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• Muitos povos que habitaram a região da 
Babilônia são de origem semita, como os 
amoritas, os assírios e os 
babilônios. Porém, eles não foram os únicos. Há 
vários outros, como hebreus, persas e fenícios. 



CONTROVÉRSIAS HISTÓRICAS 

• Muito do que se sabe sobre os hebreus está baseado em 
narrativas da Torá e da Bíblia. A Torá é o conjunto de cinco 
escrituras consideradas sagradas pelos judeus. Essas 
escrituras também fazem parte da Bíblia, o livro sagrado 
para os cristãos.  

• A origem da palavra semita, é contada no livro conhecido 
pelos cristãos como Gênesis. De acordo com essa escritura, 
um dos filhos de Noé chamava-se Shem, traduzido para o 
grego como Sem. No decorrer do tempo, vários povos 
começaram a acreditar que Sem seria o grande ancestral 
deles. Assim, esses povos se autodenominavam semitas, 
descendentes de Sem. 

 



QUEM 
ERAM OS HEBREUS 



• Os hebreus eram um povo nômade e sua 
principal atividade era o pastoreio. Com o 
tempo, fixaram-se em terras ao sul da 
Mesopotâmia, em uma 
região chamada Ur, tornando-
se seminômades, organizando-se em tribos e 
dominando técnicas agrícolas.  

• De acordo com os textos religiosos, por volta 
de 1800 a.C., os hebreus teriam migrado para 
Canaã, na costa do mar Mediterrâneo, onde 
hoje se localizam Israel e Palestina. Segundo 
essas escrituras sagradas, após saírem de Ur, 
os hebreus passaram por diversas cidades, 
como Babilônia, Aleppo e Damasco, até 
chegarem a Canaã. 

• Abraão é considerado um dos 
grandes patriarcas desse povo. De acordo com 
as escrituras sagradas, ele foi responsável por 
levar os hebreus à terra prometida e por 
propagar a crença em um único deus, isto é, 
o monoteísmo. 

 



CHEGADA E PARTIDA  
DO EGITO 



• Uma intensa estiagem obrigou os hebreus a 
abandonar Canaã e buscar regiões mais favoráveis 
para o desenvolvimento da agricultura e do 
pastoreio. Essas eram as principais atividades 
realizadas pelos hebreus, que garantiam sua 
sobrevivência. 

• Os hebreus emigraram, então, para o Egito, 
ocupando uma região privilegiada pelo rio 
Nilo. Naquela época, essa área era governada pelos 
hicsos, que permitiram que os hebreus vivessem em 
paz e liberdade. Os egípcios expulsaram os hicsos e 
passaram a escravizar os hebreus, que eram 
acusados de ter colaborado com os inimigos dos 
egípcios. 

• Os hebreus teriam conseguido se libertar da 
escravidão imposta pelos egípcios e iniciaram a 
jornada de retorno a Canaã. Na fuga do Egito, os 
hebreus teriam sido liderados por Moisés, um dos 
mais relevantes profetas desse povo. Ele teria 
recebido do deus dos hebreus as Tábuas 
da Lei, também conhecidas como Dez 
Mandamentos. Elas são consideradas o código 
moral e religioso dos hebreus. 

 





AS TRIBOS HEBRAICAS 



• Ao chegarem a Canaã, os hebreus encontraram o território habitado pelos 
cananeus e filisteus, povos contra os quais passaram a travar frequentes lutas 
pelos domínios das terras. 

• Os hebreus se organizavam em grandes tribos. Elas eram independentes, e 
cada uma tinha expressões culturais particulares, embora compartilhassem 
alguns aspectos, como cultos religiosos, idiomas e a busca por Canaã. Por 
vezes, até guerreavam entre si, enfraquecendo a unidade do povo em relação 
aos inimigos externos. 

• Essa estrutura se manteve nas guerras contra os cananeus e filisteus, e as 
tribos hebraicas se uniram para reconquistar os territórios. Cada tribo 
escolheu um líder (juiz). O juiz seria o responsável por garantir o cumprimento 
das leis hebraicas. Por isso, ele era o líder religioso, político e militar. 

• Essa estratégia garantia a ocupação das tribos hebraicas sobre os territórios, 
mas apresentava uma fragilidade: o controle militar estava fragmentado entre 
os juízes. A reconquista de Canaã só foi assegurada após a união das tribos 
hebraicas sob a liderança de um único rei, em cerca de 1020 a.C. 
 



