Daniel.
Provisoriamente, pode-se apontar alguns indicativos para a posterior caracterização dos produtores e portadores de Daniel:
a) Eles devem ser procurados na cidade de Jerusalém
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b) Eles devem ter vivido entre os anos 167 a.C. - 164 a.C.
c) Eles possivelmente foram bilíngues
d) Eles se opunham a Antíoco IV Epífanes
Por enquanto é isso!
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