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Mesopotâmia

Berço das Civilizações

Na região Mesopotâmica, viveram diferentes povos que ao longo da história confrontaram-se

em vários momentos.

O clima árido da região, onde as chuvas são escassas, tornava-se muito importantes as 

áreas próximas dos grandes rios.

Isso atraiu grupos nômades e seminômades, das montanhas e do deserto, que 

atacavam as populações sedentárias que viviam nos vales e nas planícies, onde 

havia áreas férteis para plantar e criar rebanhos.

Assim, diversos povos sucederam-se no domínio da região.

Entre eles, destacam-se os Sumérios, o Acádios, os Amorritas ou Babilônios, os 

Assírios e os Caldeus.

Cada um desses povos teve seu período de domínio e apogeu.



Mesopotâmia

Sumérios

São considerados os criadores da Primeira Civilização da 

Mesopotâmia (c. 3500 a.C.).

Estabeleceram-se nos vales ao sul da região e fundaram importantes Cidades, como 

Ur, Uruk, Eridu, Lagash, e Nippur.

Atribui-se aos Sumérios o desenvolvimento

da Escrita Cuneiforme e o uso da 

Roda em Veículos pela Primeira vez.



Suméria
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Acádios

Vindos do deserto da Síria (c. 2550 a.C.), conquistaram e 

unificaram as 

Cidades Sumérias.

Sob o comando do Rei Sargão I (2334-2779 a.C.), fundaram o 

Primeiro Império Mesopotâmico, que se expandiu desde o 

Golfo Pérsico até o norte da Mesopotâmia (c. 2550-2150 

a.C.).

Depois, foram dominados pelos Guti, 

povo originário dos montes Zargos – atual 

fronteira Irã-Iraque.



Acádia
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Amorritas

Vindos do deserto da Arábia (c. 2000 a.C.), estabeleceram-se na Cidade da Babilônia, 

sendo, por isso, denominados Babilônios.

Sob o Governo de Hamurábi (1728-1686 a.C.), expandiram seus domínios sob toda a 

Mesopotâmia, do Golfo Pérsico até o norte da Síria.

Quando entraram em Declínio, 

a região foi invadida e dominada

por Cassitas e  Hititas.



Amorritas - Babilônios
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Assírios

Vindos possivelmente da região situada entre a Europa e a Ásia (c. 2000 a.C.), 

estabeleceram-se no norte da Mesopotâmia, no Alto Tigre, no território denominado Assíria.

Organizaram um dos primeiros 

Exércitos Permanentes do mundo.

Expandiram suas fronteiras a partir de 

1700 a.C. e alcançaram sua maior 

prosperidade durante o 

Reinado de Assurbanipal (até 630 a.C.).



Assíria
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Caldeus

Vindos possivelmente da Arábia (c. 1000 a.C.), estabeleceram-se no sul da Mesopotâmia, 

na região denominada Cadeia.

Por volta de 612 a.C., aliaram-se ao Medos – povo da Média, atualmente parte do Irã –

e derrotaram os Assírios.

Conquistaram a Cidade da Babilônia e ficaram conhecidos como Neobabilônios.

Seu principal soberano foi Nabucodonosor

(604-562 a.C.), que teria sido o responsável 

pela construção de grandes obras urbanas, 

como templos, muralhas, ruas, jardins e palácios.

Dominaram a região até 539 a.C. quando 

foram vencidos pelos Persas.



Caldeia
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Revolução Agropastoril

Vimos que na Mesopotâmia distintos povos desenvolveram as mais antigas civilizações que 

se tem conhecimento.

Isso estaria vinculado ao fato de essa região ter sido uma das primeiras do mundo onde 

ocorreu a chamada “Revolução Neolítica”, que apresenta, entre suas características, 

o desenvolvimento da agricultura e da criação de animais.

A introdução das práticas produtivas de alimentos na Mesopotâmia transformou 

gradativamente a vida de seus habitantes, entre 8000 e 1500 a.C.

Vejamos como isso ocorreu.

Revolução Neolítica

Expressão criada pelo arqueólogo Gordon Childe para designar as novas formas de produção de alimentos –

agricultura e criação de animais – que se desenvolveram em diversas regiões antigas.
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Quando conseguiram controlar o cultivo de certos vegetais e a criação de determinados 

animais em Terras Mesopotâmicas, alguns grupos humanos não tiveram mais a 

necessidade de buscar alimentos em outras áreas.

