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Fenícios
• Os fenícios viveram ao norte da Palestina, na região 

que hoje compreende o Líbano;
• Também conhecida como Canaã- cananeus;
• Viviam em cidades independentes (cidades-Estado), 

como Biblos, Tiro, Sidon; Arad e Ugarit;
• A terra não era boa para cultivo.
• Excelentes navegantes e comerciantes (os primeiros a 

dedicarem-se ao comércio internacional), fundaram 
colônias por todo o Mediterrâneo (inclusive na 
Espanha); a principal dessas colônias foi Cartago (atual 
Tunísia).



Fenícios
• Como o comércio era a principal atividade 

fenícia, a elite daquelas cidades eram os 
navegadores e comerciantes – tais grupos 
dominavam a política (talassocracia- governo dos 
comerciantes dos mares);

• As cidades da Fenícia não se aliavam entre elas. 
Aliavam-se com Estados maiores como o egípcio.

• Tiro organizou-se com os sufetas, que seriam reis, 
representantes da política e organização militar.  



• A Fenícia foi invadida pelos persas que 
aproveitou-se da aliança com Tiro para ter 
conhecimentos náuticos e comerciais, 
querendo conquistar o Mar Mediterrâneo.

• O controle entre persas e fenícios acabou 
com a expansão de Alexandre Magno.

• Os fenícios foram totalmente dominados e 
tiveram a cultura modificada por Alexandre 
Magno em 332 a. C.



Religião
• Politeístas: crença em 

divindades 
relacionadas a forças 
da natureza.

– As divindades 
principais em cada 
cidade eram o Baal 
representando o sol 
e a deusa Astarte a 
fecundidade, muitas 
vezes representada 
pela Lua. 



Sociedade

Rei

Soldado   Comerciante   Artesão   Sacerdote

Escravo



ECONOMIA
• Comercializavam produtos próprios e de 

outras regiões:
– Navios ;
– Tecidos;
– Madeira;
– azeite.;
– Jóias
– Navegavam a noite e pilhavam ou escravizavam 

seus próprios negociadores.





Seus tecidos coloridos com 
um molusco, de cor Púrpura, 
chamada pelos gregos de 
phoinix deu origem ao nome 
fenícios 



CULTURA

• Por estarem intimamente voltados para o 
comércio, os fenícios tinham 
necessidades de controlar por escrito 
suas transações comerciais.
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