
As civilizações da Idade Antiga – Mesopotâmia 
 

As grandes civilizações e suas organizações 
 

As primeiras civilizações se formaram a partir de quando o homem descobriu a agricultura e passou a 

ter uma vida mais sedentária, por volta de 4.000 a.C. Essas primeiras civilizações se formaram em torno ou 

em função de grandes rios: A Mesopotâmia estava ligada aos Rios Tigre e Eufrates, o Egito ao Nilo, a Índia 

ao Indo, a China ao Amarelo. 

Foi no Oriente Médio que tiveram início as civilizações. Tempos depois foram se desenvolvendo no 

Oriente outras civilizações que, sem contar com o poder fertilizante dos grandes rios, ganharam características 

diversas. As pastoris, como a dos hebreus, ou as mercantis, como a dos fenícios. Cada um desses povos teve, 

além de uma rica história interna, longas e muitas vezes conflituosas relações com os demais. 

 

Mesopotâmia 
 

A estreita faixa de terra que se localiza entre 

os rios Tigre e Eufrates, no Oriente Médio, onde 

atualmente é o Iraque, foi chamada na Antiguidade, 

de Mesopotâmia, que significa “entre rios” (do 

grego, meso = no meio; potamos = rio). Essa 

região foi ocupada, entre 4.000 a.C. e 539 a.C, por 

uma série de povos, que se encontraram e se 

misturaram, empreenderam guerras e dominaram 

uns aos outros, formando o que 

denominamos povos mesopotâmicos. Sumérios, 

babilônios, hititas, assírios e caldeus são alguns 

desses povos. 

 
 

 

A Mesopotâmia faz parte de uma região 

denominada de Crescente Fértil. O nome 

Crescente Fértil deriva do fato de que, se traçarmos 

uma faixa de união entre o Rio Tigre, o Rio 

Eufrates, o Rio Nilo e o Rio Jordão, obteremos a 

forma de uma meia-lua (lua crescente) e também 

por ter o seu solo muito fértil em um local onde a 

maior parte das terras era muito árida para qualquer 

cultivo. 

As cheias dos rios Tigres e Eufrates 

obrigaram os grupos que ali viviam a construir 

diques para controlar as enchentes. Eles também 

criaram canais para irrigar terras distantes do rio. 

Para organizar essas obras, surgiram lideranças 

que, mais tarde, governariam as cidades. A 

Mesopotâmia é tida como a primeira região do 

planeta a se urbanizar.  

 

 

 

 

 

 

 



Os Sumérios 
 

Os sumérios se estabeleceram no sul da Mesopotâmia por volta de 4000 a.C. e, tirando proveito das 

águas dos rios Tigre e Eufrates, desenvolveram a agricultura irrigada e a criação de gado. A agricultura, a 

pecuária e as técnicas de controle das águas estimulavam a sedentarização e a produção de alimentos, o que 

favoreceu o crescimento da população, a especialização do trabalho e o comércio. Assim, durante o 4º milênio 

a.C., surgiram as cidades mesopotâmicas de Ur, Uruk, Nipur e Lagash, que estão entre as primeiras do mundo. 

Pelo fato de serem independentes e de possuírem governo próprio, as cidades mesopotâmicas são 

chamadas de cidades-Estado. Cada cidade possuía uma divindade protetora e um rei, que era visto como 

servidor dessa divindade. Em volta de suas cidades, os sumérios erguiam muralhas altas e extensas com várias 

torres defensivas. A cidade de Uruk, uma das mais antigas de que se tem conhecimento, era toda murada e 

tinha cerca de 50 mil habitantes em 2900 a.C. Dentro das cidades, além das habitações, havia o palácio, os 

templos religiosos e os Zigurates. 

Os palácios eram habitados por reis e tinha, grande importância social, pois eram centros de poder e 

riqueza e indícios de diferenciação social existentes nas primeiras cidades da Suméria. 

Outro centro de poder mesopotâmico eram os templos, moradas dos deuses com várias repartições que 

serviam como casas, armazéns e oficinas. 

 

 

 

Havia ainda os Zigurates, monumentos 

religiosos na forma de pirâmides de degraus cujas 

funções são pouco conhecidas: não são tumbas 

funerárias e nem templos, no sentido de reunião de 

fiéis. Acredita-se que também eram moradas dos 

deuses. 

 

A escrita 

 

 Na Suméria o advento da escrita não 

ocorreu de uma hora para outra; resultou de um 

longo processo com diversos estágios. Acredita-se 

que a necessidade de controlar os recebimentos e 

pagamentos (realizados pelos templos e palácios) e 

a circulação de produtos (trigo, animais e 

utensílios) deu origem à escrita. Inicialmente, a 

escrita sumeriana era um conjunto de desenhos que 

representavam um bem (uma cabra, uma ovelha) e 

sinais que indicavam as quantidades e medidas. 

Com o tempo, foi tornando mais elaborada e 

complexa: estava criada, assim, a escrita 

cuneiforme, cujos primeiros registros são cerca de 

3000 a.C. 

