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MESOPOTÂMIA



MESOPOTÂMIA

“Terra entre rios” : rios Tigre e Eufrates.
- Atualmente, corresponderia à parte da região do Oriente Médio.



MESOPOTÂMIA

A Mesopotâmia fazia parte da região denominada Crescente Fértil,
englobando uma área que se estendia até o Egito. Ganhou essa
denominação pela fertilidade e pelo formato, semelhante ao da Lua
na fase crescente.



Características dos povos que habitaram a Mesopotâmia:

Sumérios

Sul da 
Mesopotâmia 
há cerca de 
4000 a.C.

Ur, Uruk, Eridu 
e Lagash

Cidades-Estado

Escrita 
cuneiforme

Palácios, templos e 
zigurates

Acádios

Conquista 
das cidades 

sumérias

Primeiro 
governo 

centralizado

Império 
desaparece em 
pouco tempo

Amoritas

Centro-sul da 
Mesopotâmia, 
por volta de 
1900 a.C.

Primeiro Império 
Babilônico

Código de 
Hamurabi

Assírios

Norte da 
Mesopotâmia

Área de intensa 
circulação de 

pessoas

Exército 
poderoso

Em 612 a.C., 
a capital 
assíria foi 
destruída 

pelos 
caldeus

Caldeus

Segundo 
Império  

Babilônico

Revoltas 
internas

Em 539 
a.C., o 

Império foi 
conquistado 
pelos persas
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PRINCIPAIS POVOS E CIVILIZAÇÕES DA MESOPOTÂMIA



DISPUTAS PELA REGIDÃO DA MESOPOTÂMIA

• Na Antiguidade, diversos
povos apossaram-se
sucessivamente da
Mesopotâmia, geralmente
por meio de guerras. Além
da fertilidade das terras, a
região se destacava pela
sua localização estratégica,
pois era passagem de
caravanas comerciais que
transitavam entre a Índia, a
Palestina e o Egito.



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

❑ Sociedade hidráulicas (fluviais):
- sociedades de regadio;
- agricultura irrigada;
- fixação próxima aos rios: Nilo, Jordão, Tigre, Eufrates. 

❑ Sociedade estamental/hierarquizada
- sem mobilidade social.
- critério de divisão: nascimento/ religião.

❑ Economia
- agricultura;
- atividade comercial secundária (uso de moedas);
- terras pertencentes ao ESTADO.
- mão-de-obra: servidão/ escravidão



Estrutura hierárquica do corpo 
social mesopotâmico  

• Campo: cultivo de cereais, linho, 
algodão, legumes e hortaliças. 

• Cidade: comércio realizado por 
artesãos especializados.

Intenso comércio com regiões vizinhas.

Produtos obtidos pelos mesopotâmicos em outras regiões

Fonte: REDE, Marcelo. A Mesopotâmia. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 20.

Sociedade Economia
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SOCIEDADE E ECONOMIA



ECONOMIA: A AGRICULTURA



POLÍTICA- CONCEITOS IMPORTANTES

❑ Formação de ESTADOS
- Estados teocráticos e burocráticos.
- Rei = Deus.

❑ ESTADO: unidade política (conjunto de instituições) que tem 
soberania sobre um território e uma população. (país/nação).

❑ CIDADE-ESTADO: unidades políticas (cidades) independentes, 
que tinham autonomia, se autogovernavam. 

❑ IMPÉRIO: Estado que tem um grande alcance territorial e 
grande importância política, cultural, econômica e militar. 
(Política expansionista).



RELIGIÃO E CULTURA

❑ POLITEÍSMO: a crença em vários deuses. 
- antropozoomórfico;
- crença na vida após a morte;
- interferência direta na vida política.

❑ CULTURA
- matemática;
- arquitetura;
- engenharia;
- astronomia;
- literatura;
- direito;
- medicina.



RELIGIÃO E CULTURA



OS SUMÉRIOS (aproximadamente 4000 a.C)

Prováveis inventores da roda, usada nos veículos e na fabricação de vasos
de cerâmica, criaram uma das mais antigas escritas, a cuneiforme. Os
sumérios também estão associados à invenção de um arado primitivo (a
charrua), ao uso do bronze, à utilização de tijolos em construções e aos
processos de irrigação.



