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TEXTO COMPLEMENTAR 

OS POVOS DA MESOPOTÂMIA 

O processo de invenção da escrita é o último grande acontecimento que encerra o Neolítico e 

a Pré-História. Nessa época, já observamos o desenvolvimento de grandes civilizações que, desde 

muito tempo, já estabeleciam e experimentavam a concepção de técnicas agrícolas e a 

domesticação dos animais.   

Considerada como o “berço da civilização” e 

denominada de Mesopotâmia, palavra que tem o significado 

de “terra entre rios”, região que pertencia ao chamado 

Crescente Fértil (termo utilizado por lembrar o formato de 

uma lua crescente), onde surgiram as primeiras civilizações. 

Ao Norte da Mesopotâmia (Alta Mesopotâmia), ficava a 

Assíria, região mais árida, e ao sul (Baixa Mesopotâmia), 

ficava a Caldeia, região mais fértil. Os antigos povos da 

Mesopotâmia estavam localizados onde hoje existem o 

Iraque e a Síria.  

As cheias dos rios Tigre e Eufrates, que ocorriam 

entre junho e julho, provocavam grandes alagamentos, 

principalmente no sul. Quando as águas baixavam 

formavam um lodo que fertilizava o solo, tornavam a área ideal para o cultivo de cereais e frutas e 

para a criação de gado. A prática da agricultura exigia o controle das cheias dos rios exigia e um 

eficiente sistema de organização coletiva do trabalho, para a construção de diques de proteção, 

drenagem e canais de irrigação que levavam a água às regiões mais distantes.  

Por sua localização na passagem do Mar Mediterrâneo para o Golfo Pérsico, e sendo de fácil 

acesso para a Europa, a África e a Ásia, a planície mesopotâmica era uma região muito disputada 

atraindo povos de diversas origens, destacando-se os sumérios, os acádios, os amoritas (antigos 

babilônios), os assírios e os caldeus (novos babilônios).  

A história política da Mesopotâmia é marcada por sucessivas invasões, guerras, ascensão e 

declínio de diversos reinos e impérios. A principal realização cultural dos amoritas foi o Código de 

Hamurabi, considerado a mais antiga coleção de leis econômicas e civis da história. Era baseado 

no Direito Sumeriano, tendo por finalidade consolidar o poder do governo e melhorar o 

desenvolvimento do comércio. O Código de Hamurabi que influenciou muitas civilizações era 

composto por centenas de leis, dentre elas destacava-se a Lei de Talião (olho por olho, dente por 

dente), estabelecia que as punições fossem idênticas ao crime cometido.  

A pedra em que estavam gravadas as leis foi encontrada por arqueólogos em 1901 e acha-se 

guardada no Museu do Louvre, em Paris. 

Desenho de um ZIGURATE: grande 
templo que  servia de morada para os 
deuses dos povos da Mesopotâmia. 


