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IMPÉRIO PERSA 

Aspectos geográficos
•Planalto Iraniano (origem);
•Expansão: da Mesopotâmia ao vale do rio
Indo;
•Região desértica.

A Civilização Persa teve seu
florescimento por volta do ano 2000
a.C., na região das atuais planícies
iranianas. Em 1935, a Pérsia passou a
se chamar IRÃ.
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IMPÉRIO PERSA – FORMAÇÃO POLÍTICA 

A partir do século VIII a. C., os povos medos (viviam próximos ao mar cáspio))
construíram um grande reino, por meio de um ágil, organizado e forte exército. Dessa
maneira, os medos submeteram vários povos do planalto iraniano, inclusive os persas.
A submissão dos persas perdurou até o ano de 550 a.C., quando o príncipe persa Ciro,
o Grande (590-529 a.C.), liderou uma revolta contra os medos.
Ciro, saindo vitorioso da batalha, passou a liderar os persas e a controlar todos os
povos do planalto iraniano, formando, então, o Império Persa.

Ciro
•Unificação política;
•Libertação dos hebreus (Cativeiro da Babilônia);
•Governo tolerante.
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Cambises
•Cambises, filho e sucessor de Ciro, deu continuidade ao processo de
ampliação dos territórios persas.
•Conquistou o Egito (Batalha de Pelusa – 525 a.C.).

Dario
•Apogeu dos persas;
•Império dividido em satrápias;
•“olhos e ouvidos do rei” = fiscais;
•Construiu as estradas reais;
•Guerras Médicas = derrota para os gregos (490 a.C.).
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XERXES : O Rei dos Reis

"Sou Xerxes, o grande rei, o rei dos reis, rei de terras contendo muitos homens".
Xerxes I da Pérsia

•Xerxes era neto de Ciro, o Grande ( Atossa – filha
de Ciro), fundador do Império Persa; e era filho do
rei Dario I (550-486 a.C), conhecido como Dario, o
Grande.

•Não possuía a tolerância religiosa de seus
antepassados.

O ator Rodrigo Santoro interpretou ‘XERXES’ no filme “300”. 
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GUERRAS MÉDICAS (490 – 449 a. C. )  Grécia x Pérsia 
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GUERRAS MÉDICAS – GREGOS X PERSAS

CAUSAS: Imperialismo persa ( expansão persa na Ásia Menor)

BATALHA EM MARATONA: Desfiladeiro de Termópilas: o exército espartano
comandado por Leônidas é derrotado por Xerxes.

BATALHA NAVAL DE SALAMINA: Persas são derrotados.

BATALHA DE PLATÉIA: Xerxes é derrotado.

PAZ DE CÍMON OU CALIAS: os Persas se comprometem a abandonar o mar Egeu.
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Moeda = dárico.

Economia

Antes de formarem um império:
•Agricultura (cultivo de centeio, trigo, cevada e hortaliças);
•Pastoreio ( criação de cabras, bois e ovelhas).

Após a expansão territorial:
•Comércio ( caravanas);
•Artesanato.
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Sociedade

•Patriarcal;
•Guerreira;
•Expansionista.
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RELIGIÃO E CULTURA 

•De acordo com o zoroastrismo o Universo seria regido por dois deuses:
•Ormuz: deus do bem, representado pelo fogo;
•Arimã: deus do mal, representado por uma serpente.
•O conflito entre esses deuses representaria a luta entre o bem e o mal. 
•Acreditam no juízo final;
•Crença no paraíso;
•Acreditavam na vinda de um messias;
•Fundador = Zoroastro (Zaratustra);

•Algumas das características da religião persa são encontradas em outras religiões, 
como o judaísmo, o cristuianismo e o islamismo. 



O Irã é um país localizado no continente
asiático, e cuja capital é Teerã.
A população do Irã conta com um

contingente populacional de mais de 79
milhões de habitantes, sendo que o país
tem como religião oficial o Islamismo.

O Líder Supremo é o chefe de Estado do Irã. É eleito pela Assembleia dos Peritos para
um mandato vitalício, em função dos seus conhecimento de teologia islâmica; aquele
órgão pode também destituí-lo. O cargo é ocupado pelo Aiatolá Ali Khamenei desde
junho de 1989, quando sucedeu Ruhollah Khomeini.
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https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADder_Supremo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chefe_de_Estado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aiatol%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ali_Khamenei
https://pt.wikipedia.org/wiki/1989
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ruhollah_Khomeini


• As iranianas são obrigadas a cobrir os cabelos em público e podem ser
apedrejadas em praça pública caso sejam acusadas de adultério;

• Danceterias e bebidas alcoólicas são proibidas;

• Premiado mundo afora, o cinema iraniano é bom, bonito e barato. Uma
sessão custa, no máximo, 18 mil riais (cerca de 6 reais);

• A diva da música iraniana é a cantora Googoosh, mas ela vive nos
Estados Unidos, já que o governo do Irã proíbe as mulheres de cantar
no país. Música estrangeira, só pela internet;
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• Trocar carícias em público não pode. Por isso, paquera-se muito
trocando mensagens pelo celular e pela internet. Não é à toa que
os iranianos são fortes de redes sociais. Na época do Orkut, eles
eram a terceira maior “população” do mundo;

• Os iranianos lêem muita poesia. Outra curiosidade é que o
romance Veronika Decide Morrer, do brasileiro Paulo Coelho, faz
um baita sucesso por lá
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QUESTÕES SOBRE O IMPÉRIO PERSA


