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TEMA 7 
AS PRIMEIRAS CIVILIZACIÓNS. 

MESOPOTAMIA E EXIPTO 
 

1. XURDIMENTO DAS PRIMEIRAS CIVILIZACIÓNS URBANAS. 
 
A aparición da  agricultura e gandería no Neolítico vai facer que o home pase de: 
 

 Ter unha economía depredadora a unha economía produtiva. 

 Ter escasos recursos a aumentalos e incluso ter excedente ( producir máis do que consume ) 

 Ser nómade a ser sedentario, formar grupos humanos máis numerosos: a poboación aumenta e os 
poboados pasan a ser aldeas, pequeñas vilas e, nalgúns casos, verdadeiras cidades. 

  
Isto ocorreu nas beiras de grandes ríos durante o III Milenio a.C. ( entre o 3.000 e o 2.000 a.C.) cando se 

desenvolveron as chamadas civilizacións fluviais  na India ( río Indo e Ganxes ), China ( Río Amarelo e Azul) e, sobre 
todo, en Mesopotamia ( ríos Tigris e Éufrates ) e Exipto ( río Nilo ), o chamado Crecente Fértil. Observa este mapa: 
 

 
2. CARACETRÍSTICAS DAS CIVILIZACIÓNS URBANAS. 
 

 Economía:  
 

o A base conómica destas civilizacións era a agricultura e a gandería ( ovellas, cabras, cabalos, 
porcos…) Aproveitaron as augas destes grandes ríos para desenvolver unha agricultura de regadío 
máis avanzada e que aumentou a produción de alimento: cereais, hortalizas, ademáis de liño e 
algodón, así como fibras textís. 
 

o Tamén practicaron a artesanía e o comercio. 
 

o Por outra parte, a guerra convértese nunha actividade económica máis na que se apoderaban das 
riquezas dos “inimigos”. 
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 Sociedade: a sociedade fíxose máis complexa e xerarquizada, debido a que se diversifican as labouras 
económicas. A agricultores, pescadores, cazadores, pastores, incorporáronse artesáns ( carpinteiros, 
alfareiros, albañiles, ferreiros, canteiros, tecedores ….), comerciantes, militares, funcionarios, sacerdotes … 
Formáronse así grupos con diferente categoría social e económica.: 
 

o Privilexiados, que teñen o poder político, económico e social: rei e familia real, altos funcionarios e 
militares, sacerdotes. P.ex.: o faraón e a súa familia; os escribas chegaron a ser funcionarios moi 
importantes debido ao seu coñecemento da escritura e do cálculo, necesario para recaudar os 
impostos, do que se encargaban os funcionarios apoiados no exército. 

o Maioría da poboación, que non teñen privilexios e pagan impostos: agricultores, gandeiros, 
artesáns e comerciantes. 

o Os escravos, básicamente individuos que son propiedade doutra persoa e traballan para ela. Pode 
chegar a esta situación, entre outros, por ser prisioneiro de guerra, por débedas ou por nacemento ( 
ser fillo de escravo). 

 

 
 
 

 Política: xurde a figura do rei. É un gobernante e un xefe militar, ademáis dun deus. Son estados teocráticos 
( de theos – Deus – e kratos – gobernó ), nos que o rei é unha figura divina, o seu poder é o dun deus. Pensa 
na figura dun faraón exipcio: un home-rei-deus con poder absoluto. 
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 Carácter urbano: a cidade é o centro político, comercial, administrativo e relixioso.  A cidade mesopotámica 
de Ur chegou a ter 1.200 m. de longo por 800 m. de anchura, con máis de 350.000 habitantes. 
 

 
 

 Usan a escritura, polo que entran xa na Historia. A escritura invéntase en Mesopotamia ( escritura 
cuneiforme) e tamén en forma de xeroglíficos en Exipto, os ideogramas chineses e o alfabeto fenicio, 
antecedente de nuestro abecedario actual, pero só contaba con 22 consonantes, ás que máis tarde os 
gregos agregaron as vocais.  
 

   
           Escritura cuneiforme sumeria                     Escriba exipcio                         Escritura xeroglífica exipcia 
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3. MESOPOTAMIA. 
 

