MESOPOTÂMIA

A “Terra Entre Rios”
A Mesopotâmia – Terra entre
Rios – foi palco de algumas das
primeiras
civilizações
da
Humanidade. Foi lá que
floresceu
a
civilização
sumeriana, inventora da roda e
de uma das primeiras escritas, a
cuneiforme. Também viveram
por lá os assírios, que criaram o
primeiro exército permanente,
e os babilônios, que fizeram o
mais antigo código de leis da história, entre outros povos.
A Mesopotâmia, mais ou menos no atual Iraque, foi uma região disputada por
diversos povos que chegavam do deserto em busca de terras férteis possibilitadas
pelos rios Tigre e Eufrates e esteve longe de ser um lugar tranquilo.
Alguns povos se destacaram na região, por sua influência cultural ou por terem
imposto seu domínio sobre os demais povos vizinhos. Acompanhemos os
principais povos e suas características:

Sumérios
Considerados como os criadores da primeira civilização mesopotâmica, na qual
fundaram cidades-Estado importantes como Ur, Uruk, Lagash e Nippur. Cada
cidade possuía um Templo (centro político, econômico e religioso) e era
governada por um Patesi (vigário de deus), detentor dos poderes políticos,
religiosos e militares. O Patesi governava com auxílio de sacerdotes e altos
funcionários.
Aos Sumérios atribui-se o desenvolvimento da escrita (cuneiforme - em forma de
cunha) e a invenção da roda.
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Acádios
Os habitantes da cidade de Acad, por volta de 2550 a.C.,
invadem as cidades Sumerianas. Comandados pelo rei
Sargão I [imagem] conquistam e unificam estas cidades,
fundando o Primeiro Império Mesopotâmico. Sucessivas
revoltas das cidades sumerianas e ataques de outros povos
vieram a enfraquecer o império, que por volta de 2150 a.C.
foi derrubado pelos Guti.

Amoritas (Babilônios)
Vindos do deserto da Arábia por volta de 2000 a.C., os Amoritas se instalaram na
Babilônia. O maior destaque entre os reis babilônicos fica por conta de Hamurábi
(1728-1686 a.C.), que expandiu seus domínios por toda a Mesopotâmia. Este rei
também é o responsável pelo primeiro código de leis escrito que se conhece: o
Código de Hamurábi [imagem], que adota o Princípio de Talião (“Olho por olho,
dente por dente”). Este
código tinha por objetivo a
manutenção da propriedade
privada e a disciplina da vida
econômica.
Posteriormente a Hamurábi,
o império babilônico entra
em
decadência,
sendo
invadido por Cassitas e
Hititas,
que
causavam
grande impacto ao usar
cavalos para fins militares.

Assírios
A Assíria era a região que servia de passagem natural entre a Ásia e o
Mediterrâneo, localizada, portanto, numa região disputada e que sofria ataques
constantes. Este fator talvez tenha sido o motivo que transformou os Assírios
num povo guerreiro, possuindo um dos primeiros exércitos permanentes do
mundo e com alta capacidade de combate (lanças, escudos, espadas de ferro,
carros de combate, catapultas, etc.).
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Os
Assírios
formaram
um
império por volta
de 1880 a.C.,
atingindo
um
vasto
território
entre 883 e 612
a.C.,
quando
conquistaram
territórios extra
mesopotâmicos,
como a Síria e o
Egito. Por volta de
612 a.C., Caldeus
e Medos, aliados, tomaram as principais cidades Assírias, dando fim ao império
que se baseava no domínio pelo terror.

Caldeus (neobabilônios)
Após o fim do Império Assírio dominaram a Babilônia, reconstruindo a cidade e
tornando-a numa das mais belas da antiguidade. Nabucodonosor, principal rei
babilônico, foi responsável pela construção dos Jardins Suspensos da Babilônia
[imagem] e, possivelmente, da Torre de Babel, citada na Bíblia.
Apesar de várias conquistas militares os Caldeus não tiveram domínio duradouro,
sendo subjugados pelo Império persa em 539 a.C.
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Mesopotâmia: Características
Gerais
Apesar da diversidade de povos e da sucessão de impérios, a Mesopotâmia
aparece como uma civilização que compartilhou estruturas e organizações entre
os povos que lá viviam. Portanto, conseguimos ter um panorama geral dessa
civilização. Destacamos alguns aspectos significativos:

Política –

Foi marcada pela existência de cidades-Estado, ou seja, cidades

que tinham autonomia e autossuficiência. Apesar de ter vivido sob impérios,
algumas cidades, como a Babilônia, mantiveram sua exuberância e influência
sobre a mesopotâmia.
Os governantes tinham, assim como no Egito e outros povos do Crescente Fértil,
vinculo com os deuses. Porém, o patesi (governante de cada cidade sumeriana) não
era considerado um deus-vivo, mas sim um representante dos deuses.

