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DIVISÃO DA HISTÓRIA

AS PRIMEIRAS CIVILIZAÇÕES
Iniciamos nossos estudos na Idade Antiga, no chamado Oriente Médio, mais precisamente na região
localizada entre os rios Tigres e Eufrates, a Mesopotâmia. A própria palavra “mesopotâmia”, de
origem grega, significa “terra entre rios”. Sobre os povos da Mesopotâmia, lembre-se:
• A região corresponde ao atual Iraque.
• O clima árido e o solo improdutivo não
favoreciam a agricultura, isso implicava na
necessidade do homem estabelecer sua moradia
próxima às margens dos rios.
• Eram politeístas
• Construíram templos e palácios (chamados de
“zigurates”)
• Tiveram grande progresso na astronomia,
matemática e medicina.
• Formação das Cidades-Estado (independentes,
possuíam autonomia política)
Não podemos esquecer que não foi apenas a presença de água que viabilizou a produção de alimentos
(principalmente cereais), mas também as enchentes que fertilizavam o solo, associadas a um pioneiro
sistema de barragens (diques) e canais de irrigação. Vale lembrar que foi o trabalho coletivo, fruto de
uma importante organização social, que possibilitou a construção dessas obras.
É justamente nessa região onde surgem as primeiras cidades,
a escrita, o comércio, o Estado, enfim, as primeiras
civilizações. Lá, a terra poderia ser propriedade do Estado ou
de uma elite agrária, que distribuíam as terras e exploravam o
trabalho através da cobrança de impostos (parte da produção).
A sociedade era dividida e desigual.
Lembre-se: o rei era considerado um representante de Deus.
POVOS DA MESOPOTÂMIA
A disputa pelas melhores terras e, consequentemente, o domínio político de um povo sobre o outro
caracteriza a relação política entre os diferentes povos que habitaram a região. Entre eles podemos
destacar:
Sumérios (3500-2550 a.C.)
 Foi a primeira civilização da Mesopotâmia.
Os Sumérios desenvolveram a escrita (cuneiforme: realizada em argila mole, com auxílio de um
estilete em forma de cunha) e inventaram a roda (que revolucionou o transporte e as comunicações).


Foram dominados pelos Acádios (2550 a.C.)
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Acádios (2550 a.C. – 2150 a.C.)
 Após dominarem os Sumérios, sob comando do rei Sargão I, formaram o primeiro império da
Mesopotâmia.
 Os ataques de outros povos e as constantes revoltas das cidades sumerianas enfraquecem o
império.
 Foram dominados pelos Guti, por volta de 2115 a.C.
Amoritas (2000 a.C. – 1750 a.C.)
 Também conhecidos como “antigos babilônios”, vieram da região desértica a sudoeste e
fundaram a cidade da Babilônia após se estabelecerem na região.
 Sob o governo de Hamurabi (1728-1686 a.C), conquistaram toda a Mesopotâmia (do golfo
Pérsico até o norte da região).
Os amoritas elaboraram o primeiro código jurídico, o “código de Hamurabi”, famoso pelo
princípio de talião (“olho por olho, dente por dente”).


Após a morte de seu governante, o império entrou em decadência, sofrendo a invasão dos
Cassitas.

Os Cassitas, povo indo-europeu, revolucionaram a guerra introduzindo o uso do cavalo,
permaneceram ali aproximadamente 400 anos. Foram dominados pelos Assírios.
Assírios (1300 a.C. – 612 a.C.)
 Ocuparam uma área estratégica ao norte da Mesopotâmia, na passagem entre a Ásia e o Mar
Mediterrâneo.
Os Assírios possuíam espírito guerreiro e cruel: as constantes invasões sofridas pelos assírios
fizeram com que desenvolvessem grande força militar. Seu exército, bem organizado, é
considerado o primeiro exército permanente do mundo. Desenvolveram armas de ferro e carros de
combate puxados por cavalos. Torturavam o inimigo e destruíam suas cidades.


Séries de revoltas enfraqueceram o império.
Assim, por volta de 612 a.C., sofrem a
invasão dos Caldeus.

