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Jericó, uma das cidades mais antigas da Terra, fica no Médio Oriente.  Jericó, uma das cidades mais antigas da Terra, fica no Médio Oriente.  
Antes das primeiras vilas ou cidades, as pessoas viviam em Antes das primeiras vilas ou cidades, as pessoas viviam em 

pequenas comunidades nómadas, caçando animais e recolhendo pequenas comunidades nómadas, caçando animais e recolhendo 
plantas para se alimentarem. À medida que aprenderam a cultivar plantas para se alimentarem. À medida que aprenderam a cultivar 

plantas, criar animais e armazenar alimentos, as comunidades plantas, criar animais e armazenar alimentos, as comunidades 
começaram a fixar-se em lugares, formando vilas e cidades.começaram a fixar-se em lugares, formando vilas e cidades.

As primeiras casas em Jericó foram As primeiras casas em Jericó foram 
construídas por volta de 10 000 a.C. e construídas por volta de 10 000 a.C. e 

eram redondas e feitas de barro, seco ao eram redondas e feitas de barro, seco ao 
sol, e de palha. Cerca de 1500 anos depois, sol, e de palha. Cerca de 1500 anos depois, 

as casas eram retangulares e feitas  as casas eram retangulares e feitas  
de tijolos de barro com alicerces  de tijolos de barro com alicerces  

de pedra. de pedra. 

As divisões eram organizadas  As divisões eram organizadas  
em volta de pátios onde as pessoas em volta de pátios onde as pessoas 
faziam fogueiras para cozinharem.faziam fogueiras para cozinharem.

As muralhas em volta da cidade 
impediam a entrada de invasores.  
Elas foram reconstruídas muitas 

vezes, mas as primeiras, construídas 
cerca de 9000 a.C., são das muralhas 
citadinas mais antigas da história.

Esta torre pode ter Esta torre pode ter 
sido utilizada como sido utilizada como 

ponto de vigia. ponto de vigia. 
Tinha pelo menos Tinha pelo menos 

dois pisos de altura  dois pisos de altura  
e 22 degraus de e 22 degraus de 

pedra no interior.  pedra no interior.  
É a escada mais É a escada mais 

antiga do mundo.antiga do mundo.
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Jericó fica no vale do  Jericó fica no vale do  
rio Jordão. A cerca de rio Jordão. A cerca de 
260 metros abaixo do 260 metros abaixo do 

nível do mar, é a cidade nível do mar, é a cidade 
mais baixa do mundo. mais baixa do mundo. 

As nascentes naturais próximas  As nascentes naturais próximas  
da cidade significavam que,  da cidade significavam que,  

mesmo que a terra envolvente  mesmo que a terra envolvente  
fosse muito seca, os habitantes  fosse muito seca, os habitantes  

de Jericó tinham sempre acesso  de Jericó tinham sempre acesso  
a água potável para as suas  a água potável para as suas  

famílias e rebanhos. famílias e rebanhos. 

Um solo rico e um bom Um solo rico e um bom 
abastecimento de água abastecimento de água 

significava que as pessoas significava que as pessoas 
podiam cultivar plantas como podiam cultivar plantas como 

lentilhas, trigo e cevada. lentilhas, trigo e cevada. 

Por estarem perto do salgado  Por estarem perto do salgado  
mar Morto, os habitantes de Jericó mar Morto, os habitantes de Jericó 
podiam trocar sal por outros bens. podiam trocar sal por outros bens. 
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Há pessoas a viver em Jericó há 12 000 anos ou mais — mais tempo do que  Há pessoas a viver em Jericó há 12 000 anos ou mais — mais tempo do que  
em qualquer outra cidade da Terra — e ainda hoje lá existe uma cidade. Mas,  em qualquer outra cidade da Terra — e ainda hoje lá existe uma cidade. Mas,  

afinal, como era a vida para as famílias de Jericó nos tempos mais longínquos?afinal, como era a vida para as famílias de Jericó nos tempos mais longínquos?

Há cerca de 10 000 anos, as casas em Jericó  Há cerca de 10 000 anos, as casas em Jericó  
eram construídas com tijolos de barro seco ao sol.  eram construídas com tijolos de barro seco ao sol.  

A maior parte da vida familiar acontecia na divisão A maior parte da vida familiar acontecia na divisão 
maior da casa, enquanto as mais pequenas eram maior da casa, enquanto as mais pequenas eram 

usadas como quartos ou armazéns. As pessoas  usadas como quartos ou armazéns. As pessoas  
fiavam e teciam panos para fazerem roupas e  fiavam e teciam panos para fazerem roupas e  

usavam ferramentas de pedra para fazerem as usavam ferramentas de pedra para fazerem as 
colheitas e matarem animais. Viver numa cidade colheitas e matarem animais. Viver numa cidade 

significava que, gradualmente, se podiam especializar significava que, gradualmente, se podiam especializar 
em ofícios distintos, tornando‑se agricultores,  em ofícios distintos, tornando‑se agricultores,  

artesãos, soldados, sacerdotes ou comerciantes. artesãos, soldados, sacerdotes ou comerciantes. 

