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Os hebreus destacaram-se por criar a primeira religião monoteísta da humanidade. Os 
fenícios pela primeira escrita alfabética, além do comércio mediterrânico. Já os persas 
reuniram num grande império a criação dos principais povos da antiguidade, dominando 
egípcios, mesopotâmicos, hebreus e fenícios. Mas foram vencidos pelos gregos. 
 

I - Hebreus 
A história dos hebreus tem como 

principal fonte de informação o Antigo 
Testamento, (livros do Gênesis e do 
Êxodo). Era um povo nômade, que se 
deslocava pelo norte da Mesopotâmia 
até se sedentarizar na atual Palestina, 
conduzidos por Abraão (século XVII a.C). 
Mas uma grande seca os obriga a deixar 
a Palestina, em direção à área fértil do 
Delta do Nilo.  

No reinado do faraó Ramsés II, os 
hebreus finalmente retornam à Palestina, 
então conduzidos por Moisés (século 
XIII). Neste momento, através da 
revelação dos Dez Mandamentos, 
reforça-se a pregação monoteísta 
lançada por Abraão. O período de 
Abraão até Moisés é chamado período 
dos patriarcas.  

Ocorre que a Palestina tinha uma 
população ainda mais antiga, os filisteus, 
para quem os hebreus eram simples 
invasores. Por duzentos anos, os 
hebreus lutam contra filisteus para se 
fixarem na Palestina. A luta favorece 
lideranças militares e a unificação das 
tribos hebraicas. Este período de luta é 
chamado período dos Juízes ou chefes 
militares, após o qual surge o período 
dos reis, com Saul, seguido por Davi e 
depois Salomão. 

Com Salomão, filho de David, os 
hebreus conhecem o auge econômico. 
Salomão (século X a.C) expande as 
atividades comerciais com fenícios e 
egípcios e ordena a construção do 
Templo de Salomão. No entanto, a 
riqueza cria uma forte divisão de classes 
e de regiões: as dez tribos do norte 
(urbano e mercantil) formam o Reino de 
Israel e as duas tribos do sul(agrária e 
pastoril) formam o Reino de Judá.  

A divisão interna (chamada Cisma 
Hebraico) e as riquezas atraem 
invasores. Israel é dominada por assírios 
(século VII a.C) e Judá por babilônios 
(século VI a.C). No século I, toda a 
região é anexada por Roma, que destrói 
Jerusalém e obriga os judeus a se 
dispersarem pelo mundo (Diáspora) 
 
II - Fenícios 

Enquanto os hebreus situaram-se 
na área que hoje corresponde a Israel e 
a Autoridade Palestina, os fenícios 
situaram-se logo mais ao norte, isto é, no 
atual Líbano. Ocuparam uma estreita 
faixa do litoral mediterrânico, o que 
contribuiu para que se dedicassem às 
atividades comerciais pelo Mediterrâneo, 
onde estabeleceram rotas e colônias 

Os fenícios organizaram-se em 
cidades-estados autônomas e preferiram 
se aliar a povos expansionistas, ao invés 
de lutar pela unidade dos fenícios. Foram 
superados no comércio mediterrâneo 
pelos gregos e dominados militarmente 
pelos persas. 
 
III - Persas 

A Pérsia situava-se à leste da 
Mesopotâmia, onde atualmente é o Irã. 
De tradição guerreira, os persas 
gradativamente construíram um vasto 
império, da Índia até o Mediterrâneo, 
submetendo mesopotâmicos, egípicios, 
hebreus e fenícios. O imperador Dario 
dividiu este território (+de 8.000.000 km2) 
em 20 províncias (as satrápias), mas 
mesmo assim teve grandes dificuldades 
de manter o controle de todas as áreas e 
povos. A Pérsia foi derrotada na tentativa 
de anexar a Grécia e logo foi dominada 
pelo império de Alexandre da Macedônia 
(século IV a.c) 


