
ANTIGUIDADE ORIENTAL 

 



MODO DE PRODUÇÃO ASIÁTICO 
 Caracteriza os primeiros Estados surgidos no Oriente 

Próximo, Índia, China e África. 

 A agricultura, base da economia, era praticada por 
comunidades de camponeses presos à terra, 

     submetidos a um regime de servidão coletiva. 

 Todas as terras pertenciam ao Estado, representado pelas 
figuras do imperador, rei ou faraó. 

 A servidão coletiva era o modo de pagamento para o rei ou 
faraó pelas terras. 

 Os reis ou imperadores eram considerados verdadeiros 
deuses. 

 Nos períodos entre as safras, era comum o deslocamento de 
grandes levas de trabalhadores para a construção de 
imensas obras públicas. 

 



CRESCENTE FÉRTIL 

 É uma região localizada entre o Oriente Médio (vales 
dos rios Tigre e Eufrates) e nordeste da África (vale do 
rio Nilo). 

  Ganhou este nome, pois olhando no mapa, a região 
tem um formato de lua na fase quarto crescente. 

  Já o termo fértil é devido a fertilidade do solo nos 
vales dos rios Nilo, Tigre e Eufrates. Foi na região do 
crescente fértil que se desenvolveram duas das mais 
importantes  e antigas civilizações da antiguidade: a 
egípcia e a mesopotâmica. 



CRESCENTE FÉRTIL 



CIVILIZAÇÕES HIDRÁULICAS  
  

 Também chamadas de civilizações de 
regadio ou civilizações fluviais.  

 São sociedades que viviam suas 
organizações sociais e econômicas baseadas nos 
benefícios que as margens dos grandes rios 
ofereciam. Desta forma, havia uma grande 
dependência desses povos em relação à 
condição dos rios margeados. 



Mesopotâmia 
 

Mesopotâmia,  

que em grego quer 
dizer ‘terra entre 
rios’, situava-se 

entre os rios 
Eufrates e Tigre e é 
conhecida por ser 
um dos berços da 

civilização humana. 
Localizada no 

Oriente Médio, 
atualmente esta 
histórica região 

constitui o 
território do Iraque, 

Kwait e parte da 
Síria. 

 

http://www.infoescola.com/hidrografia/rio-eufrates/
http://www.infoescola.com/hidrografia/rio-eufrates/
http://www.infoescola.com/hidrografia/rio-tigre/


 7000 a. C. – A Mesopotâmia era ocupada por 
comunidades seminômades que foram 
atraídas para a região pelas condições 
favoráveis à atividade agrícola. Do surgimento 
de aldeias sedentárias à constituição de 
núcleos urbanos, houve um longo processo. 

 Principais povos  

 Vários povos antigos habitaram essa região 
entre os séculos V e I a.C. Entre estes povos, 
podemos destacar:  

   babilônicos, assírios, sumérios, caldeus,      
amoritas e acádios.  

 

 



 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS COMUNS 

 
 No geral, eram povos politeístas, pois 

acreditavam em vários deuses ligados à 
natureza.  

 No que se refere à política, tinham uma forma 
de organização baseada na centralização de 
poder, onde apenas uma pessoa ( imperador 
ou rei ) comandava tudo.  

 A economia destes povos era baseada na 
agricultura e no comércio nômade de 
caravanas. 

 



• Na Antiguidade, povos da África, da Mesopotâmia e 

de outras regiões no globo terrestre desenvolveram 

diferentes sistemas de escrita. Originalmente os 

sistemas de escrita surgiram com o propósito de  

contabilizar e controlar a produção agrícola e 

pecuária e facilitar o comércio.  

• A formação de Estados teocráticos fortemente 

organizados e centralizados e com extensa burocracia 

nos vales dos grandes rios pode ser explicado pela a 

necessidade de coordenar o trabalho de grandes 

contingentes   humanos,  para  realizar   obras   de 

     irrigação. 

 

 

  



 Sumérios - 3500 a. C. -2350 a. C. 

 Fundaram as primeiras cidades-Estado (Ur, Uruk, Nipur, 

Eridu e Lagash), independentes entre si, sem um governo 

central. Construíram obras de irrigação, ergueram templos, 

palácios e grandes celeiros. Criavam a escrita cuneiforme - 

uma das primeiras escritas da humanidade. Desenvolveram o 

comércio.  

 As invasões de povos estrangeiros enfraqueceram o estado 

sumeriano. 

  Principal contribuição dos sumérios: a base da cultura da 

Mesopotâmia e a escrita cuneiforme. 

 



Acádios - 2350 a. C – 1950 a. C 

• Conquistaram as cidades sumérias e 

formaram o primeiro Estado 

centralizado da Mesopotâmia. 

• Principal contribuição: centralização 

do poder. 



Babilônicos - 1950 a. C. - 1200 a.C. 

• Venceram os acádios e dominaram toda 

Mesopotâmia. Hamurabi, rei dos babilônicos, 

organizou as antigas leis orais sumerianas no 

famoso Código Hamurabi, que era baseado na Lei 

de Talião “olho por olho, dente por dente...”. Esse 

código ficou conhecido como o primeiro código 

de leis escritas da humanidade (ler p.    ). A 

invasão de povos vindo do norte e leste e a morte 

desse rei levaram o Império Babilônico à decadência.  

• Principal contribuição dos babilônicos: o Código 

de Hamurabi. 



  

Assírios - 1200 a. C. - 612. a.C 

 

 Habitavam a região de Assur, ao norte da 

Babilônia. Eles dominaram toda a Mesopotâmia e 

estenderam seu império até o Egito. Ficaram 

conhecidos por terem o primeiro exércio 

organizado e permanente do mundo. Povo 

guerreiro,_os assírios destacavam-se pela 

crueldade com os povos dominados. As 

frequentes revoltas dos vencidos enfraqueceram 

o império, que entrou em decadência. 

  Principal contribuição dos assírios: táticas de 
guerra. 



Caldeus - 612 a. C. - 539. a.C. 

 Destruíram o Império Assírio e dominavam a Mesopotâmia. 

Também conquistaram a Palestina, escravizando o povo 

hebreu e transferindo-os para a Babilônia (Cativeiro da 

Babilônia).  

  Esse período ficou conhecido como o Segundo Império 

Babilônico. Por volta de 539 a. C., esse império foi 

conquistado pelos persas, chefiados pelo imperador Ciro I.  

 Principais contribuições dos caldeus: astronomia, 

astrologia e matemática. 

 


