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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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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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1200 aC – 612 aC

•Agressivos e Militares

•Destroem 10 tribos de Israel (722 aC)

•Assurbanipal e Senaqueribe
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•Principal rei foi Nabucodonosor;
•Cativeiro Hebreu na Babilônia (587 aC)
•Nabucodonosor, que ficou conhecido como construtor
de obras grandiosas, como os Jardins Suspensos da
Babilônia.
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• A sociedade mesopotâmica era dividida em castas. Os sacerdotes, os
aristocratas, os militares e os comerciantes formaram castas privilegiada
(a minoria). A maioria da população era formada pelos artesãos,
camponeses e escravos.

• Classe dominante = governante, sacerdote, militares e comerciantes

• Classe dominada = camponeses, pequenos artesãos e escravos
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• Devemos aos Mesopotâmicos, vários elementos de nossa própria civilização,
como:

• o ano de 12 meses e a semana de 07 dias;

• a divisão do dia em 24 horas;

• a crença nos horóscopos e os dozes signos do zodíaco;

• o habito de fazer o plantio de acordo com as fases da lua;

• o círculo de 360 graus;

• O processo aritmético da multiplicação;
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• As principais atividades econômicas eram a agricultura e o comércio. Os
mesopotâmios desenvolveram também a tecelagem, fabricavam armas, jóias
e objetos de metal; mantinham escolas profissionais para o aprimoramento
de fabricação de armas e cerâmicas.

• Os comerciantes andavam em caravanas, levando seus produtos aos países
vizinhos e às regiões mais distantes. Exportavam armas, tecidos de linho, lã e
tapetes, além de pedras preciosas e perfumes.
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 Adoravam diversas divindades e acreditavam que elas eram capazes de fazer tanto
o bem quanto o mal. Os deuses diferenciavam-se dos homens por serem mais
fortes, todo-poderosos e imortais. Cada cidade tinha um deus próprio, e, quando
uma alcançava predomínio político sobre as outras, seu deus também se tornava
mais cultuado.

 A divindade feminina mais importante era Ihstar, deusa da natureza e da
fecundidade. Os Sumérios consideravam como principal função a desempenhar na
vida, o culto a seus deuses e quando interrompiam as orações, deixavam
estatuetas de pedra que os representavam diante dos altares, para rezarem em seu
nome.
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