OS SUMÉRIOS

❑ -Cidades Importantes: Uruk, Lagash, Eridu e Nipur
-CIDADES-ESTADO: As cidades tinham autonomia 
religiosa, política e -econômica.
- O chefe político denominava-se Patesi.



OS SUMÉRIOS

- Cada cidade era como um Estado independente, com um governo próprio.
Portanto, a cidade-Estado tinha autonomia política, econômica e religiosa.

- A cidade-estado era governada por um sacerdote, escolhido e auxiliado por um conselho
de anciões. O governante, denominado patesi, controlava as instituições políticas e
religiosas e comandava o exército. Com o passar do tempo, sua função tornou-se
hereditária. Surgiam assim as primeiras dinastias nas cidades-Estado da Mesopotâmia.

- Havia muita rivalidade entre as cidades-estado. Por muitos séculos, Lagash, Ur, Eridu e
Kish disputaram o poder sobre as outras. Enfraquecidos por suas próprias lutas internas,
os sumérios ficaram sujeitos às invasões de outros povos.



ZIGURATES SUMERIANAS

-Templos religiosos
(morada dos deuses),
centros de
desenvolvimento da
astronomia, depósito de
alimentos, etc.



ZIGURATE



ZIGURATES E OUTRAS SEMELHANÇAS



A ESCRITA CUNEIFORME

Necessidade de registrar a
contabilidade das cidades.



A ESCRITA CUNEIFORME



A EPOPEIA DE GILGAMESH



O IMPÉRIO ACÁDIO



IMPÉRIO ACADIANO



OS ACADIANOS E O IMPÉRIO ACÁDIO

- Por volta de 2300 a .C., vindos da
península da Arábia, fundaram
diversas cidades-estado, como Acad.

- Um rei acadiano, Sargão I, conseguiu
pela primeira vez dar unidade política
à Mesopotâmia, criando o primeiro
governo centralizado da região:
Império Acádio.

- Os sacerdotes governantes foram
afastados e substituídos por
funcionários indicados pelos reis.

- No entanto, o reino dos acadianos
enfraqueceu devido às rivalidades
internas. Nos séculos XXII e XX a.C.,
houve diversas invasões de outros
povos semitas, que acabaram por
dominá-lo.



OS AMORITAS = OS BABILÔNIOS



OS AMORITAS = OS BABILÔNIOS

• O enfraquecimento das cidades sumerianas favoreceu
inicialmente a formação do Primeiro Império Babilônico,
centralizado na cidade de Babilônia.



OS AMORITAS = OS BABILÔNIOS

• Devido a sua localização, a Babilônia
se transformou em ponto de parada
obrigatória na rota das caravanas
comerciais que cruzavam a região.

• Um dos primeiros reis babilônicos foi
Hamurábi (1792 a.C- 1750 a.C).

• Esse soberano ampliou seus territórios,
dominando o Império

• Além de conquistador, o governo de
Hamurábi destacou-se como legislador.
Foi esse rei que elaborou um dos mais
antigos códigos de leis que se tem
conhecimento na História: o Código
de Hamurábi.



O CÓDIGO DE HAMURABI

O código é uma proclamação da
justiça real para servir de exemplo
à população.





DECLÍNIO DO IMPÉRIO BABILÔNICO

No século XVI a .C., o Império Babilônico foi arruinado pela
invasão de diversos povos, como os hititas e os cassitas, e
entrou em declínio. Acabou sendo conquistado pelos assírios,
povo guerreiro que vivia na Alta Mesopotâmia.



OS ASSÍRIOS (1200 a.C – 612 a.C)



OS ASSÍRIOS

• Habitaram o Norte da Mesopotâmia. A partir de 883 a .C., em
busca de uma saída para o Golfo Pérsico e para o mar
Mediterrâneo, os assírios iniciaram um movimento de expansão
territorial.

• Se aperfeiçoaram como guerreiros, passando a usar ferros em
suas armas.



OS ASSÍRIOS

• Os assírios anexaram territórios além do limite da Mesopotâmia, como a
Síria e o Egito

• Grande Império Militar (táticas de guerra, exército poderoso, arqueiros,
lanceiros e carros de guerra com rodas de aro).