Economia – De base agropecuária, aproveitando-se das cheias e vazantes
irregulares dos rios Tigre e Eufrates. Os mesopotâmicos também desenvolveram
de forma significativa o comércio, tendo uma camada de comerciantes abastados.
De modo geral, a economia era tributária, com comunidades aldeãs compostas
por camponeses que davam rendas ao Estado, que, vinculado aos deuses, era dono
da maior parte das terras.

Sociedade –

A mesopotâmia apresentou uma sociedade estratificada,

basicamente dividida em Estado e Comunidades. A camada rica era vinculada, de
uma forma ou de outra, ao Estado (governo), enquanto as camadas pobres
estavam associadas às
diversas comunidades
aldeãs
que
se
espalhavam
nas
proximidades
dos
grandes rios. Apesar de
existir algum nível de
escravidão, a maioria da
população era composta
de camponeses.
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Religião –

Marcada pelo politeísmo, a

religiosidade mesopotâmica apresentou um grande
número de divindades, sendo que algumas cidades
tinham a predileção por alguns deuses e outras
cidades tinham a preferência por outros.
Os mesopotâmicos eram bastante supersticiosos,
acreditando na influência de bons e maus espíritos
sobre nossas vidas cotidianas. Acreditavam também
na influência dos astros e estrelas sobre nossas
vidas, lançando as bases para a astrologia moderna
(signos, horóscopo, etc). Em comparação com o
Egito, não construíam grandes obras funerárias, pois
tinham pessimismo em relação ao destino pósmorte.

Marduque, deus protetor
da Babilônia

Ciências – Assim como os egípcios,
os mesopotâmicos desenvolveram sua
engenharia em obras para controle das
águas dos rios, fazendo reservatórios,
canais de irrigação e demais obras
hidráulicas. No campo da arquitetura,
ainda desenvolveram o tipo de
construção
característico
da
mesopotâmia: o zigurate (nas imagens
vemos a pintura idealizada da Torre de
Babel e um zigurate reconstituído há
algumas décadas pelo governo do Iraque).
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Na mesopotâmia desenvolveu-se a astronomia com um calendário lunar, onde se
dividia a semana em sete dias (base para a nossa atual divisão da semana).
Praticavam a medicina, inclusive com hospitais para internarem os enfermos.
Utilizavam de ervas medicinais para a cura dos pacientes. Porém, seu tratamento
médico ainda era cheio de crendices, incluindo em alguns casos a prática de
exorcismo.

Escrita –

Os sumérios criaram a escrita

cuneiforme [imagem], uma escrita pictográfica (feita
de desenhos e símbolos) que é considerada a mais
antiga de todas. A escrita sumeriana acabou sendo
utilizada pelos outros povos da mesopotâmia.

