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Os hebreus



Os hebreus, que viviam na
Mesopotâmia, migraram para a
Palestina em torno de 1800 a.C.
A maior diferença entre eles e
os demais povos da Antiguidade
era a religião monoteísta, na
qual o único deus era lave;



Os hebreus acreditavam numa
aliança que lave teria feito com
eles por meio do patriarca
Abraão. Através dessa aliança,
eles eram protegidos por lave,
desde que obedecessem aos
seus mandamentos. A história
dessa
aliança
e
os
ensinamentos de Deus estão
contidos na Bíblia;



A Palestina, onde os hebreus se
fixaram, situa-se entre o mar
Mediterrâneo e as montanhas,
sendo uma região árida, exceto
no vale do rio Jordão. Passagem entre a Mesopotâmia e o Egito, essa
área foi conquistada por diversos impérios;


No início, os hebreus eram nómades; vagavam pêlos desertos em busca
de pastos para seus rebanhos. Sua organização social baseava-se na
tribo; cada tribo era chefiada por um patriarca;



Sob o comando do patriarca Abraão, os hebreus deixaram a Mesopotâmia.
Chegando à Palestina, passaram a ser liderados pêlos sucessores de
Abraão — Isaac e Jacó, também conhecido como Israel.



Uma seca prolongada na Palestina fez os hebreus migrarem para o
Egito por volta de 1700 a.C., onde viveram e prosperaram por 150
anos. Com o fim do domínio dos hicsos, eles foram escravizados pêlos
egípcios;



Para fugir da escravidão, voltaram à Palestina sob a liderança de

.

Moisés, em 1250 a.C. — num episódio que ficou conhecido como Êxodo;


A volta à Palestina demorou cerca de quarenta anos. Foi nesse período
que Moisés teria recebido de lave as leis religiosas e morais que seu povo
deveria seguir, resumidas nos Dez Mandamentos;



Ao retornarem à Palestina, os hebreus se organizaram sob a chefia de
Josué, que distribuiu as terras entre as doze tribos israelitas — agora
dedicadas à agricultura, ao pastoreio e ao comércio;



Cananeus, filisteus, amoritas e moabitas, entre outros povos que viviam
na região, opuseram-se à ocupação hebraica. Para enfrentar a
resistência, as doze tribos uniram-se sob a liderança dos juizes;



Essa união não foi suficiente para reconquistar a Palestina, levando à
unificação política em torno de um rei — o primeiro dos quais foi Saul;



Derrotado pêlos filisteus, Saul suicidou-se e foi sucedido por Davi em 1006
a.C. Em seu remado, Jerusalém, que estava em poder dos cananeus, foi
conquistada;



Com a morte de Davi, em 966 a.C., Salomão assumiu o trono. Ele
desenvolveu o reino, estimulando o comércio de Israel com outras regiões;



O comércio trouxe prosperidade e riqueza. Foram construídos grandes
palácios e o templo de Jerusalém, onde os rabinos cuidavam do culto a
lave;



Após a morte de Salomão, ocorreu o cisma ou divisão do reino em dois:
Israel, ao norte, cujos habitantes passaram a ser chamados de israelitas; e
Judá, ao sul, habitado pêlos judeus;



O Reino de Israel foi submetido pelo Império Assírio em 772 a.C. O de
Judá foi conquistado pêlos egípcios e, mais tarde, pêlos babilónios — que
em 586 a.C. levaram os judeus como escravos para a Babilónia;



O cativeiro só terminou quando o rei persa Ciro tomou Babilónia e permitiu
o regresso dos judeus à Palestina, em 539 a.C.;



A partir do domínio babilónico, os judeus se dispersaram por vários reinos,
num movimento conhecido como diáspora;



Desde o fim do Império Persa até o ano de 1948 deixou de existir um
Estado judeu na Palestina. Nesse ano, foi criado o atual Estado de Israel.
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Agora faça as atividades:

01. Com relação à ocupação da Palestina pelos hebreus, numere os fatos na
sequência correta:
a. ( ) O nomadismo em que viviam favoreceu a divisão dos hebreus em
tribos independentes, cada uma chefiada por um patriarca.
b. ( ) Os hebreus, povo de pastores, vagavam com seus rebanhos pelos
desertos em busca de pastagens.
c. ( ) Os hebreus permaneceram na Palestina, liderados pelos sucessores
de Abraão.
d. ( ) Durante o Primeiro Império Babilónico, os hebreus estabeleceram-se
próximo à cidade de Ur, na Mesopotâmia.
e. ( ) Por volta do século XVIII a.C., Abraão, um dos patriarcas, conduziu as
tribos hebraicas para a Palestina ou Terra de Canaã.
.02 Marque V para as frases verdadeiras e F para as falsas:
a. ( ) Por volta de 1700 a.C., uma prolongada seca obrigou os hebreus a se
deslocarem da Palestina para o Egito.
b. ( ) Alguns historiadores acreditam que os hebreus invadiram o Egito,
lutando contra seu povo.
c. ( ) No período em que o Egito permaneceu sob a dominação dos hicsos, os
hebreus viveram tranquilos, e muitos chegaram a enriquecer através do
comércio.
d. ( ) Após a expulsão dos hicsos do Egito, o relacionamento entre hebreus e
egípcios consolidou-se, e os dois povos estabeleceram alianças para
administrar o Império.
03. Assinale a alternativa correta:
• Depois de sair do Egito, os hebreus:
a. (

) chegaram à Palestina em alguns meses, conduzidos por Abraão.

b. ( ) peregrinaram pelo deserto do Sinai durante 40 anos, antes de
chegar à Palestina.
c. (

) foram conduzidos por Moisés à Meso-potâmia.

d. (

) acabaram

estabelecendo-se

no

deserto do Sinai.

• Segundo a Bíblia, no deserto do Sinai, Moisés:
a. (

) abandonou o povo hebreu a sua própria sorte.

b. (

) foi assassinado pêlos egípcios que o perseguiam.

c. ( ) recebeu de Deus as leis religiosas e morais que os hebreus deviam
seguir. Essas leis resumem-se nos Dez Mandamentos.

d. ( ) foi castigado por Deus, pois não seguiu suas orientações religiosas e
morais.
• Moisés:
a. ( ) chegou à Palestina e dividiu as terras entre as doze
tribos dos hebreus.
b. ( ) chegou à Palestina e governou seu povo por muitos
anos.
c. ( ) morreu na Palestina, após nomear o governante dos
hebreus.
d. ( ) morreu antes de ver seu povo chegar à Palestina.

04 - Quais as principais características da civilização hebraica?

05 - Escreva um pequeno texto resumindo a história do povo hebreu.

06- Qual o livro que narra a história do povo hebreu?

07 - Como é dividido o livro sagrado dos hebreus?

08 - Escreva um pequeno texto sobre a Palestina de hoje.

FENÍCIOS



Os fenícios se destacaram na Antiguidade como grandes navegadores;



Situada ao norte da Palestina, a Fenícia ocupava uma estreita faixa
entre o Mediterrâneo e as montanhas. Seu território corresponde
aproximadamente ao atual Líbano;



Os fenícios dedicaram-se ao comércio marítimo, motivados pela aridez
do solo e pela existência de bons portos (Ugarit, Biblos, Sídon, Tiro e
Berilos);



Esses portos constituíam cidades-estados, nas quais os mercadores eram
a camada mais influente. As cidades foram se sucedendo no domínio da
navegação marítima depois da decadência de Creta, por volta de 1400
a.C.;



O predomínio de Sídon ocorreu entre 1400 e 1100 a.C. Em seguida, Tiro
tornou-se a cidade mais poderosa da Fenícia;



A disputa do comércio com os gregos levou os comerciantes de Tiro a
avançarem em direção ao Mediterrâneo ocidental, onde fundaram colónias

como Cartago (no norte da África) e Gades (atual Cádiz, na Espanha); A
riqueza de Tiro atraiu a atenção dos impérios da Antiguidade: a cidade foi
sitiada pêlos assírios e pêlos babilónios, sendo conquistada por Alexandre
Magno em 332 a.C.;