Os primeiros habitantes de Jericó costumavam Os primeiros habitantes de Jericó costumavam 
enterrar os seus mortos (por vezes, até debaixo do  enterrar os seus mortos (por vezes, até debaixo do  
chão das suas casas). Em alguns casos, os crânios chão das suas casas). Em alguns casos, os crânios 
eram colocados de parte. Alguns eram cobertos de eram colocados de parte. Alguns eram cobertos de 
gesso para recriar rostos realistas, usando conchas gesso para recriar rostos realistas, usando conchas 

para representar os olhos. É possível que fossem para representar os olhos. É possível que fossem 
exibidos para manter viva a aparência de um  exibidos para manter viva a aparência de um  
membro da família depois de este ter partido. membro da família depois de este ter partido. 

Para se manter seguro, o povo de Jericó construiu enormes Para se manter seguro, o povo de Jericó construiu enormes 
muralhas em pedra em torno da cidade e uma torre de vigia muralhas em pedra em torno da cidade e uma torre de vigia 
(pelo menos 6000 anos antes das pirâmides do Antigo Egito (pelo menos 6000 anos antes das pirâmides do Antigo Egito 

terem sido construídas). As muralhas foram reconstruídas terem sido construídas). As muralhas foram reconstruídas 
muitas vezes devido a ataques, à degradação natural e,  muitas vezes devido a ataques, à degradação natural e,  

pelo menos uma vez, por causa de um terramoto. pelo menos uma vez, por causa de um terramoto. 

Número de vezes Número de vezes 
que as muralhas que as muralhas 
de Jericó foram de Jericó foram 
reconstruídas:reconstruídas:EM 

NÚMEROS

A VIDA EM 

Tempo que passou desde os primeiros habitantes em Jericó:Tempo que passou desde os primeiros habitantes em Jericó:
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Durante os primeiros milhares de anos de Jericó, não existia Durante os primeiros milhares de anos de Jericó, não existia 
linguagem escrita. Não havia escolas nem professores.  linguagem escrita. Não havia escolas nem professores.  

As crianças aprendiam tudo com as pessoas com quem viviam. As crianças aprendiam tudo com as pessoas com quem viviam. 
Crê‑se que enfaixavam as cabeças de alguns bebés, à medida que Crê‑se que enfaixavam as cabeças de alguns bebés, à medida que 
cresciam, para lhes mudar a forma. Sabe‑se isso pela descoberta cresciam, para lhes mudar a forma. Sabe‑se isso pela descoberta 

de vários crânios, mas não se conhece o exato motivo por que  de vários crânios, mas não se conhece o exato motivo por que  
o faziam. Talvez acreditassem que ficavam mais bonitos!o faziam. Talvez acreditassem que ficavam mais bonitos!

As primeiras pessoas As primeiras pessoas 
estabelecem‑se em Jericó.estabelecem‑se em Jericó.

Constroem casas com tijolos Constroem casas com tijolos 
de barro seco ao sol e fazem de barro seco ao sol e fazem 

crânios engessados.crânios engessados.

A cidade é  A cidade é  
rodeada por duas  rodeada por duas  

muralhas.muralhas.

Jericó é destruída  Jericó é destruída  
por um terramoto.por um terramoto.

Jericó integra  Jericó integra  
o Império Islâmico.o Império Islâmico.

A antiga Jericó  A antiga Jericó  
tem cada vez menos tem cada vez menos 

importância.importância.

A cidade moderna  A cidade moderna  
de Jericó fica a cerca  de Jericó fica a cerca  
de dois quilómetros  de dois quilómetros  

da antiga cidade,  da antiga cidade,  
no estado da Palestina.no estado da Palestina.

Os assírios governam Os assírios governam 
Jericó, seguidos dos Jericó, seguidos dos 

persas e dos romanos.persas e dos romanos.

População da  População da  
antiga Jericó  antiga Jericó  
em 10 000 a.C.:em 10 000 a.C.:

Os cananeus e as suas carroças Os cananeus e as suas carroças 
da Idade do Bronze chegam  da Idade do Bronze chegam  
e estabelecem‑se na cidade. e estabelecem‑se na cidade. 

População atual de Jericó:População atual de Jericó:
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