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A CIDADE MAIS ANTIGA?1 

 

 

Imagem 1. Vista aérea de Tell es-Sultan e do sítio arqueológico de Jericó2.  

 

Jericó3 sustenta alguns títulos. É uma das mais antigas cidades habitadas do 

mundo, bem como a mais antiga (já descoberta) a possuir um muro de proteção. Está 

localizada na margem oeste do rio Jordão4, na Cisjordânia. A região se localizava em um 

oásis, cercado de fontes naturais perenes que forneciam água fresca. Com a 

sedentarização, a agricultura se desenvolveu em Jericó, bem como essa fonte de água 

passou a ser utilizada na  irrigação, tornando o local ideal para ser habitado. Também 

era estratégico. Situava-se em meio a rotas que levavam à Costa Palestina e ao 

Crescente Fértil, portanto, uma região cobiçada por diversos povos, incluindo os 

 
1 Este trabalho foi originalmente composto no ano de 1997 para o Projeto Chronos - UFPR coordenado 

pela Profa. Dra. Márcia Terezinha Dalledone Siqueira. Em 2020 sofreu uma adequação, tendo em vista o 
passar do tempo com  novas pesquisas e escavações arqueológicas na região.  
2 Os créditos completos de cada imagem estão em uma lista ao final do artigo. 
3 O nome Jericó vem do hebraico Yeriho, e é derivado da palavra cananita reah que significa perfumada.  
4 Rio que corre do norte do Mar da Galileia (Lago Tiberíades), para o Mar Morto. 



hebreus. É citada em um dos episódios marcantes da Bíblia, no livro de Josué, durante 

a conquista da Terra Prometida, como uma importante cidade cananeia que o povo 

hebreu tencionava conquistar. É mencionada mais de cem vezes na Bíblia.  

O texto bíblico e os vestígios arqueológicos são as principais fontes para se 

conhecer sobre Jericó. Nesse trabalho, a partir do texto bíblico e dos vestígios 

arqueológicos tencionamos responder a seguinte pergunta: a conquista de Jericó 

realmente ocorreu como o texto bíblico relata? 

 

JERICÓ E OS VESTÍGIO ARQUEOLÓGICOS 

 

Jericó encontra-se no Vale do Rio Jordão. É o local mais antigo a ser 

continuamente habitado na região do Oriente Próximo. Ocupa uma área de 

aproximadamente 2,5 hectares. Ao redor do final do IX milênio a.C. já era um 

assentamento altamente fortificado, inclusive possuindo uma torre de pedra de 8 metros 

de altura.  

Jericó testemunhou ao longo do tempo o processo de sedentarização, o 

nascimento da agricultura e do pastoreio de animais. Em suas construções seus 

habitantes utilizavam tijolos feitos de barro bem como já dominavam a técnica da 

cerâmica. Escavações  mostram a existência de cultos ancestrais e religião familiar.  

Jericó é um dos sítios arqueológicos mais escavados do mundo. Um dos motivos 

de tanto interesse era provar a veracidade dos eventos bíblicos. Alguns momentos se 

destacaram na arqueologia da região. C. Warren esteve por ali escavando ao redor de 

1873, mas se desinteressou pelo local, partindo para escavar Jerusalém. Entre os anos 

de 1907-1909 uma expedição austro germânica com E. Sellin e C. Watzinger esteve na 

região. Depois foi a vez do britânico John Garstang que promoveu escavações entre 

1930-1936 e revelou os períodos Neolítico e Bronze Iniciais. Veio então a Dama Kathleen 

Kenyon5, com descobertas surpreendentes de 1950-1958. Uma das mais recentes 

escavações na região é a ítalo-palestina (1997-2000) coordenada por Marchetti e Nigro. 

 

 
5 Kenyon recebeu em 1973 o título de Dama Comandante do Império Britânico. A mais importante honraria 
concedida no mundo britânico a pessoas que tenham prestado um serviço excepcional.  



 



O mapa6 acima mostra algumas das principais cidades do Levante com seus nomes atuais. As que são 

fortificadas têm o ícone de uma torre e as que não são, levam apenas um círrculo preenchido.  Em 

destaque está a cidade de Tell es-Sultan7, que é o nome atual da Jericó do Antigo Testamento.  

 

 

Imagem 2. Esta fotografia revela a vista leste de Jericó em cerca de 1900-1920. Possivelmente os 

primeiros arqueólogos que estiveram na região entraram em contato com uma vista parecida do local.  

 
6 NIGRO, Lorenzo et al, 2018, p. 2.  
7 No texto bíblico existem duas Jericós. A primeira aparece no Antigo Testamento, está relacionada a 

história da conquista da chamada “Terra Prometida” dos hebreus, e atualmente se chama Tell es-Sultan. 
Se localiza a cerca de 10 km da margem oeste do Rio Jordão.  A Jericó do Novo Testamento não mudou 
de nome e está  relacionada a outras histórias bíblicas como a do cego de Jericó disponível no livro de 
Marcos 10:46-52. 



 

 

Imagem 3. A fotografia de cerca de 1900-1920, mostra o muro da cidade de Jericó. Ao comparar 

seu tamanho com o de uma pessoa temos a ideia de sua grandeza. Foi a história do passado 

dessa estrutura que fez com que muitas expedições arqueológicas explorassem a região.  



 

Garstang8 visitou Jericó com o objetivo de provar a veracidade da conquista 

bíblica. Escavou quatro camadas de ocupação arqueológicas que interpretou como 

quatro cidades separadas, construídas umas sobre as outras. Descobriu uma estrutura, 

identificando-a como templo, e outra, na parte mais alta da cidade murada, como palácio.  

 

 

Imagem 4: Arquivo fotográfico das escavações de John Garstang em Jericó. 

 

Muitos dos objetos encontrados por Garstang pertenciam a enterros. Os locais 

eram pequenas câmaras, covas rasas ou sepulturas redondas contendo cerâmica, 

instrumentos de pedra e restos de oferendas como ossos de ovelhas. Os enterros 

poderiam conter de 4 a 100 corpos. O tipo de enterro que foi observado em Jericó possui 

laços com outras culturas antigas do Mediterrâneo ao Egito.  

 
8 As informações sobre as expedições de John Garstang foram obtidas em uma publicação do Museu 
Garstang de Arqueologia, da Universidade de Liverpool. (BEBBINGTON, 2018) 



 

Imagem 5 - Coleção de objetos de cerâmicas da tumba D13 de Jericó, datam entre 2200-1550 

a.C.  

 

A arqueóloga Kahtleen Kenyon esteve em Jericó entre 1950-1953 escavando com 

técnicas modernas de arqueologia. Ela fez  descobertas marcantes, incluindo 7 crânios 

engessados do período Neolítico, uma descoberta que trouxe notoriedade à 

pesquisadora.  Essas peças estavam relacionadas a cultos primitivos e práticas 

religiosas na região. 

 

 

 



 

Imagem 6. A foto da revista National Geographic de 1953 mostra a arqueóloga Kathleen Kenyon 

(a direita) e a técnica Cecil Western examinando um crânio neolítico coberto de gesso 

recentemente escavado em Tell es-Sultan, Jericó.  



 

Em entrevista para a revista National Geographic no final de 1953 ela expressaria 

o que sentiu ao escavar o primeiro crânio: “Nós percebemos com a emoção da 

descoberta que estávamos olhando um retrato de um homem que viveu e morreu a mais 

de 7000 anos. Nenhum arqueólogo sequer imaginou a existência de tal obra de arte". 

(ROMEY, 2017) 

Um vídeo9 de 2017 apresentado pela curadora do Museu Britânico, Alexandra 

Fletcher, mostra o resultado da análise de um dos crânios escavados por Kenyon, datado 

entre 8500-7200 a.C.. Fletcher narra que a peça foi encontrada em uma tumba 

juntamente com os restos de outras sete pessoas. Apesar de outros crânios semelhantes 

terem sido encontrados em Israel, Jordânia ou Turquia, é um achado bem raro. Para 

descobrir o que havia em seu interior, sem danificar a estrutura, o volume passou por 

uma tomografia computadorizada. A análise demonstrou que o crânio foi recheado com 

terra, tampado com areia e argila. A tomografia revelou também que o personagem 

estudado, quando vivo, teve seu nariz quebrado e depois, curado. O resultado dessa 

análise auxiliou na reconstrução do crânio, utilizando modernas técnicas. 

 

 

 
9 THE OLDEST Portrait in the British Museum. In: The British Museum: Disponível em: 
<https://blog.britishmuseum.org/the-oldest-portrait-in-the-british-museum/>. Acesso em 16 jun. 2020. 

https://blog.britishmuseum.org/the-oldest-portrait-in-the-british-museum/


Imagem 7 (acima).  Crânio coberto de gesso e com conchas nos olhos, encontrado em escavações 

na região de Jericó na década de 1950. Faz parte do acervo do Museu Britânico. É essa peça que 

foi analisada com as tecnologias mais modernas utilizadas pela medicina e arqueologia.  

 

 

Imagem 8. A equipe do Museu Britânico, utilizando o equipamento do Museu de História Natural 

e a expertise de muitos estudiosos, a partir de tomografias computadorizadas, reconstruiu o crânio 

encontrado em Jericó, e depois os músculos do personagem em uma  impressora 3D.  

 

 



Imagem 9. O resultado dos estudos levou a reconstrução aproximada de como poderia ser o rosto de um 

habitante de Jericó há mais de 9000 anos.  

 

Kenyon escavaria extensamente a região fazendo diversas descobertas como 

depósitos referentes a um período de ocupação Neolítica Pré-Cerâmica. Foi ela que 

introduziu um método estratigráfico de escavação em Jericó. Foram suas descobertas 

que estabeleceram essa cidade como o assentamento mais antigo ocupado 

continuamente na história da humanidade. 

