IDADE ANTIGA

Hebreus
Um pequeno povo em termos populacionais; eram algumas tribos que viviam no
sul da Mesopotâmia, nas proximidades de Ur (cidade da Suméria) até receberem o
chamado de Deus e iniciarem o caminho para o monoteísmo e para dar origem às
duas maiores religiões do mundo atual.
Os Hebreus fundaram o judaísmo, a primeira religião monoteísta, da qual derivou
o cristianismo e, mais tarde, o islamismo.
Porém, a trajetória dos Hebreus/Judeus é extensa na distância e no tempo. O
povo percorreu praticamente todo o Crescente Fértil e passou por momentos de
escravidão e dominações enquanto construía sua religiosidade e cultura.

MAPA: Migrações hebraicas.
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Povo que não chegou a constituir um império como os demais estudados, porém
nos transferiram o legado do monoteísmo. Conduzidos do sul da Mesopotâmia
até a palestina, os Hebreus se consideravam o povo eleito de Deus.
Os Hebreus viveram, na Antigüidade, 03 períodos: o Patriarcado, o Juizado e a
Monarquia.

1) Patriarcado
Inicialmente, os Hebreus viviam ao sul da Mesopotâmia, organizados em
comunidades lideradas pelos Patriarcas.
Por volta de 2000 a.C., liderados por Abraão, estabeleceram-se na região da
Palestina, onde permaneceram até por volta de 1750 a.C. quando emigraram para
o Egito.
Em 1250 a.C. Moisés leva seu povo de volta à Palestina, no episódio chamado de
Êxodo.
Conforme relatos bíblicos, é nesta época, ao atravessar o deserto do Sinai, que
Moisés recebe a tábua dos Dez Mandamentos. Os hebreus vagaram por 40 anos
pelo deserto. Moisés morreu antes de chegar à Palestina.

IMAGEM: Moises recebe os mandamentos de Deus, no filme Os Dez
Mandamentos (1956)
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2) Juizado
Governo exercido por líderes militares e políticos durante a fase de conquista da
Palestina frente a outros povos como Cananeus e filisteus. Destacaram-se figuras
bíblicas como Sansão e Jefté entre os juízes. Houve o desenvolvimento comercial
e em consequência disso o processo de desestruturação da organização
comunitária.

3) Monarquia
As lutas contra os povos vizinhos
levaram os hebreus a adotar a
monarquia, centralizando o poder
para enfrentar melhor seus inimigos..
O primeiro rei foi Saul (1010 a.C.),
sucedido por Davi (1006-966 a.C.),
que reconquistou a Palestina –
derrotando os filisteus – expandindo
territórios
e
transformando
Jerusalém em Capital.
Salomão (966-926 a.C.) desenvolveu
o comércio e o artesanato, construiu
Na passagem bíblica, o rei Davi teria derrotado
o templo de Jerusalém e instituiu
o gigante Golias, expulsando os filisteus.
festas
religiosas
como:
Sabá
(comemoração ao sétimo dia da
criação); Páscoa (comemoração ao Êxodo); Pentecostes (comemoração ao
recebimento das tábuas da Lei – mandamentos).
Salomão é tido por muitos
historiadores como o principal
rei hebreu e seu governo é visto
como o apogeu desse povo na
antiguidade. Após a morte de
Salomão ocorreu o cisma, com a
formação de dois reinos: Israel
e Judá.
IMAGEM: idealização sobre o
Templo de Salomão.
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Após o Cisma, a Palestina sofreu vários domínios como: Assírios conquistam
Israel (séc. VIII a.C.). Caldeus conquistam Judá. (Séc. VI a.C. - Cativeiro da
Babilônia). Alexandre Magno (Macedônia) conquista a Palestina (Séc. IV a.C.). Em
63 a.C. os romanos dominam a palestina .
Diáspora – Houve tentativas de luta contra o domínio romano, mas em 70 d.C. o
exército romano sufocou uma rebelião e destruiu o segundo templo de Jerusalém.
A partir daí os hebreus dispersaram-se pelo mundo, espalhando-se em pequenas
comunidades, que preservaram os elementos básicos de sua cultura e o objetivo
comum de retorno à Palestina. Apesar de não terem um Estado, mantiveram-se
como Nação (língua, religião, tradição histórica, etc. em como). Apenas em
1947/48 foi fundado o Estado de Israel, precedida de lutas para expulsão do povo
palestino, que habitava a região. Hoje os palestinos lutam pela criação de um
Estado independente.

