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5) TARGUM E MIDRASH 

Os targumim são produtos de um longo processo traditivo por muitas gerações no espaço 

litúrgico e homilético das sinagogas, veiculados por meio do gênero tradução, com tendência 

parafrástica, para interpretação e pregação da Bíblia Hebraica. Esse processo teve origem no 

retorno do exílio da Babilônia (a partir de 538) conforme relata o livro de Neemias (Ne 8:1-8). 

Escribas expõem o que foi proclamado de modo que o povo entendesse o que se lia (v. 8). O 

verbo “tirgem” (traduzir) ocorre pela primeira vez em Esdras 4:7: “a carta foi escrita e  

traduzida em caracteres aramaicos”. 

O gênero literário targum tem algumas semelhanças com o gênero midrash. Ambos têm por 

objetivo entender e explicar o texto da Escritura. É próprio tanto do targum quanto do midrash 

fazer halaká interpretação jurídica tanto de antigas leis que são atualizadas como de novas leis 

concluídas a partir de novas interpretações de narrativas bíblicas. Fazer também a hagadá é de 

temática narrativa, com histórias exemplares, moralizantes, didáticas como interpretação não-

jurídica. Mas como também há muitas diferenças entre ambos, então isto leva a pensar que o 

targum é a base do midrash.  

 

As características próprias do Targum (em sua diferença com o midrash): 

- Não é um novo texto a partir de uma passagem bíblica concreta, mas vai comentando 

enquanto traduz de forma contínua a Escritura. 

- Não menciona autoridades rabínicas 

- Não há formulações argumentativas, mas paráfrase e glosas para que o texto bíblico seja 

atualizado, se torne claro e compreensível para o povo. 

- Evita antropomorfismo e melhora a imagem dos personagens bíblicos 

- Faz atualização teológico-moral enquanto traduz o texto bíblico. 

 

6) TIPOS DE TARGUM 

Os targumim eram utilizados para a devoção particular, a instrução comunitária na escola e a 

proclamação e na sinagoga. Conforme o Talmud os dois Targumim oficiais (usados para 

proclamação na sinagoga) eram: Onkelos (atribuído a Aquila de Sinope, tradutor da bíblia 

hebraica para o grego) e Jonathan (atribuído a Jonathan ben Uzziel, discípulo de Rabi Hillel 

também conhecido como Elil)
1
. 

Nas sinagogas em tempos bem posteriores à destruição do Templo o Targum Onkelos era lido 

alternadamente à porção da Torah (Parashá), versículo por versículo, e o Targum Jonathan era 

lido alternadamente com o trecho dos Profetas (Haftarah). Esse costume continua ainda hoje 

nas sinagogas yemenitas. Os judeus do Yemen formam a única comunidade judaica que 

continua a usar o Targum como texto litúrgico, e também preserva uma tradição viva de 

pronúncia aramaica do targumim de acordo com um dialeto babilônico. Os dois targumim 

oficiais são de origem babilônica. 

                                                 
1
 http://en.wikipedia.org/wiki/Jonathan_ben_Uzziel 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jonathan_ben_Uzziel
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NOME CONTEÚDO DATA ORIGEM CARACTERÍSTICAS 

ONKELOS Torah  

(Pentateuco) 

Anterior a 132 dC Babilônia Um pouco literal, mas não tanto quanto se 

afirma. 

NEOFITI Torah II-III d.C.  Cópia de 

1504 

Israel (Palestina) Glosas marginais e interlineais. Poucas 

paráfrases. Inserções extensas. 

PSEUDO-JONATHAN OU 

YERUSHALMÎ I 

Torah Pós séc. VIII d.C. Tradições palestinas, Onqelos e 

midrashim 

Parafrásico. Compilação. 

FRAGMENTÁRIO OU 

YERUSHALMÎ II 

Fragmentos da 

Torah (+850 v) 

  Não contém Êxodo nem Levítico.  

Excessivamente parafrásico. 

JONATHAN Profetas Antes de 135 dC Babilônia Semelhante ao Onkelos. 

 Exceto Daniel 

e Esdras-

Neemias 

  Tradições antigas e recentes. 

 

O Targum Neofiti foi descoberto em 1949 por Alejandro Diez Macho na biblioteca dos Neófitos em Roma. É composto por 450 fólios que abrangem 

todos os livros do Pentateuco, com apenas alguns versos danificados. Foi traduzido e publicados a partir de 1968-1979 e desde então tem sido 

considerado o mais importante entre os Targumim palestinos, pois é o mais completo e talvez o mais antigo também. 

Díez Macho afirma que o Neofiti é datado do século I dC, como parte de uma tradição textual pré-cristã, com base em termos geográficos e históricos 

antigos, paralelos com o Novo Testamento, termos em gregos e latim, e alguns supostos textos hebraicos pré-massoréticos. Martin McNamara afirma 

que Neofiti é do século IV dC. 

DÍEZ MACHO, Alejandro. Neophyti 1: Targum Palestinense MS de la Biblioteca Vaticana, Vol. 1: Genesis: Edición Príncipe, Inroducción General y 

Versión Castellana. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1968. 

MCNAMARA, Martin. Targum Neofiti 1: Genesis. The Aramaic Bible, Volume 1A. Collegeville: Michael Glazier, 1992. 

 

Alexandro Díez Macho nasceu em 1916 e faleceu em Barcelona em 1984. Padre católico (Sagrado Coração) 

Martin McNamara nasceu em 1930 na Irlanda, é padre católico (Sagrado Coração) e professor em Dublin. 