Assim, permaneceram mais tempo nos lugares que ocupavam e formaram aldeias 

agrícolas e pastoris.

Esses Povos Mesopotâmicos cultivavam diversos produtos como cevada (usada para 

fazer pão e cerveja), trigo, linho (usado para confecção de tecidos), sésamo (gergelim, 

do qual se extraía óleo para alimentação e iluminação), tâmaras, legumes (cebola, 

alho), etc.

E criavam ovelhas, cabras, porcos, bois e asnos.

A importância que as atividades agrícolas alcançaram nas Sociedades Mesopotâmicas

com o passar do tempo pode ser comprovada pelo fato de que, até o Século VI a.C., não 

havia moeda cunhada em sua economia.

Nas trocas comerciais, utilizava-se a Cevada como padrão de valor.

Posteriormente, passou-se a utilizar medas de cobre e, depois, de prata.



Mesopotâmia

Mas o desenvolvimento agropastoril não ocorreu de maneira casual.

Os Povos Mesopotâmicos tiveram que fazer frente às condições naturais da região –

inundações nos vales e clima seco – para atender às suas necessidades.

Assim, construíram Diques para cumular água, importante na estiagem; Barragens

para conter as águas e proteger as habitações durante as enchentes do Rio Tigre e 

Eufrates; Canais de Irrigação para levar a água desses rios até os lugares mais 

secos.

Essas transformações também modificaram a divisão do trabalho no interior das 

comunidades.

Alguns grupos dedicaram-se mais a certos ofícios e técnicas ligados à agricultura, 

enquanto outros se especializaram na fabricação de instrumentos de metal, na 

produção de cerâmica, na construção de canais e barragens, na confecção de 

tecidos, nas atividades de comércio, etc.
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Os historiadores supõe que, no período que vai da formação das aldeias e vilas até o fim

do III Milênio a.C., o trabalho coletivo baseava-se na cooperação entre pessoas de famílias 

diversas.

Tal situação não mais ocorria por volta do início do II Milênio a.C.:

Muitas famílias já controlavam seus próprios campos e plantações, e algumas delas 

negociavam com outras, trocando, por exemplo, alimentos por objetos de cerâmica e 

instrumentos de metal.

Essas trocas propiciaram a acumulação de bens, rebanhos ou terras, tornando 

algumas famílias economicamente mais poderosas do que outras.

Isso lhes permitiu ter maior influência nos processos de tomadas de decisão

entre os moradores das aldeias e, posteriormente, das Cidades.
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Surgimento das Cidades

A junção de algumas Aldeias Mesopotâmicas deu origens às Primeiras Cidades, como Ur, 

Uruk, Nippur, Kish, Lagash e Eridu, por volta de 4 Mil anos atrás.

Formavam aglomerados com várias construções  - casas, templos, pontes, palácios – e, 

geralmente, eram cercadas por muralhas, visando à sua proteção.

Uma das explicações para o surgimento das Primeiras Cidades é que o aumento e a 

concentração das pessoas nas aldeias, aliados ao crescimento do intercâmbio econômico 

e social, impulsionaram novas formas de organização do trabalho, da justiça, da religião, 

da segurança dos habitantes e da proteção dos bens econômicos.

Esse processo levou à formação de núcleos populacionais mais complexos que as 

aldeias, isto é, as Primeiras Cidades.

Grande parte das cidades da Mesopotâmia não se uniu para formar um Reino Único, eram 

cidades independentes e por isso foram chamadas pelos historiadores de Cidades-

Estado.



Mesopotâmia

Centros de Poder

Foi no contexto dessas mudanças que as decisões sobre a vida da sociedade passaram a 

ser tomadas pelos grupos mais poderosos, que controlavam os Tempos – os Sacerdotes

– e os Palácios – o Rei e sua Corte.
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– Os Templos

Os Povos Mesopotâmicos era Politeístas, isto é,adoravam diversos deuses, muitos 

dos quais relacionados a elementos da natureza:

Anu (deus do céu); Ishtar (deusa do amor e da fertilidade); Enlil (deus do ar e do 

destino); Shamash (deus do sol e da justiça); Ninmah (deusa da terra e da 

fertilidade); Enki (deus das águas, da sabedoria e das técnicas).

As  Cerimônias Religiosas eram dirigidas por Sacerdotes ou Sacerdotisas, que se 

reuniam em diversas corporações dedicadas ao culto de determinado deus.

Era comum as cidades terem um deus protetor, para o qual se construía um 

Templo Principal.

