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Mesopotâmia 

 Terra entre dois rios – Gregos 

 Vale dos rios Tigre e Eufrates 

 Hoje território do Iraque 

 Inserida na área do crescente fértil 

 Leste – Montes Zagros no Irã 

 Oeste – Desertos da Arábia 

 













Mesopotâmia 

 Alta – Montanhosa, desértica e menos fértil 

 Centro e Sul – Vale dos rios Tigres e Eufrates 

                         

Planícies muito férteis 



Mesopotâmia 

 Arqueologia: 

    10000 a.C – Início das 

civilizações. 

     Complexo sistema de 

drenagens, com utilização dos 

pântanos. 

 4000 a.C – Sucesso nas 

atividades agrícolas.                    

As primeiras civilizações         

                    





Mesopotâmia 

SUMÉRIOS E ACADIANOS - 3500 a 2000 a.C 

Sargão I – 2300 a.C  

Unificou politicamente o centro e o sul 

 

PRIMEIRO IMPÉRIO BABILÔNICO – 2000 a 1750 a.C 

Hamurábi - Rei da Babilônia  

 

IMPÉRIO ASSÍRIO – 1300 a 612 a.C 

Assurbanipal – 668 a 631 a.C 

 

SEGUNDO IMPÉRIO BABILÔNICO – 612 A 539 A.C 

Nabucodomosor 

Grandes construções: Jardins Suspenso da Babilônia 

Escravização dos habitantes do reino de Judá – cativeiro Babilônico 







SUMÉRIA 

A primeira grande 

civilização 
 





SUMÉRIA 

 Reis Sumérios  

 

 Sumérios e Acádios – Unidos 

 

 Monarquia como instituição divina  

 Desceu dos céus e instalou em Eridu 

 

 Lista dos reis sumérios 





SUMÉRIA 

 TRÊS FASES DA HISTÓRIA 

1. Período Arcaico – 3360 a 2400 a.C 

 Cidades fortificadas e aplicação da roda na tecnologia militar 

 

2. Período Acadiano – 2400 a 2250 a.C 

 Sargão I conquistou os sumérios e estabeleceu um império unificado, 

integrando as cidades num todo 

 

3. Neo-Suméria – até 2000 a.C 

 Invasão dos Gutis 

 Terceira dinastia de UR 



SUMÉRIA 

 Lista dos reis sumérios 

 134 reis em 11 cidades que em conjunto reinaram mais de 28000 anos; 

 A lista trazia o local e o período de seus governos; 

 O direito a majestade era concebido pelos deuses; 

 Kug-Bau de Kish foi a única mulher a reinar. 



SUMÉRIA 

Civilização 

História começa com a escrita – 3200 a.C  

Construção de prédios 

Formação de capital 

Uso de metais 

Revolução urbana 

Cidades-estados 



SUMÉRIA 

Civilização 

Agricultura irrigada – 5500 a.C; 

Cultura Ubaid – 6000 a.C; 

Uruk – Cerâmicas e escrita – 4000 a 2900 a.C. 

 

 



SUMÉRIA 

 Escrita 

 Concentração da riqueza - Necessidade de administrá-la conduziram, 

assim, à invenção da escrita. 

 Origem das desigualdades – O poder da escrita revela a existência da 

dominação, a desigualdade entre os homens. 

 Sociedades de classes 



SUMÉRIA 

 Escrita 

 Pictográfica: Desenho das 

coisas que desejam exprimir.  

 Cuneiforme – A escrita em 

forma de cunhas com 

estiletes - 3200 a 2900 a.C 

 Escreviam em placas de 

argila e depois eram cozidas 

para conservar seus registros 

 

 

 

 



SUMÉRIA 

 Período Uruk 

 Construções Santuários; 

 Trabalhos elaborados –Arte; 

 Crescimento populacional; 

 Sistema político atuante – Governantes. 

 



SUMÉRIA 

Primeiras cidades 

 Antes do dilúvio  

 

Eridu 

Sippar  

Shuruppak 



SUMÉRIA 

Eridu  

 Cidade das águas doce, 

magia e sabedoria; 

 Onde o princípio da 

agricultura foi revelado; 

 Deus – Enki. 