A influência fenícia estendeu-se até 146 a.C., através de sua colónia
Cartago — que rivalizava com Roma e foi destruída pêlos romanos;



Os fenícios se especializaram em comprar matérias-primas de outras
regiões, produzir manufaturas e exportá-las através do comércio marítimo.
Suas rotas comerciais eram mantidas em segredo; Em termos religiosos,
cada cidade fenícia tinha seu deus protetor. Além disso, cultuavam a deusa
Astar-t e s o deus Adónis. A religião fenícia compreendia ainda cerimónias ao
ar livre e sacrifícios humanos aos deuses; A maior contribuição cultural
fenícia foi a invenção do alfabeto, composto de 22 sinais correspondentes
às consoantes. Os gregos acrescentaram as vogais, consolidando o alfabeto
utilizado por diversas civilizações. * * *



A invenção da escrita marcou a passagem da Pré-História para a História,
atendendo às necessidades de comunicação entre os homens. Além disso,
essa passagem foi marcada por outras mudanças importantes, entre elas:



a transformação de grupos nómades em sedentários;



o desenvolvimento das cidades e das técnicas de construção;



a criação de técnicas para a transformação de matérias-primas em
produtos manufaturados;



as trocas comerciais e a invenção da moeda;



a organização política em torno de chefes e normas sociais;



o desenvolvimento da matemática, da geometria, da astronomia e da
medicina.
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Agora faça as atividades:
01. Encontre no caça-palavras o nome das principais cidades fenícias.
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02. Com o início da civilização, ocorreu uma série de mudanças de atitude nos
seres humanos. Cite três dessas mudanças.
03 - Onde se localizava a civilização fenícia?
04 - Quais as principais ativtdades económicas dos fenícios?
05 - Quais as características do alfabeto fenício?
06 - Como era a organização política dos fenícios
07 - Qual foi a importância dos mercadores fenícios?

Persas



A Pérsia se
localizava a
leste da
Mesopotâmia,
ocupando um
planalto árido
habitado pelos
medos ao
norte e pelos
persas ao sul;



Os medos
organizaram
um governo
centralizado,
dominando os persas por volta do século VIII a.C. e os assírios em
612 a.C.;


O rei Ciro unificou as tribos persas e dominou os medos, unificando a
região sob seu comando, ampliando as conquistas e criando um vasto
império;



Após a morte de Ciro, Cambises assumiu o controle do Império Persa
e conquistou o Egito em 525 a.C.;



Cambises foi sucedido por Dario I, que reorganizou a administração
imperial e continuou as conquistas, dominando parte da índia e a
Trácia, ao norte da Grécia. Foi derrotado pêlos gregos em 490 a.C.;



Na reorganização do Império, Dario I o dividiu em províncias,
chamadas de satrapias. Os governadores locais eram escolhidos
entre os chefes dos povos vencidos e supervisionados por inspetores
reais;



Os povos dominados tinham sua língua, costumes, leis e religião
respeitados, embora pagassem impostos elevados aos dominadores;



O comércio, o deslocamento de tropas e a cobrança dos impostos
eram facilitados pelas estradas que ligavam as cinco capitais do
Império entre si;



A decadência do Império Persa começou com a derrota para os
gregos nas Guerras Médicas.



A derrota na batalha de Salamina, em 480 a.C., interrompeu a
expansão do Império, que passou a enfrentar diversas revoltas
internas



O enfraquecimento interno possibilitou a invasão macedônica em 331
a.C., provocando o fimdo Império Persa;



Agricultura e comércio foram as principais atividades econômicas. Se
no início medos e persas desenvolveram o pastoreio em suas terras
áridas, a conquista de regiões mais férteis permitiu o
desenvolvimento agrícola; A boa rede de estradas e a unidade
política favoreceram o comércio, atraindo mercadores e artesãos da
China, da índia e do Mediterrâneo;



Na hierarquia social, o rei ocupava o lugar mais elevado, seguido dos
aristocratas (sacerdotes, nobres e grandes comerciantes). Em
seguida vinham os pequenos comerciantes, artesãos e soldados;



