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Atividade 1- Faça a leitura do texto e reponda as questões: 
 

Mesopotâmia 
A Mesopotâmia abrigou parte das primeiras civilizações da humanidade. A presença em sua região 

dos rios Tigre e Eufrates foi fundamental para que o homem, a partir do desenvolvimento da agricultura e da criação 
de animais, pudesse sedentarizar-se e formar cidades naquele local. Diversos povos habitaram a Mesopotâmia 
durante a Antiguidade, entre eles, destacam-se os sumérios, amoritas, assírios e caldeus. 

A Mesopotâmia pertencia a uma região localizada no Oriente Médio (predominantemente no atual Iraque) entre 
dois importantes rios: Tigre e Eufrates. Suas condições naturais, principalmente por causa da fertilidade do solo, 
permitiram que pequenas aldeias fossem formadas em seu território. 

A fertilidade do solo era garantida pelo ciclo de cheias dos dois rios que encharcavam o solo com material 
orgânico e permitia o desenvolvimento da agricultura e da criação de animais. A palavra “Mesopotâmia” tem origem 
no idioma grego e significa “terra entre rios” em uma menção direta à importância dos rios para aquela região. 

Assim como a maioria dos povos da Antiguidade, os mesopotâmicos eram politeístas. Na Mesopotâmia, um 
incontável panteão de deuses e semideuses fazia parte da religião. 

 
Povos da Mesopotâmia 

Os primeiros povos que se estabeleceram na região de maneira sedentária foram os sumérios. As primeiras 
cidades da Mesopotâmia foram fundadas por eles e acredita-se que os sumérios tenham chegado ao local por volta 
de 5000 a.C. Algumas das importantes cidades construídas pelos sumérios foram Ur, Uruk e Nipur. As cidades 
sumérias eram consideradas cidades-estado, ou seja, possuíam organização independente uma das outras. 

Os sumérios foram extremamente importantes para o desenvolvimento humano, pois, ali, desenvolveram 
técnicas para importantes construções que permitiam ao homem manter um controle sobre a natureza. Esse povo 
desenvolveu barragens para impedir o avanço das águas dos rios no período de cheias, além de reservatórios e 
canais de irrigação. 

Além disso, atribui-se aos sumérios o desenvolvimento da primeira forma de escrita da humanidade: 
a escrita cuneiforme. Criada para manter controle sobre a contabilidade dos palácios reais, essa escrita era feita em 
blocos de argila com um instrumento pontiagudo chamado cunha. 

O domínio dos sumérios na Mesopotâmia encerrou-se com a chegada dos acádios, que conquistaram as 
cidades da região e fundaram o Império Acádio. Eles tiveram como principal rei Sargão I, ou Sargão da Acádia. No 
entanto, o império dos acádios foi muito breve e logo foi substituído pelos amoritas como povo predominante na 
Mesopotâmia. 

Os amoritas, também conhecidos como babilônios, instalaram-se na região por volta de 2000 a.C., ocuparam a 
cidade da Babilônia e transformaram-na em um grande centro urbano e comercial da Mesopotâmia. Os historiadores 
afirmam que importantes rotas comerciais passavam pela cidade e que comerciantes chegavam de diferentes partes 
do mundo antigo. 

O estabelecimento amorita na Babilônia levou à formação do Primeiro Império Babilônico. Os amoritas 
sofreram forte influência dos sumérios e tiveram como rei mais importante Hamurábi, responsável pelo 
desenvolvimento de um código agrupando antigas leis mesopotâmicas que ficou conhecido Código de Hamurábi. 

Esse códico baseava-se em um princípio conhecido como Lei de Talião, o qual tem como lema “olho por olho, 
dente por dente”, ou seja, aquele que cometesse um delito tinha como pena uma punição proporcional ao dano que 
havia causado. O Código de Hamurábi foi antecedido por outros conjuntos de leis na Mesopotâmia, como o Código 
de Ur Nammu. 

O reino dos amoritas enfraqueceu-se depois da morte de Hamurábi e foi sucedido, tempos depois, pelos 
assírios. Os assírios formaram uma sociedade extremamente militarizada a partir do final do segundo milênio a.C. e 
iniciaram um processo de expansão e conquista na Mesopotâmia por volta de 1200 a.C. Eles conquistaram toda a 
Mesopotâmia, além da Palestina, do Egito e parte da Pérsia. 

Os assírios ficaram célebres por terem sido guerreiros temíveis que se utilizavam de técnicas violentas em 
combate e por tratarem seus prisioneiros com extrema brutalidade. Os povos conquistados, além de serem 
governados de maneira tirânica, eram obrigados a pagar pesados tributos. A violência dos assírios foi levantada 
pelos historiadores como o motivo que deu início a inúmeras revoltas que enfraqueceram o poder dos assírios por 
volta do século VII a.C. 

O rei mais importante dos assírios foi Assurbanipal, que ficou conhecido por ser um apreciador da erudição e 
por mandar construir a Biblioteca de Nínive (principal cidade da Assíria). Essa biblioteca reunia milhares de textos em 
escrita cuneiforme sobre diversos assuntos, e grande parte do que se conhece sobre a Mesopotâmia hoje é por 
causa da Biblioteca de Nínive. 
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Por fim, o enfraquecimento dos assírios permitiu aos caldeus conquistar a Mesopotâmia e fundar o Segundo 
Império Babilônico em 612 a.C. O império formado por esse povo foi breve e teve com o principal rei Nabucodonosor, 
responsável por reconquistar a Palestina e toda a Mesopotâmia. Atribui-se a esse rei a construção dos Jardins 
Suspensos da Babilônia, considerado uma das maravilhas do mundo antigo. 

O império dos caldeus foi o último desenvolvido por um povo mesopotâmico. Seu domínio foi enfraquecido 
após a morte de Nabucodonosor e, por isso, eles foram conquistados pelos persas, liderados por Ciro II em 539 a.C.  
 
 
Responda: 
 
1- Qual é o significado da palavra Mesopotâmia? 
 
 
 
2- Onde se localizava a antiga Mesopotâmia? 
 
 
 
3- Quais rios banhavam a Mesopotâmia?  
 
 
 
4- Porque os homens escolheram essa região para construir as cidades? 
 
 
 
5- Quais foram os povos mais importantes que habitaram a Mesopotâmia? 
 
 
 
6- Quais foram as cidades mais importantes fundadas pelos sumérios? 
 
 
 
7- O que eram as cidades-estados? 
 
 
 
8- Os Sumérios desenvolveram a primeira forma de escrita da humanidade, qual é o nome dessa forma de escrita? 
 
 
 
9- Qual era a religião dos povos mesopotâmicos? 
 
 
 
10- O primeiro código de leis da humanidade foi criado pelo rei mais importante do Império Babilônico. Qual era o 
nome desse código? 
 
 
 
11- Qual foi o último imperio da Mesopotâmia? 
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