Caldeus (612 a.C. – 539 a.C.)
 Conhecidos como “neobabilônios”, também
são considerados o “Segundo império
Babilônio”.
 Sob o governo de Nabucodonosor,
conquistam vários povos, entre eles, os
egípcios, assírios e fenícios. Em 586 a.C
tomaram Jerusalém e submeteram os hebreus
à escravidão.
Pieter Bruegel - Torre de Babel, 1563
 Construíram os famosos Jardins Suspensos
da Babilônia e a Torre de Babel (um “zigurate” com aproximadamente 90 metros de altura).
 Apesar dos avanços militares, o império teve vida curta, sendo dominado pelos persas em 539
a.C.
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EXERCÍCIOS
01. (UFCSPA/RS - 2009) A Mesopotâmia atual situa-se no Oriente Médio entre os rios Tigre e
Eufrates, que ficam no atual Iraque, na região conhecida como Crescente Fértil. Seu nome vem do
grego (meso = meio e potamos = água) e significa “terra entre rios”. A fertilidade desta região,
localizada em meio a montanhas e desertos, deve-se à presença dos rios. Sobre a civilização
mesopotâmia, na Antiguidade Oriental, analisar os itens abaixo:
I – A estrutura social baseava-se na existência de uma pequena elite, controladora de uma vasta
população que estava submetida ao trabalho compulsório, característica de um governo despótico, de
fundamento teocrático, que domina todos os grupos sociais.
II – O Estado era responsável pelas obras hidráulicas necessárias para a sobrevivência da população,
bem como pela cobrança de impostos e pela administração de estoques de alimentos.
III – Na religião mesopotâmia, o governante era representado e compreendido por seus súditos mais
como uma divindade viva do que como um representante dos deuses.
IV – Em termos políticos, a Mesopotâmia caracterizou-se por ter, na instituição monárquica,
personificada no governante, o seu principal fator de unidade.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente os itens I e II.
c) Somente os itens I, III e IV.
d) Somente os itens II e IV.
e) Todos os itens.
02. (UFAM – 2006) “Se um homem alugar um boi ou um asno, e se nos campos o leão matar o gado,
é o proprietário do gado quem sofrerá a perda. Se um homem bater em seu pai, terá as mãos cortadas.
Se um homem furar o olho de um homem livre, ser-lhe-á furado o olho”. Sendo um dos primeiros
códigos de lei de que se tem conhecimento, este texto está associado:
a) Ao Império Babilônico sob o reinado de Hamurabi.
b) Ao Império Persa sob a dinastia de Talião.
c) Ao Império Persa sob o reinado de Cambises ll.
d) Ao Egito sob o reinado de Amenófis l.
e) A Sociedade ateniense sob a direção de Péricles.
03. (UFSC - 2006) “Bagdá – O famoso tesouro de Nimrud, desaparecido há dois meses em Bagdá, foi
encontrado em boas condições em um cofre no Banco Central do Iraque em Bagdá, submerso em água
de esgoto, segundo informaram autoridades do exército norte-americano. Cerca de 50 itens, do Museu
Nacional do Iraque, estavam desaparecidos desde os saques que seguiram à invasão de Bagdá pelas
forças da coalizão anglo-americana. Os tesouros de Nimrud datam de aproximadamente 900 a.C. e
foram descobertos por arqueólogos iraquianos nos anos 80, em quatro túmulos reais na cidade de
Nimrud, perto de Mosul, no norte do país. Os objetos, de ouro e pedras preciosas, foram encontrados
no cofre do Banco Central, em Bagdá, dentro de um outro cofre, submerso pela água da rede de
esgoto. Os tesouros, um dos achados arqueológicos mais significativos do século 20, não eram
expostos ao público desde a década de 90. Uma equipe de pesquisadores do Museu Britânico chegará
na próxima semana em Bagdá para estudar como proteger os objetos.” O ESTADO DE SÃO PAULO.
Versão eletrônica. São Paulo: 07 jun. 2003. Disponível em: www.estadao.com.br. Assinale a(s)
proposição(ões) correta(s) em relação às sociedades que se desenvolveram naquela região na
Antigüidade:
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01) A região compreendida entre os rios Tigre e Eufrates, onde hoje se localizam os territórios do
Iraque, do Kweite (Kwait) e parte da Síria, era conhecida como Mesopotâmia.
02) Na Mesopotâmia viveram diversos povos, entre os quais podemos destacar os sumérios, acádios,
assírios e babilônios.
04) A religião teve notável influência na vida dos povos da Mesopotâmia. Entre eles surgiu a crença
em uma única divindade (monoteísmo).
08) Os babilônios ergueram magníficas construções feitas com blocos de pedra, das quais são
exemplos as pirâmides de Gisé.
16) Os povos da Mesopotâmia, além da significativa contribuição no campo da Matemática,
destacaram-se na Astronomia e entre eles surgiu um dos mais famosos códigos de leis da Antigüidade,
o de Hamurábi.
32) Muitos dos povos da Mesopotâmia possuíram governos autocráticos. Entre os caldeus surgiu o
sistema democrático de governo.
04. (UFSCAR – 2000) Entre as transformações havidas na passagem da pré-história para o período
propriamente histórico, destaca-se a formação de cidades em regiões de:
a) solo fértil, atingido periodicamente pelas cheias dos rios, permitindo grande produção de alimentos
e crescimento populacional;
b) difícil acesso, cuja disposição do relevo levantava barreiras naturais às invasões de povos que
viviam do saque de riquezas;
c) entroncamento de rotas comerciais oriundas de países e continentes distintos, local de confluência
de produtos exóticos;
d) riquezas minerais e de abundância de madeira, condições necessárias para a edificação dos
primeiros núcleos urbanos;
e) terra firme, distanciada de rios e de curso d’água, com grau de salubridade compatível com a
concentração populacional.
Respostas: 01 – B; 2 – A; 3 – 19 (01+02+16); 4 – A.
SUGESTÕES PARA APROFUNDAMENTO NOS ESTUDOS:
- Jogos:
- “Age of Empires”: Os jogos da série “Age of Empires” abordam as antigas civilizações,
bem como suas principais características de acordo com a história de cada civilização.
- Livros:
- “Gilgamesh – O rei de Uruk” (96 p., Ars Poetica, tradução: Pedro Tamen): Considerado
a mais antiga narrativa escrita pela humanidade, é a epopéia resgatada de uma cultura
desaparecida há milênios. Registra os primórdios da realeza entre os sumérios, quando cada
cidade era regida por um deus.
- Filmes:
- “Os dez mandamentos” (Cecil B. DeMille, 1956): O filme retrata importantes passagens
na vida dos hebreus, que por volta de 1250 a. C. conduzidos por Moisés, fogem do Egito, onde
viviam na condição de escravos, para a Palestina. Essa fuga é conhecida na Bíblia como "êxodo".
Lembre-se que o filme retrata o contexto de maneira religiosa e não histórica propriamente dita.
A história dos Hebreus será abordada adiante, nas aulas sobre conflitos no Oriente Médio.
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