Na zona de Oriente Próximo comprendida entre os ríos Tigris e Éufrates, o que sería o actual Irak, 
desenvoloveuse a civilización mesopotámica ( “ terra entre ríos” ) entre o 3.500 a.C. e o 539 a.C., ano en que os 
persas conquistaron este territorio. 
Podemos dividir a historia mespotámica en 2 grandes etapas: 
 

 As cidades- estado: Sumeria ( 3.500 – 2.300 a.C.). O gran 
desenvolvemento agrícola e comercial orixinaron a creación das 
primeiras cidades: Ur, Uruk, Lagash e Eridú. Eran ciudades 
verdadeiramente independentes ( moitas veces rivais entre si ), 
rodeadas de murallas defensivas e que estaban rodeadas por un 
territorio rural con terras de cultivo. En Sumer podemos decir que 
naceu a Historia, xa que foron os primeiros en usar a escritura ( 
escritura cuneiforme, en forma de cuña ).  
 

 Os imperios. Algunhas destas ciudades-estado chegaron a conquistar e dominar militarmente territorios más 
amplos, creando así imperios: 

 

 
o Imperio Acadio ( 2.350 – 2.220 a.C. ) , creado polo rei Sargón con capital na 

cidade de Acad.  
o Imperio Babilonio ( 1.800 – 1.600 a.C. ). A cidade de Babilonia creou un 

imperio que tivo gran esplendor en tempos de Hammurabi ( 1.792 – 1.750 
a.c. ?). Este rei unificou todas as leis das ciudades mesopotámicas nun só 
código ( Código de Hammurabi ) para así evitar que cada un “ tomara a 
xustiza pola súa man “ 

o Imperio Asirio ( 1.530 – 625 a.C.), pobo guerreiro do norte, chegou ata o 
Mediterráneo en tempos de Asurnasirpal II ( 883 – 859 a.C.) 

o Imperio persa ( 539 a.C. – 332 a.C.). No 539 a.C. o imperio persa conquistou, 
dirixido por Ciro o Grande, Mesopotamia. Este imperio mantívose ata a 
chegada de Alexandre Magno no 332 a.C. 
 

A relixión en Mesopotamia era politeísta ( varios deuses e deusas: Ishtar, deusa da guerra; Marduk, deus da 
creación; Anu, deus do ceo, …). O templo era o centro da cidade e tiñan no seu recinto sagrado un cigurat ou 
montaña de deus ( torre escalonada, con rampas e escalinatas, rematando nun altar e un observatorio 
astronómico.). 

 
Este tipo de edificio – o cigurat – era un dos exemplos da arquitectura mesopotámica, que fixo dúas achegas 

moi importantes: o arco e a bóveda. Construían pazos e templos en materiais pouco duradeiros: adobe ( mistura de 
barro e palla secado ao sol ) e ladrillo.  

A cidade mesopotámica de Babilonia 

Código de Hammurabi 
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En canto á escultura, destacan: 
 

 Estatuas: figuras sedentes ( sentadas ) ou en pé de reis, sacerdotes ou deuses (Gudea de Lagash), ou 
touros alados asirios 
 

 Relevos ( figuras esculpidas sobre unha superficie plana ) que representan escenas de caza ou guerra 
(P.ex: relevos do pazo de Asurbanipal na cidade de Nínive no S VI a.C.),  ou mesmo o Código de 
Hammurabi ou os azulexos esmaltados (como se pode ver na porta de Ishtar en Babilonia) 

 

 

   
          Gudea de Lagash                   Touro alado asirio                                   Baixo-relevo asirio 

 

 
                                  Porta de Ishtar da cidade mesopotámica de Babilonia e figura animal das súas murallas 

 
Outras aportacións da cultura mesopotámica son o calendario ( 12 meses lunares de 30 días cun  día máis 

cada 6 anos ) ou os estudos de astronomía. 
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4. EXIPTO. 
Exipto é unha terra “atrapada” e, ao mesmo tempo, defendida polos desertos de Arabia e Sahara. Pero ten a 

sorte de contar cunha canle de rego, cun oasis coma é o río Nilo. Ao longo del vaise desenvolver a unha das 
civilizacións máis avanzadas da antigüedade, tanto na parte do Alto Exipto ( o val ) coma no Baixo Exipto ( o delta, á 
beira do Mediterráneo ). 

Desde arrdeor do 6.000 a.C., os exipcios foron quen de controlar as crecidas do Nilo mediante canles que 
distribuían a auga do río nas terras de cultivo. Foron perfeccionando así unha agricultura de regadío, producindo 
suficiente alimento para unha poboación que foi crecendo. 

 

 
 

Podemos dividir a historia do Antigo Exipto en varios etapas: 
 

 Imperio Antigo ( 3100 – 2200 a.C.): Con capital en Menfis, os faraóns crearon un estado poderoso e 
construiron as grandes pirámides ( Keops, Kefrén e Micerinos ) 

 Imperio Medio ( 2055 – 1795 a.C. ): Con capital en Tebas, o imperio estendeuse cara o Sur ( Nubia ) 

 Imperio Novo ( 1550 – 1069 a. C ): Os exipcios conquistan Siria e Palestina. É a época do gran faraón Ramsés 
II ( que reinou durante máis de 60 anos), de Amenofis IV ou de Tutankamón. 