 



SUMÉRIA 

Sipar 
Deus Sol  - Utu; 

Poder do futuro. 



SUMÉRIA 

 Shuruppak – Atual Tell Fa’rah 

 O rei foi herói da história do dilúvio 

 As placas contam o mito religioso sumérico 

 Narra a história de Ziusudra, rei da cidade 

de Shuruppak 

 Foi avisado pelo deus Enki que iriam 

destruir a humanidade por meio de um 

dilúvio 





SUMÉRIA 

 Enki ordenou que Ziusudra construísse 

um grande navio 

 Há vestígios arqueológico de uma 

grande enchente na região por volta de 

2750 a.C 

 O mito de Noé surgiu baseado no mito 

de Ziusudra 





SUMÉRIA 

 Religião 

 Cósmico – Força que regem os mistérios do universo e da vida 

 Não existiam livros sagrados 

 Escrever as angústias do povo sumérico foi preciso de todo 

pensamento religioso do Oriente próximo – Deu origem às três 

religiões monoteístas atuais. 



SUMÉRIA 

 ZIGURATES 

 Pirâmides de tijolos maciços que serviam de santuários e acesso dos 

deuses quando desciam até seu povo 

 







SUMÉRIA 

 Deuses – Politeístas  

 Enlil – deus do ar e atmosféra – Nippur 

 Enki – deus da água doce – Eridu 

 An – deus supremo – Uruk 

 En – grande sacerdote – Kish 

 Ky – deusa da terra – grande dama que gera 

 Innana – deusa do amor – união de An e Ky – 

“Afrodite” Sumeriana                              

 



SUMÉRIA 

Jarra de oferenda a deusa Innama - Uruk 





SUMÉRIA 

 CIDADES - Estados 

 NIPPUR – Cidade sacra, capital religiosa, deus Enlil – deus do ar  

30.000 tábuas de argila com textos administrativos, médicos, 

comerciais e escolares 



SUMÉRIA 

 KISH – 2900 a 2700 a.C 

 Idade do ouro 

 Cidade pós diluviana – o reino 

desceu novamente dos céus 

 Primeira dinastia sumeriana pós-

dilúvio 

 Alta qualidade em artesanatos 

 Rei de Kish – “Rei de todo mundo” 

 Pedra fundamental da monarquia 





SUMÉRIA 

 KISH – 2900 a 2700 a.C  

 Por estar localizada ao norte tinha o controle do sistema de canais de 

irrigação do rio Eufrates 





SUMÉRIA 

 URUK – 2700 a 2500 a.C 

 Idade heróica 

 Innana e An – deusa do firmamento  

 Rei chamado de senhor 

 Democracia primitiva – anciões e jovens guerreiros 

 Rei Enmerker – Foi o primeiro a escrever em tábuas de 

 argilas 

 Epopéia de Gilgamesh  



SUMÉRIA 

 EPOPÉIA DE GILGAMESH - 2750 a.C 

 É a obra mais antiga do planeta;  

 Faz referência ao mito do dilúvio; 

 Constitui um verdadeiro monumento 

do pensamento dos povos 

mesopotâmicos; 

 Composto por 12 plaquinhas de 3000 

versos - uma das maiores obras do 

prima da humanidade; 

 Escrita pelo rei Gilgamesh, que 

governou a cidade de Uruk. 





SUMÉRIA 

 LAGASH e UMA 

 Conflitos envolvendo direitos de irrigação mediados pelo rei de Kish 

 

 



SUMÉRIA  

 UR  

 As margens do rio Eufrates 

 Maior cidade da época 

 Habitada na antiguidade pelos Caldeus 

 Pátria de Abraão 

 O rei Ur-Nammu –  1° código de leis, durou 300 anos 



SUMÉRIA 

 ABRAÃO 

 Pai das três grandes religiões – Judaica, Cristã e Islâmica 

 Casado com Sara, sua irmã por parte de pai 

 Deixou UR por chamamento de Deus e foi para a terra de Canaã 

 Deus avaliou sua fé durante vários episódios. Ex: Isaac e doação de 

Sara para o rei Abimelec 







 ABRAÃO 

 Promessa que seus descendentes iriam para a terra prometida 

 Instituiu a circuncisão 

 



