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Ocupação do Vale do Rio 
Amarelo

• O rio Amarelo desempenhou um importante papel no
desenvolvimento dos primeiros povoados na região da
atual China, entre 7000 a.C. e 5000 a.C..

• Os primeiros povoados formados em suas margens tinham
a agricultura como principal fonte de subsistência. Eles
cultivavam arroz, cereais e painço e criaram vacas, porcos,
cabras e cachorros.



A cultura de Yangshao

• Umas das primeiras culturas surgidas na região
da atual China.

• Povos dessa cultura teria se estabelecido nas
proximidades do rio Amarelo entre 5000 a.C. e
3000 a.C..

• Esses povos se destacaram na prática agrícola e
pecuária, confecção de instrumentos feitos de
pedra polida e cerâmica.

• Esses povos se organizaram em comunidades
lideradas por mulheres – sociedade matriarcal.



A cultura Longshan

• Povos que surgiram na vale do rio Amarelo.

• Esses povos tinham em sua presença cultural:
ruínas de muros, feitos de terra batida.
Destacam-se pelo primor técnico empregado
na confecção de cerâmica: potes, bacias,
vasilhas e outros utensílios de coloração preta
que foram produzidos com barro.

• Outro importante aspecto da cerâmica
Longshan foi a utilização de rodas de oleiros –
ferramenta na qual o barro é rodado,
permitindo que ele seja moldado em formato
circular.



A Dinastia Shang

• Os Shang se dedicaram à agricultura e à pecuária.

• A cultura desse povo revela o manuseio de bronze
para a confecção de variados objetos. Os mais
comum são os vasos de três pés e as máscaras
decorativas, Tao Tie.

• Essa dinastia tem como elemento marcante um
sistema de escrita que ainda não foi
completamente decifrado , mas que tem relação
com os ideogramas.

• Eram politeístas. Seus deus expressavam
características zoomórficas e antropozoomórficas
(formas animais e formas animais e humanas).

Yi Yin, o sábio primeiro-ministro da Dinastia Shang



A Dinastia Zhou

• Os Zhou reinaram na região da China
por cerca de 770 anos.

• Uma característica marcante da
dinastia Zhou foi a distribuição de
terras e de títulos da nobreza a
aliados – Idade dos Principados.

• No século V a.C., a hegemonia Zhou
começou a se enfraquecer na região,
por causa da disputa entre diversos
reinos e principados.



Confúcio 

• O que é o Confucionismo?

O confucionismo é uma doutrina (ou sistema
filosófico) criada pelo pensador chinês Confúcio
(Kung-Fu-Tzu) no século VI a.C. Possui, além das
ideias filosóficas, abordagens pedagógicas,
políticas, religiosas e morais.

• Principais características da filosofia
confucionista:

A principal ideia desta filosofia é a busca do Tao
(caminho superior). Através deste caminho é
possível ter uma vida equilibrada e boa. Através
do Tao os seres humanos podem viver,
mantendo o equilíbrio entre as vontades
materiais (prazeres, bens, objetos, desejos) e as
do céu.

Os valores mais importantes no confucionismo
são: disciplina, estudo, consciência política,
trabalho e respeito aos valores morais. Embora
não seja uma religião, existem tempos
confucionistas, onde ocorrem rituais de ordem
social.

Entre os séculos II e começo do XX, o
confucionismo foi a doutrina oficial na China.
Neste país, esta doutrina ainda é muito
praticada. Em diversos países do mundo,
principalmente orientais, existem adeptos do
confucionismo.



As Dinastias Shin e Han

• O período de guerra entre os reinos só acabou
após a unificação da China empreendida por
Shin Huangdi, soberano do reino de Shin que
se tornou imperador chinês. Após sua morte,
o domínio da região passou para os membros
da família Han, liderada pelo imperador Gao.

• Durante seu governo, Gao reforçou a política
de centralização, diminuiu os impostos,
garantiu um período de prosperidade e criou
uma política de concursos públicos.



As primeiras 
dinastias 
imperiais

Durante a dinastia Shin, naão era
interessante ao poder central dar aos
membros da nobreza guerreira o poder.

No lugar da nobreza o governo passou a ser
exercido por funcionários do poder central
que deviam obediência apenas ao monarca.

Os primeiros imperadores procuraram
organizar seus domínios, construindo
estradas e unindo as pequenas muralhas que
protegiam as fronteiras em uma única linha
de fortificações - Grande Muralha.