Como em outras sociedades antigas, os camponeses eram homens
livres mas viviam de forma miserável, sendo obrigados a entregar
quase toda sua produção aos donos das terras e a trabalhar nas
obras públicas; Os escravos — prisioneiros de guerra — eram numerosos e também trabalhavam nas obras públicas; Inicialmente, os
persas adoravam vários deuses. Porém, sua religião foi modificada
pelo profeta Zaratustra — para quem existiam apenas os deuses do
bem e do mal;



Acreditavam na vida após a morte e no fim do mundo, quando todos
os mortos seriam julgados;



A cultura persa resultou da fusão de elementos culturais dos povos
dominados por eles. Assimilaram a escrita dos mesopotâmicos, a
matemática babilónica e a arquitetura assíria e egípcia.
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Agora faça as atividades:
01. Com relação às origens do Império Persa, numere os fatos na
sequência correta:
a. ( ) Em 1300 a.C., aproximadamente, medos e persas estabeleceramse no planalto do Ira. Os medos instalaram-se no norte, e os persas,
no sul.
b. ( ) Ciro unificou as tribos persas e, em 550 a.C., subjugou os chefes
medos, tornando-se rei dos dois povos. Iniciou-se, assim, o Império
Persa.
c. ( ) Medos e persas permaneceram sob a liderança do Reino da Média
por aproximadamente trezentos anos.
d. ( ) Comandando um poderoso exército, Ciro conquistou territórios,
construindo um vasto Império.
e. ( ) Por volta do século VIII a.C., as tribos dos medos, unificadas e
sob o governo de um rei, constituíram o Reino da Média, que impôs
seu domínio sobre os persas, ainda desorganizados e divididos em
diversas tribos

02. O exército persa era composto por mais de 10 mil soldados, chamados
de imortais. Por que os soldados eram assim chamados?

03. Com relação à organização administrativa do Império Persa, é correto
afirmar:
a. ( ) A estrutura administrativa do Império foi organizada por Ciro.
b. ( ) Para manter sob controle os diversos povos dominados, o Império
foi dividido em satrapias, sendo cada uma governada por um sátrapa.
c. ( ) Os sátrapas eram supervisionados por inspe-tores reais, conhecidos
como "olhos e ouvidos do soberano".
d ( ) Embora os domínios do Império fossem bastante extensos, o
soberano governava sozinho, sem qualquer auxiliar.
e. ( ) Os povos dominados eram obrigados a pagar pesados impostos ao
Império.
04. Marque certo ou errado:
a. As principais atividades económicas desenvolvidas pêlos persas foram
a criação de animais, a pesca e o artesanato.
(
) certo
(
) errado
b. Com as conquistas territoriais, a agricultura pas sou a ser a base da
economia persa.
(
) certo
(
) errado
c. O comércio persa foi impulsionado pela construção de estradas, pela
uniformização de pesos e medidas e pela utilização de uma única

moeda em todo o Império.
(
) certo
(
) errado
d. A moeda utilizada no Império Persa, o dárico, era cunhada em grande
quantidade.
(
) certo
(
) errado

05. Marque V para as frases verdadeiras e F para as falsas.
a. ( ) Com relação à religião, os persas adotaram todos os deuses dos
povos por eles conquistados.
b. (

) A religião persa foi inovada pelo profeta Zaratustra.

c. ( ) Como os egípcios, os persas acreditavam que, se o corpo
permanecesse intato, a alma o reencontraria.
d. ( ) De acordo com a doutrina de Zaratustra, um dia os mortos
ressuscitariam e seriam julgados. Os bons seriam recompensados e os
maus, castigados.
e. (

) Na religião persa, havia templos, imagens dos deuses e cultos.

06 - Onde se localizou a antiga civilização persa?
07- Quem foi o fundador do Império Persa e quais suas conquistas?
08 - Quem foram seus sucessores?
09- Como os persas tratavam os povos conquistados?
10- Escreva um pequeno texto sobre a religião e a arte dos persas.
11- Que religiões receberam influência da doutrina persa?

