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ANALISAR AS ARTES PRODUZIDAS
PELOS POVOS MESOPOTÂMICOS E
EGÍPCIOS ATRAVÉS DE LEITURAS DE
OBRAS DESSE PERÍODO PERCEBENDO O
LEGADO DEIXADOS PELOS POVOS
ANTIGOS.
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• A Mesopotâmia é uma região 
histórica do Oriente Médio 
banhada pelos rios Tigre e 

Eufrates. A palavra Mesopotâmia, 
em grego, significa região entre 

rios. 
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• Essa rica planície atraiu uma série de
povos, que se encontraram e se
misturaram, empreenderam guerras
e dominaram uns aos outros,
formando o que denominamos de
"civilização mesopotâmica". Entre
esses povos temos:

• Os Sumérios

• Os Acádios

• Os Babilônicos (Amoritas)

• Os Assírios

• Os Caldeus (Neobabilônicos)
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3500 ac – 1900 aC

•Primeira civilização da Mesopotâmia
•Cidades-Estado : Ur, Uruk, Lagash, Nipur...
• Os Sumérios são responsáveis pela forma de escrita mais
antiga que se tem conhecimento (Escrita Cuneiforme).
•Criação da roda.
•Obras hídricas: represas, diques e canais de irrigação
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 Eles escreviam na argila mole com
o auxílio de pontas de vime. O
traço deixado por essas pontas
tem a forma de cunha (V), daí o
nome de " escrita cuneiforme".

 Com cilindros de barro, os
mesopotâmicos faziam seus
contratos , enquanto no Egito se
usava o papiro;

Plimpton 322 é um tablete de argila
parcialmente quebrado medindo cerca de
13 centímetros de largura, 9 centímetros de
altura, e 2 centímetros de espessura.
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O Tablette narrando o dilúvio 
data do século VII aC / foto de 

BRITISH MUSEUM / SCALA, 
FLORENÇA
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• O edifício característico da
arquitetura suméria é o zigurate,
depois muito copiado pelos povos
que se sucederam na região. Era
uma construção em forma de
torre, composta de sucessivos
terraços e encimada por um
pequeno templo.
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O herói Gilgamesh e inscrições 
cuneiformes do século VII a.C 

descobertas no Iraque
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Gudea sentado 
de Lagash - .

Material: Diorita
- Museo

Metropolitano 
de Nueva York.
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 Nas obras arquitetônicas os
mesopotâmicos usavam tijolos cozidos.
Preferiam construir palácios. As habitações
de escravos e homens de condições mais
humildes eram às vezes, simples cubos de
tijolos crus, revestidos de barro. O telhado
era plano e feito com troncos de palmeira
e argila comprimida. As casas simples não
tinham janelas e à noite eram iluminadas
por lampiões de óleo de gergelim;
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1900 aC – 1600 aC

Principal rei babilônico foi Hamurabi.
Hamurabi elaborou o primeiro código de leis escritas
(Código de Hamurabi) baseado no princípio de Talião
(Olho por olho, dente por dente).

Hamurabi (282 artigos)                                                                     
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Considerado 
umas das sete 
maravilhas do 
mundo antigo
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