
   O povo Hebreu se localizava na região da Palestina,

chamada pelos Hebreus de Canaã onde atualmente é o

Estado de Israel. Essa região era banhada pelo rio Jordão

por isso suas terras próximas ao rio eram favoráveis ao

desenvolvimento da agricultura, mas o território também era  

composto por regiões montanhosas e inférteis.

      A História do povo hebreu está ligada a Bíblia, é através

do novo testamento que estabelecemos relações e

conhecimentos sobre esse povo. Ao contrário das outras

sociedades antigas, os hebreus eram Monoteístas, isso é,

eles acreditavam apenas em um Deus, esse chamado de 

 Iavé ou Jeová. Ao longo do tempo os hebreus foram

migrando de região por motivos de conflitos e de seca,

tendo nessas mudanças de território diversos

acontecimentos registrados na bíblia, como o registro dos

Dez Mandamentos.

  A política dessa sociedade se dividiu em três formas de

Governo: O patriarcado, primeira forma de governo dos

Hebreus era composto por chefes militares, sacerdotes e

juízes; O juizado, segunda forma de governo, composta por

chefes militares; o terceiro foi a Monarquia que possuía

apenas um governante que detinha de todo poder.

   Após um longo período de estabilidade política, a morte

do Rei Salomão fez com que a região se dividisse em dois

territórios: Israel e Judá, local de onde surgem os judeus. 

 Com a divisão dos territórios os hebreus se tornaram

vulneráveis as invasões de outros povos, como os

mesopotâmicos, Persas, gregos e romanos que os

expulsaram  do seu território. 

o que os hebreus nos deixam de
legado?

  Os Hebreus nos deixaram diversas heranças da

presença de sua sociedade como o judaísmo e o

cristianismo.

  Outro legado dos Hebreus foi o Muro das

Lamentações, única parte que restou do templo

de jerusalém construído pelos romanos que se

encontra na cidade de Jerusalém e é o local de

peregrinação de diversas religiões. 

 Sociedades Antigas do Oriente Médio
e África

 Como você já deve ter visto, as sociedades da Mesopotâmia fizeram parte das sociedades Orientais,

agora nós iremos conhecer um pouco mais das outras sociedades que se localizavam no continente

africano e no oriente. Vejamos então quem são essas sociedades: 

Quem são as outras sociedades do Oriente? 

Vamos conhecer um pouco mais sobre os Povos da Antiguidade oriental?

Hebreus

Muro das lamentações, Jerusalém, Estado de Israel 



  Os Persas formaram o maior Império do Oriente

Antigo, seu território se expandia do mar mediterrâneo

até o oceano índico. Sua localização principal era ao

leste da Mesopotâmia, uma região seca com

montanhas, desertos e poucas regiões férteis.

Atualmente essa região é chamada de Irã.

 Antes de se tornar um grande império, a população

persa se mantinha através do pastoreio e nos poucos

vales férteis se cultivava cereais, frutas e hortaliças.

Após a construção do Império a economia era através

do comércio de metais, tecidos e tapeçarias.

Existiam grandes recursos minerais com metais

preciosos como o ferro, cobre e prata. Haviam dois

povos nessa região, os Medos ao norte e ao sul os

Persas, eles se encontravam em constantes conflitos,

até que Ciro, um nobre Persa, venceu os Medos e

unificou os povos dando início ao Império. 

  O Império Persa tinha como forma de governo o

monárquico teocrático, isso é, havia apenas um líder

que detinha de todo o poder político e religioso. Com a

consolidação do império se fez necessário dividir as

regiões de domínio para melhor administrar, foram 20

no total, essas regiões se chamavam Satrapias e

possuíam um sátrapa, um nobre indicado pelo

imperador para recolher os impostos do território.

     Os fenícios desenvolveram um alfabeto que nós

contemporâneos utilizamos como base para nossa

escrita. Esse alfabeto tinha 22 símbolos que

representavam as consoantes, os gregos utilizaram

como base essa forma de alfabeto e acrescentaram

mais símbolos que vão representar as vogais. 

     O uso desse alfabeto possibilitou a organização

do comércio e das navegações. Os fenícios eram

especialistas em produção de moedas o que

facilitava nas suas trocas e vendas no comércio. 

Você deve está se perguntando "Como eles
faziam comércio se não falavam a mesma

língua?

   A fenícia se localiza ao norte de jerusalém, entre o

mar mediterrâneo e as montanhas, atualmente essa

região corresponde ao Líbano. A sua localização

facilitava aos fenícios a navegação e o comércio, eles

são conhecidos como Povo do Mar. 

  O conhecimento da astronomia pelos Fenícios

possibilitou o domínio das rotas de comércio marítimo.

O uso da matemática e as estrelas para a navegação

fez com que os fenícios estabelecessem diversos pontos

de comércio ao longo do mar mediterrâneo. A

geografia do território dos fenícios não possibilitava a

centralização do poder em apenas um governante,

entretanto, sua organização política era através das

chamadas Cidades-estados, que eram cidades

independentes.  Os Fenícios viveram ao mesmo tempo

que os Hebreus e Persas, tendo muitas trocas

comerciais e conflitos entre eles. 

    Devido a grande exploração marítima dos fenícios, os

contatos com outros povos e culturas era vasto, isso

possibilitava o politeísmo, isso é, os fenícios

acreditavam em vários Deuses, e sua cultura era uma

mistura de várias  outras que eles haviam contatado

através do comércio marítimo. 

 

Persas

Fique por dentro
  Os persas construíram grandes obras

arquitetônicas, seus  palácios além de grandes,

eram bastante luxuosos. Os mosaicos e as pinturas

retratam os feitos dos imperadores assim como os

deuses. As tapeçarias Persas são conhecidas até o

dia de hoje 

Esse material foi produzido pelos Professores residentes 
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Fenícios



Atividade

   Na aula de hoje você conheceu algumas sociedades antigas do Oriente, e viram como cada uma

construiu sua sociedade.  

    Você terá que encontrar as palavras no caça-palavras e escolher quatro delas para escrever um

texto sobre cada uma. O texto dever ser de sua autoria, ou seja, deve escrever com suas

palavras o significado de cada uma delas. 


