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                                    SINOPSE 

 

 

Esse trabalho bibliográfico traz como tema a tribo de Issacar. Ela faz parte da 

formação do sistema tribal de Israel, pelo menos no seu início, e tem como 

principal característica a vida dura de homem trabalhador, como tantos na história 

da humanidade, mas que dentro da sociedade tribal de Israel se diferenciou por ter 

aberto mão da possibilidade de viver livre da dominação egípcia/cananéia por 

encontrar em uma região difícil, um local que lhe parecesse ser de segurança e 

satisfação.  O paraíso que, em contrapartida, lhe exigiu muito trabalho e suor e por 

conta disso acabou por batizá-lo com o curioso nome de Issacar “o homem 

assalariado.” Não foi fácil sua decisão de não passar a vida lutando contra os seus 

opressores, mas inserido em seu meio, ganhar sua vida e seu pão. A História de 

Israel, longe de ser repetitiva e já determinada, é intrigante e fascinante justamente 

pelas possibilidades de descoberta, na vida de seu povo a novidade empolgante de 

vida que o Deus da vida quer oferecer a quem souber viver. Trabalho não é 

castigo, trabalho é bênção, trabalho é sagrado e alimenta de horizontes o tempo 

acordado de viver. Apoiado nos textos de Js19,17-23, Gn 49,14-15 e Dt 33,18-19 

vamos descobrir a ousadia de um grupo de pessoas que resolve fazer diferente, 

vivendo em uma região pouco atrativa geograficamente, essas pessoas fazem da 

sua força de trabalho a ferramenta que lhes garante estar onde querem, fazendo o 

que querem. Esse é Issacar.  

Palavras-chave: 

Issacar – Trabalho – Israel – Tribalismo – Assalariado. 

 

 

 

 



 

10 
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                                              ABSTRACT 

 

This bibliographic work brings Issachar‟s tribe as its main theme. This tribal 

group is part of Israel‟s social system since its beginning and has as a main feature 

the hard life of the man who works for a living, as well as many others in the 

mankind history, except that, inside the Israel‟s tribal society, this tribe had a 

difference – to give up the possibility of live free from the Egyptian and the 

Cananeus domination, this is due to the fact that they found themselves in a hard 

living region for it seemed to be a satisfying and safe place. In compensation this 

„paradise‟ demanded hard work and sweat and at the end gave them the curious 

name of “the wage-earning man” tribe. Spend one‟s life without any struggle 

against their oppressors wasn‟t an easy decision, but among them earn his life and 

bread. Israel‟s history, far away of being repetitious and determinant is an 

intriguing and fascinating history due to its possibilities of discover – inside 

Israel‟s people – the „exciting new life‟ that God, the life bearer, wishes to offer to 

anyone who knows to live. Work is not penalty, work is blessing, work is sacred 

and cherishes of horizons the agreed time of living. Supported on texts from 

Jdg19, 17-23; Gen 49, 14-15; and Dt 33, 18-19; we shall try to find the audacity 

of a social group that decide to live in odd manner, in a poor and difficult region 

geographically speaking; a social group that decide to make from its „own 

working power‟ the instrument that assures them to be wherever they want, and 

do whatever that pleasures them. This is Issachar.  

Key words 

Issachar – Work – Israel – Tribal life – Wage earning. 
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Introdução 

 

Issacar foi uma tribo pequena, quase desconhecida do sistema das doze tribos de 

Israel. Nosso interesse por estudá-la se deu pela descoberta da estranha tradução de seu nome, 

Issacar que é “homem assalariado”. Uma pesquisa preliminar indicava que Issacar foi 

preguiçoso, comparado a um jumento e acomodado a sua sorte, não procurando buscar novas 

oportunidades além dessa que conheceu. 

Nossa análise foi, a partir da historiografia de Israel e da exegese bíblica, buscar 

levantar a forma de vida de Canaã no fim da Era do Bronze e procurar entender quais 

mudanças aconteceram nessa região que abalaram a forma de vida baseada nas cidades-

estados ligadas ao Egito e em que contexto político, econômico e militar a região enfrentou  o 

período em que as tribos de Israel vão se formando. 

Buscamos ver se é possível determinar o quanto há de exploração do pobre pelos 

senhores de Canaã e entender como esse abalo de estrutura possibilitou às comunidades 

fugirem da opressão das cidades. Objetivamos também destacar quais características vão 

nascendo e se estabelecendo ao novo sistema tribal que vai surgindo na antiga Canaã e quais 

os elementos que contribuíram para que o desenvolvimento desse sistema tribal 

proporcionasse uma vida mais igualitária e descentralizada dos povos das tribos. 

Nesse contexto buscamos apresentar a constituição da tribo trabalhadora de Issacar e 

suas principais características, tomando como base aspectos políticos, econômicos e sociais 

do período que antecedeu esse e o sofrimento causado pela marginalização social além do 

estudo de como surgiu, como se estruturou e se desenvolveu o grupo de Issacar a partir do seu 

trabalho,  tornando-se uma das tribos da Confederação de Israel e do porquê sua história se 

dar no meio dos cananeus e não fora deles como outras tribos. 

Buscando leituras bíblicas sobre Issacar, encontramos em Gn 49,14-15 seu pai Jacó 

dando-lhe a bênção compara-o a um jumento, dizendo que abaixaria seu ombro para carregar 

as mercadorias e que seria tomado para trabalho forçado de escravo.  À primeira vista essa 

sentença soa mais como uma maldição dada por um padrasto- desafeto do que uma bênção de 

pai. 

Em outro texto que fala de bênção a Issacar, Dt 33,18-19, ele recebe em sua sentença a 

indicação de alegria e que teria abundância e tesouros tirados do mar. Comparando 

rapidamente, os dois textos parecem não tratar da mesma pessoa. Em um Issacar era um 
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jumento que seria escravo e no outro seria alegre pela abundância de tesouro, além disso, 

nenhum dos dois textos parece combinar com um homem assalariado. Escravo e jumento não 

recebem salário e um dono de abundantes tesouros não ligaria para salários, que geralmente 

são pequenos.   

A pesquisa se desenvolveu sobre a hipótese de que a vida da região de Canaã, no final 

da Era do Bronze e início da Era do Ferro, indica um sistema de exploração dos camponeses 

tanto dos reis cananeus da terra, como do faraó egípcio. 

A falta de unicidade dos grupos que compunham Canaã facilitava o domínio da 

potência e enfraquecia a criação de uma cultura local que permitisse a identidade de povo e a 

melhoria da condição de vida desses grupos. Esse sistema levou os cananeus, que não 

compunham o grupo dos reis a  sofrer profunda exploração, que acabou tornando as pessoas 

de classe social inferior, mas faltava identificar quais  classes e grupos compunham Canaã e 

seu sistema de vida em cidades-estado e quais não estavam ligadas aos reis. 

Ver também como uma grande camada inferior da população que não tinha terras e de 

poucos direitos, com o tempo foi desencadeando constantes conflitos internos, de cidades 

contra cidades, de grupos de camponeses contra as cidades e de outros grupos entre si , 

obrigando muitas pessoas a fugirem dessa onda de violência e buscar abrigo em outras regiões 

mais favoráveis ou menos violentas.  

A necessidade levou alguns grupos para regiões desabitadas das montanhas ou ao 

redor delas, facilitando sua segurança e libertação das estruturas tributárias das cidades. Isso 

se dá em um processo longo, gradual e pacífico, formando ali uma sociedade diferente das 

antigas cidades tributaristas. Nas montanhas a base da sociedade era mais igualitária,o que vai 

dar base mais tarde ao sistema tribal de Israel.  

Assim a formação do antigo Israel foi, portanto, uma revolução social dos 

desprivilegiados contra os seus senhores feudais, estimulada pela chegada de nova visão 

visionária.
1
  

A tribo de Issacar, porém, parece tomar um rumo diferente das outras tribos. Para 

sobreviver no norte de Canaã, esse grupo parece ter se incorporado aos habitantes locais da 

região, buscando na sua disposição  trabalhar ao lado da sociedade cananéia e não contra ela.  

Sua força acaba levando-o a realizar um trabalho forçado, comparado ao trabalho de 

um jumento forte. Essa convivência possibilitou a permanência em uma região mais fértil, de 

mais fácil cultivo, o que acabou sacrificando sua autonomia de vida, e gerando desconforto 

diante de outras tribos, por estar a serviço da estrutura egípcia/cananéia. 

                                                 
1
 Israel FINKELSTEIN, a Bíblia não tinha razão, p.149. 
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De toda forma, mesmo trabalhando ao lado dos cananeus, Issacar foi uma das peças do 

sistema da sociedade igualitária de Israel. Foi um modo diferente de pertencer a essa 

confederação, trabalhador forte que talvez jamais tenha conseguido se libertar do domínio dos 

seus senhores. 

 Iniciamos nosso trabalho de pesquisa para verificar quem realmente é Issacar.  Para 

isso abrimos o primeiro capítulo com uma pesquisa historiográfica com o objetivo de mapear 

a situação de Canaã desde o período da Era do Bronze Posterior até a formação de Israel, 

buscando compreender como se originaria esse importante povo da nossa história. Fez-se 

necessário também um levantamento histórico-geográfico da região e sociológico dos grupos 

que ali habitavam. 

A proposta, nesse primeiro capítulo que chamamos de „De Canaã da Era do Bronze 

posterior a Israel‟, será fazer uma pequena introdução sobre a região, destacar a localização, 

clima, relevo e demais características do local para entender como viviam as pessoas, quais os 

grupos que estavam habitando a região antes da formação de Israel, e identificar a estrutura e 

situação sócio-política quando da formação de Israel, o que estudaremos no próximo capítulo. 

O segundo capítulo chamamos de „Sociedade tribal de Israel‟, nele nosso  objetivo será 

também historiográfico na busca de resgatar alguns elementos da história de Israel que 

permitam encontrar um pouco da motivação que os levou a formar uma nova nação, ou 

simplesmente viver diferente da situação de opressão em que viviam nas regiões de origem. A 

nova proposta de vida será em terras já habitadas pelos cananeus, mostrando a diferença entre 

os grupos de Canaã, oprimidos pelos sistemas dos reis e suas corjas que viviam nas cidades 

localizadas nas planícies e a vida proposta para Israel que desenvolveu nas montanhas quase 

desabitadas uma nova identidade e forma de vida, buscando distanciar-se do modelo vivido 

anteriormente naquele local.  

Nosso terceiro capítulo foi chamado de „A tribo do assalariado‟ e, sem dúvida, será o 

mais importante e desafiador. Diante de pouco material bibliográfico específico sobre Issacar 

- trabalhador assalariado, nós nos aventuramos a buscar elucidar a nossa questão básica que é 

saber se Issacar é realmente escravo, trabalhador assalariado ou rico morador das praias do 

Mar Mediterrâneo, elaborando a análise exegética dos textos Js19,17-13, Gn 49,14-15 e Dt 

33,18-19 na tentativa de compreender melhor como se constituía esse grupo, sua localização 

geográfica, as possibilidades de sobrevivência, sua relação com outras tribos e seus sonhos, 

enfim sua identidade. 
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Escolhemos alguns textos de bênção para iluminar nosso entendimento de Issacar. 

Adotaremos aqui como metodologia exegética: a análise histórico-sociológica em que 

utilizaremos os seguintes passos exegéticos 1. Tradução literal do texto hebraico; 2. 

Delimitação do texto; 3. Divisão e Coesão interna; 4. Análise do Estilo; 5. Gênero literário; 6. 

Lugar; 8. Data e 9. Análise do conteúdo.  
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Capítulo 1 

De Canaã da Era do Bronze Posterior a Israel 

 

         O objetivo deste capítulo é fazer uma análise historiográfica desde o período da Era do 

Bronze Posterior na região de Canaã até a formação de Israel, buscando compreender como se 

originou este importante povo da nossa história. Para isso será necessário um levantamento 

histórico- geográfico da região e dos grupos que ali habitavam no período dessa pesquisa. 

Para alcançar o objetivo proposto, vamos fazer uma pequena introdução sobre a região, 

pesquisar a localização, clima, relevo e demais características da região para entender como 

viviam as pessoas, quais os grupos que estavam vivendo antes da formação de Israel, a 

estrutura e situação sócio política quando da formação de Israel. 

Diante do quadro formativo de Israel, levantaremos quais as principais teorias 

formuladas até hoje sobre a formação de Israel para finalmente ter uma ideia mais aproximada 

de quem é o povo de Israel, qual a origem desse grupo para que possamos nos próximos 

capítulos entender como fizeram a passagem para o sistema tribal e porque a tribo de Issacar 

viveu de forma diferente das demais tribos que formaram Israel na sua origem no final da Era 

do Bronze. 

  

1.1.   Geografia 

É importante observar que a evolução cultural humana em Canaã-Israel foi fortemente 

afetada pela questão geográfica, como sua topografia, clima, vegetação entre outros recursos 

naturais. Segundo Herbert Donner, fazer uma delimitação precisa dessa época não será fácil, 

uma região pequena, com cerca de 410 km de comprimento entre as fronteiras de Dã no norte 

e Eilat no sul, “com seus 240 km de Beerseba a Dã e com seus 120 km na direção leste-oeste, 

incluindo aí a Transjordania israelita. A Terra de Israel ocupava um território pequeno”
2
, que 

possibilitava condições de assentamento de forma perene. Entre o mar Mediterrâneo e o Rio 

Jordão há em média 80 km, porém a parte habitada da Transjordânia não passa de 40 km de 

largura. 

                                                 
2
 Milton Schwantes, História de Israel v.I, p. 18. 
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Sua localização era importante na antiguidade, pois estava entre os dois extremos do 

crescente fértil, uma “faixa de terra cultivável que a norte e nordeste circundam o deserto da 

Arábia.”
3
 Com o Egito ao sul e Síria, Líbano e Mesopotâmia ao norte. “Já que a Palestina, a 

Síria Ocidental e o Líbano formam geograficamente uma unidade, costuma-se considerar 

como divisa setentrional da Palestina uma linha imaginária que tem motivos históricos, e não 

geográficos”
4
, o Mar Mediterrâneo a leste, o deserto e vale do Jordão a oeste, “com os  dois 

lagos remanescentes, o Mar da Galiléia (Lago de Genesaré) e o Mar Morto, onde se 

encontram as depressões mais profundas da superfície terrestre: o nível do Mar Morto, com 

aproximadamente 390 metros abaixo do nível do Mar Mediterrâneo.”
5
 

Essa localização foi determinante na história e na cultura de Israel, o que explica o 

grande interesse das várias potências da antiguidade sobre a região, tornando-se por isso, um 

local de fundamental interesse de conquista sobre as outras regiões.  

No sul o extenso deserto do Negueb e o Istmo, com cadeias montanhosas ao centro, 

uma faixa costeira e vales que cortam a região de leste a oeste. A faixa litorânea era escassa 

de enseadas naturais, o que tornava importante as poucas existentes, como Haifa, Jope, Dora e 

Athlit. “A costa do Mar Mediterrâneo se apresenta em todo o seu percurso quase 

completamente sem acidentes e obstáculos; praticamente não oferece oportunidade para a 

utilização e construção de portos naturais”
6
. 

Ao sul a planície se eleva formando colinas de certa forma baixas com solo macio e 

arenoso onde se encontram as colinas de Judá. Ao centro a planície costeira se estreita, no 

sentido norte-sul formando duas cordilheiras de arenito. Ao norte a planície costeira se alarga 

novamente e no extremo norte uma cadeia de montanhas cria uma fronteira natural com o 

Líbano, na colina do Golã. 

As planícies costeiras têm mais luz, solos arenosos e mais nascentes de água, portanto 

se tornam uma região agrícola importante e fértil de Canaã, cortada transversalmente por 

vários rios, mas que geralmente permanecem secos durante a maior parte do ano. 

A cadeia montanhosa central é formada por várias unidades diferentes, ao norte temos 

a alta Galiléia, com uma topografia bastante acidentada e íngreme, onde está a montanha mais 

                                                 
3
 Milton Schwantes, História de Israel v.I, p. 18. 

4
 Herbert Donner, História de Israel e os povos vizinhos I, p. 51. 

5
 Herbert Donner, História de Israel e os povos vizinhos I, p. 51. 

6
 Herbert Donner, História de Israel e os povos vizinhos I, p. 52. 
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alta de Canaã, “Har Meiron, com 1.208 metros acima do nível do mar”
7
, na baixa Galiléia a 

topografia é mais amena e suas cordilheiras são separadas por vales no sentido leste-oeste até 

as montanhas do vale do Jordão. 

Na região da Samaria temos montanhas mais baixas, separadas por amplos vales que 

propiciam boas terras cultiváveis e rotas de comunicação; ao sul de Siquém, as montanhas se 

tornam novamente mais altas e íngremes, com vales pequenos e escassos.    

Outra região importante é a elevação de Jerusalém, a cerca de 800 metros acima do 

nível do mar, que liga a planície costeira central a Jericó e a Transjordânia. Junto com as 

colinas do Hebron que são mais íngremes, sem muitos vales e com alturas de quase 1.000 

metros acima do nível do mar. Foram densamente cobertas por florestas na antiguidade, 

necessitando de construção de terraços nas encostas e a derrubada das florestas para aí se 

fixarem, adequadas para o pastoreio e o cultivo de cereais.  

O deserto de Judá teve um importante papel na história da região, pela proximidade 

com Jerusalém, tornando-se um lugar utilizado por pastores nômades, rebeldes e refugiados; 

com vários penhascos íngremes que se estendem até o vale do Jordão e o mar morto. 

As principais regiões de Canaã são os vales de Betsã e Jezrael. “Está inclinado em 

quedas de muitos degraus em direção ao Vale do Jordão e ao Mar Mediterrâneo e forma as 

seguintes paisagens naturais: as montanhas da Galiléia (Alta e Baixa Galiléia), a planície de 

Meguido ou de Jezreel” 
8
, pois são os maiores vales interiores de Canaã, com solo aluvial

9
, e 

várias nascentes de água que fizeram dessa região os celeiros do país, por isso densamente 

povoado na antiguidade. Passava por lá também a rota internacional entre o Egito e a Síria, e 

por isso com uma importância estratégica fundamental. 

Outra questão importante a ser considerada na geografia do lugar é o clima que 

influenciou e ainda influencia a ocupação de toda área.  O clima é determinante no tipo de 

vida da região que é subtropical, com chuvas no inverno, com início em outubro, o que 

possibilita a preparação do solo para o cultivo, quando aram e semeiam aguardando as chuvas 

principais em janeiro, a tardia em março e a chegada da época das colheitas que ocorrem na 

primavera. 

                                                 
7
Amihai Mazar, Arqueologia na terra da Bíblia, p. 28. 

8
 Herbert Donner, História de Israel e os povos vizinhos I, p. 52. 

9
 Solos aluviais são solos formados a partir do transporte de sedimentos feito pela água corrente e ventos e 

acumulação desses materiais. 
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 No verão bem definido, o clima é bastante seco, sem a ocorrência de chuva nenhuma, 

com temperaturas médias que oscilam de -2º C no inverno a 47º C no verão. A Palestina 

obtém sua fertilidade não da água dos grandes rios, mas exclusivamente da chuva que provém 

da caldeira de evaporação do Mar Mediterrâneo e se condensa nas serras (chuva de aclive).  

“ Há só duas estações anuais: o inverno chuvoso de outubro/novembro até abril/maio e 

o verão completamente sem chuvas”.
10

 Apesar dessa afirmação de Herbert Donner, há que se 

considerar também a fertilidade vinda das águas do degelo do Golã, no extremo norte, quando 

termina o inverno.  No período de estiagem o solo rico em cálcio pode ressecar por completo, 

e “somente as fontes e córregos onde ”correm perenemente” contêm água”
11

.  

“Uma terra rica, favorecida pela natureza a Palestina não é. Apenas na costa do 

Mar Mediterrâneo e, dependendo do suprimento de água, nos oásis do Vale do Jordão 

viceja uma vegetação subtropical. A Planície de Meguido e os planaltos da Transjordânia 

produzem, havendo boa preparação, abundantes colheitas”
12

.  

Esses períodos determinaram a forma de viver dessa região, já que na época de 

chuvas, até nas estepes ocorre a possibilidade de vegetação que oferece assim condições de 

vida aos pastores e seus rebanhos, porém após as chuvas de março, essa vegetação não 

sobrevive e obriga os pastores a se deslocarem para regiões cultivadas dos agricultores, onde 

mesmo depois das chuvas encontravam alimentos nos restos de plantações, e dispunham de 

algum tipo de fonte ou córrego com água. Esse deslocamento geralmente favorecia ambos os 

grupos, os pastores que podiam alimentar e dar de beber ao seu rebanho e os agricultores que 

tinham suas terras estercadas pelos rebanhos ali pastando. 

No solo da Palestina conseguiu-se formular um relato da criação no qual o mar 

nem sequer aparece. Tanto mais significativa é a abertura da terra cultivada para o 

deserto. Trata-se de uma abertura climática e geográfica: em nenhum lugar a passagem se 

dá de forma abrupta, mas paulatinamente, junto com o declínio da quantidade de 

precipitações pluviométricas. Entre o deserto e a terra cultivada situa-se um cinturão de 

estepes de largura variada que pode ser usado como campo de pastagem para o gado. A 

"divisa" entre terra cultivada e deserto também é permeável do ponto de vista da política 

populacional, e isto em ambas as direções.
13

 

Quando chegava a nova época de chuvas, os pastores voltavam para as estepes, onde a 

vegetação novamente aparecia. Esses deslocamentos eram um fenômeno anual, embora 

pudessem também ocorrer por conta da permanência de pastores em regiões agricultáveis nas 

épocas de chuva, o que causava desconforto entre os grupos de agricultores e pastores.  

                                                 
10

 Herbert Donner, História de Israel e os povos vizinhos I, p. 51. 
11

 Antonius H.J.Gunneweg, História de Israel, p.40. 
12

 Herbert Donner, História de Israel e os povos vizinhos I, p. 52. 
13

 Herbert Donner, História de Israel e os povos vizinhos I, p. 52. 
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Dependendo da força dos grupos nas regiões cultivadas, ocorria a permanência dos 

pastores seminômades. Quando os grupos de agricultores estavam mais fracos, acontecia dos 

pastores ficarem em suas terras, sedentarizando-se no local, sem que os agricultores tivessem 

condições de tirá-los de suas terras, assim nessa mesma lógica podemos entender como alguns 

grupos de pastores seminômades que vinham das áreas de estepes iam se fixando nas regiões 

cultivadas, e aos poucos, mudando sua forma de vida, deixando a criação e passando para o 

cultivo, geralmente de grãos. 

 

1.2.    Do nome Canaã e cananeus 

Tornou-se convencional na tradição bíblica falar da terra que os israelitas ocuparam de 

Canaã e os seus moradores de cananeus ou cananitas,  embora na Bíblia não possa afirmar que 

isso fosse concordância de todos para indicar essa região e menos ainda para escolher o nome 

desse povo, já que encontramos com frequência no Primeiro Testamento (1T) outros nomes 

para a mesma região e povos.  

Em alguns casos usam-se esses termos para se referir à região de comércio e o 

cananeu como negociante, “o uso do termo “cananeu” para indicar a noção de “mercador“ ou 

“negociante””
14

,  embora o mais comum fosse mesmo de Canaã para designar uma região e 

cananeus para seus habitantes, sem contudo ser os únicos para isso, prova disso se observa no 

1T quando fala frequentemente de “agrupamento de povos na região do Jordão usando termos 

como cananeus, amorreus, jebuseus, heveus, gergeseus e ferezeus”
15

, o que supõe entender, 

que os habitantes dessa região „não tinham qualquer consciência única étnica ou nacional 

anterior, nem na verdade, tinham sequer uma série de identidades reconhecíveis que 

correspondessem, univocamente esses termos. 

1.3.  Hebreus e hapirus 

O livro do Êxodo que relata a saída fantástica do povo do Egito, apresenta 

frequentemente o termo “hebreu”. Pelo que se constata no 1T, “‟hebreu‟ não é uma 

designação que Israel tivesse utilizado preferencialmente e em todos os tempos para se referir 

a si próprio. Só há 33 ocorrências em contraposição a mais de 2.500 para „Israel‟!
16

 

                                                 
14

 John L. Mackenzie, Dicionário Bíblico, p. 140. 
15

 John L. Mackenzie, Dicionário Bíblico, p. 141. 
16

 Herbert Donner, História de Israel e os povos vizinhos I, p. 80. 
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Embora não se saiba com exatidão a derivação etimológica desse termo, ela aparece 

frequentemente também fora dos textos do 1T desse período e de anteriores, “Encontramo-los 

em documentos da Mesopotâmia, da Ásia Menor” (hetitas), de Ugarit
17

, de Canaã (Cartas de 

Tell-El-Amarna
18

)
19

, nos textos de Nuzi
20

, dos textos de Mari,
21

 e em documentos egípcios. 

Assim, “em seu conjunto estes dados não corroboram com a interpretação étnica da 

expressão hebreu". Parece, antes, tratar-se de pessoas de posição inferior e classe baixa, 

pessoas que são menosprezadas por outras e também têm uma autoestima pouco elevada: 

portanto, uma categoria social e não étnica”
22

. Somente na época pós-exílica, sob condições 

modificadas aqui e ali, "hebreus" se torna comum como designação de um povo; também aos 

gregos e aos romanos"
23

. 

Certamente existe relação entre os hebreus do 1º.T e os hapirus desses outros textos. 

Hapiru-hebreus, como aparecem em vários textos vindos de regiões tão diferentes, como 

vimos acima, afastam a ideia de ser uma referência a um povo específico, “de modo algum 

pode tratar-se de uma só raça. Hapiru não é uma caracterização ética
24

, e sim a designação de 

um grupo de pessoas pertencentes a uma camada mais inferior da população onde vivem, ou 

que não possuam terras e por isso com menos direitos.”
25

 

Segundo Milton Schwantes, os hapirus podiam assim ser recrutados para trabalhos 

forçados ou para serviços militares, figurando como mercenários a serviço dos reis das 

cidades-estado na Síria-Canaã ou que passassem a viver como ladrões e assaltantes.  

De todo modo se refere negativamente a pessoas que não se fixam a único modo de 

vida, que não pertencem à ordem social estabelecida e que são separados ou excluídos da 

sociedade. “Uma classe de pessoas sem cidadania permanente, as quais, de tempos em 

tempos, atacam o território das cidades-estado, muito embora também possam servir às 

                                                 
17

  Achados de textos, principalmente religiosos do séc. XIV a.C. no litoral da Síria, cf. Antonius H.J.Gunneweg, 

História de Israel, p.34 .   
18

 Cerca de 400 tabuinhas de argila em escrita cuneiforme (em acadiano), que ficaram preservada nas ruínas 

egípcias da residência do faraó Amenófis IV (1352-1336 a.C.), no delta oriental do Nilo, e que são parte do 

arquivo diplomático desse faraó e seu pai,  e que são cartas recebidas de príncipes vassalos estrangeiros, 

principalmente  da Síria e Canaã, e espalhadas hoje por museus do mundo inteiro cf. Amihai Mazar, Arqueologia 

na terra da Bíblia, p. 234. 
19

 Milton Schwantes, História de Israel v.I, p.51. 
20

 Localizado ao leste do Tigre cerca de 1.500 aC cf. Antonius H.J.Gunneweg, História de Israel, p.34. 
21

  Com mais de 20.000 placas com escrita cuneiforme da antiga cidade de Mari do séc. XVIII a.C., cf. Antonius 

H.J.Gunneweg, História de Israel, p.34.    
22

 Herbert Donner, História de Israel e os povos vizinhos I, p. 80. 
23

 Herbert Donner, História de Israel e os povos vizinhos I, p. 81. 
24

 Roland de Vaux, História Antiga de Israel, p. 447. 
25

Antonius H.J.Gunneweg, História de Israel, p. 51. 
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cidades como militares mercenários, trabalhadores braçais e assim por diante”
26

 e que 

geralmente buscavam as colinas e montanhas afastadas e mais despovoadas para se abrigar e 

refugiar. Não é estranho dizer que “existe consenso em dizer que existe aparentamento entre 

hapirus e hebreus.”
27

 

 

1.4.   Povo do Mar 

O incômodo de grupos estrangeiros vindos do mar era antigo para os egípcios, já 

desde o século 14 a.C. os egípcios vinham se deparando com essa ameaça, principalmente 

vinda do mar. Sua origem ainda é misteriosa, provavelmente um conjunto de povos, vindos 

possivelmente do Mediterrâneo Oriental, talvez originários do mar Egeu ou da costa ocidental 

da Ásia Menor, pelo menos boa parte deles, que tentaram se estabelecer no corredor da Sira-

Canaã e no Egito entre os séculos 13 e 12 a.C. Talvez grupos de povos desalojados pela 

pressão de outros povos mais numerosos, mais fortes e mais bem armados.  

Os Povos do Mar eram constituídos por grupos de guerreiros com suas famílias e 

bens, que iam se estabelecendo à medida que iam passando por vários territórios onde lhes 

eram possível fazê-lo. Na carta de Amarna se encontra menção de um grupo chamado lukka, é 

registrado como piratas.  Durante o reinado de “Merneptah, cinco povos diferentes de 

estrangeiros foram registrados como aliados dos líbios contra o Egito, os sherden, os lukkas, 

os turshas, os akawashas, e os shekelesh, todos eles receberam a denominação dos egípcios de 

estrangeiros do mar”
28

.  

“A fonte mais significativa com relação à chegada desses povos são os monumentais 

relevos e inscrições nas paredes do templo mortuário de Ramsés III em Tebas, onde as 

batalhas contra esses povos durante o oitavo ano de sua dinastia estão documentadas.”
29

  

A arqueologia encontrou resultados evidentes dos filisteus no sul de Canaã, na terra 

que passou a ser chamada de „terra dos filisteus‟. “Fundaram suas cidades sobre as ruínas das 

cidades destruídas”
30

, era um dos grupos do mar mencionados na inscrição do faraó Ramsés 

III.
31

 

                                                 
26

Amihai Mazar, Arqueologia na terra da Bíblia, p. 237. 
27

 Norman Gottwald, As tribos de Iahweh - Uma sociologia da religião de Israel liberto, p. 409. 
28

Amihai Mazar, Arqueologia na terra da Bíblia, p. 297. 
29

Amihai Mazar, Arqueologia na terra da Bíblia, p. 297. 
30

 Israel Finkelstein, Neil Asher S., A Bíblia não tinha razão, p. 129. 
31

 Norman Gottwald, As tribos de Iahweh - Uma sociologia da religião de Israel liberto, p. 418. 
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Os países estrangeiros fizeram uma conspiração em suas ilhas....Nenhuma terra 

pode resistir às suas armas....Eles estão vindo na direção do Egito, enquanto a chama foi 

preparada antes deles, Sua confederação era das terras unidas da Filistéia, Tjeher, 

Shekelesh, Denyen, Weshesh. Eles se apoderaram de todas as terras, até as que estão 

longe do circuito da terra, seus corações confiantes na vitória de seu plano....Aqueles que 

alcançaram minhas fronteiras, sua semente não mais existe, seu coração e sua alma estão 

terminados para todo o sempre, e sempre. Aqueles que vieram juntos no mar, a grande 

chama se colocou na sua frente... Eles foram arrastados, cercados, e prostrados na praia, 

mortos e empilhados, dos pés a cabeça.
32 

Apesar da forte descrição saindo como vencedores dessa grande batalha, o povo do 

mar causou um grande desarranjo na região. Violentos, chegavam por terra e pelo mar no 

oeste, iam devastando tudo o que encontravam pela frente, “destruíram a frágil rede de 

comércio internacional no Mediterrâneo oriental, eles desintegraram e destruíram as 

economias da Idade do Bronze, impelindo os grandes impérios da época ao esquecimento”
33

. 

A sua impiedosa incursão, se não pôs fim à dominação egípcia em Canaã, ao menos 

contribuiu muito para o seu enfraquecimento. 

 

1.5.   No território de Canaã 

“Canaã não era um estado unificado, com governo único, mas um agrupamento de 

povoados em terras de centros urbanos”
34

 desde o fim do período dos hicsos, segundo as 

placas de Amarna, o poder estava nas mãos de governantes locais, fiéis ao faraó, localizados 

basicamente nas faixas litorâneas e nos vales internos, entre as montanhas cobertas de 

florestas.  

Geralmente localizadas muito próximas, a poucos quilômetros uma das outras, são 

pequenas porções de terras das pequenas cidades, com plantações na sua periferia e, às vezes, 

com algumas aldeias agregadas, de administração independentes, “de governo monárquico-

feudal”
35

 chamadas de cidades-estado. 

Algumas dessas cidades eram maiores e se tornavam uma constante ameaça, tanto 

para o Egito como para as outras cidades, como Siquém ao norte de Jerusalém até a planície 

do vale de Jezrael, e na Galiléia, na região norte, Hazor. 

                                                 
32

 Israel Finkelstein, Neil Asher S., A Bíblia não tinha razão, p.127-128. 
33

 Israel Finkelstein, Neil Asher S., A Bíblia não tinha razão, p. 128. 
34

 Antonius H.J.Gunneweg, História de Israel, p. 38. 
35

 Antonius H.J.Gunneweg, História de Israel, p. 78. 
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Segundo Israel Finkelstein, foram cidades geralmente pequenas com apenas 100 x 400 

metros, como Jerusalém, com casas construídas de forma desorganizada, sem ruas planejadas 

que vão se formando nos espaços que sobram entre uma casa e outra, com fundação de 

pedras, paredes de tijolos e telhados planos, às vezes, até de couro de animais. 

 

1.6.  As cidades-estado 

As cidades-estado cananéias estavam sob a dominação egípcia por quase todo o 

período do Bronze posterior, o que levou a um enfraquecimento da cultura local, e “é através 

das cidades-estado cananéias, que os egípcios consolidavam sua exploração”
36

 na região. 

Após a reunificação do Egito, após a expulsão dos hicsos, o faraó Ahmósis (1550-

1525 a.C.) acaba tornando o Egito forte novamente, tanto no campo militar como no 

econômico, levando a uma retomada dos interesses egípcios por Canaã. As placas de Amarna 

trazem informações do período do novo império do Egito que dominava a Síria-Canaã, 

“embora os faraós tivessem preservado as estruturas que encontraram desde os hicsos, e 

apenas exigiam que as nobrezas locais lhes fossem fiéis como vassalos.”
37

  

Dominação que acaba se consolidando com Tutmósis (1479-1425 a.C.) que enfrenta 

fortes batalhas na região, sobretudo uma em Meguido contra uma tropa unificada de várias 

cidades-estado de Canaã.  O domínio acaba garantindo aos egípcios a exploração dos recursos 

naturais e de tributos, além de exigir o envio de tropas quando dos períodos de conflitos 

militares.  

