


DATA:  20 DE NOVEMBRO.

CONTEÚDO – CIVILIZAÇÕES ANTIGAS – CHINA.

- Introdução / período;
- Localização;
- Estrutura política e jurídica;
-Sociedade;
-Cultura;
- Economia;
-A rota da seda;
-Religião;
-Importância do ‘Rio Amarelo;
-China atual.
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VÍDEO: Grandes Civilizações A China Antiga
https://www.youtube.com/watch?v=QcUcW6hzsjU
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A HISTÓRIA DA China está registrada em
documentos que datam do século XVI
a.C. em diante e que demonstram que
aquele país é uma das civilizações mais
antigas do mundo com existência contínua.
Os estudiosos entendem que a civilização
chinesa surgiu em cidades-Estado no vale
do rio Amarelo.
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CHINA ANTIGA  - ECONOMIA 

Nesse período esses grupos já desenvolviam:
- a agricultura (arroz, painço, hortaliças, frutas, 

nozes)
- a pecuária (cães, porcos, cabra, bois, ovelhas e 
galinha); 
- a artesanato (cerâmica); 
- a metalurgia (cobre). 
- Como se desenvolveram as margens do rios 

Amarelo e Azul já tinham domínio de técnicas 
de controle das águas.
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•CHIÁ (2000 a.C a 1500 a.C)
-Marca o processo de origem do Império Chinês ao longo 
do rio Amarelo.
•CHANG (1500 a.C a 1027 a.C)
-Deu início ao desenvolvimento do comércio  na China
•CHOU (1027 a.C a 221 a.C)
-Mais longa dinastia a governar a China.
•CHIN (221 a.C a 206 a.C)
-Rei CHIN CHE HUANG TI unificou a China;
-Construção da Grande Muralha a China.
•HAN (206 a.C a 220)
-Desenvolvimento do comércio através da Rota da Seda. 
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• O Imperador chinês Qin Shi Huang Di foi
pioneiro na junção do território da China sob o
poder de uma única dinastia; ele foi responsável
por diversas mudanças sócio-econômicas.

• Quando ele morreu, aproximadamente em
259-210 a.C., foi enterrado na companhia de um
exército de Soldados de Terracota, os quais
tinham como tarefa cuidar de seu soberano na
vida após a morte, conceito enraigado na
cultura espiritual dos chineses. São mais de oito
mil imagens de soldados e cavalos, em porte
natural.
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•Foi construída para consolidar o império de Qin Shihu
ang. Antes de ter ganhado o controle da China, os 
estados chineses tinham cada qual sua muralha.
•Ela tinha como objetivo proteger o país dos invasores
e também ocupar homens desordeiros e soldados que
com o fim das guerras ficavam sem trabalho.
•Cerca de 300 mil desses trabalhadores, que
totalizavam mais de um milhão de homens, morreram
em decorrência das condições de trabalho.
•Em 2007, foi eleita como uma das Sete Novas
Maravilhas do Mundo.
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•As Rotas da Seda eram uma série de rotas
interconectadas através do sul da Ásia e eram
usadas no comércio da seda entre o Oriente e a
Europa. Faziam a ligação do Oriente a Europa,
formando assim a maior rede comercial do
Mundo Antigo.

• Essa rotas não foram importantes somente para o crescimento e desenvolvimento de
regiões e de grandes civilizações como o Egito Antigo, a Mesopotâmia, a China, a Pérsia a
Índia e Roma, elas foram importantes também para fundamentar o início do mundo
moderno.
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https://www.infoescola.com/materiais/seda/
https://www.infoescola.com/historia/egito-antigo-visao-geral/
https://www.infoescola.com/historia/mesopotamia/


SOCIEDADE
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•Segundo a filosofia chinesa o yin yang é a representação
do positivo e do negativo. O criador desse conceito foi I
Ching, ele descobriu que as formas de energias existentes
possuem dois pólos e identificou-o como Yin e Yang.

•O Yin representa a escuridão, o princípio passivo, feminino,
frio e noturno. Já o Yang representa a luz, o princípio ativo,
masculino, quente e claro. Além disso, também são indicados
como o Tigre e o Dragão, representando lados opostos. Essa
filosofia diz que para termos corpo e mente saudável é
preciso estar em equilíbrio entre o Yin e o Yang.
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1º) os homens podiam ter concubinas, mas a mulher divorciada era discriminada
pelos outros;
2º) a sociedade era mais crítica ao tratar de uma mulher adúltera do que de um
homem adúltero;
3º) as mulheres não tinham acesso a ensino;
4º) quando crianças, as mulheres eram obrigadas a ter os pés envolvidos em panos e
assim ficavam deformados. Isso era feito porque, na visão dos homens, os pés
pequenos eram mais bonitos. Essa prática causava muitas dores;
5º) as mulheres não conseguiam casar novamente após se tornarem viúvas.
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01. A China está entre as quatro civilizações
mais antigas do mundo, juntamente
com Egito, Índia e Babilônia. Sobre o conteúdo,
disserte sobre a relação existente entre religião
e cultura na sociedade antiga chinesa.

Obrigada a TodXs e até a 
próxima aula =) 
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DATA:  27 DE NOVEMBRO/ 04 de DEZEMBRO

CONTEÚDO : IMPÉRIO ÁRABE 

-História da formação do Império Árabe;
-Localização;
-Islamismo – Maomé;
-Religião;
-A formação e declínio do Império Árabe;
- Estrutura política e jurídica;
- Sociedade;
- Economia;
-Aspectos Culturais. 
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O Império Árabe teve sua formação a partir da
origem do islamismo, religião fundada pelo
profeta Maomé. Antes disso, a Arábia era
composta por povos semitas que, até o século
VII, viviam em diferentes tribos. Apesar de
falarem a mesma língua, estes povos possuíam
diferentes estilos de vida e de crenças.

ILUSTRAÇÃO: Eugênio Tonon

Profeta e fundador do Islamismo, Maomé nasceu
na cidade árabe de Meca com o nome de
Huhammad.
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VÍDEO: O Islã (Parte 1) - Série Grandes Civilizações
https://www.youtube.com/watch?v=QSls5E_DDBo
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https://www.youtube.com/watch?v=QSls5E_DDBo


•A Arábia, também conhecida como península
Arábica ou Árabe, é uma península no sudoeste da
Ásia e situada ao nordeste da África na placa
árabe. De uma perspectiva geológica, é
considerada um subcontinente asiático. É uma
região majoritariamente de clima desértico.

• Na antiguidade: A região era habitada
por sírios, judeus e pastores.[10] As cidades eram
governadas por um rei, mas a sucessão não era de
pai para filho
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https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Judeus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ar%C3%A1bia


Os beduínos eram nômades e levavam uma vida
difícil no deserto, utilizando como meio de
sobrevivência o camelo, animal do qual retiravam
seu alimento (leite e carne) e vestimentas (feitas
com o pelo). Com suas caravanas, praticavam o
comércio de vários produtos pelas cidades da
região.

Os beduínos são povos árabes que vivem no deserto, principalmente, nas regiões da
Síria, Iraque, Jordânia, Egito e Arábia Saudita. Os beduínos compõem 10% da população
do Oriente Médio.
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https://www.suapesquisa.com/pesquisa/beduinos.htm
https://www.suapesquisa.com/paises/iraque/
https://www.suapesquisa.com/paises/egito/
https://www.suapesquisa.com/geografia/oriente_medio.htm