Além das Funções Religiosas, os Sacerdotes do Templo também exerciam 

Atividades Econômicas.
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Devido às ofertas recebidas, acumularam grandes patrimônios em terras, 

rebanhos, plantações e artigos artesanais, que lhes propiciaram desenvolver um 

ativo comércio com as regiões vizinhas.

Para controlar tudo isso e fazer a Contabilidade do Templo (relação de produtos, 

recebimentos, pagamentos, empréstimos), os Sacerdotes desenvolveram um 

Sistema de Escrita e Numeração.

Muitos deles teriam também exercido grande Influência Política na Mesopotâmia, em 

razão de seu Poder Religioso e Econômico, sobretudo nas cidades Sumérias.
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– O Palácio Real

Ao longo do III Milênio a.C., já existia a figura do Rei nas Cidades Mesopotâmicas.

O Rei se tornaria o principal centro do Poder Político, superando, muitas vezes, a força 

dos Sacerdotes do Templo.

Por volta de 2500 a.C., o Rei, a sua família e seus funcionários moravam no 

Palácio Real – uma nova Estrutura Arquitetônica que se destacava, além do 

Templo.

Há várias hipóteses que explicam a origem e o crescimento do Poder Real.

A mais aceita informa que à medida que as cidades foram crescendo e 

acumulando riquezas passaram a atrair a cobiça de povos vizinhos.

Diante do risco de guerras, invasões e pilhagens, a defesa da cidade se tornou 

uma preocupação para seus habitantes, o que levou à organização de Tropas 

Militares e à escolha de um Comandante.
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Com o tempo, ele ampliou seus poderes e tornou-se uma autoridade permanente, 

dando origem à figura do Rei.

Além do Poder Político, o Rei e seus funcionários controlavam uma razoável parcela 

da atividade econômica.

Possuíam oficinas onde eram produzidos instrumentos de metal, objetos de 

cerâmica, tecidos, mobiliários, etc.

Exigiam o pagamento de tributos, que eram arrecadados na forma de bens 

materiais, como alimentos, rebanhos e sementes.

O Poder Real também impunha à população trabalhos obrigatórios, como a 

construção de edifícios (Palácios, Templos), muralhas e outras fortificações para a 

defesa da cidade.

A construção, manutenção e limpeza dos canais de irrigação e diques, etc., 

essa exigência de Prestação de Serviços da população livre é considerada por 

muitos historiadores a principal forma de exploração do trabalho na 

Mesopotâmia.



O Palácio Real



O Poder do Rei

Dar uma Origem Divina ao Poder Real foi uma característica central da política:

A Monarquia e o Rei eram os primeiros responsáveis por cuidar, no mundo terrestre, da 

ordem estabelecida pelos deuses.

Para essa tarefa, concentravam grandes poderes e impunham sua vontade à população.

Mostrando o poder como vontade dos 

deuses dificultava-se o seu 

questionamento por aqueles 

que sofriam com suas ações.

Rebelar-se contra o poder 

do Soberano significava 

rebelar-se contra os deuses.
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– Política e Religião

Mesmo havendo uma separação entre Rei (Palácio) e Sacerdotes (Templo), a Religião

sempre foi utilizada par justificar o Poder do Rei, que, desse modo, exercia também 

liderança religiosa.

Pelas idéias dominantes da Mesopotâmia, o Rei seria um representante direto 

dos deuses, alguém predestinado para concretizar a vontade divina entre os 

seres humanos.

Assim de acordo com a Política e a Religião, o Rei ocupava um lugar especial na 

sociedade:

Entre os deuses e os homens.
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Domínio Babilônio

Apesar da independência das Cidades-Estado da Mesopotâmia, as mais fortes e 

poderosas, como Acad, Babilônia e Assur, impuseram em diferentes épocas seu domínio 

sobre as demais e sobre as regiões vizinhas.

Foi o caso, por exemplo, da expansão e unificação política da Mesopotâmia, que 

ocorreu por volta de 1763 a.C., sob o governo do Rei babilônio Hamurábi.

Hamurábi consolidou seu poder tomando medidas marcantes em diferentes aspectos 

sociais.

Entre essas medidas, estava a imposição do deus babilônio Marduk aos povos 

vencidos e a repartição da propriedade de terra entre o Estado, os Templos e os 

Populares..