As pesquisas mais recentes em Tell es-Sultan tem como um dos coordenadores 

Lorenzo Nigro que faz parte da Universidade La Sapienza em Roma. Possui uma série 

de publicações. É especialista em arqueologia na região do Levante10, incluindo Jericó e 

colônias fenícias. Em seu trabalho faz uma retrospectiva sobre as escavações anteriores, 

portanto, daremos preferência às suas publicações por serem as mais atualizadas. As 

informações abaixo disponibilizadas fazem parte de trabalho apresentado em 200711, 

mas existem diversas mais recentes.  

Entre os períodos estudados por Nigro e sua equipe está o Bronze Recente I que 

cobre de 3300-3000 a.C., momento de sedentarização e desenvolvimento urbano. Ao 

apresentar a história da região aponta que Jericó era um aglomerado de pescadores e 

camponeses que viviam em uma vila, que com o tempo se transformou em cidade. Tal 

qual a região se urbanizou, também surgiram novas profissões. Alguns camponeses 

foram se transformando em comerciantes e mercadores. A presença de muros traz a 

ideia de organização social, do surgimento de uma liderança que organizava os trabalhos 

públicos. 

 

 

 

 
10 Levante define historicamente os países ao longo das margens do Mediterrâneo oriental. Foi aplicado 

às zonas costeiras da Ásia Menor e da Síria, às vezes estendendo-se da Grécia ao Egito. Também foi 
usado para a Anatólia e como sinônimo para o Oriente Médio ou Próximo. Um termo equivalente Al-
Mashriq (“onde o sol nasce”) existe em árabe (ENCYCLOPAEDIA Britânica).  
11 NIGRO, Lorenzo (ed.). Aside the spring: Byblos and Jericho: from village to town in the second half of 

the 4th millennium B.C.   In: Byblos and Jericho in the Early Bronze I. Social dynamics and cultural 
interactions. Proceedings of the International Workshoop held in Rome on March 6th 2007 by Rome La 
Sapienza University. Rome: La Sapienza, 2007. (p. 1 - 45) 
 



Imagem 10. Cena de pastagens e pôr do sol no plano de Jericó. A foto de cerca de 1920 mostra 

uma atividade que por milênios foi realizada na região.  
 

As camadas arqueológicas presentes na cidade, mostram a evolução do local, de 

casas mais curvilíneas, feitas de tijolos de barro, para edificações retangulares, muitas 

rebocadas com cal. Nigro ressalta a importância da fonte perene de água para a 

horticultura e criação de animais. Também a proximidade com o Rio Jordão para a pesca. 

Era comum a caça à gazella e ao ibex sendo a região rica em recursos naturais, fazendo 

com que a cidade não sucumbisse pela fome ou pelas epidemias - que acompanham 

algumas vezes a escassez de alimentos.  

Como já foi relatado anteriormente, a cidade chama a atenção por sua fortificação 

e torre de observação de 8 metros. Apesar de ter tido outros muros, data do início do III 

milênio a.C. a muralha monumental de tijolos de barro, constantemente alargada e 

reforçada com seus bastiões. São também marcas da urbanização duas vias principais 

que cortam a cidade. 



Quanto à religião, a cidade possuía templo (escavado por Garstang). Os crânios 

decorados encontrados por Keyon revelam um culto aos ancestrais.  

 No IV milênio a.C. Jericó supera a agricultura e pastoreio passando a explorar 

novas matérias-primas como sal, enxofre e betume, disponíveis nas margens do Mar 

Morto. Passa a lidar com o cobre, extraído de Wadi-Feinan. A cidade se transforma em 

um centro de distribuição desses itens nas direções Norte, Leste e Oeste, ampliando sua 

influência e adquirindo riquezas advindas do comércio. Essas percepções estão no 

trabalho de Nigro, mas muitas delas advém de dados adquiridos pelas pesquisas de 

excelência feitas anteriormente por Kenyon.  

 Nigro escavou locais de enterro que  apresentam cerâmica variada com tigelas, 

jarras de uma e duas asas, garrafas de pescoço longo e pithoi. Alguns itens desse 

material demonstram influência da arte cerâmica egípcia que revelam trocas comerciais 

e culturais que ocorriam no período. Também itens de pedra, entre eles lâminas 

denticuladas, punhais, cabeças de flecha, lâminas conhecidas como cananeias, 

formões, espirais de fusos – parte de teares domésticos.  

Os vestígios mostram que os habitantes da região também utilizavam itens feitos 

de ossos que poderiam servir como bastões de kohl (espécie de kajal), e provavelmente 

instrumentos musicais (existem achados das expedições que foram chamados de  

flautas de Jericó).  

 No segundo milênio a.C Jericó tornou-se a fortaleza dos governantes cananeus. 

Nessa época, a cidade estava intimamente ligada aos faraós egípcios do Segundo 

Período Intermediário.  

 Jericó foi conquistada e destruída ao redor do ano 1550 a.C., possivelmente por 

uma incursão egípcia.  

 

A BÍBLIA  

 

Além da arqueologia, uma importante fonte de estudo da conquista de Jericó é a 

Bíblia. É um livro de fé para diferentes religiões, porém, cada ramo que considera essa 

obra como sagrada tem um volume um pouco diferente em mãos.  Variam tanto as 



traduções, como o conteúdo. Pode-se dizer que existe a Bíblia  Judaica12, protestante e 

católica. Abaixo serão apresentadas as características e principais diferenças entre 

esses livros.   

A palavra bíblia vem do grego bíblion e é o plural de livros ou tabuínhas. Em língua 

portuguesa pode ser considerada uma coleção de livros. Surgiu primeiro no mundo 

hebreu recebendo o nome de Tanakh (Tn"k13). Foi esse conjunto de livros que deu 

origem ao que os cristãos chamam de Antigo Testamento14. Enquanto a obra usada 

pelos cristãos têm os títulos de livros com origem greco-romana, a judaica15 têm nomes 

em hebraico. Por exemplo, o livro de Josué (nome aportuguesado), que narra a história 

da conquista do território que os judeus chamam de “Terra Prometida”, se chama 

Yĕhôshúa na Tanak.  

 
12 A Bíblia Hebraica é utilizada como um sinônimo da Bíblia Judaica, sendo um termo preferido por alguns 
estudiosos do tema.  
13 Quando observam-se nomes transcritos do hebraico para o português, é possível perceber a ausência 
de vogais exceto pelo Y, letra que tem som da vogal “i”. Isto ocorre porque na língua hebraica, como em 
outras línguas semíticas, a escrita é feita quase que exclusivamente com consoantes. As vogais eram 
pronunciadas na fala, portanto a palavra Tanakh, se representa Tn’’k. Atualmente, em textos de jornais, 
ou mesmo em versões impressas do livro sagrado judaico são colocados pontinhos ou sinais em baixo ou 
ao lado das letras indicando a fonética. Eles auxiliam na leitura. Assim, seria escrito o nome da Bíblia 

judaica em hebraico moderno, que deve ser lido da direita para a esquerda: נַּ"ך תַּ ְ  
14 Uma interessante discussão sobre o nome Antigo e Novo Testamento pode ser encontrada no Guia 

Literário da Bíblia:  “O uso comum na cultura ocidental, seguindo a tradição cristã, os chama de Velho 
Testamento, nome originário da suposição de que o Antigo requer complementação do Novo, ou é, na 
realidade, ultrapassado pelo Novo. O termo em si, mais propriamente traduzido como ‘nova aliança’ deriva 
da leitura dada em Hebreus 8:6-13 uma profecia de Jeremias 31:3, em que pela primeira vez ocorre a 
expressão.” [...] “Os judeus coletivamente rejeitaram o termo por tudo o que ele implica e, em termos de 
história literária, por certo nada autoriza a imaginar que os antigos escritores hebreus compuseram suas 
história, poemas, leis e listas genealógicas com a ideia de que estavam fornecendo o prelúdio a um outro 
conjunto de textos a ser escrito em outra língua, séculos mais tarde”. Harold Bloom descreveria esse fato 
como “o triunfo cristão sobre a Bíblia Hebraica”.  (KERMODE, 1997, p. 23-24) 
15 “Bíblia Judaica refere-se à escolha e ordem dos textos levados a cabo pelo judaísmo rabínico para seu 
cânone; portanto à sua própria maneira, também representa uma apropriação de antigos escritos por 
pessoas que vieram depois, embora não tão notória quanto a cristã”. (KERMODE, 1997, p. 24) 



 

Imagem 11. Trecho do Rolo de Isaías (ca. séc II a.C.) encontrado junto com os rolos conhecidos 

como Manuscritos do Mar Morto.  É na Tanakh, na divisão conhecida como Nevi’im, que o livro de 

Isaias está localizado.  Os originais do texto da Tanakh, escritos em sua maior parte em língua 

hebraica, são lidos da direita para a esquerda. As palavras são separadas em espaços porém não 

existem pontos, vírgulas, nem divisão entre capítulos e versículos, características que foram 

inseridas no texto bíblico a partir do século XIII.  



 

TaNaKh vem do acrônimo Tn"k que representa a divisão da Bíblia hebraica sendo 

que “T” se refere a Torah, a Lei, ou Pentateuco16. “N” se refere a Nevi’im, isto é, profetas 

(anteriores e posteriores). É nessa parte da Bíblia Hebraica que se encontra o livro de 

Josué, tema deste trabalho. A letra “K” se refere a Ketuvim,  conjunto de escritos17 ou 

tudo o mais que restou.  

A Tanakh seria a herança literária hebraica para a humanidade, um livro que, além 

de mostrar como era a relação dos hebreus com seu Deus, YHWH18, traz também 

informações sobre o passado do povo hebreu. 

