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BOM DIA! Pessoal, anotar esse texto no caderno e ler várias vezes com bastante atenção! 
10º Atividade de história     26-06-2020.   
 
NÃO PRECISA ME ENVIAR POR E-MAIL OU WHATSAPP. 
 
Continuação do conteúdo da semana passada: A CHINA E A ÍNDIA NA ANTIGUIDADE. 
 

A ANTIGA CIVILIZAÇÃO INDIANA 

 
     Segundo arqueólogos, o Vale do Rio Indo, onde hoje se localiza o Paquistão, começou a ser 
ocupado por volta de 7000a.C.Como na Mesopotâmia e na China, a agricultura irrigada pela água 
dos rios foi fundamental para o desenvolvimento da civilização indiana antiga. Por volta de 2600 
a.C., as grandes cidades como HARAPA e MOHENJO-DARO, já existiam nas margens do Rio Indo 
e seus afluentes. 
     Estudos arqueológicos indicam que Harapa era a cidade mais antiga do Vale do Rio Indo e pode 
ter sido o centro dessa civilização. Isso porque os artefatos nos inúmeros sítios arqueológicos da 
região são semelhantes aos que foram descobertos em Harapa. 
     A principal característica das cidades do Vale do Indo era o planejamento urbano. Harapa era 
cercada por grandes muralhas e possuía espaçosas avenidas separando os bairros. Além disso, a 
cidade dispunha de um sistema de fornecimento de água, de áreas de banho e de uma rede 
subterrânea de esgotos. 
     A agricultura constituía a base econômica da civilização harapense. Os habitantes do Vale do 
Rio Indo foram os primeiros cultivadores do algodão, cujas as fibras eram usadas para produzir 
tecidos. 
     Os harapenses desenvolveram um artesanato bastante variado. Eles produziam ferramentas de 
pedra e metal, utensílios domésticos, armas e joias para o uso cotidiano e também para a troca. 
     As cidades harapenses entraram em declínio por volta de 1900a.C. Por razões ainda 
desconhecidas, essas cidades foram progressivamente abandonadas. 
 

A ÍNDIA NO PERÍODO VÉDICO 

        
      A desorganização das cidades harapenses coincidiu com a chegada de povos nômades e de 
guerreiros de origem ariana vindos da Europa Oriental. Eles entraram na Índia e se estabeleceram 
no Vale do Rio Ganges, onde construíram uma nova civilização. 
     A principal fonte para o estudo da história da Índia do período ariano são os livros chamados 
VEDAS (palavra do sânscrito que significa “livros do conhecimento”). Trata-se de um conjunto de 
hinos religiosos, preces, fórmulas mágicas e comentários sobre a natureza humana e o Universo 
transmitidos oralmente ao longo das gerações. Os VEDAS trazem muitas informações sobre a 
sociedade, os costumes e as cerimônias religiosas na Índia ariana. 
                                   
                               
 
 
Turma! Anotar no caderno e ler várias vezes. Por favor, fazer com letra legível e caneta preta 
ou azul escuro. 
 
Boa semana! Forte abraço. 