 Os sumérios escreviam em tabuinhas de 

argila úmida, que depois eram colocadas ao sol 

para secar. Para escrever, usavam a ponta de um 

estilete de extremidade triangular, com o qual 

faziam sinais em forma de cunha. Por isso, esse tipo 

de escrita recebeu o nome de escrita cuneiforme. 

 

 

 



 

Os acadianos 
 

 Povos conhecidos como acadianos, originários de Acad cidade do norte, conquistaram a Suméria 

pouco antes de 2330 a.C. Décadas mais tarde, o rei Sargão I liderou a unificação das várias cidades-Estado, 

fundando um império que dominava todo o sul da Mesopotâmia. 

 Uma série de invasões estrangeiras enfraqueceu o Império Acadiano, até que os amoritas, vindos do 

leste, conseguiram dominar toda a região e, por volta de 1900 a.C., fundaram um império com sede na cidade 

de Babilônia.  

 

Os babilônios 
 

 Os babilônios estabeleceram-se ao norte da região ocupada pelos sumérios e, aos poucos, foram 

conquistando diversas cidades da região mesopotâmica. Nesse processo, destacou-se o rei Hamurabi, que, por 

volta de 1750 a.C., havia conquistado toda a Mesopotâmia, formando um império com capital na cidade de 

Babilônia. 

 Hamurabi ficou conhecido por liderar a expansão do império e por administrá-lo com eficiência. As 

principais realizações de seu governo foram o incentivo à agricultura por meio da construção de açudes e 

canais de irrigação; a unificação da língua e da religião; a organização de um conjunto de leis, o Código de 

Hamurabi, que, embora não seja o primeiro conjunto de leis escritas, é um dos mais conhecidos. 

 Os babilônios também desenvolveram um rico e preciso calendário, cujo objetivo principal era 

conhecer mais sobre as cheias do rio Eufrates e também obter melhores condições para o desenvolvimento da 

agricultura. Excelentes observadores dos astros e com grande conhecimento de astronomia, desenvolveram 

um preciso relógio de sol. 

Além de Hamurabi, um outro imperador que se tornou conhecido por sua administração foi 

Nabucodonosor, responsável pela construção dos Jardins suspensos da Babilônia, que fez para satisfazer sua 

esposa, e a Torre de Babel. Sob seu comando, os babilônios chegaram a conquistar o povo hebreu e a cidade 

de Jerusalém. 

 A partir de 1595 a.C., grandes migrações indo-europeias (principalmente de hititas e cassitas) 

desorganizaram o Império Babilônico, dando origem a reinos menores rivais. 

 

O Código de Hamurábi 

 

 O Código de Hamurábi era composto de centenas de leis, muitas delas baseadas em costumes sumérios 

e códigos anteriores. Essas leis abrangiam vários aspectos da vida cotidiana: comércio, propriedade, herança, 

escravidão e família. Baseado no princípio de talião (olho por olho, dente por dente, braço por braço, etc.), 

Hamurabi desenvolveu esse conjunto de leis para poder organizar e controlar a sociedade. De acordo com o 

Código, todo criminoso deveria ser punido de uma forma proporcional ao delito cometido. Os crimes e as 

punições eram definidos segundo a categoria social do acusado e da vítima: os ricos tinham mais privilégios 

que o povo e os escravos.  

 

 O Código de Hamurabi estabelecia regras 

de vida e de propriedade, estendendo a lei a todos 

os súditos do império. Seu texto contendo 282 

princípios foi reencontrado em Susa (1901-1902), 

por uma delegação francesa na Pérsia, sob a direção 

de Jacques de Morgan, sob as ruínas da acrópole de 

Susa, e transportado para o Museu do Louvre, 

Paris. Consiste de um monumento em forma de 

cone talhado em rocha de diorito, em pedra negra 

de 2,25m de altura, 1,60m de circunferência na 

parte superior e 1,90m de base. A superfície está 

coberta por um denso texto que se dispõem 46 

colunas de escrita cuneiforme acádica. 



 

 No alto do monumento, Hamurabi recebe 

de Shamash, deus dos oráculos, as leis da equidade 

da justiça, dispostas em 46 colunas de 3.600 linhas. 

Nele estão codificadas as leis de seu tempo, de um 

reino de cidades unificadas, um agrupamento de 

disposições casuísticas, de ordem civil, penal e 

administrativa. Determinava penas para as 

infrações, baseadas na lei de talião: olho por olho, 

dente por dente, sangue por sangue, carne por carne 

e da ordália (julgamento divino). 

 
 

 

Questões de interpretação de texto – Estudo Dirigido 
 

1) Qual a relação do surgimento das primeiras civilizações e os rios? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

2) Cite qual o significado do nome Mesopotâmia e explique por que essa região recebeu esse nome. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

3) Por que a região que compreende a Mesopotâmia e o Egito é chamado de Crescente Fértil? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

4) Qual a ligação do surgimento das cidades mesopotâmicas de Ur, Uruk, Nipur e Lagash e o aproveitamento 

das águas dos rios Tigre e Eufrates? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

5) Explique o que eram os Zigurates. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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6) Explique qual foi o motivo do surgimento da escrita na Suméria e por que recebeu o nome de escrita 

cuneiforme. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

7) Quais forma as principais realizações do rei Hamurábi? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

8) Explique o que era o Código de Hamurábi. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
 