A Bíblia protestante surgiu depois da Católica, com a Reforma Protestante, porém 

é a mais similar à Bíblia Judaica. Ela é dividida em Antigo19 e Novo Testamento, sendo 

que a primeira parte tem os mesmos livros da Tanakh (isso muda na Bíblia Católica). Já 

o Novo Testamento pode ser dividido em Livros Históricos, Epístolas e Apocalipse e 

narra a história de Jesus Cristo, seus discípulos e a pregação da mensagem de Cristo 

ao redor do mundo antigo.  

 A Bíblia Católica contém todos os livros presentes na Tanakh e alguns livros 

extras do Antigo Testamento chamados de apócrifos. São eles Tobias, Judite, Macabeus 

I e II, Sabedoria, Eclesiástico e Baruc.  

 
16 Do Pentateuco fazem parte Gênesis (Bereshit = “No início”), Êxodo (Shemot = “Nomes”), Levítico 
(Vayikra = “E ele disse”), Números (Bamidbar = “No deserto”) e Deuteronômio (Devarim = “Palavras”). 
Enquanto os nomes de origem greco-romana refletem a história que cada livro contém, os nomes em 
hebraico trazem a primeira palavra relevante do primeiro versículo do livro.   
17 Nesta parte da Bíblia que estão livros como Salmos, Provérbios, Eclesiastes e muitos outros.  
18 YHWH é um acrônimo, isto é, apresenta as letras em hebraico que significam “eu sou quem sou”, modo 
que o Deus hebreu se apresentou a Moisés. Pode ser lido como “Yahweh”, "Jeová" ou “Javé”. É um nome 
sagrado que pode ter como sinônimo, nas traduções em língua portuguesa "o Senhor" ou "o nome".   
19 Uma interessante discussão sobre o nome Antigo e Novo Testamento pode ser encontrada no Guia 
Literário da Bíblia:  “O uso comum na cultura ocidental, seguindo a tradição cristã, os chama de Velho 
Testamento, nome originário da suposição de que o Antigo requer complementação do Novo, ou é, na 
realidade, ultrapassado pelo Novo. O termo em si, mais propriamente traduzido como ‘nova aliança’ deriva 
da leitura dada em Hebreus 8:6-13 uma profecia de Jeremias 31:3, em que pela primeira vez ocorre a 
expressão.” [...] “Os judeus coletivamente rejeitaram o termo por tudo o que ele implica e, em termos de 
história literária, por certo nada autoriza a imaginar que os antigos escritores hebreus compuseram suas 
história, poemas, leis e listas genealógicas com a ideia de que estavam fornecendo o prelúdio a um outro 
conjunto de textos a ser escrito em outra língua, séculos mais tarde”. Harold Bloom descreveria esse fato 
como “o triunfo cristão sobre a Bíblia Hebraica”.  (KERMODE, 1997, p. 23-24) 



A tradição judaico-cristã vê a Bíblia e seus livros como obras escritas sob a 

inspiração direta de Deus, sendo portanto em sua totalidade literal ou simbolicamente 

verdadeiros. Sobre esse assunto, Simon Schama, autor de História dos Judeus diz: 

 

E a Bíblia judaica? A menos que suponhamos (como os judeus ultraortodoxos e os cristãos) que 
ela seja a palavra de Deus, ditada diretamente a Moisés e aos profetas, grande parte da estupenda 
narrativa poética das Escrituras não é senão aquilo que outro arqueólogo caracterizou como um 
“eco” da verdade histórica. E às vezes, como ocorreu com o relato do êxodo, inteiramente carente 
de documentação, escrito quase meio milênio depois de quando se acreditava ter acontecido, é 
provável que nem isso seja. Há um ponto na epopeia em que a trama da narrativa e a realidade 
da história judaica de fato convergem, mas a Bíblia judaica é a marca da mente judaica, a imagem 
de suas origens e ascendência imaginadas; é a epopeia do tratado-aliança de YHWH com Israel, 
o Deus único e informe movendo-se pela história, assim como o tesouro original de sua 
imaginação espiritual. (SCHAMA, p. 24, 2015) 
 

 

Nosso objetivo é observar o aspecto histórico da conquista e para isso, a 

arqueologia e a crítica linguística, literária e histórica do texto serão essenciais 

confirmando ou não o texto bíblico.  

          A Bíblia para os estudos acadêmicos é uma fonte histórica. É uma antologia de 

textos antigos variados, que abrange leis, costumes, história, genealogias, poesia, lições 

pedagógicas, profecia, economia, política, culinária, higiene,  tanto dos hebreus quanto 

dos povos que viviam perto deles. Sua narrativa é uma coletânea de histórias orais, 

transmitidas de geração em geração, acrescidas, editadas ao longo do tempo que, em 

determinado momento foram registradas em papiro ou pergaminho. O espaço entre o 

acontecimento histórico e o registro, pode ser de centenas de anos. Foram concílios 

judaicos ou cristãos que decidiram quais livros fariam parte dos cânones que hoje temos 

em mãos. Os originais, que criaram as diferentes Bíblias, são cópias de cópias de textos 

antiquíssimos que se perderam com o tempo. Atualmente, o manuscrito mais antigo que 

se tem do texto bíblico foi encontrado no século XX nas cavernas da região de Qmran e 

data de cerca do século II ou I a.C. O conjunto desses textos recebeu o nome de 

Manuscritos do Mar Morto.  

 

A CRÍTICA BÍBLICA 

 



 Quando estuda-se um texto bíblico é possível perceber que a tradição confere 

uma autoria a determinado livro, e a crítica linguística e histórica outra. Por exemplo: a 

tradição atribuiu a criação do Pentateuco a Moisés. A crítica fez um trabalho diferente. 

Pegou um texto bíblico original, o mais antigo possível, e foi dissecando parte a parte tal 

qual um biólogo faria com um animal. Observando o conteúdo interno do texto, o modo 

com que foi escrito, o estilo, o gênero textual e até como aquele livro ou capítulo da Bíblia 

tratou o nome do Deus de Israel, dividiu os textos, datando-os conforme suas 

especificidades. É desse tipo de análise que surgiram quatro linhas narrativas para o 

texto bíblico, datando de diferentes períodos. O historiador Simon Schama, no livro 

História dos Judeus, apresenta essas linhas de uma forma objetiva: 

 
No fim do século XIX, biblicistas alemães identificaram quatro linhas narrativas 
separadas. Entre eles destacou-se Julius Wellhausen, que lançou a “hipótese 
documentária” (ou documental), segundo a qual os cinco primeiros livros da Bíblia tiveram 
origem em culturas separadas, cada uma das quais deu um nome diferente à divindade 
suprema. Cada uma delas oferece versões próprias dos mesmos eventos — até da 
Criação —, que são contadas mais de duas vezes, e diferentes destaques tonais que 
atestam suas respectivas preocupações. O texto iavista ou texto “J” chama o Deus 
israelita de YHWH e, como formas desse nome ocorrem no sul de Canaã e em regiões 
desérticas, considera-se que a narrativa foi iniciada por escribas do sul. O texto eloísta 
ou texto “E”, que chama Deus de El, o mesmo nome da divindade suprema fenício-
cananeia, caracteriza-se como obra de uma cultura mais setentrional. No século VIII a.C., 
provavelmente no reinado do reformador Ezequias, esses textos foram reunidos. É 
possível que os escribas responsáveis pelo texto “E”, ou seus descendentes (quer no 
sentido profissional, quer no familiar), tenham descido para Jerusalém depois da 
destruição do reino de Israel pelos assírios, em 721 a.C., e ali reunido as narrativas no 
texto judaíta “J”. Em algum momento no século VII a.C., talvez em reação ao flagrante 
politeísmo de Manassés, montou-se um texto sacerdotal ou texto “P” [do alemão Priester, 
sacerdote], com suas obsessões corretivas e compulsivas em relação a minúcias de 
observância, à estrutura do Templo e à hierarquia sagrada de tribos e pessoas. O mesmo 
clangor do Deuteronômio reverbera no fim desse século, quando Josias fazia reviver as 
reformas de seu bisavô Ezequias e, junto com elas, uma incisiva reelaboração e 
expansão das histórias de Josué, Samuel, Juízes e Reis: a versão deuteronomista ou 
versão “D”. (SCHAMA, 2013, p. 69-70) 

 

 

O LIVRO DE JOSUÉ 

 

Um resumo do conteúdo do livro é citado em um artigo de Fábio Pi Almeida: “O 

livro de Josué conta uma história de uma fulminante campanha militar, durante a qual os 



poderosos reis de Canaã foram derrotados nos campos de batalha e as tribos de Israel 

herdaram suas terras”. (ALMEIDA, 2010, p.1 apud FINKELSTEIN e SILBERMANN, 

2003, p. 103).” 

Almeida divide o livro de Josué em 3 partes: “A conquista”, “A defesa da terra” e 

“Discurso de despedida”. O conteúdo de cada capítulo é descrito abaixo.  

 

A.     Conquista da terra: Josué 1-12 

Capítulo 1: Preparativos 

Capítulo 2: Reconhecimento de Jericó 

Capítulos 3-4: Travessias do Jordão 

Capítulo 5: Israel em Gálgala 

Capítulo 6: Conquista de Jericó 

Capítulo 7: Furto de Acan 

Capítulo 8: Tomada de Ai, construção do altar sobre o monte Ebal 

Capítulo 9: Estratagema dos gabonitas 

Capítulo 10: Batalha nas proximidades de Gabaon; conquistas das cidades do sul 

Capítulo 11: Batalha junto a Meron; conquista do norte 

Capítulo 12: Lista dos vencidos. 

B.     Defesa da terra - Josué 13-22 

Capítulo 13: Ordem; divisão da Transjordânia 

Capítulos 14-19: Divisão da Cisjordânia 

Capítulo 20: Cidades de asilo 

Capítulo 21: Cidades dos sacerdotes e levitas 

Capítulo 22: Construção de um altar na Transjordânia 

C.      Discurso de despedida – Josué 23-24 

Capítulos 23-2 4: Dois discursos de despedida de Josué. (ALMEIDA, 2010, p. 3-4 adaptado).  