TESTES DE VESTIBULAR
1. A história da civilização hebraica é marcada por diversos movimentos
migratórios, bem como por conflitos internos e externos ao seu próprio povo na
região do Oriente Médio. A partir de seus conhecimentos sobre a história dos
hebreus, indique a alternativa que relaciona corretamente as afirmativas abaixo
com os eventos apresentados:
- Saída gloriosa dos hebreus do Egito, guiados por Moisés.
- Dispersão do povo hebreu provocada pelos romanos.
- Divisão das tribos hebraicas em dois reinos: Israel e Judá.
- Movimento feito pelos judeus espalhados pelo mundo inteiro para a volta à
Terra Prometida.
a)
b)
c)
d)

Diáspora – Êxodo – Cisma – Sionismo.
Êxodo – Diáspora – Cisma – Sionismo.
Cisma – Diáspora – Êxodo – Sionismo.
Êxodo – Cisma – Diáspora – Sionismo.
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2. Na Antiguidade Oriental, o povo hebreu constituiu-se em exceção pelo:
a) desenvolvimento da arte náutica.
b) uso do ferro.
c) desenho em baixo relevo.
d) monoteísmo.
e) panteísmo

3. . (FABUS) Desde o século XX a.C. os hebreus buscavam a Terra Prometida a
eles por Deus. Chegando à Palestina eles foram obrigados a se retirar para o Egito
em busca de melhores terras. Mais tarde, de volta a Palestina, tiveram de lutar
pela terra, e posteriormente, muitos foram escravizados sendo retirados de sua
terra. A este último acontecimento, conhecemos como:
a) Êxodo.
b) Diáspora.
c) Cativeiro da Babilônia.
d) Travessia do Sinai.
e) Sionismo.

4. (UNIFRA) Um antigo conto mesopotâmico diz o seguinte: “Sargão, o poderoso
Rei, de Agade, eu sou. Minha mãe foi uma substituída, meu pai eu não conheci (...)
concebeu-me, secretamente ela me fez nascer. Ela me colocou numa cesta de
junco, com betume ela selou minha tampa. Ela me jogou ao rio que não me cobriu.
O rio me conduziu e me levou até Akki, o tirador de água. Akki (...) retirou-me
quando mergulhava seu jarro”. Por sua vez, o nascimento de Moisés é contado na
Bíblia de maneira muito semelhante: “Foi-se um homem da casa de Levi e casou
com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho; e, vendo
que era formoso, escondeu-o por três meses. Não podendo, porém, escondê-lo
por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e,
pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio (...) Desceu a filha do
Faraó para se banhar no rio (...); vendo ela o cesto, enviou uma criada e o tomou”.
Segundo os historiadores da antiguidade, a semelhança entre as duas histórias é
resultado
a) da possível incorporação pelos hebreus no Novo Testamento de lendas de
outros povos que os antecederam.
b) da prática comum das mães da antiguidade afogarem seus filhos quando não
podiam criá-los.
c) de mera coincidência, pois os Hebreus viveram na península Arábica, portanto
muito distante dos mesopotâmicos que viveram no que hoje é o Iraque, o que
impossibilitaria qualquer relação entre as duas histórias.
d) da possível incorporação pelos hebreus de parte da cultura dos povos que os
subjugaram.
e) de mera coincidência, já que as referências a Akki e à filha do Faraó indicam
que, apesar das semelhanças, são histórias diferentes.
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5. (UFSM)

O mapa acima indica os diversos caminhos do povo hebreu na Antiguidade,
destacando a migração de Ur para a Palestina (por volta de 1900 a.C.), a ida para o
Egito (1700 a.C.), o Êxodo (1200 a.C.), a deportação para a Babilônia e o regresso
à Palestina (século VI a.C.). A partir desses dados, pode-se inferir:

a) O povo hebreu realizou trocas comerciais e culturais com o Egito e a
Mesopotâmia, e essas trocas influíram na sua formação cultural e religiosa.
b) Como se percebiam como “povo eleito de Deus”, os hebreus recusavam
qualquer influência das culturas e das religiões dos povos do Oriente Médio.
c) A força política e militar dos hebreus se impôs sobre os reinos do Oriente
Médio, originando uma cultura e religião dominantes na região.
d) As migrações dos povos da Antiguidade eram raras, devido às péssimas
condições de estradas e à precariedade dos meios de transporte.
e) As migrações dos povos tornaram-se possíveis com as facilidades criadas pelas
sociedades estatais no Egito e na Mesopotâmia.

Gabarito: 1.b / 2.d / 3.c / 4.d / 5.a
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