O interesse pela continuidade da dominação em Canaã se deu ao longo dos séculos  14 

e 13 a.C. O faraó Seti I (1294-1279 a.C.) retomou as incursões militares na região de Canaã, 

na Síria e no Líbano.  Enfrentou e derrotou novas revoltas cananéias, sobretudo na região do 

vale do Jordão, depois seu sucessor Ramsés II (1279-1213 a.C.) empreende novas batalhas no 

Líbano e na Síria, garantindo ainda a supremacia egípcia na região.  

Merneptah (1213-1203 a.C.) sucede Ramsés II e conduz uma nova campanha em 

Canaã, “da qual uma em especial se destaca, da qual temos conhecimento por uma Estela 

memorial, conhecida como „Estela de Israel”
38

; nesse monumento se encontra mencionada a 
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37
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conquista das cidades de Ascalon, Gazer e Yenoam, além de Israel, “que aparece aqui descrito 

como uma tribo, pela primeira e única vez nos relatos egípcios.” 
39

 

Os egípcios controlavam a região de Canaã pelos diversos centros administrativos e 

militares, sendo os mais importantes em Jope, Betsã e Gaza, onde ficava o principal 

governador de Canaã, e também onde eram mantidos grupos administrativos e guarnições 

militares suficientes para manter o controle local e, quando necessário, abrigavam forças 

maiores vindas do Egito em épocas de conflitos. 

As conquistas egípcias ocorriam principalmente para garantir as rotas comerciais e 

militares para a Síria e Líbano e para manter a exploração econômica do país, “como madeira, 

vinho, azeite, gado, cobre, escravos e concubinas”
40

. 

Os egípcios mantiveram a estrutura de cidades-estado independentes, autônomas entre 

si e extremamente competitivas que tinham como único elo o domínio que o Egito exercia. 

Em cada cidade-estado Cananéia tinha um governo local chefiado por uma dinastia de 

senhores e nobres que mantinham o controle de suas cidades e de outras cidades menores à 

volta com a autorização e concessão egípcia. 

 ...eram governadas por dinastias (hazannu) que por sua vez eram supervisionadas 

por comissários ou governadores egípcios (rabisu). O faraó do Egito dava autonomia 

política aos chefes dinásticos e estes, em troca, forneciam mercadorias e serviços. No 

interior da cidade-estado ocorre algo semelhante, os chefes dinásticos outorgavam à sua 

aristocracia terras e em troca recebiam bens e serviços
41

. 

 Todas as cidades-estado eram dependentes e atreladas ao faraó, os príncipes dessas 

cidades eram educados no Egito e preparados para seguir e manter fidelidade ao faraó e sua 

cultura, e assim merecer a confiança do faraó e poder exercer ali o domínio local, desde que 

essas cidades-estado pagassem “pesados tributos e impostos às autoridades egípcias; exigiam 

que eles fornecessem alimentos e mercadorias às tropas egípcias quando estivessem em seus 

territórios em expedições militares”
42

.  

Às vezes uma cidade-estado derrubava a outra e se engrandecia, mas os egípcios não 

se importavam muito com isso, apesar da desestruturação do status quo, contanto que o 

tributo feudal fosse pago, a rivalidade entre as várias cidades-estado era comum, e 

interessante para o domínio egípcio,  “os egípcios fomentavam a rivalidade entre os reis para 
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melhor controlá-los”,
43

 pois fragmentadas e isoladas tornavam mais fracas as possíveis 

tentativas de independência e de revoltas. 

As principais cidades-estado, geralmente estavam instaladas nos vales e nas planícies 

costeiras, “a distribuição das cidades-estado em Canaã permite afirmar que, com certeza, que 

o urbanismo cananeu era uma economia e cultura de planícies. Ela não atingia as montanhas 

com a mesma eficiência, com que controlava as baixadas.”
44

 

A localização das cidades nas planícies se dava por elas serem mais produtivas, 

estarem próximas umas das outras e das rotas de comunicação, pela maior facilidade de 

comércio, pela topografia e vegetação existentes, pela possibilidade de uso de ferramentas de 

cobre e de maior facilidade no abastecimento de água. 

As áreas dos planaltos e das montanhas do centro do país eram menos povoadas, 

embora houvesse uma população nômade ou seminômade, essas montanhas não interessavam 

tanto ao Egito, pela dificuldade de controle, embora soubessem da existência de cidades-

estado nessas regiões, como é o caso de Jerusalém e Belém. 

 

1.7.   Revoltas Internas 

Não era difícil acontecerem revoltas internas nas cidades-estado, às vezes feitas por 

nobres, outras pelos camponeses livres, ou pelos hapirus, “os documentos de Amarna 

mencionam frequentemente o perigo dos hapirus, uma classe de pessoas sem cidadania 

permanente, que de tempos em tempos, atacava o território das cidades-estado”
45

 até mesmo 

incentivados por reis de outros territórios.  

“Embora a relação com o Egito tenha sido, na maior parte do tempo, de submissão, 

ocorreram de forma esporádica rebeliões contra o império. Elas podiam acontecer de maneira 

coordenada através de um plano, de forma isolada ou ainda, com a ajuda de outra potência.”
46

. 

As revoltas eram isoladas de cada grupo e, em algumas vezes, envolviam mais de um grupo, 

necessitando da intervenção do império egípcio para manter o controle local, quando lhes era 

conveniente. 
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Ainda são obscuros os motivos que levaram o Egito a entrar em colapso e perder o 

domínio de suas possessões estrangeiras, talvez as fortes revoltas no final do século 12 a.C em 

Canaã possam ter contribuído para isso. Se nesse período o Egito não tinha mais o mesmo 

interesse em Canaã, ou não possuía mais condições de manter seu domínio não se pode 

precisar, o fato é que não exercia mais seu poder com a mesma força, “nessa época, o Egito 

era uma pálida sombra de seu passado glorioso, e há muito tinha perdido seus territórios 

estrangeiros.”
47

 

A região nesse período entrou em crise, a ordem foi destruída em Canaã pela expansão 

da violência, cuja origem não é certa, entre o final do século 13 e 12, as cidades-estados de 

Canaã entraram em colapso, o que possivelmente intensificou os conflitos entre as cidades 

vizinhas, sob o impacto da retirada dos egípcios, teve que encontrar um novo modo de 

convívio, garantindo assim suas fronteiras pelo uso das armas. 

É possível que nesta situação de reagrupamento de forças, algumas cidades tenham 

sido saqueadas ou até arrasadas
48

. O controle das áreas principais para a agricultura e as vilas 

de camponeses pode ter levado a população pressionada pela dificuldade de viver a ir 

progressivamente atacando as cidades mais ricas ao redor. “Um a um, os antigos centros 

cananeus caíram em repentinas e dramáticas conflagrações e todos entraram em declínio 

gradual.” 
49

Essa crise abriu caminhos e oportunidades para novas possibilidades de vida na 

região, como veremos a seguir. 

 

1.8.   O surgimento de Israel 

Diante da situação de declínio, do Egito recluso em seu país, dos países vizinhos sem 

um grande poder, e de Canaã no final da Idade do Bronze posterior, passamos a verificar em 

que condições Israel entra para história nas terras dos cananeus e se torna um importante povo 

da antiguidade do Oriente Médio Próximo e do mundo atual. 

Para isso não podemos deixar de lado as Sagradas Escrituras que são um relato 

importante desse evento, embora tenhamos hoje alguns meios de buscar fora delas elementos 

que possam nos ajudar a pensar como Israel surgiu e se desenvolveu na antiga terra de Canaã 

nos séculos 13 e 12 a.C. 
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Os relatos bíblicos fundamentais do povo de Deus apresentam figuras 

importantíssimas na vida religiosa desse grupo. A epopeia heroica de Moisés enfrentando o 

poderoso faraó, os embates e a fuga fantástica dos israelitas do Egito em busca da Terra 

Prometida, o percurso pelo deserto em busca da libertação e a revelação da Lei de Deus dada 

no alto do Sinai, compõem a base vital da vida, cultura e identidade desse povo. 

 Moisés, já de idade, sabe por Deus que não entrará na Terra Prometida e atribui a 

Josué a tarefa de liderar e entrar com o povo na região de Canaã. Nesse período, o número de 

pessoas que habitavam a região não devia passar de 100 mil pessoas. 

 Durante o reinado de Ramsés II, um dos mais fortes entre todos os faraós, no século 

13 a.C., quando supostamente aconteceu a conquista israelita; o Egito não relaxou seu 

domínio militar sobre Canaã e talvez o tenha mantido mais forte do que nunca, como 

geralmente acontece quando um império está em decadência quase no seu fim, dessa forma 

facilmente deslocaria seu poderoso exército ali disposto contra cidades ou grupos rebelados.  

Cabe-nos então verificar como se deu o surgimento de Israel nas terras de Canaã no 

período que foi sugerido, perto do final da Idade do Bronze posterior e início da Idade do 

Ferro antigo
50

, já que o Egito ainda se encontrava por ali, embora não se tenha na Bíblia 

nenhuma menção de nenhum egípcio fora de suas terras e ocupando ou vigiando Canaã. 

“Mesmo assim, textos contemporâneos e achados arqueológicos indicam que eles 

administravam e zelavam, de forma cuidadosa, pelos assuntos do país.”
51

  

 

1.9.   A teoria da conquista  

Uma das explicações existentes para o surgimento de Israel é o modelo de conquista 

ou invasão de Canaã pela Transjordânia no fim do século 13 a.C. onde as 12 tribos teriam 

entrado juntas em Canaã e derrotado os seus habitantes, “as tribos lutam unidas e, fazendo 

uma campanha militar em três fases, dirigidas ao centro, sul e norte, ocupam o país, 

destruindo seus habitantes, no espaço de uns 25 anos”
52

.  

Teria sido uma conquista total e rápida, tendo Moisés e depois Josué como líderes 

condutores do povo de Deus. Esse modelo é apoiado basicamente nos relatos bíblicos e nas 
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tradições israelitas, segundo Norman Gottwald
53

, até o início do século 20 de nossa era não 

havia muitas dúvidas sobre isso e foi amplamente aceito sem grandes contestações no mundo 

erudito bíblico.  

As narrativas de conquistas ou tomada das terras têm seu principal argumento no livro 

de Josué, escolhido por Deus para conquistar Canaã (Js 1-5), as conquistas fantásticas estão 

registradas entre os capítulos 2 e 11 que não parecem ser um relato muito coeso, talvez um 

ajuntamento de narrativas independentes, que algumas vezes não se encaixam bem, trazendo 

repetições de lugares e reis a conquistar que já haviam sido conquistados e mortos em 

narrativas anteriores.  

Esses capítulos formam um conjunto completo, ao quais outras sagas se ligaram 

frouxamente. Como Guilgal estava no território de benjamim, e Benjamim pertencia ao 

grupo de tribos da Palestina central, e como Josué era originário desse grupo, é de todo 

compreensível que sua figura tenha sido introduzida nas sagas. Graças a pessoa de Josué, 

as sagas etiológicas se transformaram em narrativas de conquistas do país pelo grupo de 

tribos da Palestina central, e, em decorrência de seu significado político e militar, logo se 

tornaram patrimônio comum de todo Israel.
54

 

O livro de Josué conta com detalhes o planejamento brilhante que houve para a 

conquista de várias cidades cananéias, sobretudo a cidade de Jericó, do outro lado do Jordão, 

que contou com a ajuda de espiões enviados por Josué e que foram acolhidos pela prostituta 

Raab. Estes trouxeram a notícia de que seria possível a conquista, pois seus habitantes já 

estavam amedrontados por causa dos israelitas, isso encorajou esses guerreiros que 

atravessaram o Jordão com a Arca da Aliança e marcharam por seis dias em torno dos muros 

de Jericó e no sétimo dia com a Arca a frente, após o toque das trombetas de guerra e dos 

gritos do povo, as muralhas desabam e Jericó é invadida e conquistada (Js 6). 

Em seguida, as táticas heróicas de guerrilha de Josué que atraíram os guerreiros de Haí 

para fora de seus muros e, quando já estavam longe, outro grupo de israelitas invadiu e 

incendiou a cidade desprotegida e os dois grupos de israelitas se voltaram então contra os 

habitantes de Hai e os trucidaram, enforcando seu Rei  (Js 8,1-29). Fica o espanto pela forma 

tão cruel de um povo liderado por Deus, exterminar os derrotados para purificar a terra 

conquistada. 

Depois, a história dos gabaonitas que moravam em quatro cidades próximas de 

Jerusalém, que sabendo do destino de Jericó e Hai, espertamente se fizeram passar por 

estrangeiros para não serem destruídos pelos israelitas. De impulso Josué, sem consultar 
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Iahweh aceita o pedido de misericórdia dos gabaonitas e lhes poupa a vida. Quando 

descoberta a mentira Josué os castigou, no entanto sem poder matá-los, tornou os lenhadores e 

aguadeiros para os israelitas (Js 9).  

Com o objetivo de enfrentar os israelitas, ocorreu uma tentativa de coalizão entre os 

grandes reis do sul, Jerusalém, Hebron, Lachish, Jarmut e Eglon, porém, surpreendidos por 

Josué e o povo, essas cidades foram tomadas de pânico e na fuga mortos pelas pedras que 

Deus jogava do céu e aqueles que delas escapavam , morriam a fio de espada dos guerreiros 

de Israel.  

Como a tarde caía, eles venciam os inimigos e a batalha não havia terminado, Josué 

pede que o sol não se ponha até que a batalha tenha sido vencida; Iahweh atende seu pedido e 

o sol não se apressou em descer até o fim da luta, após matança de todos os inimigos Josué 

executou os reis desses lugares (Js 10). 

Por fim, outra coalizão, de reis de Canaã, agora no norte encabeçado pelo rei de 

Hazor, “partira, tendo com eles todos os seus exércitos, um povo numeroso como a areia do 

mar, com uma enorme quantidade de cavalos e de carros”
55

 e que enfrentando os israelitas em 

campo aberto na Galiléia, foi completamente destruído. Hazor, a maior e mais importante 

cidade de Canaã, foi conquistada e incendiada, completando assim a inteira conquista da 

Terra Prometida: 

... do deserto ao sul até os picos nevados do monte Hermon ao norte, caiu sob 

domínio israelita. A promessa divina tinha, de fato, se realizado. As forças de Canaã 

foram aniquiladas e os filhos de Israel se estabeleceram para dividir a terra entre as tribos, 

como sua herança conferida por Deus.
56

 

Assim, Josué tomou toda essa terra, as montanhas, toda a região sul, toda a terra 

de Gósen, a região de colinas, a 'Araba, a região montanhosa de Israel e as colinas que 

fazem parte dela, desde as montanhas rochosas que sobem em direção a Seir, até Baal-

Gade na planície do Vale do Líbano, ao pé do Hermon; e dominou todos os seus reis, os 

venceu e matou. Por muito tempo Josué havia travado guerra com todos esses reis. Não 

houve cidade que se tivesse submetido a Israel pacificamente, com exceção dos heveus 

que habitavam Gibeom; tiveram de conquistar tudo militarmente, pois havia uma 

disposição de Javé de endurecer o coração deles a fim de entrarem em luta com Israel, 

para poder executar neles o anátema, sem os favorecer com indulto, mas eliminá-los, 

como Javé havia ordenado a Moisés. (Js 11,16-20 )
57

 

Embora descritos com imensa riqueza de detalhes esses relatos teriam realmente 

ocorrido? Como já havíamos visto acima, tem-se a ideia hoje, a partir das escavações 
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arqueológicas que muito dificilmente tenha ocorrido uma saída histórica do povo de Deus do 

Egito como descrito, também não são muito prováveis as grandes campanhas bélicas de 

conquista fulminantes narradas no livro de Josué contra os reis de Canaã, que foram 

derrotados nos campos de batalha,dando às tribos de Israel  condição  para se fixarem em toda 

região dos cananeus em um período muito curto de tempo.  

Hoje quase não se precisa mais fundamentar de maneira detalhada porque essa 

imagem da tomada da terra não é historicamente utilizável. Ela trata a tomada da terra 

como uma grande ação conjunta da associação das 12 tribos de Israel. Sabemos, no 

entanto, que "Israel" de fato só se formou de modo gradual e por estágios, e o fez no solo 

da terra cultivada palestinense, num processo muito demorado que mesmo na época da 

formação do Estado ainda não estava plenamente concluído
58

. 

Elas são histórias incríveis da vitória de Deus, com uma pequena ajuda de seu povo 

sobre grupos de impiedosos pagãos que merecem como castigo a perda definitiva de suas 

terras e para muitos ainda, a sentença de morte. Alguns desses textos compõem as mais 

fantásticas histórias da Bíblia.        

 

1.10.   Abertura da Arqueologia 

Durante muito tempo a Bíblia foi o único instrumento utilizado para ajudar a entender 

fatos de todas as áreas das ciências e da vida, da qual ela não era o melhor canal de resposta, 

e a identificação dos israelitas com ela seguia essa relação. Com o tempo e o 

desenvolvimento tecnológico percebeu-se que outras ciências estavam mais aptas a ajudar 

entender, entre outras coisas, a origem desse povo. 

Quando essas outras ciências foram utilizadas, como a arqueologia, para auxiliar o 

entendimento da Bíblia, os seus atores ainda se basearam em seus relatos para determinar o 

local de suas escavações e ,por conta disso, várias vezes erraram muito na escolha dos sítios a 

serem examinados. 

As escavações partiam sempre de locais narrados pela Bíblia e quase nunca 

encontravam referências aos primeiros israelitas, “isso se deu, pois buscavam sempre as 

planícies costeiras e nos vales, longe das florestas nas montanhas de onde os israelitas 

emergiram.”
59
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Não encontrar quase nada sobre os israelitas, não foi causado apenas pelo erro na 

escolha dos lugares de escavações, mas deixar de escavar próximo das montanhas centrais 

estava relacionado ao fato de que entre 1920-1967 do nosso tempo, a guerra e a agitação 

política na região desencorajavam as investigações nos locais apropriados, mas depois da 

guerra de 1967 a paisagem arqueológica mudou muito, novos grupos de arqueólogos 

israelitas com outras influências e tendências arqueológicas foram chegando, com novos 

objetivos e novos métodos de investigação, acabaram transformando o panorama dessas 

investigações, sobretudo nos estudos do antigo Israel. 

 

1.11.   Contra a teoria da conquista 

Levando em consideração ainda a arqueologia e a história no fim da Idade do Bronze 

posterior, descobrem-se novas discrepâncias entre a Bíblia e a real situação de Canaã 

Canaã na data que a conquista foi sugerida, entre 1230 e 1220 a.C. embora 

saibamos que um grupo chamado Israel estava presente em algum lugar de Canaã por 

volta de 1207 a.C., a evidência na paisagem geral, política e militar de Canaã leva a 

aventar a hipótese de que uma invasão fulminante por esse grupo teria sido impraticável e 

improvável ao extremo.
60

 

As descobertas arqueológicas continuaram e continuam revelando novas 

possibilidades das narradas na Bíblia, Yigael Yadin, o mais importante arqueólogo de Israel 

na década de 50 de nossa era confirmou que Hazor teve seu esplendor e auge de prosperidade 

na Idade do Bronze médio e que continuou próspera na Idade do Bronze posterior, onde era a 

maior cidade de Canaã com cerca de 80 hectares, o que era cerca de oito vezes maior do que 

cidades importantes como Meguido e Lachish.  

Por volta de 1990 de nossa era, membros da Universidade Hebraica voltaram a 

escavar Hazor e mostraram que sua prosperidade chegou ao fim de forma brutal e repentina 

no século 13 a.C., sem nenhum sinal de declínio, ela foi atacada, destruída e incendiada como 

relata a Bíblia, porém só depois de um período de abandono que até agora não se pode 

precisar,é que se instalou um pequeno e modesto povoado em uma pequena parte das ruínas, e 

que foi encontrada uma cerâmica que se parece com a de antigos grupos israelitas das 

montanhas do sul.  
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Jericó que era uma das mais importantes cidades da Idade do Bronze posterior, como a 

grande maioria das cidades de Canaã, não era fortificada e não foram encontrados nela sinais 

de povoamento nesse período.                                   

...não existiam muralhas que pudessem desmoronar... e não havia traços de 

nenhum povoamento no século 13 a.C., e o antigo povoado da Idade do Bronze Médio, 

era pequeno e modesto, quase insignificante, e não fortificado. Também não havia 

nenhum sinal de destruição. Assim a famosa cena de forças israelitas marchando ao redor 

da cidade murada com a Arca da Aliança, provocando o desmoronamento das poderosas 

muralhas pelo clangor estarrecedor de suas trombetas de guerra, era, para simplificar uma 

miragem romântica.
61

 

A arqueologia vai também mostrar resultados de escavações em Hai onde, de acordo 

com as Sagradas Escrituras, Josué havia armado grande estratégia de emboscada, derrotando 

seu exército e incendiando essa cidade; mas uma escavação realizada nessa região entre 1932-

1935 de nossa era, pela arqueóloga judaico-palestina Judite Marquet-Krause, mostrou que 

havia vários remanescentes de uma grande cidade, porém da Idade do Bronze antigo e 

nenhum da Idade do Bronze posterior. Outra escavação em 1960 da nossa era confirmou esse 

quadro e, “como em Jericó, lá não havia nenhum povoamento na época de sua suposta 

conquista pelos filhos de Israel”.
62

 

E os mentirosos gabaonitas que se tornaram lenhadores e aguadeiros dos israelitas, 

também tiveram suas cidades pesquisadas, e só foram encontrados remanescentes da Idade do 

Bronze médio e da Idade do Ferro antigo, mas nenhum da Idade do Bronze posterior e ou 

mesmo do vale para outras cidades citadas em Josué, capítulo 12. 

Isso nos faz acreditar que as histórias do livro de Josué tenham sido uma lenda  

memorial do povo: 

 ...que se tornaram muitos séculos depois uma saga brilhantemente elaborada a 

respeito de uma conquista territorial sob as bênçãos e o comando de Deus. A produção 

literária dessa saga realizou-se com propósito muito diferente da comemoração de lendas 

locais; foi um passo importante para a criação da identidade pan-israelita
63

. 
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1.12.   Sedentarização 

Vamos tentar entender outra forma apresentada para explicar o surgimento de Israel, o 

processo de “sedentarização e consolidação de Israel em Canaã”,
64

 na Idade do Bronze 

posterior, em que o que era chamado de conquista ou tomada da terra  foi na verdade a 

consolidação gradativa de grupos ao lado ou entre as cidades de Canaã.  

Essa teoria, segundo Martin Noth “baseia-se na análise crítica dos textos bíblicos e 

interpreta à sua luz os dados arqueológicos, que assim acabam confirmando-a. Apoia-se 

também nas tradições patriarcais do Gênesis: os patriarcas viviam, mais ou menos 

pacificamente, nas proximidades das cidades cananéias.”
65

 

Essa outra forma de tentar entender a entrada de israelitas em Canaã é muitas vezes 

chamada de imigração, que descreve na sua maior parte uma infiltração pacífica, através de 

tratados e convivência pacífica entre cananeus e israelitas (como as alianças matrimoniais de 

Gn 38) sem uma ação bélica de conquista, onde a polarização cananeus X israelitas seria uma 

crise posterior.  

Os relatos de conquista de Josué são etiológicos
66

 e Josué não passou de um chefe 

local. As tribos foram ocupando os espaços vazios entre as cidades-estados cananéias, 

sem um conflito generalizado e organizado. Os conflitos aconteciam quando um clã 

invadia o território de uma cidade-estado
67

. 

Essa infiltração acaba na verdade com um reordenamento das várias camadas da 

população, quando a quantidade de assentamentos declinou, se comparados a da Idade do 

Bronze médio. Onde as regiões de fronteiras tinham sido abandonadas, alguns dos principais 

centros urbanos de períodos anteriores também estavam abandonados ou parcialmente 

abandonados, como Silo, Betsur, Jericó e as colinas de Hebron. Isso ocorreu também nas 

regiões férteis do norte, das quais cidades prósperas tempos atrás como Dã, Siquém, Afec, 

agora estavam empobrecidas.  

Houve também um declínio nas regiões centrais, sobretudo nas montanhas. Os 

levantamentos arqueológicos na Samaria e Efraim mostraram que os muitos pequenos 

assentamentos agrícolas da Idade do Bronze médio naquelas regiões desapareceram na Idade 

do Bronze posterior. 
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 A evidência da arqueologia mostra que a destruição da sociedade cananéia e a fixação 

do grupo israelita foi um processo demasiadamente longo e gradual sem que se possa 

determinar sua duração, e se ocorreu na totalidade das cidades, e que deve ter se estendido por 

várias gerações, e que as causas possíveis e mais prováveis, podem ter sido as lutas civis 

internas que demoraram um longo tempo e que fizeram com que o sistema feudal de cidades-

estado de Canaã tivesse entrado em colapso. 

No momento de afrouxamento do controle egípcio até as classes mais baixas, como 

servos e agricultores livres, revoltaram-se contra seus opressores diretos das cidades, gerando 

um profundo desequilíbrio na sociedade cananéia, e com a intensificação dessa crise 

provocado conflitos e lutas entre as cidades vizinhas para alcançar o controle de áreas 

importantes para a agricultura e de vilas camponesas, o que levou algumas dessas populações 

camponesas e pastoris, pressionadas por esse conflito, a atacarem progressivamente as cidades 

mais ricas que estavam ao seu redor.  

Essa invasão acaba gerando um colapso social dos antigos centros cananeus entrando 

em um declínio gradual, e o poder que na Idade do Bronze médio estava nas planícies férteis e 

,principalmente, na faixa litorânea. Nessa época se deslocou para as montanhas onde 

anteriormente a habitação era pequena, quebrando a hegemonia das cidades cananéias.   

A situação da região em época bem próxima à ocupação das terras mostrava a 

existência de várias pequenas cidades-estado nos vales férteis e, principalmente, nas planícies 

costeiras e até nas montanhas quase desabitadas. 

 Sendo um período bastante conturbado com conflitos locais entre as cidades e de 

incursões de hapirus, ou do povo do mar, ou de tribos seminômades. Os assentamentos 

passaram por destruições em diferentes épocas e é difícil correlacionar as destruições e 

reconstruções por todo o país. Entretanto, parece que muitas cidades foram destruídas 

durante o século 14 a.C. ou mesmo antes disso, e que houve um declínio geral no 

assentamento no século 13 a.C.
68

.  

Fica evidente a deterioração de muitas cidades, mas formando ainda uma corrente de 

cidades-estado não em poder dos israelitas nesse momento. Houve uma situação caótica de 

destruições de algumas cidades cananéias em alguns lugares e a sobrevivência em outros.  

“Este fenômeno é sintomático de um declínio demográfico que talvez foi seguido por 

um incremento na população de pastores seminômades”.
69

 Os levantamentos arqueológicos  

de assentamentos da Idade do Bronze posterior levam a supor um declínio e devastação geral 
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da urbanização, sobretudo na primeira fase desse período, trazidos pelos egípcios na luta 

contra os hicsos que, expulsos do Egito, vieram para essas regiões.  

Porém, parece certo que os principais centros urbanos continuaram existindo nesse 

período na maioria das terras férteis da Transjordânia, sobretudo na região central do vale do 

Jordão e ao longo da principal estrada que corta esse vale de norte a sul além do que o 

importante comércio marítimo internacional, “levou à fundação de várias cidades portuárias 

ao longo da costa mediterrânea nessa época”
70

.  

As escavações de localidades deixaram os arqueólogos impressionados com a 

continuidade existente entre as cidades cananéias das planícies e os povoados israelitas 

das colinas. A continuidade está presente principalmente na cerâmica, nas técnicas 

agrícolas, nas construções e nas ferramentas. O crescente consenso entre os arqueólogos é 

de que a distinção entre cananeus e israelitas no primeiro período do assentamento na terra 

é cada vez mais difícil de ser feita, pois estes parecem constituir um só povo. As 

diferenças entre os dois aparecem apenas mais tarde. Por isso, os arqueólogos começam a 

falar cada vez mais do processo de formação de Israel como um processo pacífico e 

gradual, a partir da transformação de parte da sociedade cananéia. “A teoria sugere que, de 

alguma maneira, cananeus gradualmente se  tornaram israelitas, acompanhando 

transformações políticas e sociais no começo da Idade do Bronze
71

. 

Os relatos extrabíblicos como de Amarna são utilizados para evidenciar a normalidade 

da movimentação de pastores seminômades pelas regiões cultivadas, sobretudo no período de 

seca, com relacionamentos até certo ponto cordiais com os agricultores. 

Os defensores desse modelo falam desse contato pacífico a princípio e de uma 

instalação permanente na terra em locais fora da jurisdição das cidades-estados, em um 

espaço vazio entre elas, sobretudo nas montanhas. Traduzem também uma possível onda de 

tratados entre as duas partes como vimos acima. 

Albrecht Alt, cita uma infiltração pacífica de israelitas pastores que migravam da 

margem do deserto e as terras povoadas e no final da Idade do Bronze posterior começaram a 

se estabelecer nas regiões montanhosas de Canaã, que era pouco povoada. Fala que esse 

estabelecimento foi lento, gradual e pacífico, derrubaram florestas, limparam terreno e 

praticaram agricultura de pequena escala, junto com pastores e seus rebanhos. 

A chegada e a instalação de Israel em Canaã não podem ser vistas de forma 

coordenada lógica, e podem apontar para uma ocupação não organizada e até em momentos 

históricos e locais diferentes. 
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Mais tarde cresceu muito a concentração de assentados nas montanhas, o que 

aumentou a necessidade de mais terra e água e levou ao conflito com os cananeus, 

provavelmente no início da Idade do Ferro. 

“Disso podemos concluir que o assentamento das tribos israelitas estava localizado 

entre essas „barreiras‟ de cidades, sem incluí-las. E que, portanto, os israelitas se assentaram 

inicialmente somente nas lacunas deixadas pelo sistema das cidades-estado,”
72

 principalmente 

nas montanhas do sul ou de uma ocupação nas cidades devastadas.  

 

1.13.   Quem são os israelitas? 

A Bíblia ao tratar da origem do povo de Israel menciona que são descendentes diretos 

dos patriarcas do Primeiro Testamento, Abraão, Isaac e Jacó e depois das doze tribos de Jacó, 

chamado de Israel: que já sabemos não se tratar de uma perspectiva histórica.  

Como abordamos anteriormente, essas narrativas são lendas, mitos teológicos ou 

fantasias e anseios de um povo, em um determinado tempo e lugar que acabaram fazendo 

parte da tradição do povo de Israel. “Não existe nenhuma analogia histórica de um caso em 

que um povo fosse descendente de um único homem. Isso significa que toda essa tradição de 

um Israel composto por doze tribos é uma ficção teórica ou uma construção genealógica”
73

.  

Mas então quem são as pessoas que deram origem a esse importante povo? Como 

surgiram e como se estabeleceram nas terras dos cananeus? Em pouco menos de um século, a 

contar do final da Idade do Bronze posterior, seria o suficiente para mudar todo panorama da 

região de Canaã com problemas internos no sistema feudal cananeu.  

O Egito não figurava mais como a grande potência que dominava toda região, os 

grandes países vizinhos não eram mais uma estrutura considerada ou mesmo até apagada da 

memória, os grandes e importantes portos da costa do Mediterrâneo de Canaã haviam sido 

destruídos, e até mesmo grandes cidades do interior do país estavam abandonadas e em 

ruínas, o poder das cidades portuárias e das planícies férteis agora estava nos povoados das 

montanhas. 
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Sabemos da existência de um grupo ou povo chamado Israel vivendo em Canaã por 

volta de 1207 a.C. pela estela de Merneptah
74

, “e que poucos historiadores bíblicos e também 

arqueólogos duvidavam que os israelitas fossem um povo de imigrantes que entrou em Canaã 

vindos de terras estrangeiras, pelo sul”.
75

  

Os arqueólogos encontraram acima das camadas de destruição das cidades da Idade do 

Bronze posterior, fossos espalhados ao acaso e a presença de cerâmica grosseira, bem 

diferente das cerâmicas mais refinadas dos cananeus e que os arqueólogos interpretaram como 

sendo acampamentos dos seminômades, o que os especialistas dizem se tratar de 

movimentação de massa de habitantes que se deslocaram do deserto para uma terra já 

povoada e iam se instalando e, aos poucos, adotando uma vida sedentária. 

Esse parece ser o caso dos israelitas e confere com a descrição de Albrecht Alt que 

cita sobre a infiltração pacífica em que “os israelitas eram pastores que perambulavam com 

seus rebanhos em migrações sazonais fixas, entre as margens do deserto e as terras povoadas. 

Em algum momento perto do final da idade Bronze posterior – por razão que a ele não 

estavam inteiramente claras – os israelitas começaram a se estabelecer nas regiões 

montanhosas pouco povoadas de Canaã”.
76

 

O Bíblico Albrecht Alt afirma que no começo esse processo foi gradual e bem 

pacifico, eles teriam derrubado florestas, fizeram terraços, limparam áreas para praticar a 

agricultura sazonal de pequena escala ainda junto à criação do gado miúdo de cabras e 

carneiros. 

Só com o passar do tempo vão mudando a forma de viver e adotando a vida sedentária 

agrícola e formando vilas permanentes: 

... escavações em antigas vilas israelitas dessas, com as cerâmicas, casas e silos 

de grãos, podem nos ajudar a reconstruir o dia-a-dia de suas vidas e relações culturais. E, 

surpreendentemente, a arqueologia revela que o povo que vivia nessas aldeias era 

formado de habitantes nativos de Canaã, os quais só aos poucos desenvolveram a 

identidade étnica que pode ser denominada israelita.
77
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Somente quando o número desses assentamentos aumentou muito e a necessidade de 

mais terras e água cresceu foi que o conflito com os cananeus aconteceu e que, possivelmente 

,tenha dado a base para os vários conflitos narrados no livro dos Juízes. 

O bíblico George Mendenhall. o historiador bíblico Norman Gottwald, e o biblista 

Milton Schwantes sugerem que os israelitas na verdade não eram invasores que atacavam de 

surpresa e nem nômades que se infiltraram em terras estrangeiras, mas na verdade 

camponeses empobrecidos que se rebelaram contra as fracas cidades de Canaã pela extrema 

exploração na cobrança de tributos e da corvéia e sem encontrar outra solução, abandonaram 

suas casas e fugiram para as florestas das montanhas despovoadas, onde criaram uma 

sociedade mais igualitária, menos rígida em contraposição aos egípcios e aos cananeus, se 

transformando nos israelitas. 