 

  

 Quanto à autoria, estudos linguísticos e literários apontaram a obra como 

anônima. É certamente posterior aos dias de Josué, pois registra a morte dele. “O nome 

do livro foi tomado de seu personagem principal. Contra a tradição talmúdica de que o 

livro foi composto pelo próprio Josué, estão o seu caráter anônimo e as mesmas 

observações que se fazem contra origem mosaica do Pentateuco”. (ALMEIDA, 2010, p. 

2. apud SELLIN e FOHRER, 1977, p. 289).  



Quanto a temática, o item A, da divisão proposta por Almeida “Conquista da terra”, 

é descrito por alguns pesquisadores como literatura. Seriam lendas e sagas de 

conquista; narrativas grandiosas que buscam trazer um senso de povo, de história 

gloriosa. A presença divina é crucial garantindo a vitória, guiando o líder.  Já o item B, 

“Defesa da terra”, tem uma grande importância. Seria uma espécie de atestado, para o 

povo hebreu e os demais vizinhos interessados que a terra foi conquistada e dividida 

entre as tribos, e que cada pedaço tem um dono.  

O Guia Literário da Bíblia apresenta uma análise do conteúdo interno do livro, 

apontando algumas incongruências. Primeiro quanto a destruição dos cananeus, em 

seguida, quanto a distribuição da terra: 

 

Josué apresenta o relato de uma conquista devastadora e bem-sucedida com a eliminação da 
população nativa”. [...] Certamente o narrador de Josué parece asseverar explicitamente a total 
realização por YHWH de sua promessa no que diz respeito a terra.  
 
[...] Contudo, já perto do fim do capítulo 9, ficamos cientes de que os gibeonitas permanecem, 
protegidos por uma aliança israelita; em 11:22 ficamos sabendo que nenhum dos enaquinos foi 
deixado na terra do povo de Israel - exceto Gaza, Gate e Asdode! De modo semelhante, os 
geruseus e os maacateus ‘estão ainda hoje no meio de Israel’ (13:13), da mesma forma que os 
jebuzeus habitam ainda hoje em Jerusalém, ao lado dos filhos de Judá (15:63), enquanto os 
cananeus de Gazer, que não foram expulsos, “permaneceram no meio de Efraim até o dia de hoje, 
sujeito a trabalho forçados” (16:10); ver também (17:11-12). Neste ponto, devemos lembrar que, 
de acordo com a implementação da promessa  (como em Deuteronômio 7:1-2, 20:16-18), a posse 
da terra significa não apenas seu confisco mas também a remoção total de seus habitantes.  
 
Josué tomou toda a terra, exatamente como YHWH havia dito a Moisés, (lemos em 11:23). 
Contudo, em 13:1, quando o livro passa para a segunda fase (caps. 13-21), YHWH diz a Josué 
que “ainda resta muita terra para conquistar” [TA]; e  observarmos as ambiguidades temporais 
produzidas pelos relatos da distribuição e enumeração esporádica das nações remanescentes, 
ficaremos menos surpresos ao descobrir, no capítulo 18, que sete tribos ainda esperam mesmo 
pelo processo de distribuição, sem falar da tomada de posse de sua herança. “Até quando” diz 
Josué às tribos relutantes, “negligenciareis” tomar posse da terra, que vos deu YHWH, Deus de 
vossos pais?” (18:3 [TA]) (GUNN, 1997, p. 121-122). 

  

O Dicionário da Bíblia, no verbete Canaã, faz a seguinte constatação para o tema 

da conquista: “A subjugação de Canaã toma apenas cinco anos e a maior parte da 

população nativa é destruída. Juízes 1, no entanto, dá a impressão de que a conquista 

foi uma questão de ações tribais individuais que ocorreram durante um período 

prolongado e muitas vezes sem resultados conclusivos” (McCARTER, 2002, p. 41).  

A crítica literária, linguística e historiográfica, não é unânime ao afirmar qual das 

linhas narrativas do Antigo Testamento está presente em Josué. Alguns pesquisadores 



como  Julius Wellhausen  acreditam, por exemplo, que Josué seria uma continuação do 

livro de Deuteronômio, pertencendo, portanto, a uma linha deuteronomista20, que 

abrangeria, de Deuteronômio aos livros de I e II Reis. Já outros pesquisadores, dissecam 

o livro parte à parte e encontram diferentes tradições, tanto a deuteronomista21, quanto 

a sacerdotal o que explicaria algumas contradições internas do texto, pois seriam de 

épocas e autores diferentes.  

 

Independente dessas correntes críticas, para essa pesquisa o fundamental é 

perceber que o livro foi escrito em época posterior, muitos séculos após os eventos que 

relata, e que muito do seu conteúdo, principalmente a conquista de Jericó, pode ter uma 

característica mítica sendo construída, em um momento de união “nacional”, em que era 

necessário escrever uma história gloriosa do passado, e preservar a crença no Deus de 

Israel.  

 

CRONOLOGIA 

O tema da cronologia nos textos bíblicos é sempre complexo, principalmente, no 

que se refere aos eventos do Antigo Testamento em que a maior parte das datas não 

pode ser checada com evidências externas, de povos com os quais os hebreus tiveram 

contato. Eventos anteriores ao período dos juízes, portanto não tem uma datação 

histórica precisa. Já fatos que ocorreram no século IX a.C, encontram respaldo em 

cronologias assírias e persas. A conquista da “Terra Prometida”, como ocorreu antes 

desses períodos, está em um campo nebuloso.  

 
20 A chamada escola deuteronomista, é composta de escribas e sacerdotes que acredita-se serem os 
autores do livro de Deuteronômio e outros livros bíblicos. Se inicia com a reforma do rei Josias a partir de 
620 a.C, continuando na época do exílio da Babilônia, em 587-538 a.C. e num período posterior.  
21 [...] historiadores “deuteronomistas”, a geração de sacerdotes e escribas dos século VI e V a.C., 
dedicados agressivamente a YHWH não só como uma divindade suprema, mas também à Sua identidade 
exclusiva como o único Deus. O Deuteronômio havia sido acrescentado aos quatro primeiros livros da 
Torá como a alocução de despedida do próprio Moisés às portas da morte, reiterando e editando os 
pormenores da Lei revelada no Sinai (inclusive os Dez Mandamentos), dando conselhos de política externa 
às tribos (“não vos intrometais com Edom, não molesteis a Moab”), formalizando bênçãos e maldições — 
uma tradição comum no Oriente Próximo (“Maldito seja aquele que se deita com sua sogra”) — e 
solenizando uma aliança renovada, mas também com o mandamento expresso de recordar e repetir (em 
voz alta) a narrativa do êxodo. (SCHAMA, 2013, 61-62) 
 



QUADRO CRONOLÓGICO DA VIDA COTIDIANA DOS HEBREUS 
 

 EGITO TERRA DE ISRAEL MESOPOTÂMIA 
 

Bronze Antigo 3100-
2100 a.C. 
Início da escrita 
3000 a.C. 

Antigo Império: 
Mênfis. Grandes 
pirâmides 

Os cananeus Sumerianos e acadianos 

Bronze Médio 2100 – 
1550 a.C. 

Médio Império: 
Tebas 2030-1720 a.C. 
Controle da costa 
sírio-palestina. 
Invasão e dominação 
dos hicsos 1700-
1550 a.C. 

Vocação de Abraão. 
Chegada a Canaã 
(cerca de 1750 a.C.?). 
Descida de Jacó ao 
Egito (cerca de 1600 
a.C?) 

Sumerianos, depois 
amorreus. Poemas 
acadianos sobre criação 
e dilúvio.  
Hamurabi cerca de 1750 
a.C. 

Bronze Recente 1550 
– 1200 a.C. 

XVIII e XIX dinastias 
1580-1200 a.C. 
Tutmósis III: 1468-
1436 a.C. 
(campanhas na 
Palestina e na Síria). 
Amenophis IV ou 
Akhenatom: 1375-
1350 a.C.  
Seti I: 1314-1292 a.C. 
Ramsés II: 1291-
1225 a.C. 
Construção de Pi-
Ramsés. 
Luta depois aliança 
com os hititas.  
Merneptá: 1225-
1215 a.C. 

Em Canaã os 
horreus.  
Tábuas de Ugarit 
(1400-1300 a.C.) 
Saída do Egito para o 
deserto. 
Cerca 1230 a.C.: a 
entrada em Canaã. 

Na Ásia 
Menor e 
norte da 
Síria: 
hititas. 
Apogeu 
hitita 
1350 a.C. 

A partir do 
século XV, 
crescimento 
da potência 
Assíria 

 Cartas de Tel-el-
Amarna. (Hapirú, 
Abdihepa, rei de 
Jerusalém).  
Estelas de Seti e 
Ramsés II em Betsã.  
Estela mencionando 
uma vitória sobre o 
povo de Israel.  

 

Idade de Ferro 
1220 – 900 a.C.  

XX dinastia: 1184 – 
1070 a.C.  
Ramsés II cerca de 
1175 a.C. – vitória 
sobre os “povos do 
mar” rechaçados 
para a costa da 
Palestina 

Cerca de 1200. Início 
da conquista de 
Josué. Conquista de 
Assor: vários “reis”. 

 



A cronologia acima, adaptada,  traz um estudo comparado dos principais eventos 

entre Egito, Mesopotâmia e Israel, e foi baseada na obra “Os homens da Bíblia” de André 

Chouraqui.   

  

O LÍDER JOSUÉ 

 

O nome Josué (Yĕhôshúa) significa "Yahweh é salvação". Ele era integrante da 

Tribo22 de Efraim23. Foi assistente, discípulo e sucessor de Moisés24.  Era filho de Nun.  

