
As sociedades não tem 
histórias iguais

Módulo 3



Ilustração da cidade de Uruk na Mesopotâmia
Atual Iraque



Construções antigas da cidade de Djenné, no Mali



Ruínas de Machu Picchu, no Peru
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MESOPOTÂMIA 
“Terra entre rios”

Atual Iraque e Kwait
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RIOS TIGRE E EUFRATES



IMAGEM DE SATÉLITE
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

✓ A Mesopotâmia desenvolveu no entorno dos
Rios Tigre e Eufrates. (cheias irregulares)
✓Inúmeros povos, sucessivos impérios
✓ Escassez de matérias primas
✓ Pobreza de recursos minerais
✓ Região de fácil acesso
✓ Surgimento das primeiras cidades e impérios



Sumérios 

Primeiras formas de escrita: a cuneiforme – 3.000 a.C.
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Ruínas arquitetônicas



Egito Antigo



Localização: Nordeste da 
África
Região desértica
Rio Nilo



“O Egito é uma dádiva do Nilo”
Heródoto, historiador grego









Política: Estado representado pelo Faraó
Estado Teocrático

Personificação de Deus.

Massa camponesa servia ao Estado





Economia



CULTURA

◼ Construção piramidal: integração entre
religião e ciência.

◼ Precisão no traçado dos ângulos –
complexos conhecimentos de cálculo.

◼ RELIGIÃO: Crença na vida após a
morte e necessidade de
preservação do corpo.

◼ Desenvolvimento de técnicas de
mumificação para que a alma
encontrasse o corpo intacto.





As pirâmides eram vistas como escadas para o céu, uma representação em pedra dos 
raios do Sol que passam por entre as nuvens. 



Esfinge é uma imagem mitológica, criada no Egito Antigo, com corpo de leão e cabeça
de ser humano (geralmente de um faraó).
A Esfinge de Gizé, situada no planalto de Gizé (norte do Egito)construída no terceiro
milênio a.C, foi construída em pedra calcária e tem as seguintes medidas: 20 metros de
altura, 6 metros de largura e 57 metros de comprimento.



06 de Janeiro de 
2014•13h32
Arqueólogos descobrem 
tumba de faraó que reinou 
no Egito há 3.800 anos
Esta descoberta, realizada 
na localidade de Sohag 
(sul), é importante, já que 
os especialistas pouco 
sabiam sobre este faraó 
que "governou o Egito 
durante quatro anos e 
meio, o reinado mais longo 
da época", declarou uma 
autoridade do ministério, 
Ayman El-Damarani.



Arqueólogos descobrem túmulo de 
cervejeiro dos faraós do Egito Antigo

3 Fevereiro, 2017

Tumba privada de “Khonsu”, escriba real em Luxor, Egito



Incas – o maior império das 
Américas

América do Sul – Império Extenso
Construíram cidades
Canais de irrigação
Lagos artificiais
Praticavam a metalurgia



Machu Picchu, Peru



O quipus era feito de uma corda matriz, ou principal (mais grossa que as 
demais), na qual eram penduradas outras cordas, mais finas, de diferentes 
tamanhos e cores (cordas pendentes). De acordo com a sua posição, os nós 
significavam unidades, dezenas, centenas e milhares.





Os Yanomami: no coração da 
floresta Amazônica

• São povos coletores-
caçadores-agricultores

• Localizam-se na fronteira 
entre Brasil e Venezuela

• Ocupam essa região há
700 anos

• Histórias orais e mitos
que passam de geração 
para geração.



Vista aérea da aldeia Demini do povo Yanomami, Amazonas. Foto: Marcos 
Wesley/CCPY, 2005



Preparando a pupunha para festa, aldeia Demini, Terra Indígena 
Yanomami, Amazonas. Foto: Kristian Bengtson, 2003



O que aprendemos?

◼ Somos todos seres humanos (portanto,
somos iguais), mas não temos as
mesmas práticas culturais, não temos
os mesmos costumes, a mesma língua,
as mesmas crenças.

◼ Etnocentrismo – é o ato ou a
tendência de valorizar a própria etnia
(cultura), considerando-se mais
importante do que todas as outras.