Norman Gottwald
78

 tem ainda uma sugestão muito interessante na qual a ideia de 

igualdade deve ter vindo de um pequeno grupo de pessoas vindas do Egito, que se 

estabeleceram nas montanhas e se tornaram o núcleo em torno do qual se formaram os 

assentamentos das montanhas. 

O crescimento da ideia e dos assentamentos se deu à medida que se juntaram a eles as 

pessoas com poucos direitos, fugidas das cidades cananéias e que tinham em comum a 

oposição ao sistema de nobreza feudal das cidades, isso pode, de certa forma, explicar a 

identificação e a formação da tradição central israelita em torno da história do êxodo, já que a 

saída de suas terras, fugindo da exploração de elites dominantes, aconteceu também entre os 

cananeus.  

“O aparecimento do antigo Israel foi, portanto, uma revolução social dos 

desprivilegiados contra os seus senhores feudais, estimulada pela chegada de nova visão 

visionária”.
79

 

Isso significa, finalmente, que Israel se formou não apenas de imigrantes, mas, 

em parte, de cananeus, ou seja, que o próprio Israel era, em parte cananeus, embora seja 

impossível identificar o tamanho dessa parte. Portanto, a pré-história de Israel ocorreu 

não apenas no Egito, no deserto, nas montanhas, e na estepe, mas também em Canaã. 

Embora muitos dados fiquem incertos e muitas questões possam ser resolvidas apenas 

hipoteticamente, as fontes se valem do nome ”Israel” para designar, de modo inequívoco 

e nítido, a totalidade dos clãs, grupos, e tribos que passam pela sedentarização e 

consolidação em solo cananeu. 
80
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A descoberta de remanescentes de uma densa rede de aldeias nas regiões 

montanhosas – todas aparentemente estabelecidas num espaço de tempo de poucas 

gerações – indicou que houve dramática transformação social na área central montanhosa 

de Canaã, por volta de 1200 a.C. Não existem sinais de invasões violentas ou mesmo de 

uma infiltração de um grupo étnico definido. Ao contrário, parece ter sido uma revolução 

no estilo de vida. Das regiões montanhosas de Judá, ao sul, às colinas da Samaria, ao 

norte, antes com povoamento disperso, longe das cidades cananéias que estavam em 

processo de colapso e desintegração cerca de 250 comunidades se instalaram 

repentinamente nas colinas. Esses foram os primeiros israelitas. Embora não seja possível 

saber se nessa época formaram-se por completo identidades étnicas, identificamos essas 

vilas diferenciadas nas montanhas como israelitas, porque muitas delas foram ocupadas 

sem interrupção até o período das monarquias, época da qual temos fontes abundantes, 

bíblicas e extra-bíblicas, que testemunham que esses habitantes se denominavam 

intencionalmente, israelitas.
 81

 

 

1.14.   Povos das montanhas 

As escavações de alguns desses sítios mostraram como foi muito uniforme e repentina 

essa onda de assentamentos “nas montanhas da Alta e da Baixa Galiléia, nas colinas da 

Samaria e Efraim, no Negueb e na Transjordânia, onde boa parte dessa atividade pode estar 

relacionada a tribos israelitas, no início da Idade do Ferro”
82

.  

Geralmente as aldeias típicas estavam localizadas nos topos das colinas e montanhas, 

de onde tinham ampla vista ao redor, em uma área aberta e cercada por florestas naturais de 

carvalho e terebintino, várias aldeias foram construídas nas partes mais a leste das terras 

férteis, pois davam vista para o deserto, perto de terras boas para o pasto. 

Nestas circunstâncias, as montanhas viabilizaram algo verdadeiramente novo a 

partir do final do 13º século. O assentamento gradativo de camponeses, foragidos do 

tributarismo cananeu das planícies, nas novas terras da montanha desencadeou um novo 

processo na Palestina, sob as novas condições do início da era do ferro, da fuga maciça de 

camponeses da planície devido à desintegração do sistema das cidades-estado em guerra 

fratricida após a retirada dos egípcios, e da difusão do uso da cisterna. A ocupação das 

montanhas a partir do final do 13º século determinou, durante séculos, a história da Terra 

de Canaã... As Montanhas não são tábuas rasas no 13º século. Durante o 2º milênio 

haviam surgido, cá e lá, algumas cidadezinhas nas montanhas... Infelizmente não 

conhecemos muitas peculiaridades e cenas especificas do assentamento gradativo nas 

montanhas. Os detalhes conhecidos não são muitos
83

.  

 

No início da Idade do Ferro foram encontrados na Alta Galiléia cerca de 25    

assentamentos conhecidos como as tribos de Neftali e de Aser. Também em Hazor e Dã 
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pequenas aldeias foram identificadas. Na Baixa Galiléia os levantamentos encontraram 15 

assentamentos, a maioria na região de Shefaram e Nazaré, no território da tribo de Zabulon e 

da tribo de Issacar nas colinas da Samaria. 

A maior quantidade de assentamentos desse período foi localizada nos territórios das 

tribos de Manassés e Efraim nas montanhas centrais do território, onde foram registrados 

cerca de 100 desses assentamentos, já que as terras eram mais férteis nessa região. E nas 

terras do sul da tribo de Benjamim, mais 12 assentamentos e uns poucos nos vales semiáridos 

de Arad e Bersabéia e um intenso assentamento mais ao sul nas montanhas do Negueb.  E 

mais umas dezenas de pequenos assentamentos na Transjordânia. 

Possuímos somente um conhecimento vago sobre a seqüência em que emergiu e 

se desenvolveu o assentamento nas várias regiões. Parece que o processo começou no 

início do século 12 a.C. na região montanhosa central e, até certo ponto, na Transjordânia 

e no Negueb setentrional, enquanto a maioria das cidades na Galiléia parece pertencer ao 

século 11 a.C. Aparentemente, na idade do Ferro houve um assentamento simultâneo e 

independente de diversas regiões por grupos populacionais vagamente relacionados. Só 

podemos determinar os antecedentes desses povos de um modo geral. Eles talvez tenham 

emergido de uma população não assentada de pastores, a qual era parcialmente nativa e 

parcialmente originária da periferia do país.
84

 

Todas as aldeias pareciam ser autossuficientes, já que seus moradores tiravam água de 

fontes próximas ou estocavam a água da chuva em cisternas construídas em rochas cortadas e 

revestidas para usar durante o ano. São pequenos povoados que, na sua grande maioria, não 

mediam mais que 400 m² em algumas regiões, e na média de 2.000 a 4.000 m² e pelas 

estimativas tinham cerca de 50 adultos e a mesma quantidade de crianças. Somando todas as 

vilas das montanhas, a população inteira não devia passar muito de 45 mil pessoas por volta 

de 1000 a.C, que foi o auge desse processo de assentamentos. 

Segundo Finkelstein e Asher, a estrutura era básica e modesta, sem prédios públicos, 

palácios e templos
85

. Não foram encontradas cerâmicas importadas ou ornamentadas e sim 

utensílios básicos e grosseiros para uso caseiro, como guardar alimentos e cozinhar, além de 

estocar água, azeite e vinho.  

As casas mediam cerca de 180 m² eram construídas de pedras não talhadas e com 

pilares grosseiros também de pedras para sustentar o telhado geralmente de couro; eram quase 

sempre do mesmo tamanho indicando que os recursos eram divididos uniformemente entre as 

famílias que tinham cerca de 4 ou 5 pessoas.  
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Para facilitar a armazenagem de seus principais produtos, cavavam buracos entre as 

casas e revestiam seu interior com pedras para guardar os grãos, que parece ter sido sua 

principal atividade de vida juntamente com a criação de rebanho que passava a noite em 

pátios cercados para protegê-lo.  

Podemos dizer com muita confiabilidade que a economia era basicamente de 

subsistência, em que usavam metade da sua área disponível para o cultivo e a outra metade 

para pastagem dos animais, sem nenhuma indicação da existência de comércio de produtos 

entre as aldeias das montanhas. 

Vale comentar ainda que em vários textos de Finkelstein e Asher, diferentemente das 

narrativas bíblicas, os conflitos constantes entre os israelitas e seus vizinhos para ocupação da 

região, não foram evidenciados.  

As aldeias não eram fortificadas nesse período, isso mostra que os moradores se 

sentiam seguros e não precisavam se preocupar muito com a defesa, também não foi 

encontrada nenhuma arma, como espadas e lanças, coisa comum nas cidades cananéias, mas 

sim ferramentas de trabalho como suas foices e pedras para moer grãos, além de não haver 

sinais de incêndio ou de destruição repentina que pudessem mostrar ataques violentos. 

Tudo indica que os primeiros israelitas não lutavam entre si ou contra outros grupos, 

parecem ter vivido relativamente de forma bem pacífica, brigando apenas contra as 

adversidades do terreno, com as densas florestas das suas montanhas e com o clima. Assim 

“eles apareceram por volta de 1200 a.C. como pastores e depois agricultores pacíficos das 

montanhas. Sua cultura era simples e de subsistência. Isso é tudo o que sabemos.”
86

 

Na montanha ocorre uma integração entre estes grupos tão diferentes, entre 

cananeus e seminômades, entre trabalhadores do Egito e gente do Sinai. Têm coisas em 

comum: todos vêm de um êxodo, fugindo da opressão. Criam uma sociedade já sem 

opressor, rei ou faraó. Formam, nas montanhas, um anti-modelo: anti-estado, anti-faraó, 

anti-opressão, sem cidades, sem templos, quase sem sacerdócio. O êxodo dos que 

estiveram no Egito torna-se paradigmático. Passa a estar em lugar de tantos outros 

êxodos
87

. 

 

 

 

 

                                                 
86

 Israel Finkelstein, Neil Asher S., A Bíblia não tinha razão, p. 158. 
87

 Milton Schwantes, Breve História de Israel, p. 14. 



 

44 

 

1.15.   Pastores e pastoras seminômades das montanhas  

Como a arqueologia forneceu indícios para a origem e tipo de vida dos israelitas? Para 

Finkelstein e Asher, os remanescentes arqueológicos de assentamentos mais antigos 

escavados nas montanhas mostraram que as casas e os pátios originais, foram sendo 

aumentados ou reformados ao longo dos anos
88

. 

Porém, na sua fase mais antiga, mostraram que os assentamentos foram construídos de 

tendas em forma oval, com uma fileira de salas ligadas umas às outras, formando uma 

estrutura continua que mantinha protegido no seu interior um grande pátio, o que sugere que 

as pessoas dessas aldeias mantinham protegidos ali os seus rebanhos, possivelmente de 

carneiros e cabras que são muito mais ágeis e resistentes às grandes distâncias, caracterizando 

os habitantes desses assentamentos como pastores e pastoras que migravam quando 

necessário, como o grupo de Issacar, que veremos mais à frente.   

Amihai Mazar afirma que a descoberta de uns poucos silos e lâminas de foice, 

mostram ainda que nesse momento o cultivo de grãos não era uma preocupação ou atividade 

muito empregada, além do que os primeiros assentamentos foram escolhidos a parte leste da 

região, sobre as montanhas, não muito longe das margens do deserto
89

, o que sugere uma 

atitude de pastores nômades, pois ali poderiam pastorear melhor seus carneiros e cabras.  

Pensa-se, hoje, que o seminomadismo em Canaã provém do campesinato. 

Seminômades são as pessoas que se evadiram das cidades-estado da divisa entre mata e 

estepe (Gaza, Hebron, Jerusalém, Siquém) e que, por circunstâncias especiais, não se 

tornaram assaltantes, mas pastores de ovelhas, aproveitando-se das estepes, onde não os 

alcançavam nem as armas nem o fisco das cidades-estado. Pastores e pastoras são, 

contingentes de hapiru, ainda que seu estilo de vida seja o inverso dos hapirus 

salteadores, conhecidos das cartas de Tell-El-Amarna. Mães e pais de Israel são um dos 

setores dos hapirus de Canaã
90

. 

Contudo Finkelstein e Asher, afirmam que esses pastores e pastoras foram se 

transformando aos poucos, mas de forma profunda, tendo seus antigos acampamentos de 

tendas mudado para aldeias construídas de pedra, mas mantendo ainda a mesma configuração 

oval, e só mais tarde passaram a construção de casas retangulares com pilares de pedras, 

dando indicio de aldeias mais duradouras, e de abandono do estilo migratório de viver, 

deixando grande parte do rebanho para se dedicarem ao cultivo permanente como seu 

principal meio de sustento
91

. Bem mais tarde que eles se expandiram para o oeste que não é 
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tão favorável ao pastoreio e ao cultivo de grãos, mas bem adequado ao cultivo de oliveiras e 

videiras.      

1.16.   Vários assentamentos 

Expedições arqueológicas nas últimas décadas aprestaram resultados sobre a natureza 

da ocupação de pessoas nessa região ao longo dos milênios, indicando que a grande onda de 

assentamentos de pastores nômades que se estabelecem como agricultores sedentários se 

deram no início do século 12 a.C. 

Não foi uma novidade da época, a arqueologia indicou que antes dessa onda do 12º 

século a.C. existiram outras ondas de assentamentos nas montanhas e que depois seus 

habitantes retornaram ao modo de vida de nômades pastores dispersos nas várias regiões. 

Várias ocupações de áreas das montanhas se deram ao longo dos anos. Finkelstein e 

Asher consideram que os assentamentos nessas regiões eram cíclicos, a primeira na Antiga 

Idade do Bronze (3500-2200 a.C.) teve quase 100 aldeias no auge dessas ocupações. Após 

esse período, a maioria dos povoados foi abandonado
92

. 

No segundo momento, mais sólido que o primeiro, foi na Idade do Bronze médio 

(2000-1550 a.C.), chegando a ter cerca de 220 assentamentos de pequeno porte espalhados e 

que aos poucos evoluíram e cresceram, alcançando uma população de cerca de 40 mil 

pessoas, e acabam em algum momento do século 16 a.C. ficando quase desabitados. 

E por fim, o terceiro momento, mais significativo e que vai acabar dando origem ao 

povo israelita, marcando o período da Idade de Ferro antigo (1150-900 a.C.) que atinge a 

marca de quase 250 assentamentos com uma população de cerca de 45 mil pessoas e que foi 

gradualmente evoluindo para um sistema de cidades maiores. 

O surgimento de centros comerciais de médio porte, chegando a ter cerca de 500 

assentamentos e quase 160 mil pessoas, sendo que o auge desse período só se deu a partir dos 

anos 900 a.C aproveitando por completo o potencial agrícola da região nesse momento. 

Comparadas essas três ondas de assentamentos nas montanhas, Flinkleintin e Asher 

notam que algumas características são semelhantes; perceberam que as montanhas da parte 

sul eram sempre menos habitadas que as do norte, motivadas principalmente pela diferença 

considerável do fator climático, e que as ondas de assentamentos também se iniciavam a leste, 
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expandindo-se gradualmente a oeste; e ainda, apresentando características semelhantes no que 

se refere a culturas materiais, como cerâmica, tipos de construções e forma de vida das 

aldeias
93

. 

Deve-se ressaltar que, entre essas ondas de assentamentos, quando as cidades, 

vilarejos e aldeias foram abandonados, as montanhas, mesmo muito reduzidas no seu número 

de habitantes, nunca ficaram totalmente desertas, e que essas pessoas sempre tiveram um 

senso prático e até técnico para mudar rapidamente de uma vida sedentária nas aldeias para a 

vida pastoril nômade ou voltar do pastoreio à agricultura sedentária, de acordo com as 

condições climáticas, políticas ou econômicas do momento, ou conforme o interesse do 

grupo. 

“No geral, se dizia na historiografia de Israel, que agricultores provêm do 

seminomadismo, que camponeses eram pastores que se sedentarizaram. Este processo pode 

ocorrer, mas não necessariamente é a regra. Mais fequentemente os pastores têm sua origem 

entre camponeses”
94

.  

Geralmente quando as crises acontecem, a migração nômade pastoril permite que a 

vida seja mantida em qualquer outra região menos problemática, mesmo que mais 

desconfortável, e quando ocorre a melhoria de condições, os nômades voltam gradativamente 

à vida agrícola sedentária, que era mais fácil de ser praticada. 

Aparentemente foi assim que se deu a repentina onda de assentamento de pastores e 

pastoras seminômades nas montanhas e nas margens do deserto de Canaã, no final da Idade 

do Bronze posterior, quando o sistema feudal cananeu entrou em colapso, levando os pastores 

a novamente irem mudando sua atividade de subsistência, fixando-se nas montanhas, abrindo 

campo para a agricultura e, lentamente, diminuindo os rebanhos e as migrações sazonais até a 

mudança para a vida sedentária permanente. 

O processo aqui descrito é, de fato, o oposto do que está escrito na Bíblia: a 

emergência do antigo Israel foi o resultado do colapso da cultura cananéia, e não a sua 

causa. E a maioria dos israelitas não chegou de fora de Canaã, surgiu do interior da 

própria região. Não houve êxodo em massa do Egito. Não houve uma violenta conquista 

de Canaã. A maioria das pessoas que formou o Antigo Israel era a população local, as 

mesmas pessoas que vemos nas regiões montanhosas através das Idades do Bronze e do 

Ferro. Os antigos israelitas eram – ironia das ironias – eles próprios, originalmente 

cananeus.
95
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1.17.   Considerações finais: Israel era do chão de Canaã 

Enfim, após percorrer um bom caminho na história e arqueologia da região de Canaã, 

pudemos marcar os elementos que compuseram a formação de Israel entre os séculos 14 e 9 

antes da era cristã, onde possivelmente tenha ocorrido a formação desse povo. 

Israel na verdade se estabelece em uma pequena região ocupada antes pelos cananeus 

ligados à dominação egípcia, e com o desinteresse ou falta de condição dessa potência de 

continuar exercendo pesadas interferências na região, da abertura para um novo cenário 

político regional, onde as cidades cananitas enfraqueceram. 

As cidades-estados ficaram vulneráveis tanto as ameaças internas de camponeses 

descontentes com a sua situação em decorrência da exploração dos senhores das cidades, 

como de grupos vindos de fora das cidades, como os hapirus que se colocavam a servir reis e 

senhores em lutas mercenárias contra outros reis e cidades, além dos povos do mar que 

parecem ter causado um grande desarranjo na dominação cananita-egípcia.  

Com o enfraquecimento das cidades cananitas e da pouca, ou quase nenhuma presença 

egípcia nesse período, os camponeses, principalmente os pastores e pastoras, vão se 

estabelecendo para outras possibilidades além das cidades, buscando o refúgio, sobretudo das 

montanhas, e lá vão se assentando, aos poucos e gradativamente se sedentarizando, trocando 

os pequenos rebanhos pela agricultura, inicialmente nas lacunas deixadas pelo sistema das 

cidades-estados, principalmente nas montanhas do sul ou de uma ocupação nas cidades 

devastadas.  

Com o tempo o deslocamento vai se dando para além das montanhas do sul e para 

cidades mais estruturadas fazendo com que os antigos camponeses desprovidos de condições 

de vida nas cidades ou os que deixaram a exploração dessas cidades foram em busca de novas 

oportunidades em locais menos habitados e fora do controle dos reis. 

Dessa forma podemos pensar que o surgimento do antigo Israel foi, portanto, uma 

revolução social dos desprivilegiados da própria região contra os seus senhores feudais de 

Canaã, os excluídos do sistema cananeu, que migraram do interior da região refugiando-se, 

sobretudo nas montanhas, deram então, origem a Israel. 
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Capítulo 2 

Sociedade tribal de Israel 

 
 

 

Tratar da história de Israel e de sua formação não é tarefa muito simples e fácil, pois é 

ampla, complexa e ainda muito polêmica, cabendo muitas teorias e resultados divergentes. 

Não temos neste trabalho a intenção de abordar toda sua extensão e muito menos a pretensão 

de esgotar o assunto. 

Nosso objetivo nesse capítulo se dá na busca de resgatar alguns elementos nessa 

história que permitam encontrar um pouco da motivação para formar uma nova nação, como 

vimos no capítulo anterior, em terras já habitadas pelos cananeus, e mostrar a diferença entre 

dois grupos, ou seja, Canaã e Israel, como Israel desenvolve uma nova identidade e forma de 

vida, buscando distanciar-se do modelo vivido anteriormente nessa região. 

 

2.1.   Nome Israel 

Sobre o nome do país Israel, o Primeiro Testamento não apresenta uma rígida 

determinação para dizer que esse é o nome do país dos israelitas. Segundo Roland de Vaux 

esse termo foi utilizado pela literatura rabínica depois da fundação do reino do norte. O termo 

Israel na Bíblia é normalmente designado somente ao reino do norte. 

 Na verdade, o Antigo Testamento não tem uma firme determinação 

para designar o país habitado pelos israelitas. O nome "terra de Israel" 'Você é ysra'el,  

tem sido divulgado pela literatura rabínica, e foi oficialmente dedicado com a  fundação 

do  Estado sionista.
96

  

No entanto Norman Gottwald afirma o contrário “Um exame das fontes para o Israel 

antigo revela que o meio preferido, na realidade o convencional, de identificar  a totalidade 

social era o nome próprio Israel”
97

. 
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Quanto ao significado da expressão, trata-se de uma palavra composta, Milton 

Schwantes diz “sua primeira parte (ysra-) há de ser uma forma verbal. Sua segunda parte é o 

elemento teofórico ('el). Este 'el è um termo semítico de difusão muito ampla para designar a 

divindade”
98

. 

John Mackenzie também acompanha Schwantes nessa decomposição, no entanto  diz 

que o significado e  a etimologia são incertos, para ele “A etimologia de Gn 32,28s sugere „ele 

luta com El‟, mas, na realidade, a forma significaria „que El lute‟. Os estudiosos modernos 

propuseram etimologias mais prováveis: „que El governe‟ ou „ que El brilhe‟, mas nenhuma 

delas é segura.”
99

 De todas as formas a expressão faz menção a divindade e não há dúvida 

que, para os autores bíblicos, o “ 'el de Isra-el é Javé.”
100

 

 

2.2.   Origem do povo de Israel 

Como apresentamos no capítulo anterior, são muitas as teorias para o entendimento 

das origens de Israel. Umas falam de grupos que vieram de fora de Canaã, invadiram e 

conquistaram essa terra pela força de suas armas, em outras que Israel foi se formando em 

Canaã por grupos locais de nômades e seminômades que de forma processual, gradativa e 

pacífica vão se estabelecendo e se fixando na terra, enquanto outras teorias dizem que Israel 

surgiu da revolta de parte da população marginalizada pelos tributos de Canaã. 

Milton Schwantes acredita que a partir da avaliação histórica dos textos bíblicos, da 

condição no império egípcio na época e com os conhecimentos que se tem hoje, o 

entendimento sobre o surgimento de Israel é que se deu na união de vários grupos, de dentro e 

de alguns de fora de Canaã. “Israel surge em Canaã; Israel se constitui sob as condições do 

tributarismo cananeu. Diversos grupos, oriundos de fora de Canaã, desempenharam papel de 

destaque na formação de Israel.”
101

  

Na opinião do Norman Gottwald, foi mesmo uma transformação da sociedade cananita 

que acaba proporcionando o surgimento de Israel. 

 Deveria estar clara a essa altura, por tudo que descobrimos anteriormente no 

nosso trabalho, o fato de não haver simplesmente qualquer fundamentos 

socioeconômicos, políticos ou culturais convincentes para conceitualizar Israel 
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como uma invasão importante em Canaã. Israel foi uma mutação de grandes 

proporções dentro de Canaã.
102

 

Os historiadores ainda não chegaram a um consenso quanto essa origem e não 

sabemos se chegar-se-ão  a ela tão cedo, de toda forma um grupo se estabelece em Canaã 

apoiado pela crise de várias de suas cidades e pelo desinteresse, ou impossibilidade do Egito 

manter seu domínio na região. Então cabe agora perceber como esse grupo que foi mudando a 

forma de viver dentro da própria região se organiza em Israel. 

 

2.3.   Organização de Israel enquanto povo 

Segundo Milton Schwantes, não há textos dessa região no período de 1200 a 1000 

a.C., o que temos são textos referentes a esse período, mas não dessa época na região, talvez 

porque eles não tivessem uma escrita, uma letra, talvez completamente analfabetas. Se eles 

sabiam escrever, não registraram nada, ou não foi ainda encontrado. 

“A ciência histórica não nos apresenta este período de Israel como está no texto 

bíblico. A reconstrução fornecida pela historiografia difere do que se lê na Bíblia”
 103

. 

Contudo os grupos de camponeses e pastores que abandonaram as cidades cananéias 

buscaram refúgio nas montanhas desabitadas ou pouco habitadas para iniciar o processo de 

organização de uma proposta diferente da exploração das cidades das planícies. 

A vida nas montanhas não foi mais fácil do que o trabalho desempenhado nas cidades 

cananéias, “de todo modo, a terra nova era atraente e a liberdade era um sonho. Israel integra, 

portanto, a montanha à história.
104

” Essa nova região motivou outros grupos que, atraídos por 

essa novidade, vão também se integrando a esse novo lugar de vida. São vários grupos 

diferentes, de pastores, de agricultores, de construtores que trabalhavam nas cidades e que 

agora se encontram sobre as montanhas. 

 

2.4.   Um sistema informal sem reis e tributos 

Com tanta diversidade de grupos sobre a montanha poderia haver desordem e 

competição, mas eles tinham algo em comum, todos eram fugitivos da opressão das cidades, 

                                                 
102

 Norman K. Gottwald, As tribos de Iahweh – uma sociologia da religião de Israel liberto, p. 258 
103

 Milton Schwantes, Breve história de Israel, p. 11. 
104

 Milton Schwantes, Breve história de Israel, p. 13. 



 

51 

 

todos experimentavam um êxodo próprio, todos buscavam de alguma forma, recomeçar em 

nova proposta, a experiência comum de sofrimento e opressão favorece a construção de outro 

tipo de sociedade, o projeto de libertação. “Formam, nas montanhas, um anti-modelo: anti-

estado, anti-faraó, anti-opressão, sem cidades, sem templos, quase sem sacerdócio”.
105

  

A vida nas montanhas precisava ser diferente das cidades cananéias, não deviam 

ocorrer às mesmas opressões. Dessa forma foi se desenhando o tribalismo, buscando 

condições de vida boa, longe das ameaças das cidades. Essa forma de viver vai se espalhando 

pela região dos cananeus e de uma forma ou de outra abrigando pessoas que saíam das 

cidades em busca de liberdade e de uma vida mais digna. 

O tribalismo passa ser essa nova proposta da montanha que se caracteriza, por ser um 

jeito descentralizado de organizar a vida, no qual o modelo que está se formatando, tem o 

pensamento tribal de ajuda, de solidariedade, onde uma tribo deve sustentar outra que 

precisar, um grupo deve apoiar e ser apoiado por outro, é um princípio de ajuda mútua que 

cresce e se fortalece em torno do núcleo familiar. E como é essa família das montanhas? 

A base da constituição do projeto das montanhas é a família, ela constitui o laço de 

união entre o grupo que vai formando a consciência de pertencimento à mesma comunidade, 

Roland de Vaux diz que “a família compõe-se daqueles elementos unidos ao mesmo tempo 

pela comunidade de sangue e pela comunidade de habitação, a família é „uma casa‟ e formar 

uma família é formar „uma casa‟.
106

 

A unidade de sangue que tratou de Vaux faz com que todos os membros de uma 

família sejam considerados pertencentes a um ancestral comum, criando ligação de 

parentesco, na qual, Balancim afirma que nessa linha consideram-se irmãos, mesmo que isso 

seja inventado. São comunidades formadas por várias pessoas, geralmente pessoas que 

necessitam de um ancestral comum, mesmo que isso seja fictício. 

Formadas por grupos de mesmo sangue ou não, tornam-se parentes e ganham os 

mesmos direitos de bens, bênçãos e história. Elas se formam por processos históricos, às 

vezes arranjados, que ganham consistência, união e veracidade, e passam a viver ,caminhar 

juntas além de sofrerem as mesmas sinas.  

Sobre a forma de viver em tribos, Euclides Balancin afirma “A tribo é uma 

organização social composta por famílias agrupadas em associações protetoras, a fim de se 
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ajudarem economicamente umas às outras, se defenderem dos ataques inimigos e praticar a 

religião.”
107

 

Essa nova forma de viver nas montanhas vai ganhando novos contornos, outros 

lugares e novos adeptos. Aos poucos e de forma pacífica, os grupos nas montanhas foram se 

organizando como pastores e pastoras que migravam quando necessário, mas que aos poucos 

vão fincando suas raízes em um lugar, ampliando sua organização, mudando das tendas para 

as casas construídas de pedra e partindo também para o cultivo de grãos.  

Dessa forma começa a crescer o número de pessoas que buscam nas montanhas novas 

oportunidades de vida, assim vão ganhando novas estruturas, mais justas, livres e mais iguais 

entre seus participantes, se fixando como grupos de famílias e clãs. Juntos se fortaleciam, se 

defendiam, ampliavam e facilitavam sua forma de viver nas montanhas, necessitando cada 

vez mais de estruturas complexas de organização. 

 

2.5.   A bêt 'ab -  casa dos pais  

As famílias garantiram entre si a segurança necessária para se manter vivas e 

prosperando. As relações entre as várias famílias vão favorecendo sua ampliação e o 

surgimento de novos grupos. 

A família era o agrupamento de pais, filhos, filhas, e quem mais vivesse nas casas 

próximas, também os filhos casados e suas mulheres e filhos, e se possuíssem bens tudo 

pertencia à casa ou família “Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do 

teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa 

alguma do teu próximo” (Ex 20,17). 

Toda autoridade da casa está na figura do pai (patriarca) até sua morte, os membros da 

casa deviam honra e obediência para que a bênção e proteção recaíssem sobre eles “Honra a 

teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá” 

(Ex 20,12). No entanto no tribalismo o fundamental não é exatamente o patriarca, mas sim as 

pessoas, os filhos (Ben) ,os acampamentos, exemplo disso são as narrações das posses 

destinadas aos patriarcas, mas tendo seus filhos como figura importante „A quarta sorte saiu 

para Issacar; aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias‟. (Js 19,17). 
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Ligada a essa família nuclear está a família ampliada a bêt `ab “casa do pai” que é 

formada por duas ou três casas ou famílias nucleares, “composta de 40-50 pessoas, 

compreendidas pelos pais, filhos, noras, netos, tios, primos e demais parentes que estão 

próximos.”
108

 Milton Schwantes diz que essa estrutura é pré-existente ao projeto das 

montanhas, já havia antes de Israel ser tribal, ela é o natural, já se nasce com “primos” e ele já 

nasce tão importante como você, pois ele também tem que comer, e “são mais que unidades 

sociais, são organismos sociais que se constrói através de relações comunitárias.”
109

 

A família é responsável pelos seus membros, proteção e garantia de seus direitos, a 

eles recaíam também as bênçãos e as maldições, ”porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus 

zeloso, que visito a iniqüidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que 

me odeiam.” (Ex 20,5). 

Cabe aos membros da família ampliada ajuda e proteção entre si, a prática desse dever 

era em Israel de fundamental importância, Roland de Vaux apresenta a dimensão de dessa 

instituição “uma expressão própria para essa instituição, o go'el que significa ‟resgatar, 

proteger‟ o go'el é um redentor, um defensor, um protetor dos interesses dos indivíduos e do 

grupo. Ele intervêm em certos casos.”
110

 

Essa proteção é exercida de várias formas, quando uma pessoa do grupo necessitava se 

vender como escravo para pagar uma dívida, um de seus parentes próximos deve resgatá-lo,  

E se o estrangeiro ou peregrino que está contigo alcançar riqueza, e teu irmão, 

que está com ele, empobrecer, e vender-se ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, 

ou a alguém da família do estrangeiro, depois que se houver vendido, haverá resgate para 

ele; um de seus irmãos o poderá resgatar; ou seu tio, ou o filho de seu tio o poderá 

resgatar; ou um dos seus parentes, da sua família, o poderá resgatar; ou, se alcançar 

riqueza, se resgatará a si mesmo. (Lv 25,47-49). 

Ou ainda quando um membro do grupo necessita vender um patrimônio, o go'el 

deverá exercer o seu direito preferencial na compra para não alienar os bens da família.” 

Quando teu irmão empobrecer e vender alguma parte da sua possessão, então virá o seu 

resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu seu irmão.”  (Lv 25,25). 

Importante destacar que a autoridade do patriarca é uma função exercida em prol de 

todos seus membros, porém marca a vida da casa temporariamente, enquanto ele está 
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conseguindo ajudá-la, após esse período ele passa a função a outro descendente de sua 

linhagem que deve levar adiante esse propósito.  

“o pai, por ser o mais velho na linhagem, ele não é permanentemente a sua casa 

do modo como uma mishpahah ou uma shevet ficava permanentemente marcada com o 

nome de seu suposto fundador, o pai da bêt `ab, como grupo vivo, não era o seu fundador, 

mas apenas o seu chefe temporário, e a sua posição costumava passar para os seus 

descendentes na sua linhagem. Desta maneira a bêt ab era uma unidade funcional reunida 

em torno de um chefe da família em dado momento.”
111

 

A transitoriedade patriarcal garantia a funcionalidade e a vitalidade da bêt ab, pois era 

também a unidade econômica básica no sistema tribal de Israel, “ela deveria se autos 

sustentar, produzir os recursos básicos de subsistência para todos os seus membros e consumir 

tudo ou quase tudo o que produzia.”
112

 

Não havia nenhuma distinção ou divisão significativa do trabalho dentro da casa, 

todos eram responsáveis por realizarem as tarefas que garantiam a vida da família, não se 

conhecia a especialização de ofícios nesse período, o que dava a uniformidade entre seus 

membros e a corresponsabilidade na existência de todos.  

Diante dos pequenos camponeses do sistema cananeu, que eram fortemente onerados 

pelos tributos das cidades, o sistema de bêt ab levava grande vantagem, pois eram 

economicamente livres e autônomos e, por isso, não deviam nada de seus produtos a qualquer 

tipo de autoridade, essa autonomia sofria restrições apenas no dever de socorrer outras casas 

necessitadas. Milton Schwantes diz que na montanha não tem tributo, porque não tem nem 

templo nem rei. 

Nas dificuldades as bêt ab eram socorridas, “Sempre que a autossuficiência de uma bêt 

ab fosse ameaçada, era a mishpahah que estava a postos para prestar auxílio, com obrigação 

de adiantar empréstimos em espécie sem cobrar juros”. Mas o que eram as mishpahah do 

sistema tribal? 

