


Conteúdo: Civilizações Antigas – Mesopotâmia.
· Compreender as civilizações antigas como berço do
modelo das sociedades atuais;
· Caracterizar os diferentes povos que formaram as
civilizações mesopotâmicas;
· Descrever a cultura, a religião e os conhecimentos
científicos dos povos da Mesopotâmia

Objetivos:
- Recursos: Imagens e Vídeos.

- Conteúdo para próxima aula:
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• a Mesopotâmia está situada no Oriente Médio, entre os rios Tigre e
Eufrates, na região conhecida como Crescente Fértil. Região fértil, embora
localizada em meio a montanhas e desertos.

 Mesopotâmia vem do grego

(meso = meio; potamos = água)

e significa ‘terra ou região entre rios’.
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A Mesopotâmia do Nordeste – chamada assim por estar situada entre os 
rios Poti e Parnaíba.
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VAMOS CONHECER OS

POVOS 
MESOPOTÂMICOS.
..
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1. SUMÉRIOS...
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Desenvolveram a escrita 
cuneiforme, para registrar 
suas complexas transações

econômicas.
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2. ACÁDIOS
ANTIGO IMPÉRIO BABILÔNICO
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Com Hamurabi foi organizado 
um código de leis escritas tido 
como um dos mais antigos de 

que se tem notícia. O Código de 
Hamurabi determinava penas 

para delitos domésticos, 
comerciais, ligados à 

propriedade, à herança, à 
escravidão e a falsas acusações, 

sempre baseadas na lei de 
talião, que pregava o princípio 
do “olho por olho, dente por 

dente”.
9



3. ASSÍRIOS
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4. CALDEUS

NOVO IMPÉRIO BABILÔNICO

NABUCONOSOR. 
Principal Imperador 

do Período.
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• ECONOMIA:

• Agricultura como a principal atividade econômica. À frente das primeiras
cidades, emergiram lideranças com a responsabilidade de cuidar dos canais
de irrigação, da justiça e da burocracia.

• SOCIEDADE:

• Todos prestavam serviços aos deuses e à administração locais, fazendo crescer
o poder das duas principais instituições mesopotâmicas: o templo e o palácio.
Governo despótico e teocrático, ou seja, associava-se a autoridade do
governante à religiosidade.

• A religião mesopotâmica servia de elemento de ligação entre a população e os
governantes. Os sacerdotes (templo) tinham importante função política e o
governante (palácio) era considerado um representante dos deuses
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• RELIGIÃO:

• Os povos da antiga Mesopotâmia eram politeístas, ou seja, adoravam vários
deuses, que representavam elementos da natureza. Acreditavam que esses deuses
– que habitariam os zigurates, templos em forma de pirâmides – podiam interferir
em sua vida, causando o bem e o mal.

• CULTURA:

• Destacaram-se na ciência, arquitetura e literatura. Observando o céu, os
sacerdotes desenvolveram os princípios da Astronomia e da Astrologia.

• Elaboraram o calendário dividindo o ano em doze meses e a semana em sete dias,
cada um dos quais dividido em dois períodos de doze horas.

• Desenvolveram ainda cálculos algébricos, dividiram o círculo em 360 graus e
calcularam as raízes quadrada e cúbica.
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