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A) Antecedentes : Civilizações do Crescente Fértil

- Localizadas no Oriente Médio e nordeste da África, estas sociedades
ficavam em regiões férteis devido à presença de rios. Sociedades
hidráulicas :dependência das águas na agricultura e pecuária.

- Desenvolvimento de tecnologias de irrigação e drenagem.

- Fortalecimento do Estado, representado pela figura “divina” do rei :
Teocracia. Além disso, politeísmo.

- Sociedade: trabalho baseado na servidão coletiva, alguns escravos e
homens livres. Sociedades estratificadas e sem mobilidade social.

- Modo de produção asiático (Marx) = Camponeses presos à terra, que
era posse do rei. Assim, pagavam os impostos de uso das terras com os
excedentes nela produzidos . Portanto, este conceito se refere à
servidão coletiva dentro de um Estado Teocrático



O Crescente Fértil tem esse nome devido à
fertilidade das terras próximas aos seus grandes
rios e ao seu traçado geográfico que lembra uma
Lua crescente.



B) Egito Antigo ( nordeste da África ) 

- Processo de centralização: Nomos (comunidades primitivas) > Formação dos
reinos Alto e Baixo > Unificação ( Faraó Menés) consolidação de um Estado
despótico e teocrático.

- Evolução histórica:

. período pré-dinástico (4000-3200 a.C)

. período dinástico (3200-525 a.C) : antigo, médio e novo império.

- Rei = faraó= Deus vivo...MONARQUIA DESPÓTICA DE ORIGEM DIVINA

- Economia dependente do Rio Nilo. “O Egito é um dádiva do Nilo” – Heródoto.
Agricultura de regadio, pesca, comércio e artesanato.

- Sociedade: maioria de camponeses (felás), escravos (diferente da escravidão
dita ocidental), trabalhadores livres e uma minoria que cuidava da
administração (sacerdotes, burocratas e escribas).

- Religião: Politeísmo. Antropozoomorfismo: Osíris, ísis, Hórus, betc. Vida após
a morte e mumiificação.

- Arquitetura: pirâmides “faraônicas” (mausoléus). Ciências: medicina,
matemática e astronomia. Escrita hieróglifo

- Fim do império egípcio por volta de 525 a.C.



• Os artistas representavam a 
figura humana de acordo com as 
seguintes regras:

1. Lei da frontalidade – a 
cabeça, as pernas e os pés 
estavam representados de 
perfil, enquanto que os olhos e 
os ombros estavam 
representados de frente;

2. Lei da hierarquia – as pessoas 
com maior estatuto social 
tinham maiores dimensões;

3. Realçavam a beleza, o vigor e 
a juventude dos retratados.



C ) Mesopotâmia , terra entre rios (Tigre e Eufrates). Região do atual Iraque.

- Ocupada por diversos povos: sumérios, acádios, assírios, caldeus e amoritas

. Sumérios (3.500 a.C): Organização de cidades-Estado governadas pelos
patesi (chefes). Agricultura irrigada.

. Acádios: Centralização do Estado > Monarquia despótica.

. Amoritas (2.000 a.C): Primeiro Império Babilônico (Babilônia = capital).
Código de Hamurabi, leis em escrita cuneiforme(“olho por olho, dente por
dente”). Desenvolvimento do comércio.

. Assírios (1300 a.C.): Império Assírio. Com capital em Nínive Poderio
sustentado pela violência( belicosos e militaristas)

. Caldeus (612 a.C.): Segundo Império Babilônico, Nabucodonosor. Grandes
obras.539 a.C. = Chegada dos persas!



c) Fenícia ( atual república do Líbano).

- Proximidade com o Mar Mediterrâneo possibilitou o desenvolvimento do
comércio marítimo e rotas de comércio. Território exíguo e limitado.

- Contato com outros povos e fundação de diversas colônias, com destaque
para Cartago, no norte da África.

- Importante! Não tinha poder teocrático, sendo organizada em cidades-
Estados.

- Criação de um alfabeto de 22 sinais, aperfeiçoado posteriormente pelos
gregos e romanos.



C) Hebreus

- Povo de origem semita, com vocação pastoril e tradição nômade , os
hebreus viviam às margem do Rio Jordão.

- Migraram da Mesopotâmia para Canaã( Palestina) conduzidos por
Abraão, Mais tarde, problemas climáticos fizeram migrar para o
Egito onde foram escravizados por 3 séculos até a libertação com
Moisés ( êxodo ).

- Fundadores da primeira religião MONOTEISTA , o judaísmo. Por
isso, as principais informações encontram-se na Bíblia (ANTIGO
TESTAMENTO).

- Patriarcas > Escravidão no Egito e êxodo > Juízes > Reino e seguinte
divisão em dois reinos (Israel e Judá).

- Primeira Diáspora ou dispersão: os hebreus ocuparam a região da
Palestina pois acreditavam que essa seria a terra prometida por
Deus para eles, “o povo eleito”. A ocupação deste região tem gerado
conflitos desde a Antiguidade até os dias de hoje!





D)  Pérsia ( atual região do Irã)

- ocupada por povos medos e persas.

- Principais líderes: Ciro, consolidou o poder dos persas. Movimento de
expansão rumo à Mesopotâmia , Fenícia, Síria e Palestina

- Dario: auge do império e formação de unidades administrativas (as
satrápias), administradas pelos sátrapas (“os olhos e ouvidos do rei”). Criação
do primeiro sistema monetário, estradas reais e urbanização.

- Zoroastrismo ou Masdeísmo: religião politeísta, porém baseada em uma visão
dualista do Universo.

- Fim do império com a invasão de Alexandre Magno, em 331 a.C.