 

2.6. A união de várias casas faz a mishpahah 

Outra estrutura de proteção e garantia de direitos do sistema tribal eram os clãs, a 

mishpahah que se empenha solidariamente por seus membros, ela é uma “associação 
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protetora formada por umas 50 famílias e devem zelar e prestar auxílio às famílias que por 

algum motivo passam necessidades econômicas, reúnem pessoas para defender a região onde 

moram, organizam celebrações e festas comuns e promovem acordos.
113

”  A mishpahah é uma 

organização social,                                                                    

     é uma comunidade realmente solidária. Ela se empenha por cada um de seus 

membros, assume sua culpa, suas obrigações de pagamentos referentes a delitos de 

sangue, resgata-o da prisão e jura por ele. Por outro lado, cada membro compromete seu 

clã e possivelmente toda a tribo por meio de seus atos (delito de sangue, admissão de um 

estranho, etc).
114

 

O clã é a principal e verdadeira unidade social dentro da tribo, é o clã que impõe as 

obrigações sociais aos membros das famílias que a compõem, segundo Norman Gottwald, ”é 

a associação protetora das famílias extensivas.”
115

Assim como na casa, os clãs procuram 

manter as tradições familiares sem aumentar mais a quantidade de descendência para não criar 

divisões dentro do clã e para manter os bens e rebanhos dentro da família. 

A coordenação das várias famílias foi atribuição dos anciãos, líderes mais experientes 

com o papel preponderante na organização e orientação do sistema social tribal, eles dirigiam 

as mudanças, eram responsáveis por repartir a ocupação das terras, mediavam os conflitos e 

os julgavam quando necessário.   

Esses anciãos garantiram a ordem entre as famílias do clã e, em alguns casos, 

firmaram acordos de ajuda com outras casas e clãs, mais do que decidir, foram pessoas que 

souberam ouvir e assimilar experiências e traduzir em normas e regras de convivência que 

facilitaram a vida em comunidade. 

A mishpahah  cabia o cuidado e a prática do socorro mútuo, porém uma vez que a 

“fome tendesse a incapacitar mishpahoth inteiras, e até todas as shevatim na mesma zona 

climática, os deveres de socorros mútuo estendiam-se, teoricamente, até os limites da 

organização social tribal”
116

. A estrutura ampliada da shevet é o que estudaremos a seguir. 
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2.7.   A estrutura ampliada da tribo: união das experiências no 

tribalismo das shevet  

A shevet ou tribo são agrupamentos territoriais, ou unidades organizacionais em Israel, 

o lugar próprio das grandes decisões, as quais Euclides Balancin define como  

as associações de famílias com experiência comum de opressão e luta, são 

chamadas a se unir em uma entidade mais ampla, shevet, e vivem em regiões separadas 

por causa do terreno ou floresta, onde exercem ocupações agrícolas e pastoris. A tribo 

também realiza assembléias, festas, decide fazer guerra ou acordo de paz, resolve 

questões jurídicas, faz a distribuição fraterna da produção anual etc. Essas experiências 

comuns fazem com que as pessoas da mesma tribo se considerem irmãos e, por isso, 

procuram encontrar um antepassado comum a todos eles, mesmo que precise ser 

inventado.
117

 

Milton Schwantes dizia que o tribalismo é uma experiência política fundamentalmente 

constitutiva, ou seja, não é uma entidade fixa num tempo, o tribalismo foi o grande 

movimento de Israel, desde seus primórdios até 167 d.C., a tradição das tribos passa por todos 

os principais períodos da sua história, monarquia, exílio, pós-exílio, ora com mais, ora com 

menos importância, mas sempre existiu mesmo na monarquia não conseguiram apagar as 

tribos. 

O tribalismo israelita surge em um período politicamente complexo, na Idade do 

Bronze Posterior, não havia moradia nos campos por falta de proteção, no entanto agora a 

partir da Idade do Ferro, os camponeses aldeões vão podendo se estabelecer nos campos, 

iniciam a desurbanização, vão migrando e se deslocando para as montanhas pois dispõem de 

certa „tecnologia na estrutura‟ que possibilita derrubada de florestas mais facilmente e a 

abertura de cisternas que armazenassem água por longos períodos. 

Embora a Bíblia não fale muito do mundo tribal e pouco se refira ao termo tribo o 

sistema é tribal, e nele as pessoas são o que realmente importa. Na Bíblia, o tribalismo é 

alternativo, pois todos precisam de alimento para viver e o tribalismo é o que provê isso. 

Como no Antigo Testamento não existe um corpus completo de leis antes da 

monarquia, pode-se admitir o fato de que a exogamia do clã pôde ter sido praticada 

nos tempos pré-monárquicos, e que depois caducou antes que as leis tivessem sido 

formuladas ou reunidas ou revisadas. Poderíamos mesmo argüir que a exogamia do 

clã se achava tão tradicionalmente arraigada na prática, que não exigia menção 

explícita nas leis.
118
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As tribos vão se tornando autônomas como sistema de refúgio dos cananeus, o 

tribalismo vai se formatando como sistema no qual levam o pensamento tribal no qual uma 

tribo cuida da outra. Milton Schwantes diz que o tribalismo é a própria marca registrada de 

Israel, ele marca sua identidade, é um começo de variação da vida de Israel.  

O tribalismo vai se tornando uma opção de vida, as questões vão ganhando 

consistência e formulações. Existiam variações no modo de viver entre as tribos, dependendo 

da região, das condições naturais, das estruturas de que dispunham e vão tomando 

características próprias, porém três características acabam se tornando básicas nessas tribos, 

são elas: a) exército voluntário, para defesa dos agricultores contra invasores; b) as terras 

estão a disposição dos camponeses; c) havia uma nova religião comum na Era do Ferro. 

A partir dessas características, vamos analisar um pouco mais essa forma de viver 

estruturada nas experiências desses vários grupos, que provocaram “seus êxodos” e longe das 

cidades, dos templos e dos tributos vão apresentando condições, pelo menos diferentes das 

vividas até então nas diversas formas de opressão. 

 

2.8.   Exército voluntário para defesa das casas e do sistema 

Uma das características importantes desse modelo é a falta de exército profissional, 

nas montanhas a defesa era realizada por exército popular voluntário do qual participava 

quem podia e quem queria. Os camponeses não necessitavam pagar pela sua manutenção e os 

voluntários não recebiam por esse serviço. Quando a ameaça se desfazia, cada qual voltava 

para sua casa e clã e retomavam a vida de onde haviam parado, ou seja, na labuta diária. 

Nas cidades planas os palácios eram geralmente muito mais base do exército do que 

local de moradia. Estavam mais preocupados em manter a força para se garantir das revoltas 

internas do que atacar ou se proteger contra os inimigos de fora.  

O palácio era um local de depósito militar; os escudos, os arcos, os carros, os cavalos 

eram propriedade do Estado e ficavam guardados no palácio, caso acontecesse uma possível 

deserção ou abandono dos soldados, ficaria o exército dos reis com o arsenal de guerra 

protegido; com os soldados só ficava a espada. 

Dessa forma o sistema de proteção tribal, no seu início, longe das grandiosas incursões 

heróicas dos textos bíblicos, não teve como se apoderar de materiais e armas adequadas, e 
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seus combatentes tinham que enfrentar muita desigualdade com os exércitos do estado 

cananeu. 

...sendo inexperientes e não equipados para a guerra convencional do tempo, 

especialmente carecendo do arco compósito e do carro de guerra, precisavam opor-se a 

números superiores e potência de ataque do inimigo com a tática disciplinada de 

guerrilhas, a qual tirava todo partido do terreno, da surpresa, da astúcia e da mobilidade, 

como também contava com a cobertura civil entre a população que o apoiava. 

Consequentemente, enquanto o exército não era um sodalício fechado, era de uma forma 

regularizada de organização que juntava pessoas de agrupamento das mishpahoth e as 

colocava em campo de batalha como unidades tribais, como a pré-condição vital para a 

vitória militar
119

. 

No seu início a motivação foi suficiente para fazer a proteção do grupo, porém a longo 

prazo isso se tornou um problema, porque acabou se deteriorando e ficando para trás na 

tecnologia. As técnicas militares foram se aperfeiçoando e a voluntariedade desacompanhada 

do treinamento comprometeu a segurança das montanhas. 

 

2.9.   A terra é de Deus, a disposição dos camponeses 

Umas das principais características do tribalismo e a mais marcante para o povo é a 

posse da terra. Ela não é propriedade individual das pessoas. A terra é de Deus que a 

disponibiliza a todos, só que o acesso à terra vem através do clã e da tribo, ela só é acessível 

ao modo de vida camponês pelo coletivo e seus frutos são de quem nela trabalha; a terra é 

posse do clã e da tribo que mora e trabalha nela.  

É no clã que se situa o direito aos bens econômicos. Fora um pequeno suprimento 

de artigos pessoais, a propriedade é inalienável no clã, e é passada intata como uma 

coletividade. As propriedades, principalmente nos campos e nos rebanhos, permanecem 

fixas no clã, sendo supervisionadas pelos membros mais velhos
120

. 

No período tribal as vilas eram posse da mishpahah e a posse da terra era um direito 

de todos coletivamente, diferente da Era do Bronze onde pertencia ao sistema feudal das 

cidades. As vilas tomavam conta das terras que estavam próximas, esse cuidado e proteção 

era um dever comum, mas era a família bêt áb quem usava e tirava dela sua subsistência.  

Assim como Iahweh é o único rei verdadeiro de Israel, assim também ele é o 

único dono do solo. A terra é santa e é propriedade de Iahweh, Js 22,19  „Se é, porém, que 

a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde 

habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós‟ Js 22,19  , é a terra que ele 

havia prometido aos pais. Que efetivamente conquistou e deu a seu povo. „Então eu vos 
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trouxe à terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão, os quais pelejaram contra 

vós; porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí de diante 

de vós‟. Js 24,8. Mas é provável que a distribuição da Terra Santa para as tribos por 

sorteio seja apenas uma extensão ideal para todo o povo do que realmente tenha sucedido 

no plano do clã e da família
121

. 

Os grupos se estabeleciam geralmente em vilas pequenas que comportassem os 

camponeses, nas quais eles viviam juntos em casas bem próximas para que pudessem se 

defender, e iam diariamente às roças para plantar. 

O enfraquecimento das cidades cananéias foi se dando ao longo do tempo, reis das 

cidades das planícies reclamavam ao faraó (El Amarna, séculos 14 e 13 a.C.) dos ataques do 

hapirus/hebreus, mostrando que havia excedente de gente que não se encontrava incluída no 

povo e causava problema. Na planície as cidades se mantiveram isoladas, no século 12 a.C. 

elas diminuíram de tamanho e perderam seu papel importante.  

No período de origem do tribalismo não há cidades envolvidas nesse processo, as 

poucas que havia, ou se mantiveram, como Jerusalém, ou foram mais ou menos dissolvidas 

ou retomavam os traços de uma vila, como o caso de Siquém. As vilas nas montanhas eram 

oponentes das cidades cananéias das planícies, contudo sem conquistá-las por falta de 

condição.  

Além do exército popular de voluntários, da posse da terra de Deus como um direito 

para quem dela queria viver e trabalhar, não ser propriedade particular, mas posse dos clãs e 

tribos serem características particulares do tribalismo de Israel, une-se a isso a religião 

comum que se destaca nesse sistema e misturada ao cotidiano das casas, favorece a 

manutenção da proposta tribal. 

 

2.10.   Uma nova religião comum 

A religião sempre esteve presente na vida dos grupos que viveram nos antigos 

domínios cananeus e nos grupos que vieram de longe para encontrar aqui condição de vida. 

“Mas é a religião de Israel que o torna diferente e único”
122

, como diz Norman Gottwald. 
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Essa inovação vem da proposta do Israel primitivo de vida contrária a que levavam em 

tantas formas de dominação e opressão, isso incluía a busca de um sistema sem estado, sem 

palácios e, portanto, sem reis, pelo menos rei igual ao das outras nações.  

Entretanto, a ideia de um sistema sem estado não levaria obrigatoriamente a um 

sistema sem poder, sem o Estado o poder seria exercido de forma descentralizada, em que 

deveria ser dividido e exercido no plano mais igualitário de decisões na qual a comunidade 

estruturada em tribos buscaria por meio de persuasão social e pelo consenso resolver, decidir 

e propor as principais questões da vida. 

De forma ampla, a sociedade organizada no tribalismo possuía conceitos, regras e 

normas éticas pautadas na tradição e na dimensão religiosa, de forma que seus representantes 

deveriam agir e decidir dentro do comprometimento religioso respeitando a autoridade que a 

comunidade lhe confiou, em todas as instâncias. No lugar de autoridades únicas dotadas de 

muita força e poder, o povo considerava seu Deus como a fonte de todo poder constituído.  

Gottwald percebe que no Israel primitivo a aceitação por parte da comunidade de 

regras e normas éticas seria voluntária através de alianças, uma vez que foram baseadas na 

revelação e na autoridade de Deus. “Em lugar da política, o antiestatismo de Israel equipara-

se à aceitação comunal voluntária (através da forma de aliança) de „normas éticas‟ 

fundamentadas na revelação e na autoridade do Deus de Israel.”
123

 

 “A proposta de Deus é feita e respeitada a partir dos pequenos núcleos familiares. 

Fala-se de Deus em relação às realidades grupais e familiares Deus está correlacionado aos 

eventos constitutivos para o grupo familiar, para o clã”
124

, não tem referencia nesse período 

ao Estado. O grande problema seria garantir que no decorrer do tempo, todos os 

representantes do povo conhecessem profundamente a vontade e as determinações de Deus e 

conseguissem fazer uma interpretação da realidade sob a ótica da vontade e das determinações 

de Deus. 

Milton Schwantes diz que esses representantes, e mais tarde os responsáveis pela 

intermediação entre o povo e Deus e vice-versa, poderia chegar facilmente à idolatria na qual 

é possível manipular a divindade em benefício próprio enquanto na verdade se existe uma 

manipulação ela vem de Deus em benefício do povo.  
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Diante dessa proposta criativa, como apresenta Norman Gottwald, de levar ao Deus de 

Israel a fonte de todo poder e entrelaçar a vida do povo a decisões e vontade desse Deus, 

aparece uma questão pertinente a essa altura da reflexão, quem é esse Deus de Israel com 

todos os poderes? 

 

2.11. Quem é o Deus de Israel? 

A identificação de uma representação que possa ser segura e aceita ao Deus de Israel 

não parece ter sido tarefa simples para os “teólogos” do meio do povo de Israel primitivo, 

Deus dos pais, Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus de Isaac, qual a trajetória até chegar ao 

“Deus ação” Iahweh? 

Como devemos entender a comunhão dos vários representantes do povo em cada bêt 

ab, nas mishpahotoh, nas shevot, vindas de tradições tão diferentes, e que acabou ligando 

tantas motivações em uma unidade divina? 

Partindo do nome próprio e composto que deu nome ao povo, Israel é formado por 

ysra-el como vimos na identificação desse termo. Antonius Gunneweg conclui, “ Não é difícil 

concluir que Israel venerava a El e que a veneração de El era tão característica para a 

comunidade que ela se chamava ou era chamada segundo El.”
125

 

Uma das formas bíblicas mais antigas utilizadas para se referir a Deus foi o termo El, 

uma expressão que se refere à divindade superior na variedade de divindade, segundo Milton 

Schwantes podendo significar “ancião que olha de cima”, mais antigo e mais importante 

desde a síria-palestina essa divindade máxima pré javista vai preparando condições para Javé 

se firmar posteriormente como Deus superior máximo e único na Mesopotâmia.  

O termo característico apontado no livro do Êxodo apresentado numa conversa de 

Moisés com Deus, Moisés pergunta o nome de Deus. “E disse Deus a Moisés: EU SOU O 

QUE SOU. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: EU SOU me enviou a vós (Ex 3,14). 

Quando esse nome passa fazer parte da tradição do povo de Deus? 

A tradição bíblica fala da escravidão do povo no Egito e pela ação forte do braço de 

Deus que liberta o povo do Egito. Essa libertação foi realizada pelo Deus dos pais (Ex 3,15). 

A isso Antonius Gunneweg indica “então era bem plausível uma identificação com El de 
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Israel. E como a saída do Egito possa ser situado em torno de 1200 a.C., não deve ter ocorrido 

muito tempo depois a acolhida dessa tradição por Israel ou também em Israel.”
126

. 

Iahweh não foi uma divindade conhecida e adorada por todos os clãs e tribos de Israel 

desde o início, provavelmente a maioria desses grupos não o conhecia, foi uma experiência 

divina que veio de fora de Canaã, não esteve ligada nem com a opressão dos reis cananeus e 

nem com a opressão de dominadores estrangeiros.  

A crença em Iahweh vem do grupo de Moisés e passa a ser aceita por algumas tribos 

da região central de Israel, como de Efraim e Manassés, e aos poucos conquistou outras 

tribos, já que era um Deus que se fazia presente e agia no meio do povo pobre e camponês, 

que recusa o opressor e defende o oprimido. 

Iahweh foi o Deus que o grupo de Moisés acolheu e seguiu como o libertador dos 

escravos do Egito e que os liderou em seu êxodo em busca de melhores condições de vida, 

como quase todos os grupos tribais experimentaram a opressão e escravidão e vieram também 

de um êxodo, não foi difícil ver nele o mesmo Deus que protegeu e guiou seus antepassados, 

se tornou o Deus dos pais, o Deus de Abraão, de Issac, de Jacó. 

Em tempos mais tardios, outros títulos são atribuídos a Deus nos textos bíblicos, como 

Adonai, Elohim, Zebaot, no entanto os autores bíblicos devem ter acrescentado esses termos 

em um período posterior ao momento inicial da construção do modelo de vida nas montanhas, 

não interferindo na forma como esses primeiros adoradores conceberam a proximidade da 

divindade em seu meio e as regras que levaram os primeiros líderes do povo a formular o 

ideal do tribalismo. 

Identificando como, a defesa realizada por seu exército popular, o direito à posse da 

terra confiado aos clãs e tribos garantia acesso individual aos camponeses e a dimensão 

religiosa do Deus que sendo a fonte de todo poder é representado por um conjunto de pessoas 

nas decisões da vida do povo, tornaram-se as características mais marcantes no início do 

sistema tribal de Israel. Nosso próximo passo na pesquisa é levantar alguns elementos que nos 

possibilitem perceber a ligação, ou não, das diversas tribos em uma confederação completa 

das tribos que formaram Israel. 

 

                                                 
126

 Antonius H.J. Gunneweg, Teologia bíblica do Antigo Testamento, p. 128. 



 

63 

 

2.12.   Confederação de tribos em Israel 

Sobretudo nas montanhas surgiram experiências de clãs que fugiram da dominação 

das cidades e se constituíram nômades e seminômades em busca de condições de 

sobrevivência e que vão, aos poucos, se fixando longe das ameaças dos reis, dos templos e 

dos tributos.  

O uso de novas técnicas possibilitou a adaptação mais fácil em lugares difíceis, 

proporcionando condições de desmatarem as florestas para habitarem, na construção de 

cisternas com revestimento de uma forma de cal para retenção da água, e a criação de terraços 

em nível nas encostas e o desenvolvimento de sistemas de irrigação para o cultivo. 

Com o passar do tempo, esses clãs vão se desenvolvendo e se agrupando, formando 

uma associação mais ampla e complexa que permitiu a convivência e a ajuda comum. Essa 

associação vai ganhando consistência e identidade em torno de alguns antepassados comuns, 

reais ou criados, não importa muito agora, e formando história comum ligando os 

antepassados ao lugar de origem ou onde se estabeleceram. 

Passado algum tempo de vivência comunitária o movimento tribal se desenvolveu e 

várias tribos que haviam se expandido e  já ocupavam uma boa parte das montanhas 

conseguiram até integrar algumas aldeias e pequenas cidades dos cananeus. Havia um começo 

de união ocorrendo entre as tribos, as coalizões foram acontecendo principalmente nas 

montanhas do centro e do norte, uns grupos mais fortes e maiores, outros mais frágeis e 

dependentes, mas juntos se fortalecendo. 

Diante de algumas possibilidades de como se juntaram, o que parece não haver 

dúvidas é que a base do sistema tribal é a família, em que o parentesco acabou sendo 

arranjando de forma a garantir que as relações estivessem recheadas de atitudes de 

acolhimento, de solidariedade grupal e hospitalidade.  

Vasconcelos e Silva explicam assim, “A tribo é que inspira esse modelo de sociedade, 

não o Estado forte e organizado. Os Estados possuíam um tipo de vida palaciana à custa de 

pesados impostos sobre as camadas populares. Por isso, a motivação das tribos de Israel é 

justamente a reação contra esse sistema de reinos”
127

. 
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Várias tribos surgiram, não sabemos quantas foram, geralmente as listas mais antigas 

apresentam relações com número pequeno de tribos, no entanto “a Bíblia fala em 12 tribos, a 

simbologia do número 12 é importante porque representa a escolha ou eleição divina. O 12 é 

um símbolo usado em sociedades antigas, e se mantêm até hoje, na contagem em dúzias ou 

nos 12 meses do ano. Historicamente, as tribos são mais que 12.”
128

 

Essa designação de doze tribos surgiu mais tarde, provavelmente não antes do reinado 

de Davi. “Nem as listas tribais nem as bênçãos tribais contêm qualquer prova direta a favor de 

um modelo tribal duodécuplo pré-monárquico, uma vez que, em cada exemplo a estrutura 

duodécupla é destacável.”
129

 

Sobre esse ponto de vista, Norman Gottwald vai apresentar mais argumentos que 

sustentam outros números, ”Sustento ainda que o esquema de doze tribos surgiu com a 

unificação das tribos como uma entidade política, e que a função do esquema de doze tribos 

foi, na prática e na teoria, função política”
130

.  

Para Gottwald o esquema de doze tribos era um arranjo preparado para contemplar as 

tribos que se relacionaram de forma colaborativa, que tiveram desenvolvimento institucional 

semelhante e colaborado em situações de guerra. “No período monárquico o registro de doze 

tribos foi registrado e fixado nesse número.”
131

 

As primeiras tribos se agruparam no centro da região de Canaã, são elas Efraim, Makir 

(Manassés) e Benjamim e foram ligadas por laços que as deixaram conhecidas como “casa de 

José”.  

No norte as tribos de Zabulom, Issacar e Neftali também parecem ter sido aliadas, 

onde Zabulom pareceu exercer certa liderança sobre as outras duas. Zabulom e Issacar 

aparecem sempre juntas, entre as cidades cananéias, Zabulom, no entanto toma o rumo das 

montanhas enquanto Issacar se organizou mesmo nas planícies, esteve ao lado do cananeus, 

de onde não se afastou como veremos no capítulo seguinte. Mais ao norte as tribos Dã, que 

migraram do sul e Aser ligada ao mar Mediterrâneo. 

 Rúben e Galaad (ou Gad), na Transjordânia.  “Parecem ligadas ao pastoreio e mais 

desligadas das outras.”
132

 E no sul a tribo de Judá, que no seu início foi uma pequena tribo 
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junto ao deserto do Negeb, somente no período davídico teve uma expansão maior e alcançou 

destaque  e  a tribo de Simeão que parece ter se incorporada à de Judá. 

A Bíblia apresenta uma bela história de pacto que acabou proporcionando a unidade 

nacional, “no qual as tribos têm consciência dos laços que as unem, compartilham o mesmo 

nome e reconhecem um mesmo Deus Iahweh, celebram suas festas num mesmo santuário, 

tem um direito e um estatuto comum.”
133

Js 24. 

 Por conta desse texto de Js 24 não é certo afirmar que a unidade de todas as tribos 

realmente aconteceu e com tanta precisão, de toda forma nos ajuda a perceber que pelo menos 

era uma intenção idealizada de que todas estivessem juntas vivendo as regras e estatutos do 

Deus Iahweh.  

 

2.13.   Considerações finais: O tribalismo de Israel marcou 

A sociedade tribal das montanhas foi descrita como modelo de sistema igualitário e 

exemplo de solidariedade. Porém, como qualquer sociedade teve seus problemas, nem todas 

as pessoas foram sempre tão fiéis entre si;as regras e os estatutos procuraram sempre a defesa 

dos interesses do povo, principalmente os mais fracos, mas houve quem não as respeitasse, o 

poder estava depositado na presença fiel e constante do Deus Iahweh, que normalmente teve 

que conviver com a idolatria de quem procurasse somente interesses pessoais.  

Mas, diante de cada perigo e cada pecado, havia um processo de retorno e 

retomada de fidelidade à aliança. Foi projetado aí o sonho de uma grande confederação de 

tribos, reunidas em nome de Javé. O Deus do êxodo.
134

 

Um projeto de ajuda e respeito tão bem intencionado custa muito para ser implantado 

e muito mais para ser mantido, sobretudo quando a proposta não prevê a força de armas para 

ser respeitada. O tribalismo rendeu bons momentos ao povo de Deus, foi sem dúvida uma 

sociedade criativa e diferente, tanto que mesmo depois de tantos desacertos, como a volta aos 

reis, a tradição das tribos se mantém viva através dos períodos seguintes, inclusive na época 

de Jesus, que deveria vir da tribo de Judá, no entanto talvez nunca tivesse sido totalmente 

realizado na prática. 
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Um sistema de várias tribos que juntas viveram um ideal de vida semelhante ao 

pensado por Deus, todas foram escravas e sofreram nas mãos de opressores, no entanto 

deixaram as cidades e seu sistema de tributos e buscaram nas montanhas a liberdade de viver 

usufruindo daquilo que produziam. 

Todas as tribos viveram esse ideal, todas menos uma, a tribo de Issacar do norte, que 

fez parte de Israel, porém não se afastou do meio das cidades cananéias, ao contrário, se 

manteve no meio delas. É sobre a tribo de trabalhadores no meio dos cananeus que trataremos 

no capítulo seguinte. 
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Capítulo 3 

A tribo do assalariado 

 

 

O objetivo deste terceiro capítulo é fazer uma análise exegética dos textos Js 19,17-13, 

Gn 49,14-14 e Dt 33,18-19. Adotaremos aqui como metodologia exegética a análise histórico-

sociológica. Utilizaremos os seguintes passos exegéticos 1. Tradução literal do texto hebraico; 

2. Delimitação do texto; 4. Divisão e coesão interna; 5. Análise do Estilo; 6; Gênero literário; 

7. Lugar; 8. Data e 9. Análise do conteúdo. Estes são os passos exegéticos utilizados neste 

capítulo. 

Vamos nesta terceira parte da pesquisa, analisar a tribo de Issacar;buscaremos 

compreender melhor como se constituía esse grupo, sua localização geográfica, as 

possibilidades de sobrevivência, sua relação com outras tribos e seus sonhos, enfim sua 

identidade.  

Entendendo e aceitando a tradição judaico-cristã, que apresenta parte da escritura 

como revelação divina, sobretudo no Pentateuco e tendo divinamente inspirado os outros 

livros, ficaria difícil querer questionar ou analisar aquela que é a palavra de Deus. 

A Bíblia é compreendida por nós como uma coletânea de diversos autores e que, muitas vezes, 

foi compilada e editada por outros, que não eram aqueles que teriam sido “iluminados” pela Revelação 

Divina. Assim o compilador ou escriba podia alterar o texto original e adaptá-lo a novas realidades e 

contextos. Isso torna a tarefa do historiador árdua e generalizante.
135 

Mas vamos nos aventurar a perceber a presença do ser humano na redação desses 

textos e, sobretudo na sua edição, e é por conta dessa aventura que podemos ousar analisar a 

sociedade dos israelitas na sua formação, além de ter um olhar mais focado na tribo de Issacar 

e encontrar no período bíblico informações que nos permitam afirmar algo relevante sobre 

esse grupo. 

O texto bíblico apresenta uma sequência de pactos que faz muita diferença para o 

mundo judaico, que redigiu os textos. Para os judeus, os pactos de Abraão e seus sucessores, e 
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de Moisés e do povo têm uma importância muito grande e isso vai ganhando espaço e 

importância no texto bíblico. 

Escolhemos alguns textos de bênção para iluminar nosso entendimento de Issacar 

como grupo, para compreendermos a importância de entender o pacto dos patriarcas e de 

Moisés. Neles estão impregnadas vontades e afirmações divinas e o entendimento do povo de 

situações importantes da sua vida. Assim os herdeiros dos patriarcas seriam também herdeiros 

do pacto, da promessa e da posse da terra. Disso advém a importância desses grupos 

pertencerem à relação de bênção, sendo assim herdeiros dos patriarcas e de Moisés, o que 

consiste em identificá-los como herdeiros do próprio Deus 

 

3.1.   Do nome Issacar 

Não é muito simples determinar exatamente o significado do nome Issacar. Nome de 

origem hebraica, Issacar poderia ter uma explicação popular vinda do Gn 30, 18 como “há 

uma recompensa,”
136

 conforme explica John Mackenzie ao relacionar o nome com uma 

recompensa de Deus dada a Lia por ter dado sua escrava a Jacó, seu marido. Compreensão 

semelhante de William Foxwell Albright que entende por “quer Deus conceda favor”
137

 

Porém outros autores buscam explicar a origem do nome Issacar na raiz do nome 

hebraico. Martin Noth apresenta que a origem do curioso nome da tribo foi dado depois 

dela ter ocupado seu território e que significa “jornaleiro”, ou seja, trabalhador, e que esse 

nome seria na verdade um apelido satírico 
138

. 

No entendimento de Herbert Donner, o termo Issacar deriva, provavelmente das partes 

ish sakar que traduz por “diarista ou bóia fria”
139

 Milton Schwantes diz que o nome Issacar, 

provavelmente se refira a composição de ix traduzido por “homem” e skr traduzido por 

“assalariar”. Issacar é, pois, “o homem assalariado” 
140

. Compreensão semelhante afirmada 

por Roland de Vaux quando traduz is sakar por “aquele que recebe um salário.”  

Uma carta de Amarna explica esse nome e a origem da tribo. Sob Amenofis III, um 

pouco depois de 1400 a.C., o rei de Megido garantia ao faraó que o território de Sunan é 

cultivado por homens sujeitos à prestação de serviços (Mazza), trazida da Yapu e Nuribda. 
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  Assim ficaremos com a indicação que apresenta Issacar como “o homem 

assalariado”.  

 

3.2.   Dos textos bíblicos 

A partir dos textos bíblicos de Js 19,17-23; Gn 49,14-15 e Dt 33,18-19 buscaremos 

compreender melhor como se constituía a tribo de Issacar, sua localização geográfica, as 

possibilidades de sobrevivência, sua relação com outras tribos, enfim, sua identidade. 

Partiremos do texto hebraico e sua tradução literal. Em seguida, se faz necessário 

determinar a crítica textual, verificando a sua forma, além de identificar a delimitação do 

próprio texto, verificando se ele pode ser estudado como um texto autônomo. Depois 

identificar as considerações literárias do texto escolhido, buscando identificar a data de 

origem e localização do texto e se é possível identificar a autoria da obra para então proceder 

com a análise dos conteúdos explicitando aqui a teologia, as condições sociais e contexto 

preservados do povo envolvido na perícope
141

 escolhida e procurar identificar o trabalho dos 

redatores e suas intenções. 

 

3.3.   Da localização 

O texto encontrado em Js 19 nos vs.17-23 é o que mais nos ajuda a localizar a região, 

com informações de onde foi o assentamento  dessa tribo.  

O livro de Josué teve o nome do personagem central desse texto que foi escolhido por 

Deus para dar continuidade à caminhada do povo em direção à Terra Prometida em 

substituição a Moisés que liderou a libertação, fuga e desafios do povo em busca da promessa 

de dias melhores na região de seus pais. A saga dessa promessa vai constituir o conteúdo 

desse livro, “descrevendo principalmente a conquista e divisão das terras a ocidente do Jordão 

por Israel, no período que vai desde Moisés até a morte de Josué.”
142
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3.3.1   Tradução 

A base dessa tradução será o texto da Bíblia Hebraica Stuttgartensia143, procurando 

uma maior fidelidade ao texto em hebraico, vamos a uma tradução literal, para aproximar 

mais de suas perspectivas exegéticas e teológicas.  

Js 19,17-23  



















17 Para Issacar (yisa[s] car) saiu
144

  a quarta sorte, 

                                                      para os filhos de Issacar: 

                                                      segundo para suas famílias, 

                                 18     E aconteceu seu território:   

                                                Jizreelah  e Quesulot  e Sunem   

                                            19   e Haparaim  e Sion (xión) e Anahat  

                                                                   20 e Rabit  e Quixion  e Abes   
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                                                   21   e Remet  e En Ganim  e En Hadah  e Bet Pases     

                           22  E alcança
145

 o limite no Tabor e Sahazimah e Bet Semes  

                            E acontecem saídas do limite/ território:  

                                               o Jordão, 

                                               dezesseis vilas e acampamentos delas. 

                                          23 Esta[é] herança da tribo dos filhos de Issacar 

                                                                                    para família deles, 

                                                            as vilas e seus acampamentos. 

 

3.3.2   Delimitação 

Na tradição judaica o livro de Josué compõe a segunda parte do cânon.  

Além dos livros proféticos em sentido mais restrito, esta parte abrange também os 

livros de Josué até Reis, cujos autores são considerados profetas: Josué, Samuel, que foi 

considerado o autor do livro dos Juízes e dos livros que portam seu nome (e também o 

livro de Rute), e Jeremias, a quem foram atribuídos os livros dos Reis (Talmud 

Babilônico, Baba Bathra 14b / 15ª).
146   

Segundo Rolf Rendtorff, o livro de Josué compõe uma unidade independente nítida e 

bem montada,  Fohrer e Sellin apresentam a seguinte estrutura do livro de Josué: 

Primeiro bloco formado pelos capítulos de 1 a 12:  Conquista da Cisjordânia 

1                    Preparativos, 

2                   Reconhecimento de Jericó, 

3 – 4              Travessias do Jordão, 

5                    Israel em Guilgal, 

6                   Conquista de Jericó, 

7                    Fruto de Acã, 

8                    Tomada de Hai, construção de um altar sobre o monte Ebal,  

9                    Estratagema dos gabaonitas, 

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

11                  Batalha junto a Meron; conquistas do norte, 

12                  Lista dos reis vencidos. 
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Segundo bloco formado pelos capítulos de 13-22: Divisão do país 

13                 Ordem, divisão da Transjordânia, 

14-19            Divisão da Cisjordânia, 

20                 Cidades de asilo, 

21                 Cidades dos sacerdotes e levitas, 

22                 Construção de um altar na Transjordãnia, 

 

Terceiro bloco formado pelos capítulos 23-24: Discurso de despedida de Josué. 

