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1.Os fenícios - Um povo voltado para o mar 

Aspectos geográficos  

   Por volta do ano 3000 a.C., o povo fenício se fixou na costa oriental do mar mediterrâneo. A antiga 

Fenícia era uma estreita faixa de terra, localizada entre o mar Mediterrâneo e uma cadeia montanhosa e 

poucas áreas de solo fértil. Os fenícios, povo de origem semita, aproveitavam essas áreas para cultivar 

principalmente cereais, frutas e azeitonas. 

Devido à escassez de solos férteis, os Fenícios desde cedo se voltaram para o mar, inicialmente para 

pescar e depois para praticar o comercio com os povos vizinhos. No decorrer do tempo, acabaram por se 

tornar grandes navegantes e excelentes comerciantes. 

 

O comércio fenício 

Graças ao comércio, as cidades fenícias prosperaram e enriqueceram. Veja no mapa a baixo as rotas 

comerciais percorridas pelos fenícios e as colônias que eles fundaram. 

 

    

Cidades e colônias fenícias 

 

   As principais cidades fenícias eram Biblos, Sídon e Tiro. Havia também diversas colônias fundadas 

pelos fenícios, algumas das cresceram e se tornaram cidades importantes como Cartago, Gades e 

Sagunto. Essas cidades chamadas de cidades-estado, eram independentes entre si, pois cada uma 

delas possuía seu próprio governo. Contudo, essa falta de unidade política entre as cidades fenícias 

acabou deixando-as vulneráveis aos ataques de povos estrangeiros. 

  Observe o quadro temporal em que cada cidade fenícia mais se destacou e, também, os povos que 

invadiram a Fenícia e dominaram suas cidades. 

 

• 2700 a.C. a 1500 a.C. – Biblos foi fundada por volta de 2700 a.C. Até cerca de 1500 a.C., era a 

cidade mais importante da Fenícia, fornecendo produtos como a madeira, o vinho e o azeite de 

oliva para outros povos. Entre os séculos XVI e XII a.C., essa cidade foi dominada pelos 

egípcios, para quem passaram a pagar tributos. Tornou-se importante centro de distribuição de 

produtos egípcios como o papiro. Os habitantes dessa cidade adotaram inclusive o vestuário e a 

religião dos egípcios. 

 



• 1500 a.C. a 975 a.C  –  Sídon teve maior importância comercial a partir de 1500 a.C., quando os 

Fenícios dominavam o comercio de toda a costa oriental do Mar  Mediterrâneo. Forneciam 

corantes e outros produtos como vasos, joias, perfumes e tecidos. Por volta de 1100 a.C., 

algumas cidades fenícias foram invadidas pelos filisteus, entre elas Sídon, que a partir desse 

momento entrou em uma fase de declínio. 

• 975 a.C. a 750 a.C. – Após a expulsão dos Filisteus em 975 a.C., a cidade de Tiro foi 

reconstruída e os fenícios recuperaram a supremacia no comércio marítimo. Nessa época 

chegaram a fundar vários portos comerciais na costa africana. A partir de 900 a.C., no entanto a 

cidade de Tiro sofreu sucessivas invasões de povos estrangeiros. 

• 750 a.C. a 146 a.C. – fundada em 814 a.C., Cartago tornou-se a principal colônia fenícia na 

costa africana. Enquanto Tiro estava enfrentando invasores estrangeiros, a cidade de Cartago 

passou por um período de grande prosperidade. Por volta de 750 a.C., Cartago já era a principal 

cidade-estado fenícia. 

 

A Sociedade fenícia 

   na sociedade fenícia, havia uma camada dominante, composta por grandes comerciantes, donos de 

estaleiros e negociantes de escravos. Os pequenos comerciantes compunham uma camada 

intermediária. Havia também uma grande quantidade de pessoas pobres como os operários e os 

marinheiros. 

 

A cultura e o legado fenício 
O intercambio cultural 

 

    Os fenícios tiveram um papel fundamental no intercâmbio cultural entre vários povos antigos. Nas 

relações comerciais, além da troca de mercadorias, ocorria também uma troca de conhecimentos. 

   Por meio desse intercâmbio cultural, os fenícios transmitiram muitos conhecimentos a outros povos. 

Eles souberam assimilar e aperfeiçoar técnicas utilizadas por diferentes povos, como os egípcios, os 

mesopotâmicos e os gregos. Com os mesopotâmicos, por exemplo, aprenderam a tingir tecidos; com os 

egípcios, a fabricar objetos de vidro. 

A religião fenícia 

   A religião fenícia era voltada para o culto das forças da natureza e dos astros, como o Sol e a Lua. Oe 

rituais religiosos dos fenícios eram feitos ao ar livre e incluíam sacrifícios de animais e seres humanos. 

Eles acreditavam que os sacrifícios ajudavam a acalmar a ira dos deuses. 

   Os fenícios adoravam várias divindades, que estavam ligadas a um deus principal, chamado de EI. 

 

Alfabeto: da Fenícia para o mundo 

  Antes da invenção do alfabeto fenício, escrever era uma tarefa complexa, e poucas pessoas tinham o 

domínio da escrita. Isso acontecia porque os nas escritas hieróglifos (egípcia) e cuneiforme 

(mesopotâmica), cada figura poderia representar uma 

palavra, uma ideia ou um som, o que tornava seu 

aprendizado muito difícil.  

Por volta de 1000 a.C., os fenícios criaram o alfabeto que 

tornou a escrita bem mais simples, pois ele representava 

apenas sons. O alfabeto fenício era composto de 22 sinais 

que representavam os sons das consoantes e, 

rapidamente, esses sinais foram divulgados entre os povos 

antigos. 

   Os gregos foram um dos que adotaram o alfabeto fenício 

e, por volta de 800 a.C., inseriram neles vogais. Mais tarde, 

os etruscos e os romanos também fizeram alterações 

nesse alfabeto dando origem ao alfabeto latino. O alfabeto 

latino, por sua vez, tornou-se a base de muitos alfabetos 

modernos, entre eles o da Língua Portuguesa. 

 
 