REIS HEBREUS:  
PERSONAGENS CONHECIDAS ATÉ HOJE 



• De acordo com os relatos da 
Torá, o primeiro rei dos 
judeus teria sido Saul. Seu 
filho, Davi, foi seu sucessor e é 
uma das personagens mais 
conhecidas na cultura 
hebraica. 

• Ele teria terminado a guerra de 
reconquista ao tomar a cidade 
de Jerusalém. Também foi 
responsável por centralizar o 
culto a um deus único, Yahweh 
(Javé ou Jeová), e instituir o 
hebraico como idioma oficial 
do reino. 

• O sucessor de Davi teria sido 
Salomão. Sob seu reinado 
teriam sido realizadas grandes 
construções, como 
reservatórios de água, 
aquedutos e o Primeiro Templo 
de Jerusalém, conhecido 
como Templo de Salomão. 
 

Saul 
Samuel 



A DIVISÃO 
DAS TRIBOS HEBRAICAS 



• Nas narrativas sagradas, Salomão é 
considerado um dos reis hebreus mais 
sábios. Salomão adotadou medidas que 
não agradaram ao povo hebreu, como o 
aumento de impostos e a retirada de 
milhares de pessoas do campo para que 
trabalhassem nas construções. 

• Com a morte dele, teria subido ao trono 
seu filho Roboão. O norte da região, 
composto de dez tribos, rebelou-se e criou 
o Reino de Israel, com capital em Samaria. 
Ao sul, com as duas tribos restantes, o rei 
Roboão estabeleceu o Reino de Judá, com 
capital em Jerusalém. A palavra judeu teria 
surgido, assim, após essa separação, para 
denominar os habitantes do Reino de Judá. 

• A divisão entre as doze tribos ficou 
conhecida como Cisma. 

 



Reino de Israel  
e  

Reino de Judá 



SOB O DOMÍNIO DE  
POVOS ESTRANGEIROS 

• Os povos da Mesopotâmia e do Mediterrâneo 
buscaram expandir seus reinos e impérios de várias 
formas. A principal delas era guerreando com outras 
populações para conquistar territórios, sobretudo em 
regiões onde havia abundância de água e alimentos. 

• Os povos agricultores e nômades que habitavam áreas 
às margens de rios eram alvos desses povos 
conquistadores. Por isso, os hebreus eram 
constantemente assediados por povos vizinhos. 

• O fato de formarem reinos separados também os 
tornou mais frágeis, o que facilitou a invasão de outros 
povos. De acordo com a narrativa bíblica, o Reino de 
Israel foi conquistado pelos assírios, comandados por 
Sargão II, em 722 a.C. 

• O Reino de Judá teria resistido por mais tempo, mas 
teria sido conquistado em cerca de 587 a.C., pelos 
Segundo Império da Babilônia, comandado pelo 
imperador Nabucodonosor. O Templo de Jerusalém foi 
destruído e os hebreus foram capturados e 
escravizados na Mesopotâmia. Esse episódio também 
é conhecido como cativeiro da Babilônia. 

 



OS PERSAS 

• Os hebreus foram mantidos sob cativeiro quando 
os persas, outro povo de origem semita, 
dominaram a Babilônia. Para os persas, era 
importante o apoio das populações oprimidas 
pelo governo babilônico recém-deposto, pois 
assim eles teriam o controle sobre os reinos 
conquistados. O objetivo era evitar levantes 
contra o novo governo. Por isso, permitiram que 
os hebreus retornassem a Canaã como povo livre, 
isto é, sem a condição de escravos, porém sob o 
governo persa. 

• De volta à região, os hebreus construíram, pela 
segunda vez, o Templo de Jerusalém. Ele ficou 
conhecido como Templo de Herodes, em 
homenagem ao rei hebreu que teria ordenado 
sua reconstrução. 

• No entanto, foram novamente submetidos a 
potências estrangeiras. Vários povos que partiam 
das terras próximas ao mar Mediterrâneo 
dominaram os hebreus. Primeiro, foram os 
macedônios, no século III a.C. Depois, os 
romanos, no século I a.C., que buscavam expandir 
ao máximo os limites de seu império. 
 



A DIÁSPORA 

• A Grande Diáspora indica o episódio 
relacionado à dominação dos hebreus por 
algum povo. 

• Os hebreus tentaram resistir à dominação 
romana de diversas formas, principalmente 
com a organização de rebeliões. Em 70 d.C., 
realizaram uma grande revolta contra os 
romanos, mas foram duramente reprimidos. 
O Templo de Jerusalém foi novamente 
destruído e os hebreus foram expulsos da 
região. Eles, então, se espalharam por todo o 
território dominado pelos romanos.  