23-24          Dois discurso de despedida de Josué, 

Js 1.1-2.5    Combates e conquistas incompletas. 

 

Como percebemos pela tabela anterior, Fohrer e Sellin afirmam que a conclusão do 

livro de Josué é constituída pela perícope de Jz 1.1-2.5, depois da morte de Josué e que foi 

atribuída depois ao começo do livro dos Juízes.    

Neste item iniciamos nossa questão de interpretação, considerando os aspectos 

formais.  O capítulo 19 de Josué, “ „é um sistema de fronteiras entre as tribos‟, contendo a 

enumeração dos pontos fixos dos limites territoriais de cada uma das tribos na época dos 

Juízes”,147 pertence ao segundo bloco do texto de Josué, no qual encontramos os versos de 17-

23. São muito semelhantes aos que lhe precede e aos que lhe seguem. Fazendo parte de um 

conjunto maior que se inicia no capítulo 18 e vai até o fim do capítulo 19, tratando da divisão 

da terra das várias tribos que formam Israel, apresentando listas de cidades e vilas que 

formam ou limitam cada tribo.  

O conjunto do texto de Js 19,17-23 nos permite dizer, com certa segurança, que tem 

uma boa delimitação textual e que compõe uma subunidade literária, pois refere-se à porção 

de terra que coube aos filhos de Issacar e está precedido por outra subunidade bem definida de 

Js 19,10-16 atribuindo a porção de terra aos filhos de Zabulon e tem depois a subunidade 

formada pelos versos de Js 19, 24-31 com a parte dos filhos de Aser. 
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3.3.3   Divisão e Coesão Interna  

Identificamos ao delimitar a subunidade que deve se tratar de uma unidade literária, pois 

existe uma boa coesão externa. Para continuar com essa afirmação, será preciso encontrar 

uma segura coesão interna nos versos de Js 19,17-23. 

Vamos continuar nossa verificação de coesão especificamente nos vs. 17-23 e analisar 

a existência de coesão interna nele, para isso deve-se perceber se o assunto tratado é o mesmo 

e encontrar uma sequência lógica e clara.  

Sugerimos a estrutura da perícope de Js 19,17-23 com a seguinte divisão.  

1. Subunidade 1: Introdução – A sorte para a tribo dos filhos de Issacar, v.17 

2.  Subunidade 2: Apresenta o Grupo de cidades e territórios que couberam a tribo de   

                          Issacar e  os seus limites, vs.18-22 

3. Subunidade 3: A herança da tribo dos filhos de Issacar, v.23 

Na primeira subunidade identificamos aqui o v.17 aparece como uma introdução ao 

texto, pois abre a questão chave da distribuição das terras de Israel, indicando se tratar da 

parte que cabe aos filhos de Issacar e suas famílias, a sorte na distribuição da posse da terra, 

expressões que é retomado no fechamento da subunidade no v.23: 

              Para Issacar (yisa[s] car) saiu  a quarta sorte, para os filhos de Issacar: 

  Segundo para suas famílias. (Jz 19,17) 

A segunda subunidade nos vs.18-22 apresentam grupo de cidades e territórios que 

coube a tribo de Issacar, indicam quais as cidades que compõem a destinação da sorte de 

Issacar, vs.18-21 e um paralelo com o verso seguinte no qual a questão fundamental ainda são 

as cidades, só que como limites do território  e do contorno de demarcação da região 

destinada a Issacar e seus filhos, esse é o interesse principal desse bloco que compõe o 

capítulo dezenove, formando a parte principal da subunidade: 

    E aconteceu seu território: Jizreelah  e Quesulot  e Sunem   

      e Haparaim  e Sion (xión) e Anahat e Rabit  e Quixion  e Abes  

 e Remet  e En Ganim  e En Hadah  e Bet Pases  

  E alcança o limite no Tabor e Sahazimah e Bet Semes  
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  E acontecem saídas do limite/ território:  

             o Jordão,  dezesseis vilas e acampamentos delas. 

E a terceira subunidade, no v. 23 fecha a unidade apresentando uma clara relação e 

semelhança com a introdução no v. 17 atribuindo aos filhos de Issacar e sua família o 

território apresentado como herança de Iahweh.: 

 Esta[é] herança da tribo dos filhos de Issacar 

                    para família deles, as vilas e seus acampamentos. 

Essa estrutura pode ser vista na forma de quiasmo,148 no qual a subunidade 1, a sorte 

para a tribo dos filhos de Issacar v.17 está intimamente relacionada com o fechamento da 

subunidade 3, a herança da tribo dos filhos de Issacar. A frase “para os filhos de Issacar, para 

suas famílias” aparece iniciando e encerrando a subunidade. 

No centro desse paralelismo invertido estão os versos de 18-22 que  possuem o 

termo gebul (território), que parece abrir e fechar uma subunidade no texto. Havendo mesmo 

um quiasmo, os versos centrais dele estão entre os vs.18-22, indicando que esta deve ser a 

parte mais importante da subunidade, as cidades e os limites de Issacar. 

Assim, diante dessa sequência clara sobre o mesmo assunto, a bênção dada a Issacar, 

fica claro que os vs.17-23 têm coesão e o que consta nessa subunidade relaciona-se entre si e 

assim podemos determinar uma perícope. 

3.3.4   Estilo 

O estilo desta perícope é o de poesia. Já que temos como principal característica da 

poesia hebraica a repetição de conteúdos nos versos, repetição essa que se dá através de 

paralelismos.149 sem a necessidade de encontrar uma sequência lógica para o desenvolvimento 

desse conteúdo. 

Embora a rima também seja uma indicação importante da poesia, ela não tem 

necessariamente que ser rimada, como nesse caso. Portanto, passaremos a chamar de estrofes 
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os versos da poesia, sendo a primeira estrofe o v.17, a segunda estrofe os vs. 18-21, a terceira 

estrofe no v.22 e fecha a perícope com a quarta estrofe no v. 23. 

 

3.3.5   Gênero Literário 

Nossa proposta agora é identificar o gênero literário de Js 19,17-23. “O gênero é uma 

espécie de padrão de textos estabelecido segundo as características literárias, formal e 

intencionais semelhantes.”
150

 

Por isso não parece haver muitas dificuldades em identificar o gênero literário desse 

texto, Foher e Sellin classificam o gênero desse texto de Josué como sendo de listas, 

indicando que no Primeiro Testamento temos inúmeras listas de diversas espécies, nesse caso 

identificamos uma lista histórico-geográfica, quando contém nomes de povoados, seja de 

fronteira ou de povoações, de cidades, fortificações, bem própria para esse nosso texto. 

“Muitas dessas listas talvez tenham sido utilizadas em Js 15-19.”
151

 

 

3.3.6   Lugar  

Passamos agora a tentar identificar o lugar de composição desse texto. Tanto a 

descoberta do lugar de origem do texto quanto da sua data não devem gerar nenhum consenso 

nem devem fechar a questão, uma vez que são várias as indicações dos autores nesse sentido. 

Partindo de estudos mais recentes sobre o assunto, encontramos nas análises de 

Teodorico Ballarini elementos que nos ajudam a apontar o possível alicerce desse texto, ele 

aponta que o bloco de textos entre os capítulos 13-21 com característica que indicam ter sido 

escritos nos palácios do sul provavelmente nos reinados de Ezequias e Josias: 

...essa atividade literária seria do reinado de Ezequias-Josias, em vista do forte 

colorido deuteronomístico, a história foi utilizada como um ensinamento para o futuro....o 

livro de Josué foi composto por um ou mesmo por vários desconhecidos, utilizando 

documentos ou tradições orais de notável antiguidade; mas a redação atual é 

relativamente recente .
152
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Richard Hess, também contribui com esse pensamento, posicionando apresentações de 

diversos autores como Albrecht Alt, Yohanan  Aharoni, Zecharia Kallai, Albright e outros, 

talvez apresentem divergência quanto a data desse texto de Js 13-21, contudo eles apresentam 

o reino do sul como provável lugar de origem desse texto. ”Alt atribui às listas de cidades que 

constituíam parte das fronteiras tribais datas de vários períodos da história de Israel. Ele 

alegou que era preciso atribuir a uma fonte sulista das cidades à época de Josias no final do 

século VII a.C., da mesma forma como com as descrições fronteiriças.”
153

 

 

3.3.7   Data  

Não é uma tarefa fácil apresentar uma data para a composição de nosso texto. Várias 

foram as tentativas de elucidar essa questão, mas nenhuma dessas tentativas foi totalmente 

conclusiva ou perto de ser aceita como ideal para a grande maioria.  

No entanto parece haver pouca dúvida que se trate de uma sobreposição de autores na 

redação do mesmo, mesmo estudiosos mais conservadores como J. Sidlow Baxter afirma essa 

ocorrência, mesmo que mínima. “A tradição judaica lhe atribui (Josué) realmente a autoria e, 

apesar das teorias de alguns eruditos recentes, não existe uma razão sólida para rejeitar a 

ideia. Existem, no entanto, evidencias de outras mãos além de Josué.
154

” 

No caso de Baxter estar certo, nosso texto teve origem por volta de 1200 a.C., 

entretanto como ele mesmo afirma, “também é possível que Josué tenha contribuído com a 

essência do trabalho, enquanto alguns outros anciãos o completaram.”
155

 Essa possibilidade 

parece não contar hoje com muita adesão fora da ortodoxia de poucos eruditos e da tradição 

judaica, “S. Jerônimo já descartava essa autoria, outros ainda como TEODORETO e  o 

pseudo-ANASTÁCIO são ainda mais explícitos em não atribuir o livro a Josué, embora os 

seus argumentos não apresentem excessiva solidez.”.
156

 

Quanto à data de origem do texto atual, Teodorico Ballarini diz que podemos apenas 

conjeturar sem definir qualquer hipótese, no entanto poder-se-ia fazer alguma distinção entre 

os períodos das fontes ou da redação de cada bloco de texto em separado, podendo a primeira 
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parte chegar ao tempo de Davi e a segunda não deveria ser anterior ao período de Ezequias ou 

Josias, ou seja nos séculos 8 e 7 a. C.. 

Da mesma forma afirma Richard Hess, vários autores apresentam possibilidades 

distintas para a datação desta obra, mas diante de argumentos de Albrecht Alt, que usamos 

também para mostrar o local de origem do texto, que atribui a redação dessas listas de cidades 

e descrições de fronteiras à fonte sulista das cidades na época de Josias  no final do século  7 

a. C. 

 

3.3.8   Conteúdo exegético:  A tribo diferente, a tribo das planícies 

O livro de Josué é o primeiro de uma série conhecida na Bíblia hebraica de Profetas 

anteriores: Josué, Juízes, 1 e 2 de Samuel e 1 e 2 de Reis. O autor do texto bíblico do livro de 

Josué nos apresenta Josué como o conquistador que esteve ao lado de Moisés e o sucede após 

sua morte. Liderando o povo Josué é apresentado como um valente e brilhante conquistador 

que dá ao povo a Terra que Deus Prometeu. 

Josué, após longo tempo de conquista, reúne os filhos de Israel e fala da divisão que 

fará entre eles. Iniciando no capítulo dezoito apresenta a sorte de cada um. Nosso interesse na 

tribo de Issacar nos leva ao capítulo dezenove nos vs.17-23 quando lhe cabe a quarta sorte, 

para os filhos de Issacar. 

Não é tão preciso definir como se deu a distribuição de terras em Israel, no entanto 

aqui cabe perceber que a porção de terra que coube à família de Issacar se deu por sorteio, o 

que Herbert Donner afirma que isso acontecia geralmente por ficar a região sem dono. “Certo 

corretivo mais tarde culminou com a distribuição da terra por sorteio, que era realizado pelas 

comunidades locais quando parcelas de um feudo ficavam sem dono.
157

  

Nesse capítulo 19 apresenta-se uma lista de cidades e vilarejos atribuídos aos filhos de 

Issacar e suas famílias por sorteio. Algumas dessas cidades e vilas são identificadas, algumas 

antigas, de tempos anteriores ao da instauração de Israel na região; outras, no entanto ficam 

difíceis de ser encontradas referências a elas, além de saber em que período elas deixaram de 

ser consideradas em sua região.  
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Para entender melhor seu contexto vamos abrir mais a reflexão analisando os versos 

dessa que parece uma única estrofe formada por três versos dispostos em forma de quiasmo, 

onde no primeiro verso apresentado no v.17, abordamos a sorte em forma de região que foi 

destinada a Issacar e seus filhos. No segundo verso contido nos vs.18-22 buscamos situar a 

região que coube a Issacar vendo qual a lista das cidades, vilarejos e seus contornos. 

Finalizando nossa análise com o terceiro verso encontrado no v.23, que nos remete novamente 

a Issacar e seus filhos, como no v.17 recebendo essa região, verificada no verso anterior, que 

essa era a sua herança. 

 

3.3.8.1   Primeiro parágrafo:   A sorte para a tribo dos filhos de 

Issacar. v.17 

Estabeleceu-se a destinação na primeira estrofe, no v.17 temos uma apresentação, que 

aparece como um título à pericope dos versos 17-23. A destinação das terras foi feita aos 

filhos de Issacar, e suas famílias (mixpahah) em parte das terras do norte. 

Ao tratar da tribo de Issacar, vamos identificar um grupo autônomo de famílias que se 

consideram descendentes desse membro das tribos de Israel. A utilização do termo “filho de” 

para indicar essa descendência parece comum, segundo Roland de Vaux, “Na Bíblia, o grupo 

de descendentes de Amaleque, Edom e Moabe, são chamados de Amaleque, Edom e Moabe, 

sem a adição de “filhos de”. Contudo, se diz “Israel” ou “ filhos de Israel”, “Judá”ou “ filhos 

de Judá” etc., e sempre “filhos de Amon”,
158

 é assim o caso de Js 19, 17.  

Geralmente, o que une o grupo de famílias de uma tribo é vinculo de sangue que pode 

ser legítimo ou não, mas de forma que todos se sintam irmãos. 

“Cada tribo possui tradições próprias sobre o antepassado do qual pretendem descender. Essas 

tradições não são sempre verídicas, mas, independente do seu valor, o importante é que o nômade 

pense que é do mesmo sangue que os outros membros da tribo e que as relações entre as diferentes 

tribos se expressem também como relação de parentesco”
159

.  

Além do laço de sangue, temos a questão de economia como elemento constitutivo da 

tribo.  
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Segundo elas, a tribo (shebet, matte) se dividia numa série de clãs (mispaha) que, 

conforme o número aproximado de seus membros, também podem ser chamados de 

'elef/,"milhar". O clã era constituído de famílias estendidas (bet 'ab, "casa paterna" ou 

simplesmente bayit, "casa"), i. é, a descendência de um ancestral comum ao longo de três a 

quatro gerações. A grande família, ou família estendida, corresponde à fratria grega e à 

gens romana. De modo algum ela é mantida coesa apenas por laços de parentesco, mas 

também pela economia comum.
160 

Um dos grupos mais tradicionais da tribo é a bêt ´ab, considerada a casa paterna, que 

era a constituição de uma família mais ampliada, formada pelo pai, mãe, os filhos e filhas 

solteiros e também os filhos casados, com suas esposas, filhos e filhas. Nesse modelo o 

marido é sempre o senhor da casa, pelo menos nesse período, o pai exerce a autoridade total, 

mesmo sobre os filhos casados e suas esposas. Segundo Roland de Vaux, várias dessas bêt ´ab 

formam um clã. 

 Várias famílias compõem um clã, a mixpahah, Esta vivem ordinariamente no 

mesmo lugar ou, pelo menos, se reúnem para as festas religiosas comuns e as refeições 

sacrificais (...) O conjunto de clãs da mixpahahôt, constitui a tribo, shebet ou matteh, duas 

palavras de emprego equivalente e que designam também o bastão de comando e cetro 

real: a tribo congrega a todos que obedecem a um mesmo chefe
161

. 

Outro elemento que leva grupos a constituírem uma tribo é o local de habitação, os 

locais comuns também podem levar a fusão de grupos familiares. Assim uma análise da 

segunda estrofe pode ajudar a verificar que a tribo pode estar formada pela sua proximidade. 

 

3.3.8.2  Segundo Parágrafo: Grupo de cidades que couberam a 

Issacar e seus limites vs. 18-22 

No segundo parágrafo temos as frases 18-22 que apresentam grupo de cidades e vilas 

que couberam à tribo de Issacar, ou como está no texto, aos “filhos de Issacar” e os limites do 

seu território. A busca é por descobrir se teria alguma coisa especial nessa região. Esse 

parágrafo é formado por duas frases bem definidas, a primeira de 18-21 que trata das cidades 

e vilas e a segunda frase no v.22. 

A primeira frase de 18-22: 

 18 E aconteceu seu território: Jizreelah  e Quesulot  e Sunem   

     19 e Haparaim  e Sion (xión) e Anahat  
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20 e Rabit  e Quixion  e Abes  

21 e Remet  e En Ganim  e En Hadah  e Bet Pases  

E a segunda frase no v.22. apresenta os limites do território de Issacar: 

E alcança o limite no Tabor e Sahazimah e Bet Semes  

E acontecem saídas do limite/ território:  

            o Jordão, dezesseis vilas e acampamentos delas. 

É difícil definir as fronteiras e limites que demarcariam o território dos filhos da 

família de Issacar, porém partindo das vilas de Issacar, podemos supor que esteja no norte, 

como afirma Milton Schwantes. “Devemos buscar o grupo que assim se designa (Issacar) no 

norte, na parte sudeste da Serra da Galiléia e, em parte da Planície de Jezreel.”
162

 

Segundo o Atlas Bíblico de Yohanan Aharoni
163

, boa parte dessas vilas se situava na 

subida da cadeia de montanhas ao norte, do vale de Jezrael, rumo ao monte Tabor (fronteira 

com Zebulon e Naftali), ou a leste, rumo ao Jordão como no v.22. Vemos ainda algumas 

vilas, como Jezreel, ao sul do vale De mesmo nome, ao pé do monte Gilboa; outras 

pertenciam ao território de Issacar, como Sunem, na subida para o Tabor. 

Norman Gottwald diz sobre as listas, 

”Listas de clãs, do tipo encontrado em Nm 26, talvez reflitam uma revista do 

exército israelita pré - monárquico, e na medida em que alguns dos nomes de clãs nessa 

lista são idênticos aos nomes de cidades nas listas de Josué, poderíamos razoavelmente 

afirmar que as listas de cidades de Js 13-19 originaram-se na monarquia, entretanto torna-

se evidente que muitas das cidades mencionadas não foram israelitas até a época de Davi. 

Desastre, quais se encontram as listas administrativas de cidades”
164

. 

Dessa forma, tomamos como parâmetro Jezreel, o Tabor e o Jordão, ao sul do Mar de 

Quinerete (Mar da Galiléia), que era habitada por cananeus,
165

é nessa cadeia de montanhas 

que se encontra a família dos filhos de  Issacar. 

Alguns dos lugares citados nesse texto podem apresentar algumas características 

importantes dessa região e também da tribo.  

O vale de Jezrael, ou planície de Esdrelon,  “é uma planície de forma mais ou menos 

triangular de perto de 365 quilômetros”
166

, que liga a planície costeira, no norte de Haifa, à 
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depressão do Jordão, se situa a Norte da cordilheira do Carmelo e a Sul das montanhas da 

Galiléia. Por intermédio de pequenos vales nas suas extremidades nordeste e 

sudoeste: constitui a área de alimentação do Naal Quison, cujas cheias eram temíveis antes da 

implantação de um recente e eficaz sistema de drenagem e que tornava sua travessia difícil 

durante as chuvas de inverno, no qual, “as águas se acumulam e estagnam; por essa razão, a 

planície de Esdrelon é um tanto pantanosa e insalubre”
167

 .  

É a região agrícola mais rica e fértil de Israel, cultivada por muitas comunidades, 

apresentam um mosaico de cumes rochosos e vales férteis. As encostas aterraçadas, lavradas 

por agricultores em tempos bem remotos, incorporaram-se à paisagem natural. “Muitas 

cidades bíblicas conhecidas foram construídas em sua proximidade: Meguido, Tanac, Jesrael 

e Betsã. A planície representava uma importante via comercial com uma estreita passagem 

aos pés do Carmelo”
168

  

Essas estreitas passagens e a disposição dos locais de habitação desse grupo deixam, 

entretanto, supor que “os pântanos que ocupavam a região no tempo dos romanos já existiam 

na época bíblica”
169

 e nos levam a crer que isso dificultava muito a presença de povos que 

desconheciam a região, favorecendo sua defesa e propiciando seus habitantes a viver mais 

tranquilamente nesse importante vale fértil de Issacar. 

Outra cidade na fronteira de Issacar citada é Quesulot,  provavelmente idêntica à 

Quislote-Tabor do vers. 12 (Heb. Kisloth Tabor), uma vez que se situa perto do Monte Tabor. 

a 4 quilômetros a sudeste de Nazaré. 

O território de Sunem citado no v.19 já apareceu em texto egípcio e possibilita saber 

algo dessa localização. Essa realidade está documentalmente descrita nas tábuas de El 

Amarna (século 14 a.C.). Encontramos indicações de que a vila de Sunen passou a ser 

cultivada por mercenários a favor do faraó egípcio, sob a vigilância de reis cananeus.  Sunen 

havia sido destruída por Labaia, rei cananeu de Siquem
170

, não muito disposto a se dobrar ao 

Egito
171

.   

“Na época inicial da dominação egípcia, (Suném) era uma cidade-estado, 

mencionadas em  listas de Tutmoses III (1468-1436). Posteriormente foi destruída pela 
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dinastia de Siquém, durante seus saques na região, no final do 15º século. A cidade não 

foi reconstruída. Seu território permaneceu sob a administração direta dos egípcios, que, 

contudo, para efetivá-la, dependia de outros dinastas cananeus. Desta situação foi-nos 

preservada uma carta do rei de Meguido ao soberano egípcio, aproximadamente de 1360 

a.C. Nessa correspondência, o dinasta de Meguido comunica como ele esta mandando 

lavrar em Suném, através da corvéia recrutada em Jafia, uma localidade das regiões mais 

baixas da Serra da Galiléia. Pelo que se vê, o rei de Meguido está cumprindo ordem dos 

egípcios.... Suném pertence ao território posteriormente chamado de Issacar.”
172

  

Na região temos o Monte Guilboa que é constituída por um encadeamento rochoso 

que culmina a 543 metros de altitude, formado por uma cordilheira de montanhas com 13 

quilômetros de comprimento e com uma largura que varia entre 5 a 8 quilômetros.  

Localizado no Sudeste da planície de Jezreel, no prolongamento do Carmelo; no norte 

e a leste, a montanha cai em declive abrupto para os vales de Harod e de Bet-Seme, cujo nível 

se encontra a 100 metros abaixo do nível do Mediterrâneo. Ao oeste  o nível diminui 

gradualmente em plataformas sucessivas para fundir-se no vale de Jezrael e na montanha de 

Samaria. “Na Antiguidade, as únicas zonas povoadas eram as franjas leste e norte, muito mais 

ricas em nascentes”
173

 

O Monte Tabor é outro importante marco da região de Issacar, Segundo John 

Mackenzie, Localizado também na Galiléia, “o Tabor de um monte solitário que se  eleva no 

canto nordeste da planície de Jezrael, até 610 metros de altura”
174

 acima do nível do Mar 

Mediterrâneo.  Distante apenas 10 quilômetros de Nazaré e a 16 do mar da Galiléia, está na 

fronteira de Issacar e Neftali.  

Bet-semes: do Hebraico Bêth-Shemesh, “casa do sol,”
175

 é uma antiga cidade fortaleza 

cananita no estreito oriental da planície de Jezrael, junto ao Rio Jalud, perto do Jordão uma 

posição estratégica na principal estrada para Damasco no tempo dos egípcios
176

, por isso 

considerada como uma cidade-chave do seu império asiático. Bet-semes não foi ocupada 

pelos hebreus no tempo de Josué. 

 Na divisão da terra ficou com Manassés, mas se situasse no território de Issacar e 

Aser (Js 17:11) que continua assim mesmo depois do estabelecimento dos israelitas, nos 

limites de Issacar, no vale do Jordão. Em 1200-1000 a.C. atribuídos à ocupação israelita, 

mostram que Bete-Semes foi uma cidade pobre nesse tempo, sem fortificações. 
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E o último marco mencionado é o Jordão que significa aquele que desce ou 

também lugar onde se desce (bebedouro). Nome bem adaptado ao maior e mais importante 

rio da Palestina.  

Ele faz parte de uma depressão formada por uma grande falha geológica, nascendo 

acima do nível do Mediterrâneo, atravessa o lago de Hule, “ainda a 80 metros acima do nível 

do mar, forma a 16 km ao sul o lago de Genezaré, que já está a 210 metros abaixo do nível 

marítimo e tem sua foz no mar Morto, 110 km abaixo, situado nada menos que a 390 metros 

abaixo do nível do Mediterrâneo”
177

. O vale do Jordão se estende “entre os montes da 

Palestina ocidental e é visível de quase todas as montanhas próximas.”
178

 

Identificada a localização das cidades e vilarejos que compõem a tribo de Issacar e 

também alguns dos pontos que estão em seu contorno vamos buscar entender no próximo 

item a conexão dessa lista de cidades como a bênção de Jacó vista como herança dos filhos de 

Issacar. 

 

3.3.8.3   Terceiro Parágrafo: A herança da tribo dos filhos de Issacar 

v.23 

E o v.23 vem fechar o terceiro parágrafo e mantém dentro dele a delimitação e o 

território e mostra uma clara relação e semelhança com o v.17 falando da herança atribuída 

aos filhos de Issacar e sua família o território apresentado: 

  Esta[é] herança da tribo dos filhos de Issacar 

                     para família deles,  as vilas e seus acampamentos. 

Como já vimos a questão do termo “filho de” e a dimensão de família, vamos aqui 

aprofundar o termo herança destacado a tribo dos filhos de Issacar para assegurar o futuro de 

sua família.  

A herança dos tempos antigos de Israel não devia ter um Testamento formal e escrito 

deixado aos filhos, mas devia ser comum o pai deixar sua vontade expressa de forma verbal, 
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 Airton José da Silva, História de Israel, www.airtonjo.com, em 23/09/2011. 
178

 John L. Mackenzie, Dicionário Biblico, p. 504.  

http://www.airtnjo.com/
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de modo que os bens eram repartidos, segundo a vontade do pai e que não fugiria ao que era o 

costume e tradição da época. 

“De acordo com o direito fundiário israelita clássico, Javé era tido como 

proprietário de todo o solo e de toda a terra. Os direitos de propriedade das famílias são 

fundiariamente subordinados à propriedade de Javé, e o são como feudos 

fundamentalmente inegociáveis e obrigatoriamente hereditários (nahala, mais tarde 

ahuzzaf)”179. 

Dentro dos costumes e regras da tradição, a herança era um direito atribuído somente 

aos filhos homens, e ao mais velho cabia uma parcela maior, “A regra fundamental é que só 

os filhos homens têm direito à herança. Entre eles, o mais velho tem uma posição 

privilegiada, e recebe uma dupla parte dos bens paternos.”
180

 Esse  costume fica claro na 

citação do Deuteronômio, o qual indica essa determinação de parte dupla ao primogênito, 

conforme Dt 21,17. 

Ainda baseado em Roland de Vaux, esse costume já era praticado em outras 

civilizações antigas da Mesopotâmia, como Nuzu
181

 e em Mari
182

, no qual a lei protege o filho 

mais velho para que o pai não favoreça um filho de uma mulher preferida e deixe preterido o 

filho primogênito de uma mulher menos amada (Dt 21,15-17). Os primogênitos sucediam o 

pai também na direção da família.  

Na divisão dos bens, provavelmente só os bens móveis eram repartidos e 

os bens imóveis cabiam ao primogênito, não sendo considerados na distribuição 

os filhos com concubinas escravas. Segundo John Mackenzie, as filhas só herdam 

bens na falta de filhos, mesmo assim “com a condição de se casar dentro do clã da 

tribo de seu pai.”
183

  

 

 

 

                                                 
179

 Herbert Donner, História de Israel e dos povos vizinhos, p. 177. 
180

 Roland de Vaux, Instituições de Israel no Antigo Testamento, p. 77. 
181

 Nuzu,  antiga cidade da Mesopotâmia, localizada a sudoeste de Kirkuk,  Escavações realizadas pelos 

arqueólogos americanos em 1925-31 revelaram o material que se estende do período pré-histórico de Roman, 

Parthian, e período sassânida. Em tempos acádio (2334-2154 a.C.), o local foi chamado Gasur, mas no início do 

segundo milênio a.C., os hurritas, do norte da Mesopotâmia, ocuparam a cidade, mudaram seu nome para Nuzu, 

e durante os séculos 16 e 15 construíram ali a próspera comunidade e um importante centro administrativo.  

Enciclopédia Britânica, www.britannica.com . 
182

 Mari, cidade-estado localizado na Mesopotâmia  dentro da fronteira da atual Síria, na margem ocidental do 

rio Eufrates - o mais setentrional de todas as cidades-estados da suméria. Uma das características importantes era 

de que os habitantes de Mari foram semitas, provavelmente parte da migração acádica. Sua aldeia se tornou um 

estado florescente em cerca de 2900 a.C. até por volta de 1760 a.C. como uma fortaleza estratégica entre 

Suméria e cidades-estado do norte da Mesopotâmia. www.historyfiles.co.uk. 
183

 John L. Mackenzie, Dicionário Biblico, p. 412. 

http://www.britannica.com/
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3.3.8.4   Considerações finais: tribo das planícies 

A análise do texto de Js 19,17-23 apresentou-o de forma coesa e clara possibilitando 

dizer que é uma perícope, pudemos também dizer que a sua região foi destinada à tribo dos 

filhos de Issacar e sua a localização geográfica eram as terras férteis do Vale de Jezrael no 

norte de Israel, o estilo é o da poesia e o seu gênero literário é o das listas. O texto de Js 

19,17-23 revelou também que se trata de uma obra provavelmente formulada no reino do sul 

durante o reinado de Josias, perto dos anos 621 a.C. 

A análise de seu conteúdo sugere a grande preocupação como vimos no sistema tribal 

no qual a sorte, entendida como a região que coube a Issacar foi deixada não a ele 

individualmente, mas aos filhos de Issacar, que como tribo e clã tem a posse das terras onde 

seus descendentes tiravam seu sustento. Essa região premiada era como vimos à terra fértil de 

Jezrael, no entanto uma região dominada pelos cananeus. 

Jezrael estava próxima ao vale do Jordão, do monte Tabor e na cidade de Sunén, uma 

conhecida cidade cananéia também nesse período e que sempre se manteve através de 

trabalho forçado, muito fértil, com características muito próprias de relevo e clima que 

dificultavam a entrada e presença de povos estranhos e favorecendo a vida de membros 

próprios da região, bem próximos do Mar Mediterrâneo, de onde parecem tirar parte de seu 

sustento juntamente com a tribo de Zebulun, como veremos adiante na analise do texto de Gn 

49,14-15. 

 

3.4  Bênção ou Maldição 

Na tradição judaica a primeira sentença Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et 

ha'arets – “No princípio, Deus criou o céu e a terra” seria originalmente o nome do livro, e 

comumente a primeira palavra passou a dar nome, chamado de Bereshit, „No princípio‟  como 

o nome indica, trata da origem de Israel “a começar com a pré-história de toda a humanidade, 

passando pelo tempo das tribos, com as histórias dos clãs patriarcas pré-israelitas dos tempo 

de  Abraão  e  Sara,  até  chegar  aos  outros  grandes  heróis  desse mesmo período."
184

 .  
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 Valter Luiz Lara, a Bíblia e o desafio da interpretação sociológica, p. 94. 
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3.4.1   Tradução 

O texto usado como base para essa tradução de Gn 49,14-15 será da Bíblia Hebraica 

Stuttgartensia185. Vamos fazer uma tradução literal e tentar ser o mais fiel possível.  

Gn 49, 14-15 

 







 

14 Issacar (yisa[s] car) [é] jumento
186

 de osso
187

  

                                    descansando
188

  entre os dois cestos
189

. 

                                15 E viu
190

  descanso: eis[é] bom!  

                                                A terra         eis é agradável
191

! 

                                   E inclinou  seu ombro para carregar
192

 

                                  E aconteceu para trabalho forçado
193

 de escravo
194

.      

 

3.4.2   Delimitação  

Rolf Rendtorff apresenta que o livro do Gênesis divide-se em duas partes principais e 

muito claras de se identificar: 

                                                 
185

 Biblia Hebraica Stuttgartensia, Karl Elliger e Wilhelm Rudolph (editores), Stuttgart, Deutsche 

Bibelgesellschaft, 1977, 1574p. 
186

 hamor “jumento”, “burro”. 
187

 gerem “osso”. 
188

 rbs qual “descansar-se”, “estar descansando”. 
189

 mixpetayim (dual) “cestos”, “alforjes” 
190

 r‟h imperfeito consecutivo do qual “ver”. 
191

 n„m qual perfeito 3ª pessoa feminino “ser agradável”.   
192

 sbl qual infinitivo “carregar”. 
193

 mas “trabalho forçado”. 
194

 „bd qual particípio “trabalhar”, “servir”.  ”escravo” 
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Primeiro bloco formado pelos capítulos de 1 a 11: A história das origens 

 

1,1-2,4a        Deus cria o mundo e vê que tudo é bom, 

2,4b-25         criação do ser humano e a vida no paraíso,  

3                   ruptura do ser humano com a com o projeto de Deus, 

4                   Caim e Abel e a violência,      

5                    genealogia, 

6-9                 o dilúvio, 

10                  genealogia, 

11                  a torre de Babel 

 

Segundo bloco formado pelos capítulos de 12-50: História dos patriarcas e matriarcas 

 

12-25             histórias de Abraão, Sara, Isaac, Agar e Ismael, 

26-36             histórias de Isaac, Rebeca, Jacó, Esaú, Labão, Dinar, Tamar, Raquel e   

                     Lia (mãe de Issacar), 

37-50             histórias de José     

Como vemos o Gênesis conta história de seus personagens principais, gente pobre, 

migrantes em busca de terra, água e vida, que vivem nos limites da vida e situações do 

cotidiano em família, em que Deus é o grande sujeito e condutor da história desse povo. 

Também neste item vamos considerar os aspectos formais do texto escolhido.                                              

O capítulo 49 do Gênesis tem uma clara delimitação textual e compõe uma subunidade 

literária muito bem organizada, compõe o segundo bloco do livro, já que é um trecho em que 

encontramos as bênçãos proféticas de Jacó aos seus filhos, as quais nos mostram nos versos 

14  e 15 a bênção destinada a Issacar, motivo de  nosso interesse.  