Literatura

–

Diversos

textos

foram

produzidos na mesopotâmia, com a vida de reis, de
deuses e sobre o cotidiano. Porém, um texto encontrado no século XIX é
significativo e ajuda a entender a região. Trata-se da Epopeia de Gilgamesh.
Na sua epopeia, Gilgamesh é um rei mesopotâmico que é parte humano e parte
deus e sai em busca da imortalidade. Em suas andanças, Gilgamesh encontra o
sobrevivente do dilúvio, Utnapishtim. Sua lenda está inserida em um poema que
narra o dilúvio causado pelo deus Enlil, não satisfeito da maldade dos homens e
que decidiu eliminá-los da face da terra ordenando uma grande inundação. Por ser
protegido do deus Enki, Utnapishtim, foi prevenido do desastre e instruído a
construir uma arca e nela embarcar sua família e um casal de cada um e todos os
animais.
Como pode se perceber este é o enredo básico da história bíblica da arca de Noé.
Para muitos historiadores e estudiosos da antiguidade, os hebreus, que viveram
no sul da mesopotâmia antes de irem pra Palestina, teriam se influenciado em
parte da mitologia mesopotâmica.
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TESTES DE VESTIBULAR
1. (Fatec) O Iraque, recentemente em guerra com os EUA e Inglaterra, já foi palco
de uma grande civilização na Antiguidade, a Mesopotâmia.
Desta civilização, inserida na área do Crescente Fértil, é correto afirmar:
a) teve em Senaqueribe seu mais importante rei, que além de transformar a
Babilônia num dos principais centros urbanos, elaborou o 1º código de leis
completo, assentado nas antigas tradições sumerianas.
b) durante o governo de Nabucodonosor foram realizadas grandes construções
públicas, merecendo destaque os "Jardins Suspensos da Babilônia",
considerados uma das maravilhas do Mundo Antigo.
c) Nabopalassar, que substituiu Nabucodonosor, não conseguiu manter o
império, que foi conquistado por Ciro, o Grande, da Pérsia.
d) Assurbanípal, rei dos Assírios, depois de dominar a Caldeia, mudou a capital do
império para a cidade de Ur.
e) com Hamurábi, os sumerianos, vindos do planalto do Irã, fixaram-se na Caldéia
e fundaram diversas cidades autônomas, como Ur, Nínive e Babilônia.
2. (Fuvest) A partir do III milênio a. C. desenvolveram-se, nos vales dos grandes
rios do Oriente Próximo, como o Nilo, o Tigre e o Eufrates, estados teocráticos,
fortemente organizados e centralizados e com extensa burocracia. Uma
explicação para seu surgimento é
a) a revolta dos camponeses e a insurreição dos artesãos nas cidades, que só
puderam ser contidas pela imposição dos governos autoritários.
b) a necessidade de coordenar o trabalho de grandes contingentes humanos,
para realizar obras de irrigação.
c) a influência das grandes civilizações do Extremo Oriente, que chegou ao
Oriente Próximo através das caravanas de seda.
d) a expansão das religiões monoteístas, que fundamentavam o caráter divino da
realeza e o poder absoluto do monarca.
e) a introdução de instrumentos de ferro e a conseqüente revolução tecnológica,
que transformou a agricultura dos vales e levou à centralização do poder.
3. "- Se um arquiteto constrói uma casa para alguém, porém não a faz sólida,
resultando daí que a casa venha a ruir e matar o proprietário, este arquiteto é
passível de morte.
- Se, ao desmoronar, ela mata o filho do proprietário, matar-se-á o filho deste
arquiteto."
O preceito legal anterior pertence ao seguinte Código:
a) Corpus Juris Civilis
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b)
c)
d)
e)

Código de Hamurabi
Código de Direito Canônico
Código Napoleônico
Código de Justiniano

4. (Ufrn) As sociedades que, na Antigüidade, habitavam os vales dos rios Nilo,
Tigre e Eufrates tinham em comum o fato de:
a) terem desenvolvido um intenso comércio marítimo, que favoreceu a
constituição de grandes civilizações hidráulicas.
b) serem povos orientais que formaram diversas cidades-estado, as quais
organizavam e controlavam a produção de cereais.
c) haverem possibilitado a formação do Estado a partir da produção de
excedentes, da necessidade de controle hidráulico e da diferenciação social.
d) possuírem, baseados na prestação de serviço dos camponeses, imensos
exércitos que viabilizaram a formação de grandes impérios milenares.
5. (FABUS) Na Mesopotâmia – terra entre rios – viveram muitos povos. A região
era fértil e menos protegida que o vale do rio Nilo, o que favorecia a fixação de
populações, a formação de cidades e a disputa por terras.
Sobre a Mesopotâmia é incorreto afirmarmos:
a) Comparado ao Egito, o Estado na Mesopotâmia participava menos da
economia. As estruturas econômicas e sociais, porém, eram muito
semelhantes.
b) Os deuses, numerosos na mesopotâmia, eram representados com a forma
humana. Simbolizavam as forças da natureza e os astros do céu. Anu, Shaman
e Sin, são exemplos de deuses mesopotâmicos.
c) Um dos povos que dominaram a Mesopotâmia foi o assírio, que impôs seu
domínio pelo terror, saqueando, destruindo e massacrando os vencidos. Foi
um dos primeiros povos que teve um exército permanente.
d) Os babilônicos são responsáveis pela escrita mais antiga que se tem
conhecimento. Ela surgiu por volta de 3000 a.C. e era baseada em caracteres
cuneiformes.
e) Na área científica, os mesopotâmicos deixaram contribuições notáveis na área
da matemática e da astronomia. Na medicina, antes do tratamento a base de
ervas era feito o exorcismo.

Gabarito: 1.b / 2.b / 3.b / 4.c / 5.d
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