OCUPAÇÃO DA 
PALESTINA  

E  
CRIAÇÃO DO 

ESTADO DE ISRAEL 

• Os territórios de onde os hebreus foram 
expulsos pelos romanos passaram a ser 
ocupados por diversos povos. A partir 
do século VII d.C., os árabes começaram a 
ocupar esses territórios e permanecem 
neles até hoje. Os judeus só voltaram a se 
reunir sob um estado autônomo 
em 1948, com a criação do Estado de Israel 
pela Organização das Nações Unidas (ONU). 

• O Estado de Israel foi fundado em antigos 
territórios palestinos. Isso gerou muitos 
conflitos regionais que persistem até hoje. 

• Atualmente, a maioria dos judeus apoia a 
fundação do Estado de Israel. Porém, os 
povos árabes e parte da comunidade 
internacional se opõem, em razão da guerra 
travada pelos israelenses contra as 
populações árabes palestinas do território. 

 





PATRIARCAS, 
JUÍZES E REIS 

• As diferentes estruturas políticas, militares e religiosas dos 
hebreus podem ser percebidas ao longo das narrativas da Torá.  

• O episódio que marca o início da história hebraica é a partida 
dos hebreus da Mesopotâmia, em Ur, em busca das terras que 
teriam sido prometidas por Deus. Abraão, profeta e líder dos 
hebreus até a chegada a Canaã, foi o porta-voz da mensagem 
enviada por Deus. Abraão, seu filho Isaac e seu neto Jacó foram 
os primeiros grandes chefes do povo hebreu e, por isso, são 
considerados seus patriarcas. 

• A partir daí, os líderes hebreus passaram a ser chamados assim, e 
o começo da história hebraica é conhecido como período dos 
patriarcas. 

• Em um ponto mais adiantado do relato da Torá, quando os 
hebreus se libertam da escravidão egípcia, a liderança é assumida 
por Moisés, um profeta que teria recebido de Deus as Tábuas da 
Lei. Os juízes seriam os responsáveis por garantir o cumprimento 
dessas leis, por isso surgem como lideranças das tribos que 
retornam a Canaã. Essa época é chamada de período dos juízes. 

• O apogeu dos hebreus ocorre durante a existência do reino 
unificado de Israel. De acordo com alguns pesquisadores, 
Jerusalém era considerada uma das cidades mais ricas do mundo 
antigo, com grande atividade comercial. Ainda que o reino dos 
hebreus não pudesse ser comparado aos impérios que se 
formavam no período (como o Macedônio ou o Romano), o fato 
de terem sido alvo da dominação desses povos mostra que as 
riquezas hebraicas despertavam o interesse dos outros Estados. 

• O tempo entre o período dos juízes e a Grande Diáspora é 
chamado de período dos reis. 

 



O JUDAÍSMO 
• Os costumes, objetos e escritos sagrados do judaísmo constituem as principais 

evidências da história dos hebreus. 

• O monoteísmo, o respeito absoluto pelas leis recebidas por Moisés, a crença 
nos profetas que teriam a tarefa de transmitir a palavra divina ao povo, a 
leitura, a meditação e a prática dos ensinamentos da Torá, a espera pela vinda 
do Messias – o salvador enviado de Deus, que restabeleceria a paz, a liberdade 
e a justiça – são algumas das características fundamentais dessa religião. 

• O principal templo dos judeus é a sinagoga, local em que são realizadas 
cerimônias, como casamentos, e reuniões e cultos para a leitura da Torá. Essas 
reuniões são lideradas, geralmente, pelos rabinos. Eles são considerados 
mestres pela comunidade judaica por sua sabedoria de vida e 
seu conhecimento sobre as escrituras sagradas. 

• O conjunto dessas escrituras é chamado de Mickra ou Tanakh e é formado pela 
Torá e por outros dois agrupamentos de livros: Nevim (formado por 8 livros 
chamados de Profetas) e Ketuvim (formado por 11 livros chamados de 
Escritos). 

• As escrituras ocupam um lugar central na sinagoga. Geralmente, são 
manuscritas e ficam dentro da arca da Torá. 