Observando ainda os capítulos anteriores e posteriores, notamos que esse capítulo está 

intimamente ligado ao capítulo 48 onde Jacó adoece e antes do capítulo 50, no qual fala da 

morte e enterro de Jacó. 

 

3.4.3   Divisão e Coesão Interna  

Como vimos o capítulo de Gn 49 se apresenta coesamente ligado aos capítulos 

anteriores e posteriores, aparece como um Testamento de Jacó a seus filhos. Coesão também 

encontrada dentro do capítulo, já que a subunidade dos versos 14-15, alvo de nossa atenção, 

trata da herança destinada a Issacar e a subunidade anterior, o v.13 vem trazer a herança de 

Zebulon e a subunidade posterior nos vs.16-18 trata da herança destinada a Dã, e formam um 

grande bloco de texto da bênção de Jacó a seus filhos. 
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Vamos continuar nossa verificação de coesão do texto, analisando especificamente os 

vs. 14-15 e procurar a existência de coesão interna nele, para tanto devemos perceber que se 

trata de um mesmo assunto e encontrar que o assunto tenha uma sequência lógica e clara. Para 

essa verificação sugerimos a divisão estrutural dos parágrafos da seguinte forma. 

Sugerimos a estrutura da subunidade de Gn 49,14-15 com a seguinte divisão.  

1 Subunidade 1: Introdução da bênção dada à Issacar: v.14 

2. Subunidade 2: Satisfação de Issacar por descanso e terra: v.15a 

3 Subunidade 3: O destino de Issacar: v.15b 

A subunidade 1 composta pelo v.14 foi identificada como introdução desse texto, pois 

apresenta Issacar como o portador da bênção de Jacó, tema do capítulo, uma introdução um 

tanto quanto estranha por compará-lo a  um animal de carga, um animal ossudo, forte que 

encontrou descanso entre dois cestos: 

Issacar (yisa[s] car) [é] jumento de osso  

                                    descansando entre os dois cestos (Gn 49,14). 

A subunidade 2 encontrada no v.15a apresenta que o jumento de ossos, Issacar, viu 

que o seu pedaço, sua bênção, tinha descanso e isso era bom, viu que a terra devia ser boa, 

produtiva, portanto agradável,  ambas lhe trazem satisfação. 

E viu, descanso: eis[é] bom!  

         A terra   eis é agradável! 

E conclui na subunidade 3 com v.15b, que é o ponto alto da unidade, no qual o 

encontro do descanso e de terra boa acaba selando seu destino, viver ali vai exigir que use sua 

força para carregar e ganhar assim a vida e isso vai acabar acarretando ser tomado para 

trabalho forçado como escravo. 

   E inclinou seu ombro para carregar 

   E aconteceu para trabalho forçado de escravo. 

O texto foi crescendo na medida em que vai passando o relato da bênção dada à 

Issacar, a introdução apresenta o assunto da bênção recebida (v.14), na sequência mostra a 
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verificação de Issacar quanto ao conteúdo dessa bênção (v.15a) e alcança o ápice da unidade 

quando a aceitação dessa bênção lhe trará como resultado o trabalho forçado. 

Assim, encontramos argumentos para afirmar que os vs.14-15 têm coesão, uma vez 

que tratam de Issacar em seu interior, assim como todo o capítulo é coeso ,tratando da bênção 

dada por Jacó a seus filhos e forma uma única subunidade, portanto, podemos afirmar que se 

trata de uma perícope. 

 

3.4.4  Estilo 

Estudando o estilo da perícope percebesse que é de poesia, esse estilo traz como 

característica a sequência lógica de sua narração. Nesse texto de Gênesis vemos uma 

sequência bem concatenada e apresentada em uma sucessão de atos sequenciados de forma 

lógica e bem descritos, Assim passaremos a chamar esses versos de estrofes, e nessa perícope 

formulada com um único parágrafo dividido em três frases bem delimitadas. Primeira frase 

v.14 a segunda frase v.15a e a terceira frase v.15b. 

 

3.4.5   Gênero Literário 

Nosso objetivo aqui é identificar o gênero literário de Gn 49,14-15. Se o gênero é uma 

espécie de padrão de textos nossa tarefa aqui também não é muito difícil já que esse texto de 

Gênesis apresenta uma fórmula bem característica que exprime ou manifesta um voto de 

bênção ou maldição, determinada na fé e no poder de ação da palavra. 

 Na pesquisa de José Ademar Kaefer, ele afirma que C. Westerwmann diz que 

Gn49,14-15 trata-se de um dito tribal com trechos curtos, onde em poucas linhas fala sobre 

uma tribo.
195

 Norman Gottwald afirma que é um texto de bênção da fertilidade agrária 

característica da vida do primitivo Israel.
196

  

Foher e Sellin caracteriza o gênero literário desse texto, como de Bênção ou 

maldição, pronunciada de tal forma que determina o destino de um personagem ou de um 

povo inteiro. “Acreditava-se que as expressões de Bênção ou maldição dirigidas aos 

                                                 
195

 José Ademar Kaefer, Um pueblo libre y sin reyes, p. 43. 
196

 Norman Gottwald, As tribos de Iahweh - Uma sociologia da religião de Israel liberto, p. 589. 
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patriarcas, ou aquelas que se lhes colocavam na boca eram dotadas de força especial, como de 

certo modo Gn 49.”
197

 

Não seria difícil perceber que essas afirmações, mesmo de certa forma diferentes, se 

completam e trazem uma boa indicação de texto do gênero, apresentando um dito tribal de 

bênção ou mesmo de maldição. Essa resposta concluiremos mais adiante. 

 

3.4.6   Lugar 

Uma vez analisada essa subunidade, caracterizado em sua forma como uma perícope, 

vamos passar a aprofundar o lugar histórico social em que se situa o texto. 

A indicação que o autor bíblico de Gn 49,14-15 nos apresenta possibilita dizer que se 

trata de uma cultura muito própria do mundo agrário, já que a visão de Issacar é de surpresa 

por uma terra boa, sem nenhuma menção que possa lembrar-se de estar em palácios ou 

templo, nem mesmo a questão de fé é mencionada ao grupo de Issacar, ao contrário remete 

aos animais do campo, à fertilidade e ao trabalho forçado.  

Cabe ressaltar na possibilidade da situação difícil de vida da tribo de Issacar, afinal 

uma pessoa comparada a um “jumento de ossos” leva a  pensar em duras atividades laborais, e 

mesmo assim escolher viver nessa região fértil que possibilita o descanso, merece uma 

atenção maior. Cremos que o autor não ressaltaria a questão do descansar, mencionada duas 

vezes na perícope, se não fosse algo incomum para o grupo, naquela época, uma no v.14 

“descansando entre os dois cestos” e a outra no v.15a “E viu, descanso: eis[é] bom!” 

De toda forma, mesmo as características apontem para o norte Sellin e Fohrer afirmam 

que esse texto, inserido em Gn 49,1b-28b
198

, cabe à fonte javista, oriunda do sul, na região de 

Judá num período bem posterior a Salomão, provavelmente na corte real de Jerusalém. 

 

3.4.7  Data 

Fazendo referência à bênção ou maldição destinada a Issacar, sabemos tratar-se de um 

grupo que esteve nas planícies e montanhas do norte de Israel, a região mais fértil de Israel e 
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 Ernest Sellin, Georg Fohrer, Introdução ao Antigo Testamento, p. 109-110. 
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 Ernest Sellin, Georg Fohrer, Introdução ao Antigo Testamento, p. 206. 
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que estrategicamente um lugar de interesse a quem buscasse dominar a região,  porém o texto 

não deixa perceber nenhum indício de falência ou ruína da região ou de conflito militar ao 

contrario, apresenta uma época onde ainda era possível o descanso, mesmo ao escravo. 

Essa região foi fortemente afetada pela invasão assíria, sobretudo por tratar-se de uma 

região fértil e de terra boa, o texto facilmente identificaria se estivesse em mãos ligadas ao 

império violento que os assírios impuseram aos seus dominados. “Nenhuma crueldade do 

ofício da guerra era estranha aos grandes reis, seus oficiais e soldados; onde encontravam 

resistência, deixavam atrás de si povoações sem vida e terra queimada. As unidades de tropas 

assírias foram, durante séculos, o pavor dos povos do Oriente Antigo
199

” Assim a ausência 

desse terror e indícios de falência, nos leva a crer que não chegamos ainda aos anos de 722 

a.C.  

Isso aconteceu no ano 724 a.C. Uma expedição  assíria conseguiu  apoderar-se da 

pessoa do rei, e ocupou o país. Apenas a cidade de Samaria pode resistir três anos, é de 

presumir que Salmanasar  não ter usado  todas as suas forças para este cerco. A idade 

 finalmente sucumbiu no ano 722-721, no início do reinado de Sargão e logo após a morte 

de  Salmanasar V. Depois disso, o pouco que era o estado de Israel foi liquidado e 

convertido na província da Samaria "(Em assírio, sa-me-ri-na-a-um). O reino 

de Israel tinha deixado de existir.
200

 

 “Devemos considerar como época de origem do javismo os decênios de 850-800 

a.C
201

”. Assim vamos aceitar a datação proposta por Fohrer e Sellin e indicar como indicação 

mais provável a compreendida entre os anos 850-800 a. C. em um período bem conturbado 

politicamente no reino do sul. 

  

3.4.8   Conteúdo exegético:  “Os trabalhadores devem usufruir os 

bens que produzem”      (Milton Schwantes) 

O autor desse texto de Gn 49 nos traz uma série de bênçãos de Jacó aos seus filhos, na 

qual no v.1 Jacó reúne seus filhos e abertamente fala de sua bênção como um tipo de 

Testamento que deixa a seus herdeiros e na qual apresenta a seus filhos aquilo que seria o 

futuro de cada um. 

No que se refere a Issacar, de um total de dez sentenças, ele é o quinto a receber as 

palavras de Jacó nos vs.14 e 15, se olhar rapidamente, esse belo texto parece mais como uma 
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maldição do que propriamente sendo uma bênção de pai. Vamos analisar essa perícope e 

tentar definir a sorte de Issacar. Bênção ou maldição? 

Nessa fase da pesquisa vamos analisar o texto bíblico de Gn 49,14-15 no seu conteúdo 

exegético, tentando dar maior abertura de entendimento ao grupo de Issacar, a partir dos 

termos usados pelo autor, suas frases procurando entender o contexto da época e do lugar de 

origem do texto. 

Vamos abordar nessa etapa, além de voltar à tradução apresentada buscamos o 

desdobramento teológico que esse texto de um parágrafo formado por três estrofes nos traz, 

em que na primeira estrofe no v.14 vamos entrar na introdução dessa bênção-maldição com 

uma pequena definição de Issacar, cabe então distinguir se, chamando-o de jumento de ossos, 

isso fez com ele fosse motivo de uma piada ou era apenas um elogio. 

 Depois na segunda estrofe no v.15a, a reflexão se dá na constatação que Issacar faz de 

dois elementos raros e importantes para a sobrevivência naquela região, o direito ao descanso 

e a terra agradável, essas raridades são fonte de satisfação ao grupo de Issacar. E fechamos 

nossa análise na terceira estrofe, contida no v.15b vendo a opção que o grupo de Issacar acaba 

determinando seu destino, fazendo por viver na busca de sua satisfação e como uma ação 

desencadeia uma reação, entender qual foi o preço que teve de pagar para se manter nessa 

região.  

 

3.4.8.1   Primeiro verso:  Introdução da bênção ou maldição dada a 

Issacar. v.14 

O primeiro verso v.14 traz na sua introdução Issacar comparado com um jumento de 

ossos, que se encanta com o descanso, isso foi uma bênção ou foi uma maldição? Essa a 

resposta que vamos buscar nessa análise. 

      v.14 a Issacar  [é] jumento de osso  

             v.14 b  Descansando entre os dois cestos 
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3.4.8.1.1  ... “Issacar é jumento de ossos”... zombaria ou elogio?  

Porém cabe saber se essa comparação se dá por ser o jumento um animal rústico e 

forte usado no trabalho, e assim algo positivo, ou faz menção ao animal preguiçoso,  teimoso 

que empaca no lugar, como fala Sellin e Fohrer, “uma identificação: Issacar é um jumento 

preguiçoso.
 “202

  

Não é fácil interpretar o sentido desse jumento de ossos (hamor gerem) a partir desse 

texto, o termo hamor só aparece mais uma vez no primeiro Testamento, em Ex 13,13 no qual 

o primogênito dos jumentos (hanor)deve ser trocado por um cordeiro. No Gênesis Issacar é 

comparado ao jumento de ossos, segundo a versão da vulgata um jumento de ossos fortes que 

vai estar pronto para o trabalho, dessa forma, como um jumento forte, seria lógico entendê-lo 

como um personagem preguiçoso? 

O estudo na engenharia agrícola possibilitou-me, entre outras coisas, pesquisa no uso 

da tração animal no trabalho agropecuário e entre eles um dos mais usados são os bois e os 

jumentos/burros, expressões diferentes dependendo da região, para tratar de um mesmo 

animal. 

Para iluminar o entendimento da comparação de Issacar com jumento devemos 

entender as características desse animal, muito utilizado no oriente desde os anos 4.000 a.C. e 

desde 1.800 a.C. um elemento de grande procura no comércio da região entre o Egito, 

Mesopotâmia e Síria, principalmente por ser um animal de grande versatilidade no seu uso.
203

 

Tem-se atribuído aos jumentos um errôneo comportamento de desobediência e 

teimosia, na verdade eles são animais muito inteligentes e dotados de um grande senso de 

sobrevivência, tendo que ser muito hábil e inteligente para saber lidar com eles.   

Geralmente, quando não lhe dão atenção e treinamento algum durante o crescimento, 

sujeitando-o depois ao trabalho quando atinge a idade adulta, por meio de maus tratos, sendo 

um animal naturalmente vivo, ágil e dócil, se torna preguiçoso, tímido e teimoso. É 

comprovado que a maioria dos defeitos que tem, provêm do abandono. 

Por sua grande sensibilidade, recusa-se a fazer o que lhe parece perigoso. Aliás, 

parecer ser esta a característica que lhe valeu a reputação de teimoso. Essa fama deve-se, na 

                                                 
202

 Ernest Sellin, Georg Fohrer, Introdução ao Antigo Testamento,  p. 95. 
203

 Proagri Revista virtual, informações agropecuárias, Jaboatão-PE, http://www.revistaproagri.webs.com 

   em 14/10/2011. 

http://www.revistaproagri.webs.com/


 

94 

 

verdade, ao fato de serem demasiadamente cautelosos e terem medo de arriscar algo que 

pareça perigoso. Apesar deste aspecto, são animais muito obedientes. Quando se assustam, 

ficam geralmente paralisados e não têm tendência para fugir, ao contrário dos cavalos. 

Acho que certo desconhecimento, a falta de verificação mais atenta, a observação de 

algum animal não treinado ou abandonado, possa ter levado Sellin e Fohrer ver no jumento 

um animal preguiçoso.  

Parece-nos uma afirmação equivocada, principalmente quando nos referimos ao 

Oriente, onde estes animais têm sido até hoje, tão bem tratados como os cavalos, o que faz 

com que sua inteligência e vivacidade os qualifiquem como animais muito mais qualificados.  

Desde os tempos mais remotos que o jumento está associado a um vasto patrimônio de 

importância social, cultural, econômica e ecológica. Foi simultaneamente utilizado no meio 

rural para auxiliar nas tarefas agrícolas e no transporte. O jumento é muito ágil, atento e dócil, 

rapidamente cria laços afetivos fortes com os humanos e se lhes for dispensada a atenção de 

que necessitam,se tornam grande companhia aos seus donos.  

O jumento é um animal observador, forte e muito inteligente com maior facilidade de 

treino, "Os jumentos têm como característica principal a forte personalidade. São animais que 

exigem muita perseverança e um trabalho específico para serem domados"
204

, são cautelosos 

e demonstram um incrível senso de orientação, por isso, muitas vezes na agricultura, seu 

trajeto é usado para marcar as curvas de nível dos terrenos acidentados, pois escolhem  bem 

seus passos nos melhores caminhos possíveis.  

De grande valor econômico, são excelentes animais de trabalho, por características 

próprias, como a paciência e rusticidade e a corpulência e força do cavalo, além de comer 

bem menos e de contentar-se com forragem e grãos de inferior qualidade e mais grosseiras, 

que outros animais rejeitariam e que um cavalo dificilmente suportaria. 

Outra característica importante do jumento e que pode vir ao encontro com Issacar é 

sem dúvida o seu grande valor como animal de carga, “pela grande capacidade de adaptação a 

serviços longos e rotineiros e dotado de muito equilíbrio, é capaz de transportar com 

segurança pesados fardos através dos caminhos mais difíceis e acidentados”
205

, mesmo por 
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escarpas montanhosas, como as do norte de Israel, muito usado também na montaria e na 

tração de arados e objetos. 

O jumento fornece ainda ao homem produtos de grande valor econômico, um 

importante e pouco conhecido é o “leite de jumenta, largamente consumido em muitas regiões 

rurais e que foi, durante muito tempo, considerado excelente tônico. Tem aproximadamente a 

mesma composição que o leite de mulher, sendo rico em proteínas e sais, mais pobre em 

gordura e com uma quantidade de açúcar sensivelmente igual.”
206

  

“A carne de jumento é dura, mesmo assim é consumida por muitos povos. A pele, 

dura e elástica, tem numerosas aplicações, tais como na fabricação de tambores, calçado, 

correias, sacos, etc. Os semitas nômades fazem as suas tendas, até hoje,  com pele de 

jumento.”
207

 

Têm uma excelente visão noturna. São comunicadores visuais sofisticados, 

transmitindo muita informação através de pequenas alterações na postura, avisando os donos 

atentos de perigos eminentes. “O sentido auditivo do jumento é apurado e as suas orelhas  

nunca estão paradas, mexendo-se constantemente para captar os sons em seu redor.”
208

 Trata-

se de um animal muito sensível ao barulho. Seu paladar e seu apurado olfato habilitam-nos a 

identificar o que é comestível ou não.  

Outro produto importante é o excremento, tal como o do cavalo, é um ótimo adubo 

que se emprega com excelentes resultados, também para aquecer os terrenos frios.  

Os povos antigos serviam-se ainda dos ossos dos jumentos para fazer o corpo das flautas, 

certamente porque eram mais duras e mais sonantes que as feitas de ossos das outras espécies. 

Espero que não tenha sido os ossos para fabricação de flauta a característica que levou o autor 

do texto do Gênesis comparar Issacar com o jumento de ossos. 

Essa bênção-maldição que recaiu sobre Issacar, pode ser ainda uma forma dos autores, 

escrevendo longe do trabalho duro do campo, provavelmente ligados a liderança da tribo de 

Judá,  “zombar do destino dessa tribo.”
209

 Isso talvez seja explicado, como diz Roland de 

Vaux, por que o trabalho de Issacar era de colaborador dos cananeus e dos egípcios.
 210
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Com tantas qualidades que o jumento possui a comparação feita a Issacar dificilmente 

nos levaria a desqualificá-lo. A análise de Milton Schwantes nos ajuda concluir que não tem 

nada de preguiça nessa dura lida de carregador forte dentro do sistema cananeu, e Herbert 

Donner asseguram que o “jumento de ossos é antes de qualquer coisa um elogio para 

Issacar.”
211

  

Feita a análise, na qual Issacar é comparado a um jumento de ossos e percebido que 

essa comparação não se trata de uma piada ou de menosprezo, uma vez que o jumento era um 

animal de muito valor no oriente, justamente pela sua força de trabalho, vamos passar para 

analise do texto onde o jumento pensa em merecido descanso. 

 

3.4.8.1.2   Descansar é preciso 

No v.14b “Descansando entre os dois cestos” o descanso parece ser entendido como 

repouso, e vem na contramão da vida do povo de Israel, que como escravo, não deveria ter 

esse seu direito respeitado. Descanso é uma meta a ser atingida, é por causa dele que Iahweh 

leva seu povo para a terra prometida, deixando os pesados trabalhos na opressão do Egito, 

conforme Dn 12,9-10. 

O descanso deve ser respeitado, deve ser sagrado para garantir esse direito, o descanso 

é “o cumprimento e a realização de tudo que até então tinha sido dado apenas por antecipação, 

a felicidade final e eterna do reino de Deus, o amanhecer do grande sábado do descanso de 

todas as coisas em Deus,”
212

 que descansa no Sábado após seis dias de criação, segundo Gn 

2,2.  

Contudo, o jumento ossudo e forte que é Issacar, no decorrer da sua caminhada, não 

deve ter tido vida fácil, o descanso não parecia ser natural em seu cotidiano. A afirmação do 

descanso entre os dois cestos é muito significativa para corroborar com essa idéia. 

O jumento de cargas tem sempre o peso que carrega dividido entre dois fardos ou 

cestos, esse procedimento é fundamental para o equilíbrio do animal. Os feixes ou cestos são 

uma ferramenta de trabalho para o jumento, tão importante como as ferraduras para proteger 

seu casco. 
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           Devemos caminhar na direção de que o descansar entre os cestos indica pouco tempo 

para esse repouso, ele deveria descansar, mas atento, alerta para retomar no instante seguinte, 

ou ao chamado de seu senhor, como um plantonista que descansa sempre esperando um 

chamado para correr de volta a seu trabalho. Descansar entre os dois cestos é antes de tudo 

uma prontidão de servo fiel, pronto a responder a seu senhor. 

Mais do que um motivo de desalento pela preguiça de Issacar, pudemos notar que o 

autor nos mostra além da força desse trabalhador, outra qualidade tão fascinante que qualquer 

senhor ou patrão gosta de ver em seu servidor, a prontidão e a disponibilidade em servir. 

Buscaremos na  próxima subunidade,compreender a necessidade e a satisfação de Issacar ao 

descanso e a constatação de que teria uma boa terra para trabalhar. 

 

3.4.8.2 Segundo verso: Satisfação de Issacar por descanso e terra boa: 

v.15a 

O segundo verso no v.15 apresenta algumas possibilidades de entendimento sobre a 

possível preguiça de Issacar. 

                   No v.15a  viu descanso: eis[é] bom!   

                                        A terra  eis é agradável! 

Como vimos o descanso é mais do que merecido, o descanso é sagrado. Ele viu o 

descanso e isso é bom, principalmente diante de difíceis trabalhos por sobrevivência, terras 

agradáveis na região de Israel devem ser aproveitadas como bênção, mesmo que seja as terras 

de Issacar, uma das mais férteis de Israel. 

O trecho de Gn 49,15a traz duas vezes a interjeição  (ki - eis), essa interjeição pede 

mais atenção ao que vem a seguir, ela tem sentido próprio e abre um assunto, o primeiro sobre 

o descanso, o outro assunto, a terra e destaca esses dois assuntos, enfatizando que o descanso 

é bom e que a terra é agradável.  Viu descanso e o reconhecimento da fertilidade da região, 

ambos são agradáveis e desejáveis.  

Isso nos leva a pensar que em tempos anteriores a dificuldade deveria ter sido grande. 

Entre tantas terras tão difíceis de trabalhar, a constatação de que a terra é agradável ajudaria a 

tomar decisão de viver nesse lugar, ela poderia favorecer a sobrevivência, mesmo 

acomodando-se diante de outras possibilidades, como buscar se estabelecer livremente em 
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outras terras não tão atrativas ou mais difíceis de lavrar. Porém essa terra agradável era dos 

cananeus, estar entre eles custaria muito trabalho, custaria até sua liberdade. Preferir viver 

assim, indica que ele teve outra possibilidade, talvez de sair e arriscar a vida em outros cantos.  

A decisão de Issacar não foi pela preguiça, ele coloca sua força e sua prontidão a 

serviço de alguém para garantir sua sobrevivência, e a sobrevivência não precisa ser a tão 

duras penas, qual o problema de garantir a vida tendo satisfação naquilo que faz, realizando 

sua tarefa da melhor maneira possível. Ele encontrou naquela região motivação para seu 

trabalho, mas o que é trabalho?  

Vamos fazer aqui uma parada na reflexão bíblica de Gn 49,14-15 e buscar à luz de 

outras ciências para produzir elementos que nos ajudem a avançar na análise sobre Issacar que 

trabalha com prazer e por isso acaba forçado a trabalhar mais, vamos recorrer à sociologia 

como uma ferramenta que facilita nossa tarefa de entendimento bíblico.  

 

3.4.8.2.1   Contribuições da sociologia 

Chegamos em um ponto do trabalho em que entendemos que seja necessária a 

utilização de alguns conceitos sociológicos como ferramentas, como instrumentos conceituais 

de análise somente para iluminar o entendimento daquele período, tentando não cair em 

anacronismos ao projetá-los no modo de pensar da época de Issacar, que tinham pensamentos 

e sensibilidades próprios de sua cultura. 

 

3.4.8.2.2   Da definição do trabalho 

Cremos que a questão aqui, não seja fazer alguma reflexão da Bíblia e trabalho ou do 

trabalhador em si, nem um tratado sobre o trabalho, mas uma reflexão sobre ele se faz 

necessária, pois a forma como o leitor bíblico entende o trabalho ou o trabalhador é que fará 

enxergar as lutas e conquistas dos trabalhadores no projeto de efetivação do Reino de Deus ou 

nem percebê-los. 

A compreensão do trabalho contribuirá para entendimento do momento histórico que 

estamos estudando da tribo de Issacar e como eles se tornam sujeitos de suas vidas na relação 

com o trabalho forçado. O trabalho é fundamental ao ser humano e o aparecimento do uso da 
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força de trabalho, inevitavelmente deu-se dentro das condições históricas e utilizada também 

pelo sistema egípcio-cananeu, mesmo que sem a preocupação de responder a qualquer 

definição sociológica. 

Ajudará também a entender como o projeto de Deus vai sendo concretizado nessa 

história de busca de libertação ou adaptação ao trabalho forçado que a estrutura egípcia-

cananéia também produz naquela época e quem sabe ainda, tornar a própria Bíblia mais atual 

e viva na vida de tantos trabalhadores e trabalhadoras.  

De toda forma, um ponto fundamental na história da humanidade é determinado pelo 

trabalho, e cabe aqui uma pequena reflexão sobre ele, “O trabalho é a condição básica e 

fundamental de toda a vida humana.”
213

 A vida das pessoas é, de certo modo, sustentada e 

marcada na sua relação de trabalho, nela está contida sua relação social, aí passa os aspectos 

sociais, econômicos, políticos e ideológicos, “E em tal grau que, até certo ponto, podemos 

afirmar que o trabalho criou o próprio homem” 
214

 

Embora expressos cerca de 3.000 anos mais tarde que a origem da tribo de Issacar, um 

importante conceito sobre trabalho foi o apresentado por Karl Marx, grande sociólogo de 

origem judaica, e quem sabe Marx não tenha um traço da tradição tribal judaica em seus 

conceitos e por isso nos ajudar melhor a pensar sobre o destino e a sorte de Issacar. 

Para ele o trabalho é um processo no qual qualquer ação produtiva do ser humano, 

com finalidades conscientes de transformar a natureza a partir das forças naturais e de seu 

corpo, para se apropriar da utilidade dessa transformação. Marx considerava ainda a distinção 

entre trabalho e força de trabalho como uma de suas principais contribuições para entender a 

economia política. 

A síntese da distinção entre trabalho e força de trabalho reside na compreensão de que, 

o que o trabalhador vende na verdade não é o trabalho em si, mas sim a força de trabalho, 

comprar a força de trabalho de uma pessoa e ao pagar por ele um valor, o senhor adquire, 

como qualquer outro comprador, o direito de consumir ou usar a mercadoria que comprou. “A 

força de trabalho de um homem é consumida, ou usada, fazendo-o trabalhar, assim como se 

consome ou se usa uma máquina fazendo-a funcionar”.
215
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O entendimento da produção da mais-valia
216

, desenvolvido por Marx passa pela 

compreensão de que a força de trabalho de que dispõe o grupo trabalhador é uma mercadoria 

como qualquer outra e como tal ao vendê-la ao seu senhor não a dispõe mais sob seu controle 

nem de seus frutos, sendo seu uso de total controle do senhor patrão. 

Aí residem alguns elementos importantes para a compreensão de como a mais-valia é 

produzida no processo produtivo.  Por dispor do “direito” de utilizar a “mercadoria força de 

trabalhão” como bem lhe convém, o senhor não paga ao trabalhador o equivalente ao “valor” 

total produzido por ele em uma determinada quantidade de tempo. Assim é o senhor que 

aproveita do trabalho, o trabalhador não usufrui o fruto do seu esforço, do seu trabalho. ”Marx 

denominou as horas extras de trabalho não pago de „horas de sobretrabalho‟, e esse 

sobretrabalho se traduzira em uma mais-valia e em um sobreproduto.” 
217

 

Sem pelo menos uma definição de trabalho que nos ajude entender a utilização desse 

termo nos textos bíblicos, perderíamos a oportunidade de avançar mais a pesquisa na direção 

de entender as manobras de poder econômico, em vários momentos da história da 

humanidade.  

Usando o conceito sociológico de trabalho apresentado por Marx, podemos levar à 

Bíblia uma ferramenta que além de ajudar a entender se a ideia de trabalho na Bíblia possa 

estar relacionada à fala de Jacó à Issacar como uma maldição e que ajude também a perceber 

os mecanismos de dominação dos cananeus diante de Issacar. 

 

3.4.8.2.3   Voltando ao trabalho na Bíblia 

Já que o trabalho é fundamental ao ser humano e o uso da força de trabalho foi 

utilizado pelo sistema egípcio-cananeu, é natural encontrar também utilizado na sagrada 

Escritura.  

No entanto, na Bíblia, a visão do trabalho deve ter sido pensada de forma idealizada, 

ligada a idéia de paraíso, mas de toda forma com certa coerência com os valores sociais que 

deviam ser praticados pela sociedade da época.  
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Nos primeiros capítulos do texto do Gênesis, alguém poderia tirar uma idéia do 

trabalho como castigo pela desobediência humana em comer do fruto que Deus havia 

proibido, “amaldiçoado será o solo por tua causa. Com sofrimento tirarás dele o alimento 

todos os dias de tua vida. Ele produzirá para ti espinhos e ervas daninhas, e tu comerás das 

ervas do campo. Comerás o pão com o suor do teu rosto (Gn 3,17b-19a)”, numa leitura rápida 

e superficial poderia levar a entender o trabalho como conseqüência de um pecado e, portanto 

castigo, algo desagradável e penoso por tamanha desobediência. 

Tomando como ponto de apoio o capítulo dois do Gênesis, em que o mito judaico 

mostra o homem bem integrado e em harmonia com a natureza. No jardim paraíso, ele (Adão) 

trabalhava como administrador e agricultor “E tomou o Eterno Deus o Homem e colocou-o no 

jardim do Éden, para lavrar e guardar (Gn 2,15”), aqui são utilizados os verbos hebraicos 

laavod (lavrar / trabalhar) e lishmor ( guardar ou cuidar). 

 O trabalho foi atribuído a Adão no jardim do Éden, um local de fertilidade, de 

possibilidades, de abundância e repleto de árvores, animais, de alimento e de vida. É nesse 

contexto que Adão recebe de Deus a sua tarefa, sua obrigação. É nesse paraíso que ele deveria 

lavrar a terra, cultivar e guardar, estaria assim executando uma ação produtiva consciente.  

Seria errôneo pensar o homem no paraíso à toa, sem nada para fazer como função e 

dever. O trabalho era parte do seu cotidiano, era inerente ao jardim paraíso, que deveria ser 

realizado de maneira agradável, plena e criativa. “O trabalho é a atribuição normal prescrita 

pelo próprio criador. É por meio do trabalho que Deus associa o homem à sua obra criadora. É 

o sinal pelo qual Deus atesta que o homem é seu colaborador”.
218

 

 O trabalho não seria, assim, concebido como um castigo em si, mas antes uma graça, 

uma bênção concedida junto com o paraíso, “faz parte da ordem divina das coisas”
219

. 

 O problema não era o trabalho e sim a terra. A terra desértica e semidesértica do 

Oriente Próximo era um lugar sem muitos atrativos e  bastante penoso para a obtenção de 

vida, esta terra sim, seria configurada como uma pena ou sofrimento, “ As tribos hebréias 

primitivas devem ter sido inicialmente alocadas na periferia das civilizações hidráulicas do 

Oriente Próximo, e viver no deserto seria uma espécie de castigo divino e sofrimento.”
220
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Voltando ao Gn 3, uma possível idéia de maldição recai sobre a terra e ao esforço que 

seria necessário para dela tirar seu sustento, e não ao trabalho em si, afinal no mito da criação 

do Gn 1, o fazer de Deus produz fruto, a fala de Deus gera uma realização, concebe sua 

criação, e mesmo não sendo uma realização humana e sim divina, essa realização tem 

significado de trabalho, um trabalho de Deus, “trabalho de Deus é uma energia ativa do 

próprio Deus que constitui o protótipo do trabalho. Efetivamente, os textos bíblicos afirmam 

com vigor que Deus trabalha. Ele trabalha desde o princípio: é o criador, conservador, o 

salvador do mundo”,
221

  é um trabalho divino que o sacraliza e como tal deve ser respeitado. 

O fim dessa segunda subunidade vem ligar ao v.15b, que pode ser visto como 

determinante de seu destino, pois pelo seu nome está determinado a viver não apenas do 

resultado de seu trabalho, mas como um pagamento por ele. “E inclinou seu ombro para 

carregar. “E aconteceu para trabalho forçado de escravo.”(Gn 49,15b). 

Inclinar o ombro forte de jumento para carregar acaba por levar a fazer um trabalho 

forçado de escravo. “Deve-se deduzir que Issacar foi a corvéia de cidades-estados cananéias, 

serviu de trabalhador forçado, de “burro de carga” dentro do tribalismo cananeu”
222

e é  isso 

que vamos buscar analisar no próximo item. 

 

 3.4.8.3   Terceiro verso: O trabalho forçado ou Corvéia: v.15b 

“E aconteceu para trabalho forçado de escravo”. (Gn 49,15b) 

Como indica o v.15b Roland de Vaux justifica que Issacar preferiu oferecer seus 

ombros aos senhores do local e servir como escravos em terra boa
223

, a terra da planície de 

Jezrael que Issacar viu como agradável e para descanso. Um lugar de mais fácil cultivo, onde 

os solos são mais férteis. O seu Éden aprazível, fértil e de descanso , embora no Éden não 

houvesse trabalho forçado.  