A Grande Muralha da China

- A Muralha da China, também conhecida como a
Grande Muralha, foi construída durante a época
Imperial da História da China com objetivos
militares (proteger a China contra a invasão dos
povos do Norte).

- A construção começou por volta do ano 220 a.C.,
terminando apenas no século XV, durante
a Dinastia Ming.

- Esta construção possui cerca de 7 mil quilômetros
de extensão, sendo a maior do mundo.

- A construção envolveu centenas de milhares de
trabalhadores, soldados e camponeses e aproveitou
outras muralhas antigas e estruturas militares
(torres).

- A muralha não é uniforme, sendo composta de
torres de vigilância, fortes e portas.

- Embora algumas pessoas afirmem que ela é a
única construção possível de ser visualizada da Lua,
esta informação não é comprovada.

- Na década de 1980 foi transformada no símbolo
da China.

- Em 2007, foi eleita como uma das Sete Novas
Maravilhas do Mundo.

- É considerada Patrimônio Mundial da Unesco.

- É um dos pontos de turismo cultural mais visitados
do oriente.



Os sistemas filosóficos

• Os pensadores chineses da Antiguidade criaram sistemas filosóficos que
deveriam guiar as pessoas e os governos rumo a uma vida mais
equilibrada, justa e feliz.



Confucionismo

• O Confucionismo é um sistema ético,
filosófico e religioso chinês, fundado por
Confúcio. Foi a doutrina oficial da China por
mais de dois mil anos, até o início do século
XX.

• O confucionismo entende que o homem
tem todas as ferramentas para melhorar a
sua vida, por meio de suas virtudes, e não
aponta a necessidade de um Deus ou ser
superior para alcançar a paz interior.



Taoísmo
• O Taoísmo é uma religião e uma filosofia parte da antiga

tradição chinesa. Segue a busca pelo tao, conceito que
equivale a caminho ou curso e representa a força cósmica que
cria o universo e todas as coisas.

• O ideograma chinês tao pode ser traduzido para o português
por caminho, mas sua ideia é mais ampla. É um fluxo natural
dos acontecimentos da vida que todos devem seguir, a fonte
do universo.

• O tao tem o papel de criador de tudo o que existe, mas não é
representado por uma única divindade. São várias divindades
adoradas nos templos taoístas, sendo então o taoísmo uma
religião politeísta.

• O poder maior é o da natureza e o homem deve deixá-la seguir
o seu caminho e viver em equilíbrio e harmonia para obter a
felicidade e a longevidade.

• São dois os elementos centrais da vida: o yin e o yang. Essas
duas forças representam as dualidades contidas na natureza: o
feminino e o masculino, o bem e o mal, o claro e o escuro, e
etc.



Legalismo

• O Legalismo teve como expoente o
pensador Shanh Yang.

• Para os legalistas, a felicidade e a justiça
resultam da aplicação rigorosa de leis
imparciais, que regulem tanto os pobres
quanto a nobreza e os ricos.

• Muitos imperadores usaram os
ensinamentos legalistas para criar leis que
atingiam tanto a aristocracia quanto o povo,
aplicando castigos severos em quem as
desrespeitasse.



A Rota da Seda

• A Rota da Seda foi um sistema de rotas
comerciais interligadas que conectou o
continente asiático ao continente europeu,
esteve em funcionamento aproximadamente
desde o século VI a. C., e que está sendo
retomada nos dias de hoje.

• Como o próprio nome já diz, a Rota da Seda foi
pensada exatamente para que a seda, que era
fabricada exclusivamente na China, pudesse
chegar ao comércio europeu.

• A rota da seda foi importante não apenas para as
trocas comerciais entre os continentes, mas
também para as trocas culturais.

• As trocas comerciais entre os povos sempre
existiram, e as culturais são inevitáveis quando
um ou mais grupos sociais entram em contato.



Outras invenções chinesas

Pólvora Moinho 
movido a água

Papel

Bússola



Links:

https://youtu.be/pFxNT4ZjRlk - Construindo um Império: China 
(Dublado) Documentário

https://youtu.be/QcUcW6hzsjU - Grandes Civilizações A China 
Antiga Parte 1

https://youtu.be/RALiPIiACpE - Grandes Civilizações - A China 
Antiga - Parte 2

https://youtu.be/aEd8Uo5tyz0 - A Grande Muralha da China

https://youtu.be/johOnmCy7Ys - A história da Rota da Seda

https://youtu.be/TdsaUaPw9XY - Rota da Seda: Uma história 
em movimento.

https://youtu.be/wt6uOEEknD4 - História da Seda - Parte 1