Também consagrou a divisão da Sociedade Local em três grandes categorias:
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Awilum

Homens livres de elevada posição (Sacerdotes, Grandes Proprietários, Ricos 

Comerciantes), a quem as normas jurídicas conferiram tratamento privilegiado;

Mushkenum

Homens livres de média posição, que trabalhavam como servidores nos Palácios, 

artesãos ou pequenos comerciantes;

Escravos

Prisioneiros de guerra ou homens livres que não conseguiam pagar suas dívidas e, por 

isso, se tornavam propriedade do credor. Normalmente, a escravidão por dívida

durava certo período, estipulado pelo Juiz da questão.

De acordo com essa divisão, um mesmo crime poderia ser punido de forma diferente, 

dependendo da categoria social à qual pertencia o réu e a vítima. Assim, uma ofensa contra 

os Awilum tinha, geralmente, pena mais severa do que um crime praticado contra os 

Mushkenum.
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Exércitos Permanentes e Uso da Roda

Os Assírios foram responsáveis pela criação de um dos primeiros Exércitos Permanentes do 

mundo. 

Tratava-se de um exército poderoso e bem-equipado: 

A infantaria utilizava lanças, escudos e espadas de ferro; a cavalaria tinha carros de 

combate com rodas reforçadas, um aperfeiçoamento da invenção dos Sumérios.

Até por volta do ano 3000 a.C. os veículos utilizados pelos Sumérios eram trenós puxados 

por bois ou outros animais. 

A necessidade de transportes mais eficientes levou-os a utilizar a roda nos veículos.

O uso da roda representou uma revolução na locomoção terrestre e contribuiu para 

acelerar as comunicações.
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Polêmica: Havia Escravos na Mesopotâmia?

A existência e importância dos escravos na Mesopotâmia e também no Egito geram debates 

entre os estudiosos.

Sobre isso o historiador Ciro Flamarion Cardoso escreveu:

No Egito e na Mesopotâmia houve escravos, mas, por um lado, nunca constituíram a base 

das relações de produção e, por outro, diferenciavam-se bastante daqueles do período 

greco-romano clássico:

Podiam casar-se com pessoas livres, ter bens, pagar impostos, testemunhar nos 

tribunais, etc.

De fato, as diferenças são tão grandes que certos autores contestam que fossem 

verdadeiros escravos.



Escrita

Registro e Transmissão de Informações

Para muitos historiadores, a “invenção da escrita” não foi realização de um único povo.

Em várias regiões de mundo, diversas sociedades inventaram seu próprio sistema de 

escrita.

No entanto, o sistema do qual possuímos a mais antiga documentação é o dos 

Sumérios, povo que, certamente, constituiu a Primeira Civilização Mesopotâmica.

O que teria levado os Sumérios a desenvolver a Escrita?

Conforme vimos, a vida das Cidades Mesopotâmicas tornara-se cada vez mais complexa, 

trazendo dificuldades para a normatização das relações sociais.

A Fala e a Memorização já não davam conta dos inúmeros dados e das interações da vida 

cotidiana.
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Esse problema ocorria principalmente nos Templos Sumérios.

Neles, formaram-se, como vimos, corporações com grandes patrimônios – rebanhos, 

terras, e outros recursos econômicos.

Esse patrimônio era administrados pelos Sacerdotes, que realizavam diversas 

transações econômicas:

Empréstimos de animais e sementes, pagamento a construtores de barcos e 

comerciantes, controle de produtos estocados em seus armazéns, entre outras.

Supõe-se que, com o tempo, os Sacerdotes tenham percebido que não podiam confiar apenas 

em sua memória para registrar estas operações.

Para resolver esse problema, teriam desenvolvido uma Escrita, isto é, um sistema de 

sinais pelo qual a linguagem verbal pudesse ser fixada, entendida e transmitida para 

outras pessoas.



Escrita

A partir de 3000 a.C., a Escrita começou a ser utilizada não só para fazer a contabilidade dos 

Templos, mas também para registrar ensinamentos religiosos, literários, normas jurídicas, 

etc.

Assim os Mesopotâmicos puderam escrever histórias que até então eram transmitidas

apenas de forma oral.

Bom exemplo disso é a Epopéia de Gilgamesh, que, registrada em blocos de argila pr meio da 

Escrita Cuneiforme, narra as aventuras de amor e bravura de um herói – Gilgamesh – que 

desejava descobrir o segredo da imortalidade.
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Evolução da Escrita Suméria

O desenvolvimento da Escrita Suméria passou por diversos estágios:

– Estágio Pictográfico

Os primeiros sinais criados eram Pictográficos, isto é, consistiam em desenhos 

figurativos do objeto representado.