O texto é claro ao afirmar que Issacar acabou trabalhando além do sagrado, o trabalho 

forçado / corvéia,
224

 que Issacar se sujeitou a prestar não é divino, nem fez parte do projeto de 

Deus. Era sim uma praga que estava presente em todo oriente e era comum em alguns 

períodos, como na dominação assíria, condenava algumas pessoas a um tempo de trabalho 
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forçado para o rei e segundo Roland de Vaux, a “corvéia é mencionada igualmente nos 

documentos da Síria e da Palestina antiga instalação dos israelitas”.
225

 

O trabalho forçado nos ajuda a datar nossa perícope, uma vez que ela só foi 

estruturada em Israel após a instituição da monarquia, sendo instituindo até um ministro 

especifico  superintendente da corvéia. 

No princípio, com Davi, era destinada aos inimigos sobreviventes vencidos nas 

batalhas, mas já com Salomão se estendeu também aos israelitas, Roland de Vaux nos indica 

que as grandes construções desse rei requeriam grande quantidade de mão de obra e que 

foram conseguidas através do trabalho forçado. “Eram igualmente israelitas os que 

compunham a „corvéia da casa de José‟ que estava sob as ordens de Jeroboão”, IRs 11,28. 

Essa carga imposta aos israelitas foi o que incitou Jeroboão à rebelião, IRs 11,26s, e que 

imediatamente depois da morte de Salomão apresenta-se como causa principal do cisma 

político, IRs 12,4-16.
226

 

A corvéia era garantida “por supervisores e oficiais, que estavam sob as ordens do 

chefe da corvéia.”
227

   

os reis de Israel e de Judá talvez tenham recorrido a ela de tempos em tempos para 

as construções a que lhe foram atribuídas. e temos um testemunho explicito do rei de Asa, 

que convocou Judá inteiro, sem excetuar ninguém, para fortificar Geba e Mispá. 

IRs15,22. Mas o sentimento popular considerava esse trabalho forçado uma exploração, e 

Jeremias reprova Jeoaquim pelo fato de construir seu palácio contrariamente à justiça e 

fazer trabalhar sem salário, Jr 22,13. Isso explica que os redatores dos livros dos Reis e de 

Crônicas tenham resistido em admitir que Salomão tenha feito de israelita livres homens 

de corvéia. 228 

Portanto, a vida de Issacar nas terras do norte se dá inserida, dispersa nas vilas 

cananéias
229

e para habitar essa terra boa os issacaritas pagaram o pesado preço de prestar 

serviço forçado a esses reis, trabalho como escravos. Diante de um lugar agradável com 

possibilidade de descanso, permanecer entre os cananeus parecia uma decisão assertiva.  

Mesmo que essa decisão tenha levado o grupo de Issacar ao trabalho forçado, isso nos 

faz crer que outras possibilidades seriam ainda mais difíceis e nos levam a perceber que se foi 

feito escravo, essa terra já era habitada, as boas terras desejadas não estavam desabitadas, 
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eram território de reis cananeus vassalos do Egito, mas essa condição de escravo era a pior 

coisa que poderia acontecer a Issacar? Vejamos. 

 

3.4.8.3.1   Escravo! Que tipo de escravo? 

O vocábulo bd , um qal particípio, segundo Roland de Vaux,: 

 “Ebed” significa propriamente escravo, homem que carece de liberdade e que está em 

poder de outro, mas por razão de caráter absoluto da potestade real, a palavra significa 

também os súditos do rei, especialmente seus mercenários, seus oficiais, seus ministros que, 

aplicados a seus serviços, romperam outros vínculos pessoais.230. 

De toda forma a escravidão em Israel nesse período não se assemelha em nada à 

clássica ideia de escravos dos tempos da Grécia e de Roma, em que havia uma grande 

quantidade de pessoas nessas condições de extremo sofrimento e que gerava uma grande e 

permanente insegurança social. Também a situação “de escravos em Israel como em todo o 

antigo oriente em geral, a situação do escravo nunca foi tão desprezível como na Roma 

republicana.”
231

 

Roland de Vaux afirma que “o escravo é uma „coisa‟ possuída por seu dono, que a 

tomou por direito de conquista, adquiriu-a por dinheiro ou recebeu em herança, que a utiliza a 

seu gosto e pode revendê-la.”
232

 Diz também que a guerra sempre foi a principal fonte para se 

conseguir escravos, em toda antiguidade e também na Palestina/Israel, embora, segundo Jean-

Jacques von Allmen, os escravos parece que eram em número bem menor entre os outros 

povos da antiguidade. 

 De toda forma, escravo é uma pessoa privada de liberdade por certo tempo e alguns 

israelitas passaram por essa triste experiência, no caso o grupo de Issacar poderia ter sido um 

exemplo disso. 

Quando perdia uma guerra, o vencedor fazia dos derrotados seus escravos, embora os 

profetas e as pessoas pensantes não aprovassem essa medida. O texto de Am 1,6-9 traz essa 

reprovação.  “Quando se ataca uma cidade situada fora da Terra Santa, deve-se propor sua 

rendição, se ela for aceita todo povo é submetido à corvéia e ao trabalho, se ela resiste e por 
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fim cai, todos os homens são mortos, e as mulheres e crianças são consideradas como 

saque”.
233

 O que parece ser o caso da tribo de Issacar, que pelo convívio com os cananeus e 

egípcios deve ter sido dominada por eles ou mesmo se mantido entre eles, sempre em troca de 

trabalho, embora outra possibilidade é que a “pessoa possa se tornar escravo por roubo, 

dívidas,
234

 mas particularmente achamos essa hipótese pouco provável.  

Outra possibilidade seria a de se tornar ou se manter escravo voluntariamente para 

escapar de uma vida muito mais complicada e difícil em épocas de poucos recursos,  em que 

muitos estavam condenados à indigência.                                                                  

”A causa da redução de israelitas à escravidão é sempre a miséria do próprio escravo 

ou de seus pais. Geralmente, talvez em todos os casos, trata-se de devedores inadimplentes, 

ou de pessoas tomadas como garantia para o pagamento de uma dívida. Isto é pressuposto nas 

leis de Lv 25 e de Dt 15.2,3.”
235

   

 Ideia essa, que no nosso entendimento, em um primeiro momento não estaria 

descartada para o grupo de Issacar. 

No dia a dia a condição da vida do escravo dependia muito do caráter do seu dono, 

mas geralmente era uma situação suportável.  Havia diferença entre um escravo estrangeiro e 

um escravo israelita; o escravo israelita tinha mais direitos do que os estrangeiros, já que as 

Escrituras Sagradas garantiam alguns direitos aos escravos israelitas. 

“O escravo tinha pelo menos a garantia de que não lhe faltaria o necessário”
236

, 

descansa no dia de sábado, conforme a prescrição dos dez mandamentos em Ex 20,10,  ser 

solto após seis anos de servidão, uma vez que o ano sabático garantia sua libertação após seis 

anos de escravidão, “Se comprares um servo hebreu, seis anos servirá; mas ao sétimo sairá 

livre, de graça”(Ex 21,2); e ainda receberia uma ajuda ao ser alforriado (Dt 15,13-14). Leis 

que garantiam sua integridade física, “os escravos tinham recurso legal contra violências 

injustas, e as leis israelitas os protegiam de maneira mais explícita”.
237

 Leis que garantiam 

nesses casos a libertação como compensação (Ex 21,26-27). 

Direito e dever da família e da sociedade resgatar um parente escravo com pagamento 

de suas dívidas e ou de seu valor em dinheiro, “Se um ou mais hebreus caírem cativos de 
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outros povos e houver notícia dele(s), torna-se dever do corpo social prover fundos para o 

resgate dos cativos, denominado Pediom Shevuim.”
238

  

A sociedade entra em um ciclo de atuação em que esses direitos deviam ser regulados 

por leis e uma pressão social intensa liderada por alguns profetas que buscavam denunciar os 

abusos sobre os que não agissem de maneira justa e coerente com seu próximo e reivindicar 

tratamento mais digno também aos escravos. 

Essas leis visavam  se não acabar com a situação de escravidão, pelo menos atenuar o 

sofrimento e garantir algum direito de vida digna, mas como disse Roland de Vaux, será que 

essas leis foram realmente cumpridas?  Será que o poder dos senhorios e latifundiários 

realmente respeitou essas determinações? “Parece que essas leis não foram observadas 

fielmente.”
239

  

Mas isso melhoraria a condição dos israelitas issacaritas, já que estes deveriam estar 

contados no grupo dos estrangeiros, pois habitavam as terras dos cananeus? Nessa região, os 

escravos estrangeiros que chegavam a essa situação por guerras podiam ser comercializados 

em todo oriente, além do que, “de forma geral, os escravos estrangeiros estavam sujeitos à 

servidão perpétua e eram transferidos juntamente com a herança”.
240

 

O escravo podia ser liberto, caso fosse o desejo de seu dono, embora fosse uma posse 

de valor para o dono, isso poderia acontecer. A liberdade poderia ser dada, embora fosse 

comum o “escravo recusar a libertação e sem dúvida faziam isso com certa freqüência,”
241

 

pois, se fosse casado e seus filhos, filhas e esposa continuassem como propriedade de seus 

donos,eles poderiam voluntariamente permanecerem escravos para não se separarem de sua 

família, segundo Roland de Vaux ao ler Ex 21,4. 

Outra possibilidade ainda estava no fato de que sendo libertos voltariam a tomar parte 

do povo como livres e em épocas difíceis, comum naquela época, correriam o risco de cair na 

miséria e poderiam ser vendidos como escravo em uma situação bem pior. 

Vamos relembrar uma questão. Como vimos anteriormente, Milton Schwantes diz que 

a região chamada Suném, no século 14 a.C. estava sob domínio dos reis cananeus de Meguido 

e foi recrutada por eles para corvéia, e que Suném era da região que posteriormente passou a 
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ser chamado de Issacar.
242

 Assim, permanecendo muito tempo naquela região estavam integrados ao 

local e ao povo daquele lugar. 

 

3.4.8.3.2   Considerações finais: Trabalho forçado mas satisfeito 

Como vimos, encontramos autores que criticaram a escolha de Issacar de ficar atrelado 

aos cananeus e deixar de lado a vida de “liberdade”, entretanto é justa essa crítica? 

Conhecemos um pouco das dificuldades da região desértica e quando muito melhor, da região 

semidesértica de Canaã e Israel. Se Issacar já sofria com trabalho forçado desde século 14 

a.C. podemos imaginar como foi difícil a vida desse grupo que se tornou também uma das 

tribos de Israel. 

 Se Issacar preferiu estar no meio dos cananeus e servi-los por conta do descanso e da 

terra agradável, e isso o levou a se tornar escravo por tanto tempo, podemos condená-lo? 

Podemos chamar de maldição essa vida? Se tiver escolha de recusar a “liberdade” e ficar 

nessa região for uma possibilidade e uma forma de ser livre nessa escolha. Escolher o destino 

de seu grupo é também liberdade. 

Só quem sofreu a dor da fome pode falar o que representa ter um pedaço de pão duro 

pra comer e para alimentar sua família, Issacar vai arriscar? Por tantas questões sociais e 

políticas que condenam a situações subumanas pelas quais tantos são obrigados a passar, é 

honesto medir a decisão de Issacar pela régua dos palácios e castelos?  

Dificilmente a abordagem clássica européia saberia entender essa decisão de Issacar, 

abaixar o ombro para estar a serviço de outros senhores e ganhar assim sua vida e não ir em 

busca de desenvolvimento social, econômico e político pode parecer fraqueza e acomodação, 

para quem está acostumado histórica e culturalmente a ideologias de prosperidades, de 

emancipação, de conforto e segurança, isso pode impedir de perceber a fragilidade do 

sofredor e suas inseguranças na escolha de seu destino.  

Para quem sofreu na pele não ter perspectiva de futuro que assegure uma situação 

melhor, às vezes a opção momentânea, por ser escravo no oriente com direitos e proteção 

possibilita uma condição de vida tão suportável quanto os que ousaram a “liberdade” para 

estar nas duras terras secas de Israel, trabalhando de sol a sol para conseguir pouco ou quase 

nada.  
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Portanto, o sofrido e forte Issacar ao ver terra boa e direito de descanso junto aos 

cananeus abaixou os ombros para carregar e servir aqueles que poderiam ser a garantia de 

uma vida mais fácil e duradoura, isso foi maldição? Não cremos, foi bênção pela força, foi 

bênção pelos ossos que garantem a vida em lugar melhor.  

A comparação com o jumento é antes de tudo um grande elogio ao forte Issacar, que 

determinado a viver em terra boa que dá direito até ao descanso, coloca o que tem de mais 

sagrado para garantir sua existência, seu trabalho. 

O texto de Gn 40,14-15 deixa claro também que Issacar trabalhou além do sagrado, 

pois foi submetido a trabalho forçado/corvéia. Prática comum em todo o oriente em algumas 

épocas do mundo antigo, mais do que trabalho forçado, é trabalho escravo privado de 

liberdade, de toda forma uma decisão de Issacar para ficar em terra boa.  

Certos de que no texto de Gn 49,14-15 o que Issacar recebeu de Jacó foi realmente 

uma bênção, vamos analisar agora outro texto semelhante em Dt 33,18-19, onde Issacar 

recebe a bênção de Moisés juntamente com Zebulom. 

 

3.5   A Bênção de Moisés 

O quinto livro da Toráh é um dos maiores livros do 1º Testamento, segundo J.A. 

Thompson, “sua influência na religião pessoal e familiar de todas as épocas jamais foi 

superada por qualquer outro livro da Bíblia. É citado mais de oitenta vezes no Novo 

Testamento.”
243

 O Deuteronômio era no seu início conhecido entre os judeus como elleh hadd 

e barim – “estas são as palavras”, pois é a frase inicial do livro, e como termo comum, sua 

abreviatura passou a se mais usual, debarim – “ palavras”. 

O termo Deuteronômio, vem de uma frase da tradução grega encontrada em Dt.17,18 

e traduzida pela LXX como to deuteronomion touto – “esta é a segunda lei” e na sequência a 

Vulgata transliterou para Deutenomium. “O conteúdo do livro foi considerado, assim, uma 

segunda lei. A primeira foi dada no Monte Horeb (Sinai). A segunda fora uma repetição da 

primeira, dada nas planícies de Moabe.”
244
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3.5.1   Tradução 

Novamente vamos usar como base para a tradução deste texto a Bíblia Hebraica 

Stuttgartensia245. A opção continua por fazer uma tradução literal e tentar ser o mais fiel na 

exegese aplicada. 

 

Dt 33,18-19 

 

 









 

18 
E para Zebulom disse: 

                “Alegra-te,  Zebulom, em tua   saída. 

                                    e Issacar,   em tuas tendas. 

              
19

 Povos (à) montanha convocam, 

                                                             ali sacrificam sacrifícios de justiça. 

               Eis,     

                                             abundância de mares sugam, 

                         escondidos tesouros do mar.”  
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3.5.2   Delimitação 

Vamos considerar nessa delimitação os aspectos formais. J.A. Thompson apresenta 

uma estrutura bem particular para o livro de Deuteronômio, no qual ele apresenta que a 

estrutura desse livro segue uma “tradição literária aliancista, ao invés de imitar uma cerimônia 

cultual periódica”.246  

A estrutura apresentada foi baseada no esquema que considera o material dos capítulos 

1 a 30, assim formalizado; 

1,6 - 3,29                           Prólogo histórico 

4,1-40; 5,1 – 11,32            Estipulações básicas 

12, 1-26                             Estipulações detalhadas 

27,1-26                              Cláusula documentária 

28,1-14                              Bênçãos 

28,15-68                            Maldições 

29,1 – 30,20                      Recapitulações 

“Nesse caso não é preciso argumentar que os capítulos de 1 a 3 foram adicionados 

posteriormente pelo editor de Deuteronômio (o chamado Deuteronomista)...Os capítulos 31 a 

34 não pertencem à forma da aliança como tal, mas devem ser vistos no contexto da 

renovação da aliança”247 

 No Dt 33, vemos nitidamente a delimitação textual e podemos dizer que compõe uma 

subunidade literária, semelhante ao que tratamos em Gn 49,14-15. Trata-se de  um trecho 

onde também encontramos as bênçãos de Moisés aos filhos de Israel (Jacó), e indo ao 

encontro do nosso interesse de estudo vamos nos atentar aos versos 18  e 19  cuja bênção 

destinada a Issacar, só que aqui ligado estreitamente a Zebulun na mesma bênção. 

Esse capítulo faz parte de um conjunto maior compreendido pelos capítulos de 31 a 34 

e descrevem as últimas ações de Moisés, quando determina Josué como seu sucessor (Dt 

31,1-8), depois das instruções sobre o procedimento com a Torá (Dt 31,9-13,24-19), fala do 

cântico que Moisés deveria ensinar (Dt 31,16-22), o cântico de Moisés (Dt 32,1-43) segue 

com o anúncio da morte de Moisés (Dt 32,48-52), depois vem o texto de nosso estudo com a 

bênção de Moisés (Dt 33,2-29) e termina com a morte de Moisés e conhecimento de Yahweh  

face a face (Dt 34,1-12). 
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O capítulo 33 está fortemente ligado ao capítulo 32 em que Moisés fala ao povo das 

orientações de Iahweh  e recebe dele a ordem de subir ao monte Nebo de onde veria a terra 

que os filhos de Israel receberiam como posse, mas que Moisés não pisaria, e antes do 

capítulo 34, no qual fala da subida de Moisés ao monte Nebo de onde vê a região destinada a 

Israel e morre conforme anúncio no capítulo 32 e sepultado por Iahweh num vale de Moab. 

Dessa forma, o capítulo trinta e três se apresenta de forma coesa ligado aos capítulos 

anteriores e posteriores, como um Testamento de Moisés aos filhos de Israel. Coesão também 

encontrada dentro do capítulo, já que a subunidade de Dt 33,18-19, trata da herança destinada 

a Zebulun e Issacar, alvo de nossa atenção; e na subunidade anterior, dos vs.12-17 vem trazer 

a bênção de Benjamin e a subunidade posterior nos vs.20-21 traz a bênção destinada a Gad. 

 

3.5.3   Divisão e Coesão Interna 

Como vimos o capítulo 33 se apresentou coeso aos capítulos anteriores e posteriores, 

entretanto cabe ainda ver se encontramos a coesão dentro do capítulo. Vamos continuar nossa 

verificação de coesão do texto analisando especificamente os vs.18-19 e procurar a existência 

ou não, de coesão interna nele, para tanto vamos buscar ver se ele apresenta o mesmo assunto 

e se tem uma sequência lógica e clara.  

Para essa verificação sugerimos a divisão estrutural da perícope de Gn 49,14-15  na 

seguinte forma. 

1 Subunidade 1: Introdução da bênção dada a Zebulun e Issacar: v.18 

2. Subunidade 2: Lugar de culto: v.19a 

3 Subunidade 3: O mar de abundância para Zebulun e Issacar: v.19b 

Na subunidade 1, o v.18 foi identificado como introdução desse texto, pois semelhante 

a perícope de Gn 49,14-15, apresenta Issacar como o portador da bênção de Moisés, a 

diferença aqui é que Issacar aparece ligado ao irmão Zebulun e apresenta aos dois que o lugar 

que lhes foi assegurado é motivo de bênção e de alegria. 

   “ E para Zebulun disse: “Alegra-te,  Zebulun, em tua  saída e Issacar,  em tuas 

tendas”(Gn 49,18). 
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A segunda subunidade dada no v.19a  indica que Zebulun e Issacar têm na montanha 

de culto um lugar comum e juntos devem levar seus povos para lá oferecerem sacrifícios de 

justiça. 

“Povos (à) montanha convocam, ali sacrificam sacrifícios de justiça” (Gn 49,19ª). 

E conclui na terceira subunidade, dada no v.19b, aparentando uma retomada do tema 

exposto na primeira subunidade (Gn 49,18), no qual os dois grupos têm no mar e na areia a 

fonte de sua abundância, de lá tirarão seu meio de vida, com palavras diferentes  o lugar 

destinado a eles também é um motivo de bênção, já que é lugar de abundância de vida. 

              “Eis, abundância de mares sugam, escondidos tesouros do mar.” (Gn 49,19b). 

 Assim, a primeira subunidade que fala do local como motivo de bênção também é 

retomada na conclusão do texto, referindo-se ao lugar como um motivo de bênção, abre  

indícios para ver nessa estrutura um quiasmo, onde a subunidade central, composta pelo 

v.19a, se mostra como o ponto alto da subunidade indicando que a montanha será o lugar  

onde os dois personagens oferecerão sacrifícios.  

Podemos dizer assim que encontramos argumentos suficientes para afirmar que os 

vs.18-19 têm coesão, houve sequência no seu desenvolvimento já que aborda um único e 

mesmo assunto em seu interior, o lugar de alegria, culto e abundância, Zebulun e Issacar, 

assim como todo o capítulo é coeso e forma uma única subunidade, levando a afirmar que 

essa subunidade também é uma unidade literária e, portanto, uma perícope. 

 

3.5.4   Estilo 

Essa subdivisão foi apresentada em uma estrutura sequencial com versos curtos, 

ritmados, trazendo informações em que a sucessão de atos apresentados não segue uma lógica 

coerente de sucessões, nos permitindo dizer que o estilo da perícope se trata de poesia, já que 

essa falta de lógica seqüencial é vista por Milton Schwantes uma indicação forte que o estilo 

poético mantém, embora não encontremos aqui repetição de conteúdos nos versos.  

Encontramos a corroboração dessa ideia também em Edésio Sanches e Rolf Rendtorff  

"Depois do texto da morte de Moisés segue mais um texto poético: a „Bênção de Moisés‟(Dt 
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33,2-29).”248 Portanto, identificamos uma única subunidade que passaremos a chamar de 

estrofe essa poesia formada por três versos curtos bem delimitadas, sendo o primeiro verso o 

v.18, o segundo verso  o v.19a e fecha a perícope com o terceiro verso no v.19b. 

 

3.5.5   Gênero Literário 

Vamos agora analisar o gênero literário de Dt 33,18-19. Muito semelhante à análise 

feita em Gn 49,14-15, Dt 33 segue o padrão de textos que também não vai ser muito difícil de 

determinar, já que esse texto de Deuteronômio, assim como o de Gn 49 apresenta uma 

fórmula bem característica que manifesta voto de bênção ou maldição determinada na fé e no 

poder de ação da palavra. 

 Aqui também seguimos Foher e Sellin que caracterizam o gênero literário desse texto, 

como de Bênção ou maldição, “Acreditava-se que as expressões de Bênção ou maldição 

dirigidas aos patriarcas, ou aquelas que se lhes colocavam na boca eram dotadas de força 

especial. Também as bênçãos de Moisés de Dt 33, em sua forma atual, são constituídas de 

sentenças referentes às tribos.“
249

 

 

3.5.6   Lugar 

Definindo na análise que essa subunidade nos possibilitou concluir sua forma como 

uma perícope, vamos agora analisar quanto ao lugar histórico-social e época em que se situa o 

texto. 

A partir do que o autor bíblico nos apresenta não é tão simples a determinação desse 

contexto, embora possamos ver certo paralelismo com Gn 49,14-15, no entanto, difere deste 

em que se identificava facilmente o mundo agrário, com elementos da vida do camponês. No 

texto de Dt 33,18-19 o cenário está mais ligado à proximidade do mar, lugar de abundância e 

de tesouros, essa referência parece indicar a proximidade de Zebulun e de Issacar com o 

litoral norte do mar Mediterrâneo, ou quem sabe também o mar da Galiléia, próximo à 

fronteira oeste da tribo de Issacar, locais em que as duas tribos pareciam prestar serviço.  
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Com base na análise do texto acreditamos poder situar o reino do norte, sob o governo 

de Jeroboão II como lugar social dessa pericope, não muito longe da montanha, a montanha 

onde se ofereciam sacrifícios de justiça, ideia também atestada por Fohrer e Sellin.
250

 

Se definirmos o período de Jeroboão II como época do texto entenderemos um pouco 

a situação do povo nessa época, já que foi o último rei do norte que mereceu da história 

alguma lembrança. Como afirma Herbert Donner, esse reinado foi de paz e tranquilidade com 

outras nações e de situação de prosperidade econômica, porém ele afirma ainda, que 

semelhantes a muitos governantes da história, essa prosperidade ficou concentrada entre o 

palácio e os ricos. 

Jeroboão II era rei de um Estado em paz com as outras nações; interiormente 

reinavam bem-estar e um grau considerável de prosperidade econômica...... Todavia, a 

riqueza e fama no Estado não cresciam, agora, de modo uniforme, mas se concentravam 

nas cidades, sobretudo em Samaria. O desenvolvimento promoveu o processo de 

desigualdade social do povo, já em curso há mais tempo, dividindo-o em ricos e pobres, 

senhores e escravos, latifundiários e agricultores com pouca terra ou sem nenhuma terra. 

O brilho do reinado de Jeroboão II encobriu só imperfeitamente os males sociais, a 

corrupção na administração e no exercício da justiça.
251

 

Podemos a partir dessa informação, sem novidades e conhecida por todos, entender 

mais algumas pistas importantes para formar a ideia sobre o grupo de Issacar estar atrelado 

aos cananeus, em suas boas terras. Livres do domínio de um reino assim estariam em situação 

muito melhor? 

 

3.5.7   Data 

A ligação de Issacar e Zebulun parece indicar um tempo em que as duas tribos são 

muito próximas, porém enquanto a Zebulun já está fixado e para tanto faz saídas, Issacar  

parece viver o período nômade ou seminômade habitando ainda nas tendas, aproximando a 

narração da origem dessa tribo. 

O texto não fala de templo onde Zabulun e Issacar prestassem culto, o que poderia 

ajudar a situar nossos personagens. No entanto eles são chamados a cultuar na montanha do 

sacrifício, que abordaremos posteriormente, já trazendo a questão da fé para juntos dessas 

tribos, podendo indicar que a época do texto seja posterior ao de Gn 49,14-15, onde a 

dimensão de fé ainda não aparecia. 
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“Partindo de Gn 49, a sentença mais antiga falta mesmo uma referência à fé javista, 

referência que só vamos encontrar na versão mais recente de Dt 33”.
252

 Vão cultuar, mas não 

em Betel e nem Siquém, conhecidos templos do norte, ou porque ainda não fazem parte do 

culto desse povo, ou quem sabe já não existam mais. 

Não é fácil datar a obra Deuteronomista, alguns escritores eruditos costumam 

apresentar a obra como resultado de escritos sacerdotais do norte antes da devastação pelos 

assírios e levada ao reino de Judá no Sul e descoberta na época de Josias por volta de 621 a.C. 

Sellin e Foher afirmam que pela “tranquilidade da realeza é possível situar Dt 33,13ss 

na época de Jeroboão II, antes do meado do séc. 8.”
253

   

Porém temos que destacar que o livro de Deuteronômio é um livro eminentemente 

teológico que não parece ser uma unidade literária e que gerou várias tentativas de definições: 

 várias tentativas de definir as diferentes camadas dentro do livro, ou diferentes 

etapas de formação, mas nenhuma delas teve aceitação geral, de toda forma o que parece 

certo é que os diferentes editores ou redatores, que possam ter trabalhado nesta obra, 

aparentemente pertenciam todos à mesma „escola‟, e, apesar das tensões literárias, a 

forma final tem um cunho muito uniforme.
254

 

Fohrer e Sellin falam que é difícil saber onde começa e onde termina o deuteronômio 

original, que foi encontrado na reforma de Josias, constituído da parte jurídica, sem abertura e 

sem conclusão, principalmente entre os capítulos 12 e 26, podendo ter acréscimos de 

introdução e conclusões posteriores dando formas e conteúdos teológicos que juntavam e 

davam ligação entre o próprio livro e a ligação com o livro de Josué, indicado para suceder 

Moisés. 

Alguns autores apresentam outra data para nosso texto, sendo possivelmente pós 

exílica: “deuteronômio não era um programa de reforma mas uma ilusão criada por 

sonhadores idealista pós-exílicos... Deuteronômio foi escrito por sacerdotes por volta de 500 

a.C. e não durante o reinado de Josias.”
255

 

Assim, a palavra final ainda não foi dada, não existe acordo entre os eruditose fica 

difícil definir de maneira precisa a data em que esse texto teve sua forma final. Pode-se pensar 

em acréscimos e complementos, são possíveis narrativas de tradições muito antigas colocadas 

em contextos posteriores, contudo a possibilidade desse texto ter sido produzido no período 
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de Jeroboão II, nos ajuda a firmar entre 787 e 747 a.C a data que parece representar bem essa 

origem no norte e levada ao sul, descoberta e aplicada na época de Josias, perto de 621 a.C. 

 

3.5.8   Conteúdo exegético:  Issacar é escravo ou assalariado? 

Passemos a refletir sobre o conteúdo dessa estrofe única de Dt 33, especificamente nos 

vs 18-19, que está dividida em três versos. A bênção diz que eles devem se alegrar, embora 

recebam a bênção juntos, Zebulun a recebe como protagonista dessa bênção e Issacar a recebe 

por estar com ele: 

 

3.5.8.1  Primeiro verso: bênção de Moisés por sua terra, sua alegria: 

v.18 

E para Zebulun disse: 

               “Alegra-te, Zebulun, em tua saída. 

                                   e Issacar,   em tuas tendas. 

Nesse primeiro verso encontrado no v.18 vemos a bênção de Moisés destinada 

Zebulun juntamente com Issacar, de forma clara a bênção se inicia direcionada a Zebulun e  

passa a Issacar, indicando que o que foi dito sobre um, foi dito para outro. Os dois fazem parte 

da mesma sentença, mas pela forma na qual a introdução é apresentada “E para Zebulun 

disse”, pressupõe que Zebulun é o protagonista da bênção, a fala de Moisés foi dirigida a ele e 

por extensão a Issacar.  

Todas as outras partes da bênção também são ditas a Zebulom, no entanto não parece 

deixar dúvida que Issacar também deve ser beneficiado por ela, mas por estar junto e não 

diretamente a ele como nos textos de Js 19,17-23 e no de Gn 49,14-15. Como entender esse 

protagonismo de Zebulun? 

Para Roland de Vaux, esse protagonismo está ligado à origem dessas duas tribos, elas 

estavam intimamente ligadas desde a sua origem, Roland de Vaux sugere que no início essa 

ligação mais do que uma parceria, indicava que Issacar fosse parte de Zebulun.
256

 “Js 1,22-23, 
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em sua imagem do país não conquistado, fala de Zebulun, mas não de Issacar. Estes textos 

como um todo sugerem que Issacar e Zebulun formavam não só uma parceria, mas também 

que Issacar era originalmente parte de Zebulun”.
257

 

Como poderíamos entender a indicação de Roland de Vaux de que Issacar e Zebulun 

foram citados juntos porque na sua origem Issacar era parte de Zebulun, já que os textos mais 

antigos não os aproximam, conforme Js 19,17-23, onde a bênção foi separada de Issacar e 

Zebulun, a possível datação do texto apresentado na exegese desta perícope situa-se no final 

do século 7 a.C., e de Gn 49,14-15 em que datamos ter sido provavelmente escrito entre os 

anos 850 e 800 a.C.,  século 9 a.C. quando comparamos com a nossa datação de Dt 33,18-19 

como sendo perto de 621 a.C., no  final do século 7 a.C.?   

Uma possível e provável explicação pode vir do local de origem desses dois textos, já 

que tanto Js 19,17-23, quanto Gn 49,14-15 fazem parte da tradição preservada no reino do sul, 

enquanto o texto de Dt 33,18-19 no qual apresenta Zebulun e Issacar sendo um só grupo faz 

parte da tradição do reino do norte não conhecendo ou não considerando a tradição do sul. 

E quanto à questão da saída de Zebulun e as tendas de Issacar? Entendendo a 

argumentação de Roland de Vaux na aproximação dos dois grupos na sua origem, formando 

um único grupo, pode ajudar na elucidação dessa diferença de lugar de habitação.  

 A tradução de Dt 33 da Bíblia Almeida Revista e Atualizada (ARA), traz no v.18 “De 

Zebulom disse: Alegra-te, Zebulom, nas tuas saídas marítimas, e tu, Issacar, nas tuas tendas!” 

E o texto de Gn 49,13 “Zebulom habitará no porto dos mares, e será como porto dos 

navios, e o seu termo será para Sidom”, não deixam dúvidas  de que as duas 

tradições,  Gênesis e Deuteronômio,  apontavam o mar como o local original de 

Zebulun e portanto de Issacar que possivelmente fazia parte desse grupo. 

Com o passar do tempo, as possibilidades de deslocamento teriam levado 

parte do grupo de Zebulun a ir em busca de terras além do mar, para oriente, livres 

do domínio cananeu deixando a proximidade dos portos e das planícies, enquanto 

outros grupos devem ter se encantado com as boas terras do vale de Jezrael e 

preferido ficar nelas, mesmo como escravos. Como admite Roland de Vaux: 

  “Isto significa que alguns grupos de Zebulun que colonizaram a parte leste da 

planície de Jezreel;  preferiram viver como escravos em terras férteis a seguir sendo 

pastores em uma região mais pobre. E isto é precisamente aquilo que é dito em Gn 49,14-
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15 ... Se essa interpretação estiver correta, o grupo de  Issacar havia se constituído por 

volta de 1400 a.C.  separando-se de  Zabulun, que foi se estabelecer na 

Galiléia menor.”
258

 

Outra ideia próxima pode ser utilizada para corroborar com o pensamento de Roland 

de Vaux sobre a saída de Zebulun e as tendas de Issacar, Herbert Donner vê na tomada de 

terras das tribos a indicação de resolver essa questão: 

 “Os issacaritas viviam como nômades, e aquilo que no caso das outras tribos se 

chama de tomada da terra se deu entre eles através da submissão voluntária e da 

dependência Cananéia ... Zebulom obteve um território numa tomada de terra no sentido 

próprio do termo, enquanto Issacar continuou vivendo em tendas, portanto de forma 

nômade.”
259

  

Passaremos então ao próximo estudo em que trabalharemos com a referência feita à 

dimensão cúltica, ainda não manifestada nem no texto de Js 19 e nem em Gn 49, e de que 

modo essa manifestação pode ser um elemento importante do sistema tribal de Israel, do qual 

Zebulun e Issacar faz parte. 