No livro de Números aparece nos capítulos 13 e 14. Segundo a tradição hebraica, Moisés 

estava se preparando para entrar na terra prometida e enviou um grupo avançado de 

exploradores - espécie  de espiões - para observar a região de Canaã e relatar, 

principalmente as dificuldades militares para a posterior invasão.  

Nele havia 12 homens sendo um representante de cada tribo. Após uma jornada 

de 40 dias através das terras montanhosas de Canaã, indo até a Síria e retornando, os 

observadores voltaram a salvo e descreveram o que encontraram. Narraram que Canaã 

era uma terra povoada, repleta de cidades fortificadas. Dos 12 espias, apenas Caleb, da 

tribo de Judá,  apoiado por Josué, exortou os israelitas a invadirem aquela terra. 

Relataram ao povo que a terra era fértil, de boa qualidade,  que manava leite e mel.  A 

maioria do povo acreditou ser impossível conquistar Canaã e se revoltou contra Moisés. 

 
22 Os hebreus consideram seus patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. O conceito de tribo está relacionado 

aos filhos do patriarca Jacó (também conhecido como Israel). As tribos de Israel seriam o conjunto dos 
descendentes de cada um dos filhos de Jacó e recebem o nome deles. Com Lia, Jacó teve seis filhos: 
Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulom. Com Zilpa, serva de Lia, foram gerados Gade e Aser. Os 
filhos com Raquel (a esposa predileta) foram José e Benjamin e de Bila, serva de Raquel, nasceram Dã e 
Naftali.  Na época monárquica, após a morte do rei Salomão, o reino que congregava as doze tribos  divide-
se. Dez tribos formaram o reino do norte, chamado "Israel", que seguiram Jeroboão; e duas tribos, Judá e 
Benjamim, formaram o reino do Sul, chamado Judá, que seguiram Roboão. O reino do norte durou pouco 
mais de 200 anos e foi conquistado pela Assíria em 772 a.C. O reino do Sul foi um pouco mais além de 
300 anos e foi conquistado pela Babilônia no período entre 605 e 587 a.C. 
23 Ao observar os filhos de Jacó, não encontramos Efraim, tribo de Josué. Acredita-se que Efraim e 
Manassés foram filhos de José, adotados pelo vô Jacó, portanto, estão relacionados a tribo de José.  
24 A história de Moisés encontra-se no livro de Êxodo. Levítico, trata das leis, que YHWH deu ao povo 

hebreu. Números traz, histórias, mas também a contagem desse povo. Deuteronômio, cujo significado é 
segunda lei, apresenta um compilado das normas que Moisés editou no tempo do deserto, bem como a 
história de sua morte. Apesar desses livros terem sido atribuídos a Moisés, pesquisas linguísticas e 
históricas apontam que os textos são de diferentes períodos como pode ser visto no capítulo que trata da 
Crítica Bíblica.  



Deus, como castigo pela falta de confiança em seu poder, decretou que o povo deveria 

vagar por 40 anos pelo deserto25.  Somente Josué e Caleb, por serem fiéis e  corajosos, 

entrariam na Terra Prometida. Também os filhos daquela geração. 

Por uma geração inteira os israelitas viveram como nômades do deserto tendo 

seu centro tribal ao redor do Oásis de Cades-Barneia. Sentindo sua missão cumprida e 

a morte se aproximando, Moisés passou o comando dos israelitas a Josué e a missão 

de conduzir os Israelitas à Terra Prometida. Após a conquista, supervisionou a divisão 

da terra entre as tribos israelitas.  

 

De diferentes maneiras, estabelece-se um paralelo entre as vidas de Josué e Moisés: assim como 
Moisés conduziu o povo através do mar, Josué o conduziu através do Rio Jordão, e ambos os 
homens lideraram o povo no estabelecimento e na renovação da aliança com seu Deus. Ademais, 
como Moisés, Josué envia espiões até a terra, intercede junto a Javé pelos israelitas que o haviam 
ofendido, e pronuncia um longo discurso pouco antes de sua morte. (COOGAN; TUCKER, 2002, 
p. 168) 
 

O Dicionário da Bíblia, editado primeiramente por Oxford e traduzido para a língua 

portuguesa pela editora Zahar,  apresenta uma crítica tanto sobre a conquista de Canaã, 

quanto sobre seu líder, Josué:  

 

É difícil determinar em que medida a figura de Josué é histórica. A maior parte das narrativa 
individuais em Josué 1-12 fala de eventos ocorridos em uma única região, aquela da tribo de 
Benjamim e a área próxima de Guilgal, um antigo santuário. O que a primeira vista é um relato da 
conquista de uma terra inteira, afinal (é) à ocupação de uma pequena região, com foco nas cidades 
de Jericó, Ai e Gabaon. Parece muito provável, portanto, que a tradição da tribo de Benjamin e do 
santuário de Guilgal formassem uma antiga compilação que se tornou o núcleo de outras histórias. 
O próprio Josué pode ser visto como um herói local e era de Efraim, como Josué 24:30 sugere. 
Como a época em que viveu, ele foi magnificado e idealizado pelos historiadores do Deuteronômio 
na apresentação que fazem da  história de Israel na terra. (COOGAN; TUCKER, 2002, p. 169) 
 

Flávio Josefo, historiador judeu do século I, baseado provavelmente em rolos 

antigos do livro de Josué, descreve os últimos momentos da vida do líder hebreu e traz 

um retrato de como ele era visto naquele período. 

 
25 40 anos simboliza uma geração. É nesse tempo que os hebreus vão se organizar como povo bem como 
se unir, se purgando dos costumes egípcios, aprendendo e adotando as leis dadas por YHWH e se 
preparando para assumir uma nova vida, em uma nova terra.  



Depois de transcorridos vinte anos, esse excelente chefe dos israelitas, achando-se velho e 
cansado, reuniu o Senado, os príncipes das tribos, os magistrados, os principais da cidade e os 
mais importantes dentre o povo. Falou-lhes da série contínua de benefícios que Deus lhes 
concedera, fazendo-os passar da miséria a tão grande prosperidade e glória. Exortou-os a 
observar rigorosamente os mandamentos, a fim de conservá-lo sempre favorável. Declarou que 
se via obrigado a adverti-los, antes de morrer, sobre os deveres que tinham de cumprir e rogou-
lhes que deles jamais se esquecessem. Ao encerrar as suas palavras, entregou o espírito, na 
idade de cento e dez anos, dos quais passara quarenta sob o governo de Moisés e, depois da 
morte deste, vinte e cinco anos orientando o povo. Era um homem tão prudente, eloquente, 
sensato em seus conselhos, corajoso na ação e capaz das mais importantes ações na paz e na 
guerra, que nenhum outro de sua época foi ao mesmo tempo tão excelente general e tão hábil 
governante de um povo tão numeroso. Enterraram-no em Timnate-Sera, cidade da tribo de Efraim. 
Eleazar, sumo sacerdote, morreu também nessa mesma época, e Finéias, seu filho, sucedeu-o. 
Ainda hoje se vê o seu túmulo, na cidade de Gibeá. (JOSEFO, 2003, p. 355) 

 

CANAÃ 

Geograficamente Canaã é o nome antigo para a região que atualmente é ocupada 

pelo Líbano e Israel. O Dicionário Bíblico traz as seguintes informações para o verbete 

Canaã: 

Era usada em Nuzi, na Alta Mesopotâmia para designar tinta vermelha ou roxa, produto pelo qual 
os cananeus do litoral eram famosos. Embora se tenha sugerido que o nome geográfico Canaã 
foi derivado do nome da tinta, é mais provável que as tintas de Nuzi tenham ganhado esse nome 
por causa de seus fabricantes cananeus.  

Canaã já estava em uso como designação geográfica no terceiro milênio a.C. Na última metade 
do segundo milênio, referia-se a uma província do Império Egípcio na Ásia ocidental. [...] Os 
israelitas parecem ter adotado esse uso mais antigo do nome quando assumiram o controle da 
terra. As fronteiras de Canaã descritas em números 34:1-12 correspondem estreitamente aquelas 
da província egípcia; [...] 

Os escritos bíblicos usam por vezes “cananeus” como uma designação geral para todos os 
habitantes nativos da antiga Palestina, sem distinção étnica ou política. Em outros textos esses 
mesmos povos são chamados coletivamente de “Amorreus”. Esse uso geral de “cananeus” foi de 
extrema importância como termo que marcava fronteiras étnicas, distinguindo os israelitas dos 
povos nativos com que o casamento deveria ser evitado. A posição étnica em que os israelitas 
situavam os cananeus é expressada genealogicamente em Gênesis 10:6 15-18, onde é dito que 
Canaã foi um filho do segundo filho de Noé, Cam, um irmão de Cush (Etiópia), Egito e Put (Líbia?) 
e pai dos sidônios (fenícios), hititas, jebuzeus, amorreus, e demais habitantes pré-israelitas de 
Canaã.  

Em outra passagem da Bíblia, a Terra Prometida é concebida como tendo sido etnicamente 
diversa e os cananeus são apresentados como um dos vários povos que lá viveram antes da 
chegada de Israel. (McCARTER, 2002, p. 40-41) 

Deuteronômio 7:1, é um dos trechos bíblicos que apresenta os cananeus como 

povo que já habitava a terra prometida antes da chegada dos hebreus: Quando Iahweh 



teu Deus te houver introduzido na terra em que estás entrando para possuí-la, e 

expulsado nações mais numerosas do que tu - os heteus, os gergeseus, os amorreus, 

os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus - sete nações mais numerosas e 

poderosas do que tu26 [...] 

André Chouraqui na obra A Bíblia: palavras, dedicada ao livro de  Deuteronômio, 

apresenta informações sobre esse povo. Cananeu seria um nome familiar nos textos 

bíblicos mas aparece também em documentos egípcios como os de Tell el-Amarna. 

