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Um Grande Império no Oriente

Por volta de 1500 a.C., povos Indo-Europeus invadiram e conquistaram o Planalto do Irã,situado 

a sudeste da Mesopotâmia.

Entre eles, destacaram-se os Medos e os Persas.

Ao fina do Século VII a.C., os Medos já tinham um Estado organizado e dominavam os Persas.

Mas, por volta de 550 a.C., comandados por Ciro, os Persas venceram a dominação dos 

Medos e promoveram a unificação dos dois povos, formando um Império.

Por meio de conquistas militares, Ciro e seus sucessores – Cambises e Dario I –

expandiram os domínios do Império Persa, que chegou a atingir uma extensão de 

aproximadamente 5 milhões de km2.
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Em 490 a.C., no entanto, ao tentar conquistar Atenas, Dario I foi derrotado na Batalha de 

Maratona, que marcou o fim da Expansão Persa.

Nova tentativa foi empreendida por Xerxes, sucessor de Dario I, que também fracassou

diante dos Gregos.

O Império Persa começou, então, a enfraquecer e, em 330 a.C., foi conquistado pelos 

Macedônios.
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Administração do Império

Durante o reinado de Dario I (521-485 a.C.), o Império Persa atingiu sua extensão máxima:

Do vale do Rio Indo até o Egito e o Mediterrâneo Oriental.

Para cuidar dos territórios ocupados, desenvolveu-se uma complexa organização 

administrativa:

O Império foi dividido em Províncias, chamadas Satrapias, e cada uma passou a ser 

Governada por um administrador, denominado Sátrapa.

Prevenindo-se contra o excesso de autoridade dos Sátrapas, Dario I criou um sistema de 

vigilância e controle de seus poderes, designando um General de sua confiança como 

Chefe do Exército de cada Satrapia.

Além disso, periodicamente enviava Altos Funcionários, conhecidos como “Olhos e 

Ouvidos do Rei”, a todas as Províncias para fiscalizar os Sátrapas.
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Não havia uma Capital Única para o Império, podendo o Rei estabelecer-se em cidades 

como Pasárgada, Persépolis, Ecbátana ou Susa.

Buscando manter a unidade dos territórios conquistados, habitados por diferentes povos, 

os Persas aperfeiçoaram os transportes e as comunicações.

Construíram grandes estradas para ligar as principais cidades do Império, destacando-

se a Estrada Real, entre Susa e Sardes, com cerca de 260 Km de extensão.

As boas condições das estradas, com Estações de Descanso ao longo de seu 

percurso, possibilitou o desenvolvimento de um eficiente serviço de correios.
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Comércio e Cunhagem de Moedas

Inicialmente, a economia Persa baseava-se na agricultura – centeio, trigo e cevada – e na 

criação de gado.

Depois, com a expansão do Império, a unidade político-administrativa e a construção de 

estradas facilitando a comunicação entre as Sataprias, estimulou-se o desenvolvimento do 

artesanato e do comércio.

Para facilitar as trocas comerciais, Dario I mandou cunhar moedas de ouro – chamadas 

de Daricos.

Posteriormente, permitiu-lhes a cunhagem de moedas de Prata.
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Zoroastrismo

Por volta do Século VI a.C., Zoroastro ou Zoratrusta fundou o Zoroastrismo, Religião cuja 

doutrina foi exposta no livro Zend-Avesta.

Zoroastro pregava a existência de uma incessante luta entre Ormuz, deus do bem, e 

Arimã, deus do mal.

Afirmava que no Dia do Juízo Final, quando todas as pessoas seriam julgadas por 

suas ações, Ormuz venceria definitivamente Arimã.

Além disso, valorizava o livre-arbítrio, isto é, cada pessoa era livre para escolher

entre o caminho do bem e o caminho do mal.

Conforme sua escolha, as pessoas responderiam pelas conseqüências no 

Dia do Juízo Final.
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O Zoroastrismo, a sua maneira, contém alguns princípios religiosos e morais

encontrados também no Cristianismo, no Judaísmo e no Islamismo, como as idéias de 

Juízo Final, Ressurreição dos Mortos, Eternidade no Céu ou no Inferno.

Até o final do Século XX, o Zoroastrismo tinha, em todo o mundo, cerca de 200 mil 

adeptos, dos quais a maior parte – cerca de 60% – está na Índia, seguida por Irã, Estados 

Unidos e Paquistão.



Referência Bibliográfica

COTRIM, Gilberto. História Global: Brasil e Geral: Volume 1 – 1ª 

edição – São Paulo, Saraiva, 2010.

PINSK, Jaime. As Primeiras Civilizações – São Paulo, Atual, 1984.

CARDOSO, Ciro Flamarion S. Sociedades do Antigo Oriente Próximo 

– 4ª edição– São Paulo, Ática, 1995.

Wikipedia.org



Professor Edley

www.professoredley.com.br