 

3.5.8.2   Segundo verso: Oferecer sacrifícios de justiça : v.19a 

         Povos (à) montanha convocam, 

                                 ali sacrificam sacrifícios de justiça.    (Dt 33,19a) 

    

O segundo verso dessa estrofe traz no v.18a a confirmação de que Zebulun e Issacar 

estão juntos. As duas tribos, já separadas, ou formando ainda um único grupo, provavelmente 

fosse uma espécie de unidade cúltica num santuário comum, seguramente sobre o monte 

Tabor, como indica Roland de Vaux.
260

 

Talvez uma pergunta que possa aparecer nesse ponto seria quanto ao termo “Povos à 

montanha convocam”, de que „povos‟ está falando o autor desse texto? Seria uma busca 

proselitísta de chamar todos os povos para oferecer esse sacrifício de justiça?  Pensamos que 

nesse período de assentamento a reunião de mais grupos ainda seria pouco provável. 
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„Os povos‟ a que se refere o autor devem ser mesmo os grupos das tribos de Zebulun e 

Issacar que tinham a mesma origem, embora isso seja difícil de precisar,  ”Zebulom e Issacar 

formavam uma espécie de comunidade cúltica com um santuário comum sobre um monte, 

sem dúvida sobre o monte Tabor. Se ainda outros grupos participavam dela ou se "povos" 

(v.19) designa as próprias duas tribos, isto é incerto”
261

.  

Tanto Zebulun quanto Issacar recebem a mesma sentença e partilham juntos da mesma 

montanha sagrada, o Tabor, onde devem fazer seus cultos comunitários e convocar povos para 

lá sacrificar “sacrifício de justiça” em um mesmo monte, fator que indica também a íntima 

ligação dessas tribos. 

Dt 33,18-19 cita conjuntamente Zebulom  e Issacar,  indicando que costumavam 

celebrar juntos  um solene sacrifício em uma montanha. Esta montanha tem que ser o 

Tabor cujo cume arredondado de que se ergue a noroeste da Planície de Jezrael, pois 

o santuário de Tabor era um lugar santo na fronteira de Zebulom e Issacar, localizado no 

canto sudoeste de Zebulom e no ângulo noroeste de Issacar. Pelas informações 

prestadas Js 19, 17-23 sobre o território de Issacar.
262

 

Tanto Roland de Vaux quanto Martin Noth não tem dúvida em afirmar que a 

montanha sagrada na qual se refere Dt 33,18 seja o Monte Tabor, já que fazia parte da 

fronteira de ambas as tribos, passaremos então a verificar a os sacrifícios de justiça. 

 

3.5.8.2.1   Sacrificar sacrifícios de justiça: v.19a 

Quando o texto de Dt 33,18b menciona de “ali sacrificam sacrifícios de justiça” traz  a 

dimensão de fé, de culto, da expressão religiosa que os textos de Js 19,17-23 e Gn 49,14-15 

ainda não haviam apresentado. Nossa necessidade nesta parte é identificar qual o lugar desse 

culto quando se refere a “ali”, e entender a importante dimensão de sacrifícios de justiça. 

É certo que o termo “ali” refere-se ao mesmo monte sagrado citado na primeira parte 

desse verso, no qual as duas tribos devem oferecer sacrifícios, como vimos o Tabor que foi o 

lugar reservado ao culto. Roland de Vaux diz que o “culto é um conjunto de ações sensíveis 

que o individuo ou a comunidade realizam para exteriorizar sua vida religiosa e entrar em 

relação com Deus”
263

, em que a iniciativa dessa relação sempre parte de Deus, ao homem 

cabe sua resposta à iniciativa de Deus. 
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Para Roland de Vaux, o culto é sempre um fenômeno social, mesmo quando praticado 

somente pelo indivíduo. Geralmente realizado em um lugar específico e com um rito 

determinado e próprio. No seu formato externo, mesmo sendo parecido ou emprestado de 

outros povos e religiões o culto israelita recebe e segue sempre um significado próprio. 

Por isso o lugar do culto é importante, ele é reservado pelo ser humano para ser 

dedicado a Deus e se torna sagrado, como no texto da sarça ardente em que Deus diz a Moisés 

“Não te aproximes para cá; tira as sandálias de teus pés; porque o lugar em que tu estás é terra 

Santa”(Ex 3:5.). 

O Tabor, além de ser fronteira entre as tribos de Zebulun e Issacar, tem outra 

importância especial, considerada sagrada principalmente por ser um dos mais altos montes 

da região, e as montanhas, sobretudo as mais altas, eram consideradas como espaço divino, 

por acreditarem estar mais próximos dos céus no seu topo, sendo assim um lugar da habitação 

de Deus. “Na bênção de Zebulom e Issacar em Dt 33,19, a montanha sobre a qual os povos 

vinham oferecer sacrifício é muito provavelmente o Tabor, que marca a fronteira dessas 

tribos, e a legitimidade desse culto aí não é posta em questão.”
264

 

Mas o culto na montanha está relacionado ao sacrifício que deve ser oferecido, 

sacrifício que na opinião de John Mackenzie é à “oferenda feita á divindade por meio da 

consagração e consumação da coisa oferecida em busca de estabelecer comunhão com a 

divindade” 
265

.  

Uma característica importante no sacrifício é que, se já existe uma relação entre o 

ofertante e a divindade, esse sacrifício torna-se mais próximo, geralmente simbolizado em 

refeição e banquete como comunhão de amizade, na qual se oferece um alimento à divindade 

e ele é consumido em refeição, embora em algumas situações o sacrifício fosse parcial ou 

totalmente queimado. 

 Certo de que a montanha é sagrada, pois está mais perto do céu e é  o lugar onde Deus 

habita e a ideia de sacrifício relaciona a oferta de um alimento à divindade em uma relação de 

amizade no qual esse alimento é consumido, geralmente em refeições. Qual seria o sacrifício 

de justiça que Moisés mandou Zebulun e Issacar oferece junto ao seu povo? Buscaremos 

entender a dimensão de justiça no início do sistema tribal de Israel. 
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3.5.8.2.2   Justiça não é moral, é relacional 

A ideia de justiça no sistema tribal de Israel não é simples para se  apresentar de forma 

direta na vida do povo de Israel, é complexa de formular, mas de forma geral o elemento 

comum que relaciona o justo e a justiça é no termo hebraico קצד (Tzédeq) e é dada pelo 

modelo de ação de Iahweh, e deve ser seguido pelo ser humano, (Dt 25,13-15) quando proíbe 

o uso de dois pesos e duas medidas “Peso inteiro e justo terás; medida inteira e justa terás; 

para que se prolonguem os teus dias na terra que te dará o Senhor teu Deus”(Dt 25:15). 

Segundo Milton Schwantes, a compreensão que se deve ter de justo/justiça (Tzédeq), 

não deve ser de uma questão jurídica e nem moral, isso é pré-requisito no justo. A justiça é 

sempre relacional e comunitária, o modelo de justiça é a dignidade, a ação de Iahweh é a 

justiça e não é de atribuição e nem de retribuição, mas sim de relação viva no nosso meio, a 

justiça de Iahweh é a que produz o agir investido na comunidade e ela deve estar enraizada no 

ser humano. 

 O Sl 119,7 nos ajuda a entender essa justiça de Iahweh “Louvar-te-ei com retidão de 

coração quando tiver aprendido os teus justos juízos. “A Justiça de Iahweh está nas suas ações 

salvíficas, seja na experiência histórica de Israel, seja no indivíduo no futuro messiânico”
266

 

(cf. Jz 5,11; Sl 103,6; Sl 35,24.28; Is 51, 5). 

No Dt 33,19 a ideia de “sacrificar sacrifícios de justiça” está relacionada então ao 

prestar o culto de amizade entre o grupo que a oferece, juntos com a divindade numa refeição 

ou em um banquete em que a dignidade é investida na comunidade, no grupo, e de uma forma 

muito prática era de reunir-se para fazer a divisão dos alimentos entre todos, “sacrifícios 

corretos são aqueles que são oferecidos de acordo com as prescrições cultuais de partilha”
267

. 

Roland de Vaux também fala da festa do sacrifício que gera partilha. “Mas há uma união que 

nasce da partilha dos mesmos bens, de uma comunidade de vida, de relações de 

hospitalidade”
268

 

Esse tipo de sacrifício se torna a base da vida de vários grupos dentro do sistema 

tribal, Norman Gottwald fala sobre a tendência que os cultos iam introduzindo,  

a formação inovadora de um culto que era relativamente não-consumidor da 

riqueza comunal e cujos líderes não tinham poder explicitamente político, o culto tinha  

tendências paralelas para assegurar os recursos básicos em pé de igualdade para todas as 
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famílias e garantir que seriam estruturalmente cumpridas..se o culto religioso adotado por 

Israel tivesse consumido grandes quantidades de recursos econômicos da comunidade, 

possivelmente tivesse  ficado  decepcionada  nas  suas  metas  básicas  de garantir a 

divisão e o igualitarismo.
269

                                                                                                 .  

 

Sacrificar foi um rito cultual em que o resultado dessa oferenda era consumido 

comunitariamente como forma de garantir que todos participassem da divisão dos bens. 

Milton Schwantes diz que no texto de Dt 33,19a sacrificar foi oferecer um sacrifício 

comunitário de justiça (zebah) onde no fundo se garantia a divisão de alimento, sobretudo a 

carne, entre todos.  

Roland de Vaux ainda confirma que, “O sacrifício de justiça ou de comunhão é um 

sacrifício de alegria, de festa que, juntando a dádiva e a comunhão, o ato da oferta e seu efeito 

que é e amizade mantida com Deus e com o grupo. Este aparece como o mais completo e 

mais frequente no princípio da história de Israel.”
270

 

Dessa forma a vida das tribos de Zebulun e de Issacar passava antes pela montanha da 

partilha e da divisão de condições de viver diante das adversidades. Justiça é a vida digna 

preservada e garantida. Poder manter-se em um lugar no qual a relação próxima com Iahweh 

e as outras pessoas do grupo tenham ajudado na decisão de Issacar arriscar alguma coisa para 

permanecer vivendo ali.  

Vamos agora analisar o último verso dessa bênção de Moisés que vai garantir 

abundância e tesouros, não como herança de riqueza recebida do alto, mas como fruto de 

muito trabalho desenvolvido por Zebulun e Issacar nas terras dos cananeus. 

 

3.5.8.3   Terceiro verso: Seu lugar é de abundância: v.19b 

             Eis, abundância de mares sugam, 

                                escondidos tesouros do mar.”  

O terceiro verso dessa estrofe começa com a interjeição (ki - eis), essa interjeição 

dá um sinal de advertência quanto ao que vai apresentar em seguida, ela tem sentido próprio e 

abre um assunto, então vamos ficar atentos com a afirmação de abundância que os mares 

proporcionam. 
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Herbert Donner afirma sobre a fixação de Zebulun junto ao mar, "Zebulom mora na 

beira do mar, na beira dos navios". No texto de bênção em Gn 49,13 apresenta indicação 

semelhante, "Zebulom habitará no porto dos mares, e será como porto dos navios, e o seu 

termo será para Sidom”(Gn 49:13). Parece não haver dúvidas de que o mar fornece a 

Zebulom uma condição interessante de vida.  

Segundo Herbert Donner a situação litorânea parecia favorecer mais Zebulun que 

Issacar “O benefício resultante do comércio marítimo no Mar Mediterrâneo provavelmente 

ficava sobretudo com Zebulom”
271

, mesmo assim, como Issacar tem a mesma sorte de 

Zebulun também está no mar. 

Herbert Donner argumenta ainda “De qualquer modo, não se pode excluir a 

possibilidade de que ambas as tribos estivessem orientadas para o Mar Mediterrâneo, fizessem 

comércio com os fenícios e talvez tenham também fornecido de vez em quando contingentes 

para a navegação marítima fenícia.”
272

 

Nesse caso, ao compararmos a situação de Issacar com a do texto de Gn 49 não 

encontramos a indicação de trabalho forçado de escravo, aqui com Zebulun está junto do mar 

fazendo comércio. O que mudou na vida desse trabalhador? A condição de trabalho. A região 

destinada a Issacar entre as tribos de Israel, se não é junto do mar, está bem próxima dele, no 

entanto ainda em território cananeu. 

 

3.6   Consideração final: Issacar é homem assalariado 

Continua a labuta diária e constante de Issacar no trabalho entre os cananeus, porém 

não se caracteriza mais como seu escravo, agora prestando um trabalho livre entre eles. 

Ganhando seu sustento em troca de um salário. Roland de Vaux descreve assim essa categoria 

de trabalhadores. “Havia trabalhadores assalariados, homens livres que eram contratados para 

um trabalho determinado, por certo tempo e com uma retribuição combinada. Os estrangeiros 

residentes ou de passagem ofereciam assim seus serviços.”
273

 A categoria dos assalariados é 

indicada, p.ex. em Ex 12,45 “O estrangeiro e o assalariado não comerão dela”. 
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Roland de Vaux diz que em épocas difíceis tornar-se assalariado parecia comum. 

“Mas o empobrecimento de algumas famílias e a perda de suas terras forçaram um número 

crescente de israelitas a trabalhar por salário”
274

. Nem sempre respeitados no seu direito, 

levando à criação de leis de proteção, como a de Dt 24,14 “Não oprimirás o diarista pobre e 

necessitado de teus irmãos, ou de teus estrangeiros, que está na tua terra e nas tuas portas.” 

A condição de um assalariado não era algo confortável conferindo com livro de Jó 7,1 

„Porventura não tem o homem guerra sobre a terra? E não são os seus dias como os dias do 

trabalhador?  Ou em situação pior, patrões injustos que não pagam seus empregados (Jr 

22,13), “Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça, e os seus aposentos sem direito, que 

se serve do serviço do seu próximo sem remunerá-lo, e não lhe dá o salário do seu trabalho.” 

 De toda forma, são livres e contam com certa proteção  e  defesa,  como  nesse  caso  

de Jeremias e ainda Lv 19,13 “Não oprimirás o teu  próximo,  nem  o  roubarás;  a  paga  do 

diarista não ficará contigo até pela manhã” já que  deveriam  receber  ao  entardecer,  no final 

do dia de trabalho como diz o Dt 24,14-15  “Não oprimirás o diarista pobre e necessitado de 

teus irmãos, ou de teus estrangeiros, que está na tua terra e nas tuas portas. No seu dia lhe 

pagarás a sua diária, e o sol não se porá sobre isso; porquanto pobre é, e sua vida depende 

disso; para que não  clame  contra  ti  ao  Senhor,  e  haja em ti pecado".   

Fazendo uma afirmação quase determinista, Herbert Donner conclui a condição de 

trabalhador assalariado de Issacar. 

...pois é perfeitamente possível, se não provável, que os issacaritas nunca tenham 

sido outra coisa senão "diaristas" dos cananeus, i. é, elementos socialmente 

desclassificados provenientes das cidades que se submetiam a trabalho servil. Então se 

poderia concluir ainda que outros "israelitas" também foram a mesma coisa, só que se 

libertaram, constituindo se contra os cananeus, ao passo que Issacar permaneceu na 

dependência.
275

 

Porém, mais do que dizer que o sustento de Zebulun e Issacar vinha dos mares, já que 

deviam estar habitando nas proximidades do Mediterrâneo, como Roland de Vaux e Herbert 

Donner afirmam, no fim do texto de Dt 33,19b, fala em abundância dos mares e tesouros do 

mar, e buscando ajuda na tradução de Almeida Revista e Atualizada (ARA) que diz “porque 

sugarão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia.”  

De que abundância fala o texto para um trabalhador assalariado que vive entre os 

cananeus? Issacar é carregador como vimos em Gn 49,15. Talvez trabalhasse também 
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carregando e descarregando os navios nos portos do Mediterrâneo, de onde se poderiam 

visualizar tais abundâncias de tesouros, mas como sugar, como ter acesso a eles? 

Muito provável e quase certo que Zebulun e Issacar trabalhavam no comércio, 

carregando e descarregando as riquezas e tesouros dos navios fenícios. Não seria impossível 

imaginar que a abundância dos tesouros desses dois grupos pudesse vir de uma parte do que 

carregavam ser escondido na areia da praia para que em outro momento  fosse recuperado e 

usufruir desse bem e assim acrescentar faturamento maior ao seu provável pequeno salário de 

carregador e então sim, “sugar da abundância dos mares e dos tesouros escondidos na areia do 

mar." 

Sobre Issacar, Herbert Donner vai proferir “seja como for: durante certo tempo Issacar 

deve ter subsistido como „tribo‟; sua menção no cântico de Débora em Jz 5.15 prova isso. 

Acaso esses diaristas se tornaram prosélitos da fé em Javé e como tais faziam parte de Israel! 

Isso se torna provável quando se toma em consideração Dt 33.1s”
276

 

Assim Issacar, um enfraquecido grupo do norte de Canaã e Israel, forte e dedicado 

trabalhador que se encantou com as férteis terras do Vale de Jezrael, por esse encanto se pôs a 

trabalhar duro para permanecer na terra que entre outros encantos lhe proporcionou o direito 

ao descanso, por ironia do seu destino o encantamento acabou em trabalho forçado de 

escravo, mas como trabalho é graça, é bênção na vida de Issacar com o decorrer do tempo 

deixou a condição de escravo, por escolha própria, escolheu a região, para viver, trabalhar, 

sonhar e determinar seu futuro de caminhante, vivendo sua satisfação de trabalhador que 

ganhou seu salário no seu paraíso, desfrutou da bênção, da abundância e dos tesouros que 

tirava do mar. Isso foi maldição? Não, certamente foi bênção do pai que recebeu do céu. 
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Conclusão 
 

 

 

 

 

Após a realização da pesquisa historiográfica do período final da Era do Bronze 

Posterior na região de Canaã até o período em que se deu a formação de Israel, para a partir 

daí  analisar se a tribo de Issacar  era mesmo de trabalhadores assalariados como o nome 

sugere, yisacar homem assalariado  não encontramos elementos suficientes que nos 

permitissem uma conclusão, já que pouca literatura se referia a essa questão. 

Passamos então a pesquisar a localização, clima, relevo e demais características da 

região. Encontramos que Canaã era uma pequena região muito próxima do Egito, potência 

militar da época e que, portanto um local de fundamental importância estratégica. 

Contatou-se que essa região formada de clima desértico e semidesértico, com relevo 

extremamente irregular: muito montanhoso, cheio de pedras e pouca terra fértil mostrou-se, 

após análise que não seria um lugar tão fácil para viver,  pouco atrativo e quase sem água. 

Passamos então a pesquisar quem estava habitando a região de Canaã no final da Era 

do Bronze, pois seriam as pessoas que os futuros israelitas iriam encontrar. Região atrelada 

aos egípcios, Canaã era formada por várias cidades-estado localizada geralmente nas 

planícies, que foram núcleos administrativos independentes entre si, cada qual com seu rei e 
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sua corja de exploradores que, impondo pesados tributos aos camponeses, gerou uma situação 

de muita crise e conflito. 

Pessoas que sem condição de pagar tanto tributo foram tomadas para o trabalho 

forçado aos reis e seus seguidores. Muitas se tornaram escravas e outras se rebelaram e 

fugiram do domínio das cidades e seus tributos formando bandos de pessoas que saqueavam, 

pilhavam e lutavam junto de alguns exércitos em troca de pagamento. Esses foram os hapirus, 

grupos que levaram as cidades ao desespero e algumas a falência. 

Diante da situação de crise das cidades das planícies e do declínio egípcio enquanto 

império, a região de Canaã se tornou aberta e impotente diante da saída de muitos camponeses 

e escravos que, fugindo da exploração e miséria, encontraram nas regiões montanhosas e 

quase vazias o lugar de refúgio e de esperança de viver com mais dignidade e direitos, onde 

pudessem usufruir dos bens que produzissem.  

Em uma condição de muita dificuldade, sofrimento e trabalho iniciaram um longo 

tempo de transformações. Foram vários grupos de fugitivos que se juntaram em torno da 

esperança de viver diferente do que viveram nas cidades das planícies. Grupos formados por 

pastores e pastoras, agricultores e agricultoras, construtores e ferreiros que misturaram seus 

conhecimentos, experiências, frustrações e sonhos na busca de encontrar soluções para suas 

dores. 

Várias são as teorias e fontes que tentam explicar o surgimento do povo de Israel. 

Algumas falam em conquista da região com o uso da força e violência, pelas armas, pelas 

estratégias de guerra ou guerrilhas. Outras são contra essa teoria e tentam explicar Israel 

através da migração interna de pessoas que se deslocavam de uma região para outra, 

geralmente vindas do deserto ou das regiões planas das cidades, ou até mesmo de fora de 

Canaã, embora em pequenos grupos. Outras ainda falam da fixação ou sedentarização de 

pastores nômades e seminômades que aos poucos foram trocando seus rebanhos de cabras e 

carneiros pela agricultura, criando raízes nos locais que plantavam. Vários grupos de fugitivos 

foram se instalando e fixando nas montanhas. 

Com o passar do tempo o deslocamento foi se dando para além das montanhas do sul, 

chegando a incluir cidades mais estruturadas, fazendo com que os antigos camponeses 

desprovidos de condições de vida nas cidades ou os que deixando a exploração dessas cidades 

fossem para locais menos habitados e sem o controle dos reis. 
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Enfim, pudemos entender com mais segurança que o surgimento do antigo Israel foi, 

portanto, uma revolução social dos desprivilegiados da própria região de Canaã, formada 

pelos excluídos do sistema cananeu, que migraram do interior da região, sobretudo para as 

montanhas e deram então, origem a Israel. 

Depois de entender como era Canaã e quem foram os primeiros Israelitas necessitamos 

buscar o resgate de alguns elementos da história do inicio de Israel que permitissem 

identificar a motivação de formar uma nova nação ou simplesmente de viver na terra dos 

cananeus sem sua presença e exploração. 

A motivação do povo começa a ser percebida já na análise do nome adotado por eles, 

Israel, um nome composto que na sua primeira parte traz uma ação, yisra é uma força verbal 

que tem sido traduzido de várias formas, mas sempre com a indicação de uma agir, talvez 

“que lute com” ou “ele luta com” ou ideias mais interessantes e modernas, “que governe ou 

que brilhe” somadas à segunda parte do nome, o elemento teofórico (el)
277

 que de forma 

ampla significa  divindade, Milton Schwantes nos ajudou a concluir que, para o autor bíblico, 

el é Javé apresentado pelo grupo de Moisés. 

A proteção e força do Deus Iahweh/Javé que não aceitou a dominação dos mais fortes 

e se pôs a caminho no meio deles foi talvez o maior diferencial desse novo grupo das 

montanhas.  Esse Deus colocou no meio deles estatutos com regras éticas ligadas ao dia a dia, 

a vida prática de cada pessoa, um Deus que vem com a autoridade de quem libertou todos 

esses grupos da opressão e sendo seguido traria vida nova e diferente dos tempos de 

escravidão. 

A estrutura de vida e governança do povo não poderia ter seguido o mesmo modelo 

ditatorial e centralizado dos reis das cidades. Ela foi montada em uma nova perspectiva no 

qual o centro e base de articulação e manutenção do sistema foi a família que foi a 

responsável direta pela segurança, garantia dos direitos e convívio solidário, geralmente 

formada pelos laços de sangue, mas quando não passavam a se considerar irmãos vindos do 

mesmo descendente, contando sempre com a orientação de um membro chamado, geralmente 

de patriarca, que na família exercia a liderança com a autoridade, ajuda e bênção de Deus. 

Os grupos foram crescendo, várias famílias foram se juntando para facilitar sua 

sobrevivência, formando novo quadro nessa estrutura. Várias famílias juntas formavam um 

clã, no qual uma liderança mais experiente e carismática de dentro das famílias ajudava na 
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condução e resolução de questões que os pais das casas não conseguiam dar conta.  O clã foi 

responsável pela garantia econômica e pela reunião de pessoas para defender a região onde 

moravam. 

As tribos surgiram da associação ou agrupamento de alguns clãs próximos, que passou 

a ser o lugar social das grandes decisões, festas e da distribuição fraternal anual dos bens 

produzidos entre as casas e clãs necessitados. As tribos foram lideradas por juízes menores 

que não só julgavam, mas principalmente orientaram na direção da vontade e preceitos do 

Deus Iahweh e favoreceram a autonomia da tribo enquanto estrutura organizacional e de 

refúgio a novos fugitivos do sistema cananeu. 

Outra importante característica do tribalismo de Israel, no seu início, foi a falta de 

oficiais e soldados profissionais que necessitavam  ser mantidos pelos camponeses. A defesa 

era realizada por pessoas comuns que se juntavam em caso de ameaças, formando um exército 

popular que não necessitava de pagamento para viver. Quando a ameaça se desfazia, cada 

pessoa desse exército voltava para suas casas e clãs, retomando sua vida diária.  

E para manter toda essa dinâmica de vida segura e solidária, foi necessário garantir o 

direito de terras onde cada família trabalhasse e tirasse seu sustento. As terras eram divididas 

em pequenas vilas onde as famílias viviam juntas facilitando sua defesa e iam durante o dia 

para as roças mais afastadas. 

Para não correrem o risco de monopólio das terras na mão de poucos, como no sistema 

cananeu, reconheceram que a terra era de Deus, dessa forma todas as pessoas tinham direito 

de usá-la sem, contudo se tornarem donas, uma vez que as terras eram de Deus e que a posse 

estava com as tribos e clãs, garantindo a coletividade do uso. 

“A tribo é que inspira esse modelo de sociedade, não o Estado forte e organizado.”
278

 

Nesse espírito as tribos se desenvolveram, se expandiram e se tornaram várias no final da Era 

do Bronze e início da Era do Ferro, não se sabe precisar quantas se formaram, no entanto a 

Bíblia fala simbolicamente em doze tribos, provavelmente foram em número maior, sendo 

que a designação de doze surgiu bem mais tarde, não antes do reinado de Davi. 

Partindo da designação de doze tribos encontramos o registro bíblico mais clássico 

apresentou no centro de Israel, Efraim, Makir (Manassés) e Benjamim e conhecidas como 

“casa de José”, No norte as tribos de Zabulom, Issacar e Neftali também parecem terem sido 
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aliadas e mais ao norte as tribos Dã, que migrou do sul e Aser, na Transjordânia Rúben e 

Galaad (ou Gad), e no sul as tribos de Judá e de Simeão.  

A Bíblia apresenta a bela história de pacto das tribos em Siquém (Js24) e que acabou 

proporcionando a unidade nacional, adotando Iahweh como Deus único, o direito e um 

estatuto comum e compartilhado o mesmo nome Israel. Porém, não é certo afirmar que a 

unidade de todas as tribos realmente aconteceu e com tanta precisão ou se foi só intenção 

idealizada de que todas estivessem juntas vivendo as regras e estatutos do Deus Iahweh.  

Dentre várias teorias apresentadas, podemos pensar que o surgimento do antigo Israel 

foi uma revolução social dos desprivilegiados da própria região contra os seus senhores de 

Canaã, os excluídos do sistema cananeu que migraram do interior da região refugiando-se, 

sobretudo nas montanhas, e deram  origem a Israel e à vivência do ideal tribal. 

Todas as tribos viveram esse ideal, todas menos uma, a tribo de Issacar do norte, que 

fez parte de Israel, não se afastou das cidades cananéias, se manteve no meio deles. Então 

nosso desafio maior foi analisar essa tribo de trabalhadores no meio dos cananeus. 

Para tratar a tribo de Issacar, e compreender melhor como se constituiu enquanto 

grupo, sua localização geográfica e as possibilidades de sobrevivência necessitamos, além do 

campo historiográfico, explorar o procedimento e exegético e resgatar na sua relação com 

outras tribos sua identidade de trabalhador assalariado.  

Nosso trabalho se deu fazendo a exegese de três textos que se referiam a Issacar, o 

texto de Js 19,17-23 que nos ajudou a situar a região norte de Israel em que vivia esse povo, 

mais especificamente na mais fértil região de Israel, o Vale de Jezrael, uma conhecida região 

do norte que sempre pertenceu aos cananeus, onde se encontrava a cidade de Sunén que vivia 

do trabalho escravo dos camponeses que por ali viviam. 

A análise de seu conteúdo mostrou a preocupação social do sistema tribal em que a 

região que coube a Issacar foi deixada não a ele individualmente, mas aos seus filhos, que 

como tribo e clã tem a posse das terras na qual seus descendentes viveram. Essa região 

premiada foi à terra fértil de Jezrael, no entanto uma região dominada pelos cananeus, 

próxima ao vale do Jordão, do monte Tabor e na cidade de Sunén, região muito fértil, com 

características muito próprias de relevo e clima que dificultava a entrada e presença de povos 

estranhos, bem próximos do Mar Mediterrâneo, de onde parecem tirar parte de seu sustento 

juntamente com a tribo de Zebulun. 
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O segundo texto estudado foi o de Gn 49,14-15 que revelou se uma unidade coesa, 

portanto uma perícope de estilo narrativo de prosa pertencente ao gênero literário conhecido 

como de bênção e escrito provavelmente nas cortes do sul entre os anos 850 e 800 a.C. 

Como vimos, encontramos autores que criticaram Issacar por ficar atrelado aos 

cananeus e deixar de lado a vida de “liberdade”, podemos imaginar como foi difícil a vida 

desse grupo que se tornou também uma das tribos de Israel. Se Issacar preferiu ficar no meio 

dos cananeus e servi-los por conta do descanso e da terra agradável, o que o levou a se tornar 

escravo, podemos chamar de maldição essa vida? Só quem sofreu a dor da fome pode falar o 

que representa ter um pedaço de pão duro pra comer e para alimentar sua família, Issacar não 

arriscou. Dificilmente a abordagem clássica européia saberia entender essa decisão de Issacar, 

abaixar o ombro para estar a serviço de outros senhores e não buscar a liberdade social, 

econômica e política.  

Entendemos que o sofrido e forte Issacar ao ver terra boa e direito de descanso junto 

aos cananeus abaixou os ombros para carregar e servir aqueles que poderiam ser a garantia de 

uma vida mais fácil e duradoura, isso não foi maldição, foi bênção pela força, foi bênção 

pelos ossos que garante a vida em lugar melhor.  

E o terceiro e último texto, semelhante ao de Gn 49,14-15 foi o de Dt 33,18-19, em 

que Issacar recebe a bênção de Moisés juntamente com Zebulun numa unidade coesa bem 

divida caracterizando um perícope, de estilo poético e que tem o gênero literário, como o de 

Gn 49,14-15 uma bênção, mas essa escrita no reino do norte provavelmente no reinado de 

Jeroboão II, antes da metade do 8º. Século. 

O conteúdo de Dt33,18-19 foi iluminado pelos de Js e Gn o mais conclusivo diante de 

nossa hipótese de que Issacar foi um trabalhador assalariado, notamos que a labuta diária e 

constante de Issacar no trabalho entre os cananeus continuou, no entanto, não mais como seu 

escravo, mas agora prestando um trabalho livre entre eles, seu sustento foi em troca de salário. 

Trabalhar por salário em épocas difíceis pareceu comum, o empobrecimento de algumas 

famílias e a perda de suas terras forçaram alguns israelitas a trabalhar por salário. 

A condição de assalariado não foi algo confortável conferindo com livro de Jó 7,1 

„Porventura não tem o homem guerra sobre a terra? E não são os seus dias como os dias do 

trabalhador?  Ou em situação pior, patrões injustos que não pagam seus empregados, cf. Jr 

22,13 “Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça, e os seus aposentos sem direito, que 

se serve do serviço do seu próximo sem remunerá-lo, e não lhe dá o salário do seu trabalho.” 
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 De toda forma, foram livres e contaram com certa proteção e defesa,  “Não oprimirás 

o diarista pobre e necessitado de teus irmãos, ou de teus estrangeiros, que está na tua terra e 

nas tuas portas. No seu dia lhe pagarás a sua diária, e o sol não se porá sobre isso; porquanto 

pobre é, e sua vida depende disso; para que não  clame  contra  ti  ao  Senhor,  e  haja em ti 

pecado".   

Herbert Donner concluiu que “a condição de trabalhador assalariado de Issacar  

possível, se não provável e que os issacaritas talvez nunca tenham sido outra coisa senão 

"diaristas" dos cananeus”
279

,  

Por fim o texto afirma que mais do que o sustento de Zebulun e Issacar tenham vindo 

dos mares, fala em abundância dos mares e tesouros do mar, e buscando ajuda na tradução de 

Almeida Revista e Atualizada (ARA) que diz “porque sugarão a abundância dos mares e os 

tesouros escondidos da areia”  

Muito provável e quase certo que Zebulun e Issacar trabalhavam no comércio, 

carregando e descarregando as riquezas e tesouros dos navios fenícios. Não seria impossível 

imaginar que a abundância dos tesouros dos grupos de Zebulun e Issacar pudesse ter vindo de 

uma parte que escondiam na areia do mar, daquilo que transportavam dos navios, para em 

outro momento recuperar e usufruir desse bem e assim acrescentar faturamento maior ao seu 

provável pequeno salário de carregador e então assim, cumprir a „profecia de Moisés‟ de 

“sugar a abundância dos mares e dos tesouros escondidos na areia do mar" (Dt 3319b). 

“é bastante lógico estabelecer uma continuidade histórica entre os „trabalhadores 

forçados‟ e o „homem assalariado‟ que é Issacar, ...havia espaço para que os 

„trabalhadores forçado‟ fossem se instalando e organizando, ainda que inicialmente que 

corresponder às exigências, quer dos comissários egípcios quer do rei de Meguido, o que 

lhe custou  versos irônicos de Genesis49,14-15. Penso que podemos considerar Issacar 

como uma espécie de paradigma. Ele nos permitiu concluir: (1) Esta tribo surgiu em 

Canaã, sob as condições de tributarismo vigente. Não provém das estepes! (2)Esta tribo 

segue um demorado processo de surgimento, cujos inícios se dão no 14º. Século.  A 

tribos de Issacar – constituída no 12º e 11º século – é a fase final deste processo de 

independização de camponeses cananeus”
280

. 

Assim concluímos que Issacar, que foi um enfraquecido grupo do norte de Canaã, foi 

forte e dedicado trabalhador que se encantou com as férteis terras do Vale de Jezrael, por esse 

encanto se pôs a trabalhar duro para permanecer na terra que lhe proporcionou o direito ao 

descanso, o encantamento acabou em trabalho forçado de escravo, mas como trabalho é graça, 

é bênção na vida de Issacar no decorrer do tempo deixou de ser escravo e ,por decisão própria, 
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escolheu a região, viveu, trabalhou, sonhou, determinou seu futuro de caminhante, vivendo 

sua satisfação de trabalhador que ganhou seu salário no seu paraíso, desfrutou da bênção, da 

abundância e dos tesouros que tirava do mar. Isso não foi maldição, certamente foi uma 

grande bênção de Jacó, Moisés e de Deus Iahweh. 
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