Neles é apresentada como um “estado” vassalo, repartido em cidades reais 

independentes e rivais, algumas delas indóceis ao Faraó. As cidades cananeias eram 

dominadas por uma casta guerreira e tinham grande parte de sua população composta 

por povos de etnia ocidental semítica. Essa civilização complexa se estendeu largamente 

pela costa da Síria. Seu povo habitava várias divisões territoriais: da planície costeira ao 

norte do país e também à depressão do Jordão. O tratado de 1273 a.C., entre Ramsés 

II e o rei dos hititas, traçou uma fronteira que delimitou o território de Canaã. A tradição 

bíblica situou-o na planície. As cidades reais cananeias eram ao mesmo tempo 

comerciais e agrícolas. Sua maior cidade foi Hasor, na Galileia. Ela era ao mesmo tempo 

uma fortaleza e uma metrópole regional. Uma particularidade dos cananeus é que seu 

nome, tornou-se com o tempo um nome que designava os comerciantes. A partir do 

século II, o país dos cananeus ficou conhecido como Palestina - por referência aos 

filisteus - invasores da região.  (CHOURAQUI, 104-107) 

Canaã tem diversos sinônimos no texto bíblico: Terra do Senhor, Terra de Canaã, 

Terra de Israel, Terra de Judá, Terra dos Hebreus, Terra da promissão, Terra de 

Emanuel, Terra aprazível, Terra boa e Terra gloriosa. 

A terra dos cananeus, Canaã, era a terra prometida para Abraão e os patriarcas 

como herança. Abraão após partir de Ur, residiu nesta terra e os hebreus viveram nela 

até um período anterior à história de José. A fome então retirou-os de lá levando-os ao 

Egito. O povo hebreu fugiu do Egito no episódio conhecido como "êxodo" e vagou 

 
26 A maior parte das citações bíblicas contidas nesse material foram extraídas da Bíblia de Jerusalém. 
Qualquer citação distinta será anotada no texto.  



novamente para a terra que Deus prometeu, Canaã, primeiro sob a liderança de Moisés 

e depois a de Josué, seu sucessor, que guiou os israelitas através do rio Jordão para 

conquistar e ocupar finalmente esta terra dividindo-a entre as tribos. 

 

A RELIGIÃO CANANEIA27 

Enquanto a arqueologia traz vestígios de uma Canaã organizada, hábil no 

comércio, que dominava técnicas de construção, que no século XIII já dominava o 

bronze, bem como a tecnologia dos carros de guerra, o texto bíblico vai focar na idolatria 

da região. Esse seria um dos motivos inclusive que deu ao povo hebreu a permissão 

divina de aniquilar os habitante de Canaã. Adolphe Lods (1897-1948), pastor luterano, 

orientalista e professor de literatura hebraica na Sorbonne, na obra La Religion de Israel 

vai descrever a religião dos cananeus. São dessa obra as informações abaixo.  

Os cananeus adoravam um grande número de divindades locais. O título mais 

comum dado a elas era o de baal, "senhor" em hebraico, tratando-se de um deus; ou 

baalat, "senhora", tratando-se de uma deusa. Em muitos casos, a divindade assim 

designada era o espírito de um manancial, de uma árvore sagrada, de uma montanha. 

Por exemplo: Baalat Beer, seria a "senhora do poço"; Baal Tamar, o "senhor da 

palmeira"; Baal Lebanon, "o senhor do Líbano". O deus Bethel era primitivamente o deus 

que residia na pedra santa. O caráter local da divindade é também evidente quando 

encontramos o nome de um deus ligado ao da cidade que protegia, como é o caso de 

Baal Guebal e Baalat Guebal - o "senhor" e a "senhora" de Guebal - Baal Meón, Baal 

Peor, Baal Hesor, etc. Existiam também deuses nacionais como Milkon, o deus nacional 

dos amonitas.   

 
27 O texto aqui presente faz parte de um capítulo da tese de GRAHL, 2002, 80-82 adaptado.  



 

Imagem 12. A peça, atualmente exposta no museu do Louvre, apresenta Baal com um braço 

levantado mostrando que ele estaria segurando um trovão que deve ter se perdido com o tempo. 

Baal significa senhor. Era o deus que trazia a tempestade e que dava a vida após a chuva.  

 



Os cananeus adoravam grandes divindades cujo poder, segundo acreditavam, 

estendia-se sobre todo o universo. Essas tinham entre si relações de parentesco, de 

subordinação, de amizade e hostilidade. Os cananeus possuíam no século XIV a.C. um 

panteão hierarquizado e uma rica mitologia que referia não só às aventuras de certas 

divindades isoladas, mas das muitas relações entre elas. A partir dos hinos e poemas 

encontrados em Ras Schamra podemos levantar algumas relações existentes entre os 

deuses cananeus: Baal e Mot eram rivais. Baal representava as águas fertilizantes, da 

chuva, das fontes assim como a vegetação que brotava nos bosques e pradarias durante 

a estação chuvosa. Mot, o espírito do trigo, personificava o calor tórrido do verão, o calor 

que fazia madurar as colheitas. Cada um dos deuses triunfava ao chegar sua estação e 

morria no seu final, depois de receber golpes de seu adversário. Ainda há de se 

considerar que entre os povos agrícolas, a colheita era interpretada como o assassinato 

do deus que animava os cereais; assassinato necessário para que os humanos 

pudessem comer o grão sem perigo. Era essencial que o espírito que havia sido 

assassinado, reencarnasse na colheita do ano seguinte. Para que isso realmente 

ocorresse, uma parte da carne do deus - os grãos - eram derramados nos campos, como 

sementes, e assim, o ciclo do deus se completava e renascia a cada ano.   

 

AS LEIS DE GUERRA28 E ASPECTOS MILITARES 

Como os 12 primeiros livros do capítulo de Josué tratam de batalhas para a 

conquista de Canaã, e como alguns pesquisadores, na crítica literária, colocam o livro 

de Josué como sequência do livro de Deuteronômio, é importante observar como esse 

livro aborda a temática da guerra, o que nos remete ao  capítulo XX, que trata da Leis de 

Guerra. Só por esse tema estar separado na “segunda lei” dos hebreus, nota-se sua 

importância.  

  

 
28 Sobre a temática, Priscila Pugsley Grahl apresentou uma dissertação de mestrado ao departamento 

de História da UFPR com o título de “Cutura e Poder na Palestina Arcaica: as leis de guerra dos 
hebreus”, disponível em: <https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/24643/D%20-
%20GRAHL;jsessionid=00188D4979122AFD48563AB2BD648C76?sequence=1>. Acesso em 18 jul. 
2020. 



 A guerra e os soldados - 1 Quando saíres para guerrear contra os teus inimigos, 

se vires cavalos e carros e um povo mais numeroso do que tu, não fiques com medo, 

pois contigo está Iahweh teu Deus, que te fez subir da terra do Egito.       

2 Quando estiverdes para começar o combate, o sacerdote se aproximará para falar 

ao povo,  

3 e lhe dirá:  "Ouve, ó Israel! Estais hoje prestes a guerrear contra os vossos inimigos. 

Não vos acovardeis, nem fiqueis com medo, nem tremais ou vos aterrorizeis diante 

deles, 

4 porque Iahweh vosso Deus marcha convosco, lutando em vosso favor contra os 

vossos inimigos para salvar-vos!" 

5 Os escribas também falarão ao povo dizendo: "Quem construiu uma casa nova e 

ainda não a consagrou? Que se retire e volte para  casa, para que não morra na 

batalha e outro a consagre. 

6 Quem plantou uma vinha e ainda não colheu seus primeiros frutos? Que se retire 

e volte para a casa, para que não morra na batalha e o outro a tome. 

7 Quem desposou uma mulher e ainda não a tomou? Que se retire e volte para casa 

, para que não morra na batalha e outro a tome." 

8 E os escribas continuarão a falar ao povo: "Quem está com medo e se sente 

covarde? Que se retire e volte para casa, para que sua covardia não contagie seus 

irmãos!" 

9 Quando acabarem de falar ao povo, os escribas designarão os chefes das tropas 

para o comando do povo. 

A conquista das cidades - 10 "Quando estiveres para combater uma cidade, primeiro 

propõe-lhe a paz.  

11 Se ela  aceitar a paz e abrir-te as portas , todo o povo que nela se encontra ficará 

sujeito ao trabalho forçado e te servirá.  

12 Todavia se ela não aceitar a paz e declarar guerra contra ti, tu a sitiarás.  

13 Iahweh teu Deus  a entregará em tua mão, e passarás todos os seus homens ao 

fio da espada.  

14 Quanto às mulheres, crianças, animais e tudo o que houver na cidade, todos os 

seus despojos, tu os tomarás como presa. E comerás o despojo dos inimigos que 

Iahweh teu Deus te entregou. 

15 Farás o mesmo com todas as cidades que estiverem muito distantes de ti,  as 

cidades que não pertencem a estas nações.  



16 Todavia, quanto as cidades destas nações que Iahweh teu Deus te dará como 

herança,  não deixarás sobreviver nenhum ser  vivo.  

17 Sim, sacrificarás como anátema os heteus, os amorreus, os cananeus, os 

ferezeus, os heveus, os jebuseus, conforme Iahweh teu Deus te ordenou,  

18 para que não vos ensinem a praticar todas as abominações que elas praticavam 

para seus deuses: estareis pecando contra Iahweh vosso Deus. 

19 Quando tiveres que sitiar uma cidade durante muito tempo antes de atacá-la e 

tomá-la, não deves abater suas árvores a golpe de machado; alimentar-te-ás delas, 

sem cortá-las: uma árvore do campo é por acaso  um homem, para que a trates 

como um sitiado?  

20 Contudo, se sabes que tal árvore não é frutífera podes então cortá-la e talhá-la 

para fazer instrumentos de assédio contra a cidade que está guerreando contigo, 

até que a tenhas conquistado29. 