 Baixa Época ( 750 – 323 a.C. ): Exipto entra en decadencia e foi conquistado por Asiria, Babilonia e os persas. 

 Época helenística ( 323 – 30 a.C.): Comenza coa invasión por parte de Alexandre Magno e remata coa 
invasión romana na época de Marco Antonio e Cleopatra. 

 
Na civilización exipcia, o personaxe máis importante 

era o faraón. Ostentaba todo o poder ( político, militar, 
relixioso ) e era  a encarnación do Horus ou fillo do deus 
Ra. Estaba axudado nas súa tarefas por gobernadores e 
funcionarios que sobre todo se adicaban á recaudación de 
impostos e a facer cumprir as leis. 

 
Como podemos concluir pola figura do faraón, a 

relixión era un aspecto moi importante da vida no Antigo 
Exipto. Coma en Mesopotamia era unha relixión 
politeísta: Ra ( deus do sol), Osiris ( deus dos mortos ), 
Horus ( deus da guerra), Isis ( deusa da fertilidade ) e moitos máis. Crían na vida do “ 
Máis alá”, onde Osiris levaba aos corpos incorruptos ( polo que embalsamaban os 
mortos para convertilos en momias ). 

Deus exipcio Anubis 
Señor da cidade  

dos mortos 

Faraón Tutankamon 
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Igual que os mesopotámicos, os exipcios coñecían a escritura. Representaban as palabras mediante debuxos e 
símbolos diversos: os xeroglíficos. 

 
A arquitectura exipcia era plana ( arquitrabada: non usaban nin o arco nen a bóveda ), sendo a columna e os 

muros os elementos máis destacados. As edificacións máis sobresaíntes eran: 
 

 Templos: de enormes dimensións, estaban concebidos como a casa dos deuses. Os exemplos máis 
sobresaíntes son os de Karnak, Luxor e Abu Simbel. 
 

 
Templos de Karnak, Luxor e Abi Simbel 

 Tumbas: 
o Mastaba: pequeñas pirámides truncadas. 
o Pirámides: tumba onde se enterraba ao faraón con numerosos tesouros. Por iso están cheas de 

galerías, cámaras falsas, … para evitar a entrada de ladróns. As máis coñecidas son as de Keops, 
Kefrén e Micerinos. 

o Hipoxeos: tumbas escavadas na rocha, coma o famoso do faraón Tutankamón. 
 

     
                        Pirámides de Keops, Kefrén e Micerinos                                              Mastaba                                                        Hipoxeo do Val dos Reis 

 
En canto á escultura e pintura destaca a lei da frontalidade: 

 Na escultura podemos dividir o corpo en dúas metades iguais ( simétricas ) seguindo unha liña polo nariz e 
embigo. Repfreséntanse faráons, deuses e personaxes coma os escribas. 

 Na pintura representa a cabeza e as pernas de perfil, mentras que o ollo e o tronco están de frente. 
Representan esceas da vida cotiá nas paredes de templos e tumbas. 

   
                          Busto de Nefertiti                                            O faraón Mikerinos e a súa esposa                                                    Pintura exipcia 
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ACTIVIDADES. 
 
1. Explica os seguintes conceptos:  

Crecente Fértil/ agricultura de regadío /sociedade xerarquizada/ estado teocrático /cidade-estado / relixión 
politeista / cigurat / faraón / mastaba / pirámide / hipoxeo 
 

2. Localizar na liña do tempo as etapas da historia de Mesopotamia e Exipto. 
 

3. Fai un esquema simple dos cambios producidos durante o Neolítico. 

 
4. Explica por que cres que eses cambios tiveron importancia para que se desenvolverán as primeiras civilizacións. 
 
5. Completa este mapa do Crecente Fértil: 
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6. Completa este esquema sobre as características das civilizacións urbanas e adxunta debuxos que o expliquen. 
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7.- Describe a cidade mesopotámica de Ur, tal e como aparece na imaxe da páxina 3. 
8.- Seguindo o mapa da páxina 6, explica cal é a situación xeográfica de Exipto e que importancia ten o río Nilo para 
este país. 
9.- Explica as diferenzas entre estas dúas imaxes. 
 

          
 
10.- Explica a lei da frontalidade neste grupo de escultura dunha familia exipcia e na pintura 
 

      