• Considerados guerreiros ferozes, os Assírios impunham a dominação pelo
terror. Saqueavam, destruíam e massacravam os vencidos.

• Este povo foi o primeiro a ter um exército organizado.



ASSÍRIOS



BIBLIOTECA DE NÍNIVE

- Reinado de Assurbanípal (668 a.C-626 a.C)
- Biblioteca de Nínive
- 612 a.C: queda do Império Assírio pelos caldeus e medos. 



OS CALDEUS: O SEGUNDO IMPÉRIO BABILÔNICO



SEGUNDO IMPÉRIO BABILÔNICO



OS CALDEUS: O SEGUNDO IMPÉRIO BABILÔNICO



MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 1- (TAREFA MÍNIMA 1- QUESTÃO 7)

Observe o mapa e responda.

Com base no mapa acima, explique porque essa região do
Crescente Fértil, com destaque para a Mesopotâmia, foi bastante
disputada por diversos povos e civilizações como os sumérios,
acádios, amoritas, assírios e caldeus?

Fonte: https://www.todoestudo.com.br/historia/crescente-fertil

https://www.todoestudo.com.br/historia/crescente-fertil


RESOLUÇÃO

GABARITO:
Esta região foi bastante disputada porque abrangia os rios 
Tigre e Eufrates. E as cheias dos rios que os circundavam, 
produziam vales com solos férteis (adubo natural rico em 

nutrientes) favoráveis para a prática da agricultura, principal 
meio de subsistência, o que garantia a sobrevivência de seus 
povos e o desenvolvimento de suas civilizações por meio dos 
sistemas de irrigação e drenagem de pântanos, por exemplo.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 2- (TAREFA MÍNIMA 1- QUESTÃO 8)
Observe a imagem e responda.

Com base na imagem, explique o que foi o Código de
Hamurabi e qual foi a sua importância para o Primeiro
Império Babilônico.

Fonte: https://www.todoestudo.com.br/historia/codigo-de-hamurabi

https://www.todoestudo.com.br/historia/codigo-de-hamurabi


RESOLUÇÃO

GABARITO:
O Código de Hamurabi é um conjunto de leis criado por 

volta de 1780 a.C. na Mesopotâmia pelo rei babilônico 
Hamurabi. Se baseia no Princípio de Talião, que pode ser 

resumida no famoso versículo encontrado no Livro de Levítico 
“olho por olho, dente por dente”. Isto quer dizer que todo 

crime cometido teria uma punição proporcional. No entanto, a 
pena dependia do grupo social; isto é, as leis não eram iguais 

para todos da sociedade. E foi importante para o Primeiro 
Império Babilônico porque era uma forma de justiça para 

administrar o império.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 3- (TAREFA MÍNIMA 1- QUESTÃO 9)

Observe a imagem.
A imagem representa um grande legado cultural dos
sumérios: a escrita cuneiforme. Explique porque os
sumérios criaram essa escrita.

Fonte:https://www.maisfm.com/necessidade-economica-que-levou-ao-desenvolvimento-da-primeira-forma-de-escrita/

https://www.maisfm.com/necessidade-economica-que-levou-ao-desenvolvimento-da-primeira-forma-de-escrita/


RESOLUÇÃO

GABARITO:

Os sumérios criaram a escrita cuneiforme porque tinham a 
necessidade de registrar a contabilidade e a administração de 
suas cidades, pois isso facilitava no registro de bens, marcas 

de propriedade, cálculos e transações comerciais.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 4- Qual a característica geográfica positiva

que a região apresentava aos povos que ali viveram?

a) Presença de um vasto deserto com milhares de oásis.

b) Presença de florestas com grande quantidade de animais e

árvores frutíferas.

c) Muitas montanhas com presença de vales férteis.

d) Presença de dois rios (Tigre e Eufrates) que garantia

margens férteis (na época das cheias) para a agricultura,

água para beber e peixes.

e) Presença de muito ouro e prata, base da economia desses

povos.



RESOLUÇÃO

GABARITO:

Letra “D”.

Presença de dois rios (Tigre e Eufrates) que 
garantia margens férteis (na época das 

cheias) para a agricultura, água para beber e 
peixes.



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.
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