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Vivência Marítima e Comercial

Os Fenícios eram um povo de origem Semita, como os Hebreus, e já habitavam a estreita 

planície entre o Mar Mediterrâneo e as montanhas do Líbano desde o III milênio a.C..

As condições deste local eram pouco favoráveis a um desenvolvimento agrícola 

abundante, o que fez com que os Fenícios se dedicassem à Navegação Marítima.

Assim, eles estabeleceram intensas relações comerciais com os povos vizinhos e tornaram-se 

os maiores navegadores do Mundo Antigo.

As primeiras Sociedades Fenícias marítimo-mercantis teriam se desenvolvido a partir do 

Século XV a.C.
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Cidades Fenícias

A Fenícia era formada por cidades autônomas – Cidade-Estado – isto é, cidades que 

tinham governo próprio, independente das demais, comandado geralmente por um Rei que 

governava com o apoio dos Grupos Sociais Poderosos, dentre os quais se destacavam os 

Sacerdotes e os Comerciantes.

Na maioria das cidades Fenícias – com destaque para Biblos, Sidon, Tiro e Ugarit –, 

a sociedade era formada por comerciantes marítimos, donos de oficinas de artesanato, 

negociantes de escravos, funcionários do governo, sacerdotes, pequenos proprietários, 

trabalhadores livres – artesãos, pescadores, camponeses, marinheiros – escravos 

domésticos e marinheiros pobres.

Eram freqüentes as disputas político-econômicas pelos mercados entre os Comerciantes 

Fenícios, mas nenhuma cidade era suficientemente poderosa para impor seus domínios às 

demais.
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Entretanto, de tempos em tempos, uma cidade destacava-se no plano econômico e 

político. 

Foi o caso, por exemplo, da cidade de Tiro, de 1000 a 774 a.C., quando então a região 

da Fenícia passou na ser dominada por diversos povos.

Primeiro, foram os Assírios; 

Depois foram os Neobabilônios e os Persas;

Por fim, em 332 a.C. foi conquistada pelos Macedônios.
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Navegação e Comércio

O Comércio Marítimo era, como vimos, a principal atividade econômica dos Fenícios.

Exportavam produtos artesanais fabricados em suas oficinas, como artigos 

metalúrgicos – armas de bronze e de ferro, jóias de ouro e de prata, estátuas religiosas, 

etc.), vidros coloridos e tinturas para tecidos.

Importavam, de várias regiões, marfim, metais, perfumes, pedras preciosas, 

cavalos e cereais.

Os Fenícios fundaram diversas colônias, em lugares como Chipre, Sicília, Sardenha, 

Sul da Espanha e Norte da África, onde se destacou a colônia de Cartago.

Essas Colônias serviram de Entreposto Comercial.
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Alfabeto Fenício

Os Fenícios nos deixaram uma das mais importantes formas de registro da comunicação 

humana: o Alfabeto.

Com o desenvolvimento do comércio, passaram a necessitar de um meio mais prático que 

os auxiliasse nas transações comerciais com outros povos.

Assim, inventaram, adaptaram e divulgaram a Escrita Alfabética.

Mas o Alfabeto não surgiu de repente, como uma invenção abrupta dos 

Fenícios.

Desde o início do II milênio a.C., houve na região algumas tentativas de 

desenvolver sistemas alfabéticos.

O Alfabeto Fenício permitiu que a escrita se tornasse, aos poucos, um meio de 

comunicação mais acessível a um grupo cada vez maior de pessoas: Sacerdotes, 

estudiosos, funcionários, etc. 

Composto de 22 sinais, foi posteriormente aperfeiçoado pelos Gregos que lhe 

acrescentaram outras Letras – do Alfabeto Fenício surgiram os Alfabeto Grego, 

Latino, Árabe, Hebreu e Indiano.
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Alfabetização na Atualidade

Tentos Séculos depois do surgimento do Alfabeto, pela primeira vez na história, no Século 

XXI a maior parte da população mundial será alfabetizada, isto é, poderá ler e escrever.

No Brasil contemporâneo, o analfabetismo atinge 10% das pessoas com 15 anos ou 

mais de idade.

Mas, além desses analfabetos absolutos – que não sabem ler nem escrever – há 

cerca de 30% de analfabetos funcionais – pessoas de mais de 15 anos de idade, com 

menos de 4 anos de escolaridade, que não conseguem entender textos mais 

longos e complexos.
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