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Bom dia!  Agora vamos iniciar o Conteúdo novo do livro de História. 

 

Anotar no caderno os conceitos abaixo (Resumo do conteúdo). 

Sociedades antigas do Oriente: Mesopotâmia 

Mesopotâmia:  

As primeiras civilizações conhecidas surgiram na região entre os rios Tigre e Eufrates. 

Esses dois rios nascem no território da atual Turquia, atravessam a Síria e o Iraque e 

deságuam no Golfo Pérsico. A região é chamada pelos gregos antigos de Mesopotâmia      

(que significa “terra entre rios”).  

Por volta de 3.000 a.C.  havia várias cidades na Mesopotâmia. Elas eram 

independentes entre si, ou seja, cada uma delas tinha seu rei, seu palácio e suas leis. Por 

isso elas são chamadas de cidades-Estado. 

Os Sumérios:  

Os sumérios foram os fundadores das mais antigas cidades Mesopotâmicas. As 

primeiras eram Kish, Lagash, Uruk e Eridu.  

Os registros mais antigos conhecidos até o momento foram encontrados em ruínas 

de um templo na cidade de Uruk, onde hoje se encontra o Iraque, com data aproximada de 

4.000a.C. São sinais com aspecto de um prego de cabeça larga, lembrando uma cunha, 

gravados na Argila. Por isso a escrita suméria ficou conhecida como cuneiforme. 

Império Acádio: 

Por volta de 2350 a.C., formou-se um império no centro-sul da Mesopotâmia, 

conhecido como Império Acádio. Ele dominou a região até cerca 2.150 a.C. 

Os acádios adotaram a escrita cuneiforme e incorporaram muitas práticas 

sumerianas, desenvolvendo a chamada cultura sumério-acadiana. Os acádios 

desenvolveram o calendário lunar de doze meses. Cada mês era dividido em semanas de 

sete dias. 

 



Império Babilônico: 

O primeiro Império Babilônico, seu maior desenvolvimento ocorreu durante o 

governo de Hamurábi. Esse rei babilônico conquistou vários territórios e unificou quase 

toda a Mesopotâmia. Em seu governo organizou um conjunto de leis que se conhece como: 

O Código de Hamurábi. 

Império Assírio: 

Partindo da cidade-Estado de Assur onde viviam, os assírios começaram a expandir 

seus domínios por toda a Mesopotâmia. No século IX a.C., esses domínios se estendiam do 

Egito ao Golfo Pérsico. A enorme extensão do império tornou-se um problema para os reis 

assírios, pois eles não conseguiam controlar as revoltas, que explodiam em todas as 

regiões. No final do século VII a.C., as cidades assírias foram conquistadas pelos novos 

Babilônicos.                                    

 Império Babilônico:  

Os caldeus povo de origem semita, habitavam a região da Caldeia, no sul da 

Mesopotâmia. Eles lideraram a libertação da Babilônia do domínio assírio e assumiram o 

governo da cidade. No século VII a.C., os caldeus dominaram toda a Mesopotâmia. Nascia o 

Império Caldeu, também conhecido como Segundo Império Babilônico. 

O rei de maior destaque desse período foi Nabucodonosor II. Durante seu reinado, o 

novo Império Babilônico atingiu sua máxima extensão e a cidade da Babilônia tornou-se um 

importante centro comercial, por onde passavam caravanas de mercadores que se dirigiam 

ao Oriente. Mas com a morte de Nabucodonosor a cidade da Babilônia Foi conquistada 

pelos Persas. 

A base da economia mesopotâmica era a agricultura. Os principais produtos eram 

linho, lentilha, trigo, gergelim e cevada. Em pequenas áreas, entre os grandes campos 

cultivados, os camponeses produziam legumes e hortaliças. A água necessária para irrigar 

as plantações era captada dos rios Tigre e Eufrates, que também possibilitavam a pesca e a 

criação de animais. Além disso, os rios tinham grande importância para o comércio, pois 

eram utilizados como via de circulação para grande parte das mercadorias. 

Os mesopotâmicos eram politeístas, ou seja, cultuavam vários deuses. Como água 

dos rios era essencial para os povos da Mesopotâmia, um dos deuses mais cultuados era 

Enki, deus da água doce e fresca onde acreditavam que a terra flutuava. Ele era 

considerado o deus da sabedoria. 

Para os povos da Mesopotâmia, os deuses eram semelhantes aos seres humanos, 

com a diferença que eram poderosos e imortais. Os templos representavam a moradia dos 

deuses na Terra. Geralmente eram construídos sobre uma torre de escadas chamada 

Zigurate. 

 


