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Civilização egípcia 

 
A Civilização egípcia desenvolveu-se à volta do Nilo, um oásis no meio do deserto do Saara, que propiciou a fixação do homem com 

água e solos férteis (devido às enchentes). Para defender suas vilas e moradias das violentas inundações, os egípcios construíram diques. 

Também construíram canais de irrigação para levar a água do rio às regiões mais distantes. No começo, o Egito era habitado por povos que 

viviam em clã, os nomos. Os nomos eram independentes. As relações desses se transformaram até a formação do Reino do Baixo Egito, ao 

norte, e o Reino do Alto Egito, ao sul. Em 3200 a.C, aproximadamente, esses dois reinos foram unificados sob o comando de Menés, que se 

tornou faraó absoluto do Egito, considerado um deus na Terra. Ele usava uma coroa dupla, demonstrando a unificação entre os reinos. Assim 

surge a primeira dinastia, acabando esse período. 

Organização política- Quem governava o Egito era o faraó (autoridade máxima e dono da maior parte das terras férteis). Ele governa 

em um modelo político de monarquia teocrática: teo - deus, cracia - governo. Dessa forma, o faraó era considerado um rei-deus, de forma 

que a religião tinha interferia diretamente no poder. 

 

Sociedade - A sociedade era bem dividida. No topo: o faraó e sua família, seguidos por sacerdotes e funcionários do Estado, chamados 

burocratas. Na base: camponeses e escravos. 

 

Economia - A principal atividade era a agricultura – cultivo de trigo, cevada, algodão e milho. Também havia outras atividades, como 

pesca, criação de animais, artesanato e comércio. A produção funcionava por meio da servidão coletiva e com o uso de obras hidráulicas (di-

ques, canais de irrigação). Os camponeses eram responsáveis pela maior parte da produção. Havia, também, a mão de obra escrava. 

 

Aspectos culturais - As principais características da religiosidade egípcia eram o politeísmo (crença em vários deuses), a antropozoo-

morfia (deuses representados tanto na forma humana quanto na forma animal) e a crença na vida após a morte. Acreditar no pós vida fez 

com que os egípcios desenvolvessem bem a medicina e a anatomia humana, saberes que se ampliaram através da técnica da mumificação. 

Mas esses não foram os únicos conhecimentos desenvolvidos. Astronomia, matemática e engenharia também eram áreas bastante avança-

das. Além disso, desenvolveram três diferentes tipos de escrita: os hieróglifos, escrita sagrada usada em textos religiosos, a escrita hierática, 

utilizada nos registros do Estado, e a demótica. 
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Organização política Sociedade Economia Aspectos culturais 

Quem governa? 

 

O faraó (autoridade máxima e 

dono da maior parte das ter-

ras férteis). 

Como a sociedade era 

dividida? 
 

No topo: o faraó e sua 

família, seguidos por 

sacerdotes e funcioná-

rios do Estado. 

 

Na base: camponeses e 

escravos. 

O que se produzia? 

 

A principal atividade 

era a agricultura (culti-

vo de trigo, cevada, 

algodão e milho); 

Outras atividades: 

pesca, criação de ani-

mais, artesanato e co-

mércio. 

Quais as principais carac-

terísticas da religião? 
O politeísmo (crença em 

vários deuses); 

Antropozoomorfia (deuses 

representados tanto na for-

ma humana quanto na forma 

animal); 

Crença na vida após a morte. 

Qual a forma de governo? 

 

Monarquia teocrática  

 Como se produzia? 

Por meio da servidão 

coletiva e com o uso de 

obras hidráulicas (di-

ques, canais de irriga-

ção). 

Quais os principais conhe-

cimentos desenvolvidos? 
Anatomia humana, medici-

na, astronomia, engenharia e 

matemática. 

Quem eram os funcionários 

do Estado? 

Burocratas. Entre eles, os 

escribas e os militares. Os 

sacerdotes também realiza-

vam funções do Estado. 

 Quem produzia? 

Os camponeses eram 

responsáveis pela mai-

or parte da produção. 

Havia, também, a mão 

de obra escrava. 

Desenvolveram a escrita? 

 

Sim. Desenvolveram a escri-

ta hieroglífica e hierática. 

Como se justificava o poder 
do faraó? 

O faraó era considerado um 

rei-deus. A religião interferia 

diretamente no poder. 

 Como a riqueza pro-
duzida era dividida? 

Os grupos privilegiados 

ficavam com a maior 

parte da riqueza pro-

duzida. 

Que tipo de arte desenvol-
veram? 

 

Escultura, pintura e arquite-

tura. 