 

Apesar de serem um povo camponês, dedicado ao pastoreio, a guerra aparece 

na história hebraica desde o livro de Êxodo e acompanha a história desse povo e de 

seus descendentes. Está ligada à lei; ao sagrado e ao profano. Tem como um dos 

objetivos combater a idolatria. Está em canções, poemas e nas histórias de grandes 

heróis. É por ela que Deus se vinga e cumpre sua promessa. No período tratado nesse 

trabalho, os hebreus ainda não possuem um exército regular. Mais tarde que ele se 

formará.  

 No contexto bíblico a guerra era vista como uma atividade sagrada, justa e 

recomendável (se ordenada por Deus). Deveria ser executada, em alguns casos 

específicos, após uma tentativa diplomática de obter a paz. Além do interesse pela terra, 

que havia sido prometida por YHWH, no caso de Jericó e do território cananeu existe o 

temor da influência cultural desse povo, considerado idólatra, sobre as crenças religiosas 

hebraicas.    

Não se pode comparar o aparato bélico de Israel com o dos grandes impérios, ou 

mesmo perante os guerreiros cananeus. Esses possuíam guarnições, defesas e até 

mercenários no exército; e uma importante arma: os carros de combate. Eles eram 

adequados ao combate em terreno plano, porém inúteis em uma geografia montanhosa. 

 
29 BÍBLIA. Português. A Bíblia de Jerusalém. 7. ed. rev. São Paulo: Paulus, 1995.  p. 302. 



Era uma arma antiga, utilizada muito antes da chegada israelita em Canaã. O livro de 

Josué 11:6 diz: “Iahweh disse então a Josué: ‘Não temas diante deles, pois amanhã, a 

esta mesma hora, eu os entregarei todos, traspassados, a Israel; cortarás os jarretes de 

seus cavalos e queimarás os seus carros.” O que revela que a arma era popular entre 

os habitantes da região. O historiador militar John Keegan explica o funcionamento 

desses carros em combate que eram utilizados por mais de um povo na Antiguidade: 

 

Cercando os soldados a pé sem armadura a uma distância de cem ou duzentos metros, uma 

tripulação de biga - um para dirigir, outro para atirar - poderia flechar seis homens por minuto. Um 

trabalho de dez minutos de dez carros de guerra poderia causar quinhentas ou mais baixas aos 

pequenos exércitos da época (...). Diante de um ataque desses, só havia duas saídas: fugir ou 

render-se. Em ambos os casos, o resultado para os atacantes seria um grande butim de 

prisioneiros, provavelmente destinados a se tornarem em seguida escravos. (KEEGAN, 1995, p. 

182) 

 

Os hebreus, não tinham armas poderosas, nem exército forte, porém, eram 

especializados em ataques surpresa em terrenos acidentados. A preparação para a 

campanha era tanto militar quanto religiosa.  Era hábito enviar, à frente do exército, um 

grupo de espiões, os quais tinham por missão informar aos generais dados como 

posição, armamentos e condição das cidades que seriam atacadas.  Usavam a técnica 

de guerra pelo cerco de cidades em que o objetivo era sitiar um local, isolá-lo do contato 

externo e da fonte de provisão de alimentos para obrigá-lo a se render pela fome, ou 

doença.   

O texto bíblico descreve um tratamento cruel para as cidades conquistadas em 

que, dependendo do caso, os soldados e habitantes, incluindo homens, mulheres e 

crianças poderiam ser passados a fio da espada. 

Tendo em vista que, segundo a tradição hebraica, os soldados que iriam invadir 

a região de Canaã estavam vagando pelo deserto, é possível que, em sua maioria, 

vestissem roupas simples. Os escudos eram feitos de madeira, cobertos de couro. No 

corpo, os mais abastados poderiam utilizar uma armadura de couro, mas que possuía 

uma proteção fraca. Quanto aos armamentos destacam-se fundas e arcos de longa 

distância e lanças que podiam ser fabricados pelos próprios soldados. Após um combate, 

se permitido fosse, os soldados poderiam melhorar seus armamentos e armadura com 



os despojos dos inimigos mortos em combate. Também era costume moldar ferramentas 

de trabalho no campo transformando-as em armas.  (SEEVERS, 20, p. 26-34) 

Um aspecto intrigante, é que o texto de Deuteronômio, além de tratar sobre a 

prática da guerra, também trata de um tema interessante: das prisioneiras de guerra.  

 

As prisioneiras de guerra — 10 Quando saíres para guerrear contra os teus inimigos, e Iahweh teu 
Deus os entregar em tua mão, e tiveres feito prisioneiros, 
11 caso vejas entre eles uma mulher formosa e te enamores dela, tu a poderás tomar como mulher  
12 e trazê-la para tua casa. Ela então raspará a cabeça, cortará as unhas,  
13 despirá a veste de prisioneira e permanecerá em tua casa. Durante um mês ela chorará seu 
pai e sua mãe. Depois disso irás a ela, desposá-la-ás, e ela será tua mulher.  
14 Mais tarde, caso não gostes mais dela, tu a deixarás ir em liberdade, mas de modo algum a 
venderás por dinheiro: não tirarás lucro à sua custa, após ter abusado dela. (Deuteronômio 21: 
10-14) 

 
 

 Tal qual os demais povos da Antiguidade, os hebreus lucravam com a guerra, 

quando YHWH permitia que pudessem saquear a cidade, e, ao invés de matar os 

habitantes, levá-los como prisioneiros. Aqui, há um tratamento diferenciado, em termos 

da Antiguidade, para as mulheres feitas prisioneiras.  

 

A CONQUISTA DE JERICÓ 

Em diversos versículos do Pentateuco é possível verificar o convite de YHWH 

para conquistar a terra prometida. Essa é uma dessas passagens:  

 

Iahweh nosso Deus falou-nos no Horeb:  "Já permanecestes  bastante nessa montanha. Voltaí-
vos e parti! Ide à montanha dos amorreus, e a todos os que habitam no Arabá, na montanha na 
planície, no Negueb, no  litoral; à terra dos cananeus e ao Líbano, até ao grande rio, o Eufrates. 
Eis a terra que eu vos dei! Entrai para possuir a terra que Iahweh, sob juramento, prometera dar a 
vossos pais, Abraão, Isaac e Jacó,e depois deles à sua descendência."  (Deuteronômio 1: 6-8) 
 

 

Percebe-se no texto a existência de um mandamento ordenado por Deus em que 

estão presentes os verbos no imperativo: “voltai-vos”, “parti”, “ide”, “entrai”. 

O relato bíblico dá a ideia de um povo que foi nômade no deserto e agora tem um 

mandamento de ir. Ao cruzar o Jordão, o povo marcha junto com os soldados. São 

famílias, com crianças provavelmente, cansadas, com poucos recursos alimentares que 



estão migrando para uma terra nova, que deve ser conquistada. Tarefa difícil, pois em 

diversos momentos fica claro que os cananeus são mais numerosos e fortes do que seus 

adversários hebreus.  

A história da conquista da cidade de Jericó encontra-se no livro de Josué capítulos 

1-6. Moisés havia falecido e cabia a Josué liderar o povo na conquista da Palestina. Ele 

passa a ser o novo chefe de Israel, sujeito às leis de Deus e o guia do povo na conquista 

da Terra. No primeiro capítulo do livro mostra que Deus encorajou Josué para enfrentar 

os perigos da conquista, prometeu que nunca desampararia o povo, e mostrou a 

condição que levaria a vitória e que garantiria a ajuda de Deus: a fidelidade e obediência 

às leis. Sê firme e corajoso, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei 

dar-lhes. Tão somente sê de fato firme e corajoso, para teres  o cuidado de agir segundo 

toda a lei que ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita nem 

para a esquerda, para que triunfes em todas as suas realizações (Josué 1: 6,7). 

     O povo estava acampado perto do Jordão e deveria atravessá-lo para conquistar 

a Terra. Josué ordenou aos oficiais que avisassem a multidão para tomarem provisões 

porque dentro de três dias iriam atravessar o Jordão. Enviou dois espias para Jericó para 

que observassem a terra. Esses observadores hebreus entraram na casa de uma 

prostituta, Raabe e hospedaram-se ali. O rei de Jericó descobriu que dois espias 

estavam em sua cidade e foi até a casa desta mulher para ver se eles continuavam ali. 

Raabe escondeu os espias e fez uma aliança com eles, fazendo-os prometer que quando 

entrassem em Canaã para possuir a terra poupassem ela e sua família. Os espias 

aceitaram o termo da aliança. A casa de Raabe30 ficava nos muros da cidade, os homens 

fugiram por eles por uma corda e se esconderam no monte sobrevivendo e retornando 

ao acampamento hebreu.  

 
30 Uma curiosidade sobre Raabe. Essa personagem por ser cananeia, deveria ser morta junto com os 
demais habitantes de Jericó, porém, foi poupada graças ao acordo que fez com os espias. Por sua 
coragem em salvá-los arriscando-se, acabou ingressando para a história judaíca e depois cristã. Ela faz 
parte da genealogia do rei Davi e mais tarde da de Jesus.  Mateus 1:5-6, livro do Novo Testamento que 
narra a genealogia de Jesus, traz o nome da personagem em hebraico: “5 Salmon gerou Booz, de Raab, 
Booz gerou Jobed, de Rute, Jobed gerou Jessé, 6 Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela 
que foi mulher de Urias [...]” 



No dia marcado, os israelitas levantaram acampamento e marcharam em direção 

ao rio Jordão. Os sacerdotes marcharam na frente carregando a Arca da Aliança. Na 

travessia,  passaram o Jordão a seco, considerado no texto bíblico um milagre divino. 