 



Links: 



https://youtu.be/bck3ik6BX-s  
- Hebreus Grandes Civilizações 
Completo 

https://youtu.be/ra7vwt_Siwg 
- Ótimo documentário sobre 
Israel 

https://youtu.be/ra7vwt_Siwg
https://youtu.be/ra7vwt_Siwg
https://youtu.be/ra7vwt_Siwg
https://youtu.be/ra7vwt_Siwg
https://youtu.be/ra7vwt_Siwg
https://youtu.be/ra7vwt_Siwg


https://youtu.be/QjfDXf48u6U - 
Liberti-nos | O Príncipe do Egito | 

01°HD 60fps) 

https://youtu.be/kxsGS2PlaDc - 
Colocado em um cesto | O 

Príncipe do Egito | 02°HD 60fps) 

https://youtu.be/sZTtxvKIJBs - 
Corrida de carruagem | O Príncipe 

do Egito | 03°HD 60fps) 

https://youtu.be/kc5DeAPUynI - 
Faraó-Seti da uma bronca em 

Ramsés | O Príncipe do Egito | 
04°HD 60fps)  

https://youtu.be/6An9XZltaNE - 
Moisés conhece Zípora | O 

Príncipe do Egito | 05°HD 60fps) 

https://youtu.be/j82vCgxzhbc - 
Míriam conta toda verdade a 
Moisés | O Príncipe do Egito | 

06°HD 60fps) 

https://youtu.be/CTIEL7JMtd0 - O 
Príncipe do Egito 1998 (Clip 2) HD - 

Tudo o Que Eu Queria 

https://youtu.be/oMhMg6w3Gik - 
O lado sombrio do faraó-Seti | O 
Príncipe do Egito | 07°HD 60fps) 

https://youtu.be/3h58_GCKDOo - 
Moisés foge do Egito | O Príncipe 

do Egito | 08°HD 60fps)  

https://youtu.be/noFpziwZC7E - 
Fugindo pelo deserto | O Príncipe 

do Egito | 09°HD 60fps)  

https://youtu.be/qrtO81oLW5s- 
Moisés reencontra Zípora | O 

Príncipe do Egito | 10°HD 60fps) 

https://youtu.be/93mc9OjwPNM - 
Casamento de Moisés e Zípora | O 

Príncipe do Egito | 11°HD 60fps) 

https://youtu.be/KQRjXs-kljU - 
Moisés vai atras de uma ovelha | 

O Príncipe do Egito | 12°HD 60fps) 

https://youtu.be/ltyJsrnT3CM - 
Deus fala com Moisés | O Príncipe 

do Egito | 13°HD 60fps)  

https://youtu.be/OUCmYf0qs2k - 
Deus da uma missão a Moisés | O 
Príncipe do Egito | 14°HD 60fps) 

https://youtu.be/qQoZ3Ef6iOU - O 
cajado de Moisés | O Príncipe do 

Egito | 16°HD 60fps) 

https://youtu.be/KXkVek1ijgU- 
Ramsés desafia Deus | O Príncipe 

do Egito | 17°HD 60fps) 

https://youtu.be/Tlnvo8udAZo - A 
praga das águas tornadas em 
sangue | O Príncipe do Egito | 

18°HD 60fps) 

https://youtu.be/fbVb_gJyJHQ - O 
Egito é castigado por Deus com 
pragas | O Príncipe do Egito | 

19°HD 60fps) 

https://youtu.be/udjxhO9T8aQ - 
Moisés e Ramsés | O Príncipe do 

Egito | 20°HD 60fps) 

https://youtu.be/vl0qeXtyrtY - 
Moisés tenta convencer Ramsés | 
O Príncipe do Egito | 21°HD 60fps)  

https://youtu.be/jwtMHJV95Po - A 
última praga | O Príncipe do Egito 

| 22°HD 60fps) 

https://youtu.be/p0pJHWrUwCg - 
O choro de Moisés e de todo o 

Egito | O Príncipe do Egito | 23°HD 
60fps) 

https://youtu.be/Wjfp1tCrDbA - A 
Libertação dos hebreus | O 

Príncipe do Egito | 24°HD 60fps) 

https://youtu.be/PPaxPj3hPLI - 
Abertura do Mar Vermelho | O 

Príncipe do Egito | 25°HD 60fps) 

https://youtu.be/zsx9cftml-E - O 
exército de faraó é engolido pelo 

Mar Vermelho | O Príncipe do 
Egito | 26°HD 60fps) 

https://youtu.be/hKdri7ZmiFk - 
Milagres São Reais | O Príncipe do 

Egito | FINAL - 27°HD 60fps) 

https://youtu.be/OAg39k44UlE - 
Encerramento do Filme | O 

Príncipe do Egito | FINAL - 28°HD 

https://youtu.be/L7KtpnIRa7U - 
Encerramento do Filme | O 

Príncipe do Egito | FINAL - 29°HD 
60fps) 
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