 
Civilização da Mesopotâmia 

Mesopotâmia, em grego, significa “terra ou região entre rios”. A Mesopotâmia pertencia a uma região localizada no Oriente Médio 

(predominantemente no atual Iraque) entre dois importantes rios: Tigre e Eufrates. A fertilidade do solo era garantida pelo ciclo de cheias dos 

dois rios, que encharcavam o solo com material orgânico, o que permitia o desenvolvimento da agricultura e da criação de animais. Suas con-

dições naturais, principalmente por causa da fertilidade do solo, permitiram que pequenas aldeias fossem formadas em seu território. 

A Mesopotâmia abrigou parte das primeiras civilizações da humanidade. A presença em sua região dos rios Tigre e Eufrates foi fun-

damental 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. Essa é uma área que fazia parte do Crescente Fértil, que ia do 

Golfo Pérsico até o Egito. Esse nome decorre do formato, semelhante ao da Lua na fase crescente, e da fertilidade do solo. 

A Mesopotâmia é considerada a primeira região do planeta a se urbanizar. Os primeiros povos que se estabeleceram na região de 

maneira sedentária foram os sumérios. Rapidamente, foram fundadas por eles mais de uma dezena de cidades. Algumas das importantes ci-

dades construídas pelos sumérios foram Ur, Uruk e Nipur. As cidades sumérias eram consideradas cidades-Estado, ou seja, possuíam organi-

zação independente umas das outras e dominavam cidades menores e aldeias. Os sumérios foram extremamente importantes para o desen-

volvimento humano, pois ali desenvolveram técnicas para importantes construções que permitiam ao homem manter um controle sobre a 

natureza. Esse povo desenvolveu diques para impedir o avanço das 

águas dos rios no período de cheias, além de reservatórios e canais de 

irrigação para irrigar terras distantes dos rios. Para organizar essas 

obras, surgiram lideranças que, mais tarde, iriam governar as cidades. 

Economia – Assim como no Egito, a principal atividade da Me-

sopotâmia era a agricultura. Cultivavam trigo, cevada, legumes e frutas; 

criavam rebanhos de ovelhas, cabras, porcos, bois e praticavam a pes-

ca. Além disso, dedicavam-se ao comércio local e com cidades mais 

longínquas. A maioria da população devia obediência aos membros 

mais ricos das cidades e era obrigada a pagar tributos com produtos 

cultivados e serviços. Os governantes, por meio de seus funcionários, 

controlavam a construção de reservatórios de água, canais de irrigação 

e depósitos de alimentos. 

Sociedade – A sociedade era estratificada, ou seja, dividida em 

diferentes camadas sociais. Os menos privilegiados eram os campone-

ses e os escravos. Estes eram, principalmente, prisioneiros de guerra, 

mas havia, também, escravos por condenação e por dívidas. Os mais 

privilegiados eram o rei, os sacerdotes, familiares do rei e os funcioná-

rios da administração (burocratas). Esses grupos controlavam as melho-

res terras e, assim, dominavam a produção de alimento 
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Organização política Sociedade Economia Aspectos culturais 

Quem governava? 

 

O rei 

Como a sociedade era dividida? 

No topo: rei, sacerdotes, familia-

res do rei e funcionários da ad-

ministração. 

Camadas intermediárias: arte-

sãos, comerciantes, militares e 

funcionários públicos. 

Na base da sociedade: campone-

ses e escravos. 

O que se produzia? 

Agricultura (principal ativida-

de); 

Artesanato; 

Comércio: madeiras, metais e 

pedras preciosas eram troca-

dos por artigos têxteis e ou-

tras manufaturas. 

Quais as principais 

características da 
religião? 

Politeísmo; 

Não se acreditava na 

vida após a morte; 

Os templos eram 

chamados zigurates. 

Qual era forma de 

governo? 

 

Monarquia hereditária. 

 Como se produzia? 

Sistema de servidão coletiva. 

Uso de obras hidráulicas (ca-

nais de irrigação e reservató-

rios de água). 

Quais os principais 

conhecimentos de-

senvolvidos? 
Astronomia e mate-

mática. 

Quem eram os funci-

onários do Estado? 
Militares, funcionários 

públicos e da adminis-

tração. 

 Quem produzia? 

 

Os trabalhadores eram, em 

sua maioria, camponeses. 

Desenvolveram a 

escrita? 
Sim, a escrita cunei-

forme. 

Como se justificava o 
poder do rei? 

 

O rei era visto como 

um representante da 

divindade. 

 Como a riqueza produzida 
era dividida? 

As camadas mais privilegiadas 

controlavam as melhores ter-

ras e a produção de alimentos, 

portanto, a maior parte da 

riqueza produzida ficava em 

suas mãos. 

Que tipo de arte 
desenvolveram? 

 

Arquitetura, escultura 

e literatura. 

 
 


