


ARTE NA PRÉ-
HISTÓRIA
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ANALISAR AS ARTES PRODUZIDAS PELOS POVOS MESOPOTÂMICOS
ATRAVÉS DE LEITURAS DE OBRAS DESSE PERIODO PERCEBENDO O
LEGADO DEIXADO PELOS POVOS ANTIGOS.
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MESOPOTÂMIA

• 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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RIO TIGRE
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RIO EUFRATES
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MESOPOTÂMIA

• 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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SUMÉRIOS E ACADIANOS

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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Escrita Cuneiforme
➢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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Arquitetura Suméria

• 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.

16



Tijolos

 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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BABILÔNICOS

1900 aC – 1600 aCPrincipal 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).82 artigos)
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Código de Hamurabi
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• Considerado umas das sete 
maravilhas do mundo antigo
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ASSÍRIOS

1200 aC – 612 aC• Agressivos e Militares

• Destroem 10 tribos de Israel (722 aC)

• Assurbanipal e Senaqueribe
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CALDEUS/NEOBABILÔNICOS  (612-539aC)

• 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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Inanna, em sumério, Ishtar, em acádico, era
a mais célebre das deusas no panteão
mesopotâmico, tinha como atributo a
feminilidade, o amor e o sexo, mas também
era a soberana da guerra, representada
como colecionadora de amantes e vingativa.
A associação dos aspectos amorosos e
combativos de Ishtar não é contraditória,
uma vez que eles são decorrentes de seu
status de rainha e de seu poder de associar
os contrários, de buscar as inversões e de
transgredir as proibições.
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A Ciência Mesopotâmica

➢ 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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Haviam quatro Deuses primordiais cuja ordem jamais deveria ser abalada, An e sua esposa Ki, pais
do Deus Enlil, e o primogênito Enki, herdado de um relacionamento entre An com uma concubina de
origem réptil. Eles representam o firmamento. Depois deles viriam sua meia irmã Ninmah (também
de origem reptiliana), Nannar, Inana, Utu, Ninnurta, Damuzid, Marduk, e Ningizida. Eles formam os
doze deuses celestiais. Os deuses An e Ki, representam o impulso criativo da consciência que é o
espírito, Enlil, que é o Deus que representa a manifestação da consciência e é Nibiru/Júpiter/Zeus,
enquanto Enki, é o pensamento que emana Deus nas superfícies dos planetas, seu astro é
Netuno/Poseidon e as vezes Saturno, planeta do trabalho árduo e aquele que controla o tempo que
é Cronos.
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A Religião Mesopotâmica

➢ 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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Outros deuses mesopotâmicos

• Anou - deus do Céu

• Enki – deus da Terra

• Nin-ur-sag – deus da Montanha

• Assur – deus Supremo

• A relação com os deuses era marcada pela total submissão às suas 
vontades;
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MÚSICA E DANÇA

• A música na Mesopotâmia, principalmente entre os babilônicos,
estava ligada à religião.

• Quando os fiéis estavam reunidos, cantavam hinos em louvor
dos deuses, com acompanhamento de música.
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VÍDEO ARTE 
MESOPOTAMICA

• https://www.youtube.com/watch?v=6hfQVcRWxts
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