SUMÉRIA 

 Religiões de Abraão 

 

 JUDAÍSMO  

 Primeira a surgir;  

 Monoteista;  

 Fundada em 1800 a.C;  

 Atualizada por Moisés em 1200 a.C 

 Livro sagrado – Torá (Lei) 



SUMÉRIA 

 CRISTIANISMO 

 Foi fundada por Jesus de Nazaré – Viveu na colônia romana da Judéia 

 Livro sagrado – Bíblia (Livro) 

 O antigo testamento tem origem em mitos e histórias escritas na 

antiguidade 



SUMÉRIA 

 ISLAMISMO 

 600 anos após o cristianismo 

 2400 anos após o judaísmo 

 Fundada por Maomé – 571 a 632 d.C, era um comerciante árabe que 

unificou as tribos politeístas da Arábia 

 Livro sagrado – Alcorão  





Império Acadio 

Sumeriano 



SUMÉRIA 

 SUMERIANOS E ACADIANOS 

 As cidades-estado sumerianas viviam constantemente em guerras pela 

supremacia na região. 

 

 Acadianos - Povos de origem semita que ocupavam a região central da 

Mesopotâmia. 

 

 Sargão I – 2300 a.C, rei acadiano unificou politicamente o centro e o 

sul da Mesopotâmia, dominando os sumerianos. 

 



SARGÃO I 

 2350  a.C. 

 Primeira pessoa a criar um império-estado multiético 

 Fomentador de cultura onde os impressos eram produzidos na escrita 

cuneiforme – Cartas, leis,estórias, registros e contas 

 







SARGÃO I 

 2340 - Ataca   Lugalzaggisi e conquista  o mar inferior e superior 

 Venceu 34 batalhas 

 Inovação militar- arqueiros com flechas capazes de penetrar em 

armaduras de couro e corpo de elite  

 Exército permanente de 5.400 homens 

 Infantarias – machados, lanças, 

 O rei dos quatros cantos  

 Reforma agrária 





SARGÃO I 

 Instalou a monarquia centralizada e unitária 

 As cidades-estado eram  soberanas 

 Só administrava a região de Acádia 

 Criou um império com  superioridade política e econômica 

 História da Mesopotâmia - antes e depois de  Sargão I 

 





SARGÃO I 

 “Napoleão” do século XXIII a.C 

 Submissão todas as cidades pela força das armas 

 56 anos - raros conquistadores-felizes até o fim 

 Deixou grande império até seus netos  

 Fim do império  com a invasão dos povos bárbaros das montanhas do 

Zargros – Gutis espalharam fogo e sangue em toda a Mesopotâmia 



GUTIS  

 2230 a.C 

 Dragões da 

montanha, não 

pouparam nada 

 Período negro - 

anarquia e 

confusões 





SUMÉRIA 

 Fim do império acadiano  

 Invasão estrangeira – Conquista vindo do leste 

 2120 a.C – Abraão deixa UR 

 

Renascença Sumeriana 

 2112 a.C – Nova unificação da Suméria e Acádia, por Ur-Nammu – 

Código de leis 

 2100 a.C – Construção dos Zigurates de UR; Invasão dos povos vindos 

do deserto da Arábia, destacando os amoritas; Fundação do primeiro 

império babilônico por Hamurábi  









SUMÉRIAS 

 LEGADOS DA SUMÉRIA 

 Primeira civilização 

 Cidades-estados 

 Escrita cuneiforme 

 Conhecimentos de astronomia 

 Calendário de 12 meses 

 Sistemas administrativos  

 Idéias de justiça - Cortes judiciais e prisões 



SUMÉRIA 

 Criação de escolas 

 Literatura 

 Sistema de classes sociais 

 Invenção da roda 

 Domesticação de animais 

 Sistema de plantações sistemática e colheitas 

 Formações militares 

 Grande tradição religiosa 

 



 

 

 

Obrigado! 


