IDADE ANTIGA

Fenícios e Persas
Dentre os diversos povos que viveram na mesopotâmia e arredores, destacamos
nessa aula o povo que chegou a formar um verdadeiro império sobre o Mar
Mediterrâneo, os fenícios, e o povo que formou um vasto império sobre o
crescente fértil e regiões próximas, os persas.

Fenícios
Localizados ao norte da Palestina (atual Líbano), e cercados por um lado pelo mar
Mediterrâneo e, por outro, por montanhas, os Fenícios lançaram-se as
navegações marítimas estabelecendo relações comerciais com vários povos
vizinhos. Foram os primeiros senhores do Mediterrâneo. A necessidade, devido
ao comércio, levou os fenícios a desenvolverem o alfabeto fonético (ao lado) uma
das mais geniais invenções humanas. Conhecidos como os maiores navegadores
da antiguidade, tinham uma sociedade comandada por reis (um por cidade),
escolhidos entre os grandes proprietários e comerciantes. Suas principais cidades
foram Biblos, Sidon, Tiro e Ugarit.
Não chegaram a formar uma unidade política interna, sendo marcados por
cidades-Estado. Apesar disso, em seu conjunto, dominavam o Mediterrâneo,
formando uma Talassocracia.

Áreas de comércio e colônias fenícias
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IMAGEM: escrita fonética fenícia

Persas
Um dos maiores impérios da antiguidade, o Império Persa começou por volta de
550 a.C. quando Ciro unificou persas e Medos.
O rei, de origem divina, era quem comandava o império, dividido em províncias
chamadas satrapias, administradas por um sátrapa.
Sem capital única, o rei governava de várias cidades como Pasárgada, Persépolis,
Ecbatona e Susa. Ao longo do tempo o império persa chegou a conquistar 5
milhões de quilômetros, conquistando a Mesopotâmia e o Egito (veja mapa
abaixo). O crescimento dos persas foi detido apenas pelos gregos em 490 a.C. na
Batalha de Maratona.
Uma das contribuições mais originais dos persas foi o zoroatrismo, religião que
acreditava na luta constante entre Ormuz (deus do bem) e Arimã (deus do mal).
Valorizava-se o livre arbítrio para se escolher o seu caminho.
Destacamos os seguintes imperadores:
 Ciro: unificação das tribos persas, conquista dos medos e início da
dominação sobre a mesopotâmia;
 Cambises: Conquista mesopotâmia e arredores; invade e domina o Egito;
 Dario: organiza o império em satrápias, constrói estradas, estabelece um
sistema de correios e inicia as Guerras Médicas (contra os gregos).
 Xerxes: insiste nas Guerras Médicas e é derrotado na Grécia. Vive
instabilidade interna.
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MAPA: Império Persa

TESTES DE VESTIBULAR
1. (UCSRS) Na Antiguidade, podemos observar características específicas a cada
povo. Assinale a alternativa cuja sequência relaciona corretamente os povos
desse período com sua principal característica religiosa.
Egípcios
Mesopotâmios
Fenícios
Cretenses
Hebreus
( ) Acreditavam na imortalidade da alma, a qual se separa do corpo após a morte,
mas vinha procurá-lo no seu túmulo, depois de passar pelo julgamento de Osíris.
( ) Os profetas desempenhavam um papel importante na preservação da pureza
da religião, frente à influência dos deuses estrangeiros.
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( ) Adoravam a Grande-Mãe, deusa da terra e da fertilidade, representada por uma
pomba e uma serpente.
( ) Preservavam rituais sangrentos, até com sacrifícios humanos, durante muito
tempo.
( ) Acreditavam na magia, na adivinhação e na astrologia, meios que usavam para
descobrir as vontades dos deuses.
a)
b)
c)
d)
e)

4, 5, 1, 3, 2.
1, 2, 4, 3, 5.
2, 5, 4, 3, 1.
2, 5, 3, 4, 1.
1, 5, 4, 3, 2.

2. Os fenícios, que desenvolveram sua civilização na região onde hoje se encontra
o Estado do Líbano, destacaram-se como grandes comerciantes marítimos.
Entretanto, outro importante legado foi deixado pelos fenícios para as civilizações
posteriores. Qual foi este legado?
a)
b)
c)
d)
e)

A introdução de técnicas agrícolas eficientes.
Introdução do carro de roda nos transportes.
Criação de uma escrita e um alfabeto fonético.
Uma arquitetura inovadora representada pelas pirâmides.
Desenvolvimento da organização política democrática.

3. Dentre as alternativas abaixo é incorreta a que afirma ser uma característica da
civilização fenícia:
a)

b)
c)
d)
e)

o predomínio no comércio marítimo do Mar Mediterrâneo, principalmente
entre os séculos XII e VIII a.C.
a criação de um alfabeto fonético com 22 letras.
organizar-se politicamente em cidades-Estado, como Sídon.
principais comerciantes de púrpura.
desenvolvimento de uma religião monoteísta.

Página 4
com Prof. Bussunda

4. (Ufrgs) O soberano dividiu o seu império em províncias, chamadas satrapias,
sendo a terra considerada como propriedade real e trabalhada pelas
comunidades.
Estas características identificam o
a) império dos persas durante o reinado de Dario.
b) império babilônico durante o governo de Hamurabi.
c) antigo império egípcio durante a dinastia de Quéops.
d) reino de Israel sob o comando de Davi.
e) estado espartano durante a vigência das leis de Dracon.
5. (FABUS 2014) Os povos da Antiguidade não tinham intimidade com os
oceanos, tinham curiosidade e medo. Conheciam e dominavam apenas o Mar
Mediterrâneo e seus mares interiores. Pois foi na orla do Mediterrâneo então que
floresceram civilizações que contribuíram de forma significativa para a nossa
compreensão – e adaptação – ao mundo em que vivemos.
Sobre esses povos, NÃO podemos afirmar que
a) os fenícios foram os senhores do Mar Mediterrâneo, praticando intenso
comércio e formando colônias na orla desse mar. Cartago, posteriormente a
grande rival de Roma, era uma colônia fenícia fundada no norte da África.
b) a civilização egípcia pouco se aventurou no Mediterrâneo, tendo se voltado
mais para seu interior e para o domínio de seu grande rio, o Nilo. Porém,
quando havia a necessidade de incursões marítimas, os egípcios contavam
com o apoio comercial e com a prestação de serviços dos fenícios.
c) os gregos tiveram uma íntima relação com o Mar Egeu, um mar interior do
Mediterrâneo, tendo fundado colônias nas ilhas e em regiões da Ásia Menor.
Porém, antes do estabelecimento da civilização grega clássica, os cretenses
dominavam o Mar Egeu e desenvolviam o comércio na região.
d) o Mediterrâneo serviu de centro de comércio para o império romano,
chegando a ser nomeado de mare nostrum pelo império da península itálica.
Entre os produtos que os romanos faziam circular pelo mar estava uma ampla
gama de escravos, vindo de praticamente todas as partes do Mediterrâneo.
e) Os persas, apesar de sua relativa distância em relação ao Mediterrâneo,
chegaram a conquistar áreas litorâneas da Ásia Menor durante a formação de
seu império. E após a vitória contra os Atenienses na Batalha de Maratona, o
rei Xerxes chegou a ter a hegemonia sobre o Mar Egeu até que ocorresse a
Guerra do Peloponeso..

Gabarito: 1.e / 2.c / 3.e / 4.a / 5.e
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