Naquela noite armaram acampamento em Guilgal, entre o rio e Jericó, lá,  o Senhor 

determinou que todos os homens deveriam ser circuncidados, pois durante a 

peregrinação do deserto isto não havia ocorrido. A circuncisão iria diferenciar o hebreu 

dos outros povos. No quarto dia depois da passagem do Jordão, celebram a Páscoa 

relembrando sua libertação do cativeiro do Egito. 

Jericó estava fechada e protegida contra o ataque dos guerreiros de Israel. Deus 

falou a Josué dando a ele instruções de como deveria proceder a conquista31. A cidade 

deveria ser cercada por seis dias, sete sacerdotes levariam sete trombetas, no sétimo 

dia rodeariam a cidade sete vezes e soando as trombetas. Quando o povo ouvisse o 

som, o povo gritaria e assim o muro cairia. No relato bíblico assim aconteceu, guiados 

por YHWH. No sétimo dia, com o sonido das buzinas e o clamor do povo os muros 

caíram. Os israelitas entraram na cidade a destruíram totalmente e sacrificaram ao fio da 

espada, homens, mulheres, crianças, velhos e animais, poupando somente Raabe e sua 

família. A cidade e tudo o que havia nela foi queimado, cumprindo as leis de guerra de 

Deuteronômio 20. 

 
31 Josué 5:23, 6:5. 
 



 

Imagem 13. Gravura do século XVI, de Antonio Tempesta,  mostra uma visão idealizada da batalha de 

Jericó.  

 Depois de ter tomado e destruído Jericó, Josué submeteu cidade ao anátema 

divino: Maldito seja diante de Iahweh, o homem que se levantar para reconstruir esta 

cidade (Jericó)! Lançará seus fundamentos sobre o seu primogênito, e colocará as suas 

portas sobre o seu filho mais novo! (Josué 6:26). Quando ocorreu a partilha do território 

conquistado, Jericó foi atribuída a tribo de Benjamin (Josué 18:21). No tempo dos Juízes 

Jericó foi tomada por Eglon, rei de Moab (Juízes 3:12-13) 

 A tática da conquista de Jericó é única e não se repetiu em nenhuma outra batalha 

travada pelos hebreus.  

 

ARQUEOLOGIA X BÍBLIA 

 



O Manual Bíblico de H.H.Halley afirma que, segundo o Dr. John Garstang, que 

fez escavações completas na região,  há evidência arqueológica da queda de Jericó em 

cerca de 1400 a.C.. (HALLEY, 1998, p. 112).  

 

O Dr. John Garstang, diretor da Escola Britânica de Arqueologia de Jerusalém, e do Departamento 
de Antiguidades do Governo da Palestina, escavou as ruínas de Jericó (1929-36). Encontrou 
cerâmica e escaravelhos que evidenciam que a cidade tinha sido destruída cerca de 1.400 a.C., 
coincidindo com o tempo de Josué; e descobriu evidências muito pormenorizadas que 
confirmavam a narrativa bíblica de modo notável.  
 
“Ruíram as muralhas”, 20. O Dr. Garstang descobriu que o muro realmente “foi abaixo” . Era duplo, 
os dois muros ficando separados um do outro por uma distância de '5 m; o muro externo tinha 2 
m de espessura; o interno, 4 m; ambos de uns 10 m de altura. Eram construídos não muito 
solidamente, sobre alicerces defeituosos e desnivelados, com tijolos de 10 cm de espessura, por 
30 a 60 cm de comprimento, assentados em argamassa de lama. Os dois muros se ligavam entre 
si por meio de casas construídas de través na parte superior, como a casa de Raabe “sobre o 
muro” . O Dr. Garstang verificou que o muro externo ruiu para fora, pela encosta da colina, 
arrastando consigo o muro interno e as casas, ficando as camadas de tijolos cada vez mais finas 
à proporção que rolavam ladeira aponta as descobertas de John Garstang nas escavações de 
Jericó [...]. Os alicerces do palácio, na altura de 4 carreiras de pedras, permanecem no local 
primitivo, inclinados para fora [...] O Dr. Garstang pensa haver indícios de que o muro foi derribado 
por um terremoto, [...]; seria o meio de que Deus se serviria tão facilmente como teria usado outro 
qualquer.  
 
“Queimaram a cidade a fogo”, v. 24. Sinais da conflagração e destruição ficaram bem nítidos. 
Garstang encontrou grandes camadas de carvão vegetal e cinzas e ruínas do muro avermelhadas 
pelo fogo. O muro externo foi o que mais sofreu. As casas ao longo do mesmo foram arrasadas 
pelo incêndio. O estrato estava todo coberto de grossa camada de detritos carbonizados, sob a 
qual havia bolsas de cinza branca, cobertas de uma camada de tijolos avermelhados tombados. 
“Guardai-vos das coisas condenadas”, v. 18. Garstang encontrou, debaixo das cinzas e dos muros 
caídos, nas ruínas de salas de provisões, abundância de gêneros alimentícios, trigo, cevada, 
tâmaras, lentilhas e semelhantes, reduzidos a carvão pelo calor intenso, e intactos: evidência de 
que os conquistadores evitaram apropriar-se dos alimentos, como lhes fora ordenado. (HALLEY, 
1998, p. 151-152) 

 

 A primeira crítica que se pode fazer às informações de Halley é que John Garstang 

“fez escavações completas em Jericó”. Se após ele o sítio arqueológico foi escavado por  

Kenyon e Nigro/Marchetti, e ambas as expedições fizeram descobertas incríveis - como 

afirmamos atrás, incluindo  crânios raros cobertos de gesso entre milhares de outros 

achados”, significa que as escavações não estavam completas. A segunda questão se 

refere à datação. Apesar de não haver certeza quanto à cronologia dos tempos bíblicos 

anteriores ao século VIII a.C.,  a maior parte dos pesquisadores, inclusive André 

Chouraqui cuja datação inserimos nessa pesquisa situa a conquista de Canaã em uma 



época em cerca de 1200 a.C., isto é, a diferença entre os dados obtidos pelas pesquisas 

de Garstang e a cronologia aproximada da conquista de Canaã variam em 200 anos!  

Percebe-se que entre os arqueólogos que escavaram a região apenas Garstang 

chegou a essa conclusão. Kathleen Kenyon, utilizando métodos mais modernos de 

investigação refutou as datas apontadas por Garstang. Para ela a destruição dos muros 

de Jericó seria muito anterior à datação proposta por esse especialista, ocorrendo em 

cerca de 1550 a.C.  

Bar-Yosef, do Instituto de Arqueologia da Universidade Hebraica de Jerusalém, 

em artigo de 1986 afirma: “Embora as muralhas da cidade destruídas pelo exército de 

Josué não tenham sido encontradas, uma série de muralhas do Bronze Recente e 

Bronze Médio foram estudadas em detalhe” (ele se referia aos estudos de Kenyon). 

(BAR-YOSEF, 1986, p. 157) 

O arqueólogo Lorenzo Nigro, que já foi citado anteriormente, um dos grandes 

estudiosos do tema, afirma para um entrevista de um site destinado a estudos bíblicos:  

Estudiosos da Bíblia e arqueólogos buscaram os restos materiais da suposta destruição de Jericó, 

que no relato bíblico marca a chegada das tribos israelitas em Canaã. De fato, as ruínas de Tell 

es-Sultan incluem estruturas massivas de tijolos de barro colapsadas e queimadas. Essas ruínas 

foram certa vez uma florescente cidade Cananeia construída nas eras de Bronze Recente e Médio 

(III milênio para meados do II milênio a.C.) sobre os restos de um importante assentamento 

neolítico fortificado. As ruínas são muito mais antigas que a data da conquista de Josué (ou seja 

o fim da idade do Bronze Recente, cerca do século XIII a.C.). De fato, não há evidências que 

conectem os restos da impressionante cidade com a Jericó descrita por Josué. 

Surpreendentemente, esses vestígios apareçam diretamente na superfície do monte, dando ao 

visitante a impressão que um feroz fogo foi somente recentemente extinto. Temos que imaginar 

que, quando o autor bíblico incluiu Jericó na história da conquista, o local já era um amontoado de 

tijolos queimados e desmoronados. Essas ruínas devem ter parecido provar a história e devem ter 

sido exploradas pelo autor bíblico: todos podiam ver que a cidade de Jericó foi violentamente 

destruída pelo fogo. O autor então, atribuiu este evento à chegada dos israelitas à terra 

prometida32.  

 

 
32 NIGRO, Lorenzo. Jericho. Disponível em: <https://www.bibleodyssey.org/en/places/main-
articles/jericho>. Acesso em 17 jun. 2020. A tradução do artigo foi feita pela própria autora.  



CONCLUSÃO 

Kathleen Kenyon, ao escavar Jericó utilizando métodos modernos de pesquisa 

arqueológica, negou a datação oferecida por Garstang ca. 1400 a.C. estabelecendo a 

data de destruição da cidade em cerca de 1550 a.C. Tendo em vista que a data da 

conquista de Canaã pelos hebreus ocorreu ao redor de 1200 a.C., é possível que quando 

Josué com o exército chegaram ao local, não havia cidade murada para ser conquistada 

já que a importante cidade cananeia já havia sido destruída.  

A tradição deuteronomista, a qual se atribuem os livros de Josué, Juízes e Reis, 

foi escrita por sacerdotes e escribas do século VII ao V a.C., centenas de anos depois 

do evento da conquista de Canaã em um momento em que era importante unir os 

hebreus como povo, reafirmar a aliança deles para com o  YHWH e para isso, era 

necessário um passado glorioso, com grandes líderes. É possível que seja por isso que 

a conquisa de Jericó tenha sido descrita como esse evento único e milagroso.  

De qualquer forma, a ânsia de arqueólogos, por provarem que a Bíblia tinha razão 

ou o contrário, fez com que o sítio de Jericó fosse exaustivamente escavado, mostrando 

ao mundo como uma assentamento se forma, se torna vila, cidade, cresce, e se expande.  
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