Assim, fazia-se um desenho simplificado de um boi, uma cabeça, uma semente 

ou um jarro, por exemplo, quando se queria expressar um desses elementos.

– Estágio Ideográfico

Posteriormente, os sinais passaram a ser Ideográficos, isto é, a significar idéias que 

iam além da simples figura do objeto representado.

Certo sinal de um jarro, por exemplo, queria dizer “determinado jarro com uma 

quantidade de sementes”. Além disso, dois sinais combinados podiam adquirir 

outros significados: sinal de “Boca” + sinal de “Pão” = “Comer”. 
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– Estágio Fonográfico

Por fim, os sinais passaram a ser menos figurativos e mais abstratos, tornando-se 

Fonográficos, isto é, representavam os sons da fala humana, significando conceitos 

ou ações cada vez mais complexos.

Como esses sinais eram impressos com uma espécie de estilete em forma de 

Cunha na argila ainda molhada, a Escrita Suméria recebeu o nome de 

Cuneiforme.

A Escrita Suméria tinha, no início, mais de 2 mil signos, que, aos poucos, foram sendo 

simplificados e se reduziram a cerca de 300 signos mais usuais.

Cunha

Peça de madeira, metal ou outro material, usada para entalhar pedra, madeira, barro, etc.



Memória e Escrita

Para registrar o que era devido ao deus, e suas transações, os Sacerdotes não ousavam confiar 

na memória.

O Sacerdote podia morrer antes que o empréstimo feito com os bens de seu senhor fosse 

pagos, mas o recebimento da dívida seria feito por um colega ou sucessor seu.

O Sacerdote devia registrar quanto jarros de semente e de que qualidade havia emprestado, 

quantas ovelhas e de que raças havia confiado a um pastor.

E as transações deviam ser registradas de forma que toda corporação e não apenas um 

Sacerdote pudesse entender o registro.

Numa palavra, a Escrita, como um sistema socialmente reconhecido de registro, era 

essencial para uma contabilidade satisfatória do Templo.



Direito

Os Primeiros Códigos Jurídicos

Foi na Mesopotâmia que se estabeleceram os primeiros “Códigos Jurídicos” escritos de que se 

tem conhecimento.

Entre eles, está o Código de Hamurábi, que reuniu, em seus 280 Artigos, normas sobre 

diversos temas, como homicídios, lesões corporais, roubos, questões comerciais e 

escravidão.

Essas normas foram recolhidas, em grande parte, dos Costumes Jurídicos já praticados na 

Mesopotâmia.

Mas, ao organizá-las num código, Hamurábi reafirmou a importância do Rei como ordenador 

da Vida Social.



Código de Hamurábi

No Código de Hamurábi, não encontramos a definição das características gerais dos crimes. 

Seus artigos descrevem casos específicos que serviam como padrão a ser aplicado em questões 

semelhantes.

Vejamos exemplos de normas extraídas desse código:

• Se um Filho agredir seu Pai com as mãos, terá a sua mão cortada;

• Se um Construtor edificar uma casa para um Homem Livre, e a casa desabar, matando o 

Proprietário, esse Construtor será Morto;

• Se um Homem roubar um boi, uma ovelha, um asno, um porco ou um barco, e esses 

bens pertencerem a um Templo ou a um Palácio, o Ladrão terá de devolver 30 vezes o 

valor roubado.



Código de Hamurábi
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Princípio de Talião

Em muitas Sociedades Antigas, a pena aplicada ao criminoso concretizava-se nos mais 

variados tipos de revide à ofensa cometida.

Muitas vezes, esse revide transformava-se numa violência sem fim entre grupos rivais.

No Código de Hamurábi, encontramos um meio para limitar esses excessos:

É o princípio ou Lei de Talião, pelo qual a pena não seria uma vingança arbitrária e 

desmedida, mas proporcional à falta cometida – Olho por Olho, Dente por Dente.

Em outras palavras, fazia-se a justiça por meio de uma Retribuição Proporcional ao 

crime praticado.

Assim, por exemplo, se alguém furasse o olho de outro, seu olho também seria 

furado; se arrancasse os dentes de outro, seus dentes também seriam arrancados.
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Quando analisamos hoje as penas do Código de Hamurábi, elas podem nos parecer 

brutais.

No entanto, para a época, o Princípio de Talião era considerado a Expressão da 

Justiça.

O Código também estabelecia a possibilidade de a pena ser paga na forma de 

recompensa econômica – gado, armas, moedas, etc.
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