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Quinta aula da disciplina de História: 

 ANOTAR NO CADERNO O RESUMO ABAIXO. 

 FAZER A LEITURA DESSE RESUMO.  

 

HEBREUS, FENÍCIOS E PERSAS 

     Quando você compara o português, falado e escrito, com o espanhol, percebe que são 

línguas semelhantes. Isso ocorre porque elas têm uma origem comum, o latim. Por essa razão, são 

chamadas de línguas neolatinas. No Oriente Médio também existe línguas aparentadas, que, 

mesmo apresentado diferenças entre si, têm a mesma raiz. É o caso do hebraico, do aramaico e do 

árabe, três línguas classificadas como semitas. O nome semita deriva de Sem, figura bíblica que 

seria o ancestral dos hebreus, dos árabes e de outros povos antigos que falavam línguas 

aparentadas, como os assírios, da Mesopotâmia, e os fenícios. 

Outro povo que se estabeleceu no Oriente Médio e cuja língua pendurou foi o persa. Hoje o 

persa é mais conhecido como farsi, e é a língua oficial de países como o Irã e o Afeganistão. 

 

OS HEBREUS 

A língua, a religião e os costumes dos judeus da atualidade têm sua origem nos antigos 

hebreus. 

Quase não há esculturas, pinturas, templos ou outras fontes para pesquisar a história dos 

hebreus; por isso, a Bíblia é a principal fonte de estudo sobre esse povo. Como a Bíblia é uma 

narrativa religiosa, escrita por muitas mãos, é um desafio permanente para os pesquisadores 

separar o que é narrativa religiosa do que é evidência histórica. 

Segundo a tradição bíblica, a história do povo hebreu começou quando Abraão, 

obedecendo a uma ordem divina, guiou seu povo da Mesopotâmia para Canaã, a Terra Prometida, 

território que, atualmente, corresponde à Palestina. 

Por muitas gerações, o povo hebreu manteve-se organizado em clãs, grupos de famílias que 

acreditavam ter um ancestral comum. Nos clãs, os patriarcas tinham funções religiosas, políticas e 

militares. 

Acredita-se que, por volta de 1600 a.C., os hebreus se viram forçados, diante de uma grande 

seca, a migrar para o Egito. Em 1250 a.C., empreenderam uma longa viagem de volta à Canaã, 

durante a qual, segundo a Bíblia, seu líder Moisés recebeu de Deus os Dez Mandamentos, o código 

de leis do povo hebreu. 

 

 

BOM TRABALHO PESSOAL!       FORTE ABRAÇO. 


