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APRESENTAÇÃO

1

Este capítulo aborda o modo como as sociedades se veem e como são vistas, 
bem como os conceitos do que é “civilizado” e quem elabora esses conceitos 
(geralmente em benefício de sua própria sociedade). 

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 1a série do ensino médio

 DURAÇÃO: 
6 aulas

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
Espera-se que os alunos, ao final do capítulo, tenham compreen-
dido que:

Sociedades do oriente próximo

Pirâmide de Quéfren, localizada no planalto de El Giza, Egito, em fotografia de 2015.
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 • O arqueólogo norte-americano James Henry Breasted, no início 
do século XX, denominou de Crescente Fértil a faixa de terra 
que se estende do norte da África até o Golfo Pérsico;

 • Egito e sociedades da Mesopotâmia tinham em comum o fato 
de serem irrigadas pelos rios Nilo, no caso do Egito, e Tigre e 
Eufrates, no caso da Mesopotâmia, sendo necessária a cons-
tante construção e manutenção de diques e canais de irrigação, 
daí o fato de serem chamados de Sociedades Hidráulicas;

 • Esse Egito dos faraós surgiu como um punhado de províncias 
ao longo do rio Nilo, chamadas nomos, cada nomos tendo uma 
cidade como capital, seu(s) próprio(s) deus(es) e suas próprias 
tradições;

 • Os nomos eram as células administrativas do Egito faraônico, 
onde os nomarcas (governantes) faziam parte da corte do faraó;

 • A Mesopotâmia, que em grego significa Entre Rios, é a região 
que compreende atualmente o Iraque e o Kuwait e partes do Irã, 
Síria e Turquia. Assim como no Egito, a região se desenvolveu 
graças às cheias periódicas dos rios Tigre e Eufrates;

 • O Primeiro Império Babilônico alcança seu apogeu com seu 
sexto rei chamado de Hamurabi (cerca de 1700 a.C.). Além das 
realizações administrativas, Hamurabi ficou conhecido por or-
ganizar as leis, tradições e costumes num monólito de pedra 
conhecido como Código de Hamurabi, que se baseava na Lei 
de Talião;

 • O Segundo Império Babilônico é marcado pelo governo do impe-
rador Nabucodonosor, que entre outras obras, manada construir 
os Jardins Suspensos da Babilônia, considerado pelos gregos 
como uma das sete maravilhas do Mundo Antigo, e o zigurate 
que formou uma gigantesca torre de mais de 90 metros de altu-
ra que teria originado a lendária Torre de Babel;

 • A sede do governo persa era Susa, mas, devido a extensão do 
império, este foi dividido em províncias chamadas satrapias, 
cujos governantes, os sátrapas deviam obediência e lealdade 
ao soberano, encarregando-se de manter a unidade política e 
cobrar impostos;

 • A Bíblia traça o itinerário espiritual dos hebreus no decurso das 
diversas experiências de sua história;

 • Os fenícios fixaram-se no território onde atualmente está o 
Líbano, criaram cidades-Estado autônomas como Sidon, Tiro 
e Biblos. O maior legado fenício foi o alfabeto, que depois foi 
usado por gregos, romanos, árabes e hebreus e chegou até 
nós nos dias de hoje.
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 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
 • A luta pela liberdade – Rebelião de escravos na Roma antiga.

 • Patrimônio da humanidade: o passado e o futuro – Movimentos 
de preservação da memória.

 • Liberdade e propriedade – Camponeses e escravos no Egito An-
tigo e/ou Império Inca.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Lousa e giz, 

 • livro didático HISTÓRIA 1. 

 • Sala de vídeo e Datashow.

PREPARAÇÃO

Professor, atente para o detalhe da Linha do Tempo que marca cronologica-
mente os temas estudados durante todo o livro. Esta linha cronológica situa-
se no alto das páginas.  As Ciências Sociais são, a seu modo subjetivo de ana-
lisar, formadoras de opinião. Atividades como debates, análises e resenhas de 
filmes, seminários, são fundamentais para o exercício da opinião. É importan-
te, porém, que os alunos associem suas opiniões a argumentos válidos. A su-
gestão aqui é exibir o documentário do Discovery Channel, A múmia que grita.

AULA 1

Professor, antes de iniciar a leitura do tópico 1, indague os alunos sobre o que 
são “Sociedades Hidráulicas”. Por que algumas sociedades da Antiguidade 
receberam esta classificação? E o que significa Crescente Fértil, por que de-
terminada região do Oriente Próximo recebeu esta denominação? Peça que 
analisem o mapa da página 29, antes de responderem a estas questões. Se 
quiser, promova uma discussão em sala de aula sobre o assunto.

Proceda a leitura compartilhada dos tópicos 1 e 2 e, após a leitura dos tópicos, 
leia com a classe o tópico OUTRA DIMENSÃO / LINGUAGENS da página 30. 
Na sequência, discuta com a classe por que o domínio da escrita tornou-se 
um poderoso instrumento de controle?
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Realize, também, a leitura compartilhada do tópico CONVERSA DE HISTORIA-
DOR da página 30, sobre o despotismo oriental e peça que os alunos res-
pondam as duas questões do tópico no caderno. Em seguida promova uma 
discussão com a classe sobre a “causa hidráulica” não justificar o surgimento 
de Estados do Oriente Próximo, para muitos historiadores; e como os alunos 
definem a expressão “escravidão generalizada” no contexto do sistema de tra-
balho utilizado nos Estados do Oriente Próximo.

AULA 2

Antes de proceder à leitura do tópico 3, pergunte à classe se eles sabem o que 
é um “zigurate” ou o que é a famosa Torre de Babel citada na Bíblia, ou ainda 
se conhecem a história bíblica da Torre de Babel. Essas perguntas servem 
para diagnosticar os conhecimentos prévios dos alunos. Muitos dos alunos 
conhecem a Babilônia e o poderoso rei Nabucodonosor através de uma tele-
novela recente.

Durante a leitura do tópico 3, realize a leitura compartilhada do tópico OUTRA 
DIMENSÃO / CIDADANIA da página 33 e peça que discutam em grupos se a 
“lei de Talião” ainda vigora no direito penal contemporâneo? Se preferir, amplie 
esta discussão para a sala de aula.

Muitos alunos são evangélicos e frequentam assiduamente os cultos de suas 
igrejas. É bem possível que eles conhecem a história do Segundo Império 
Babilônico e de Nabucodonosor. Como atividade complementar, peça aos 
alunos que formem grupos e pesquisem na Bíblia a história do “cativeiro da 
Babilônia”. O resultado desta atividade é familiarizá-los com a Bíblia como 
fonte histórica.

Peça que observem o mapa da página 34 sobre o Segundo Império Babilônico 
e pesquisem sobre uma cidade que aparece no mapa: Alepo. Esta cidade atu-
almente palco de uma guerra civil entre o Estado Islâmico e o Exército Sírio. 
A atividade servirá para demonstrar que até hoje esta região é instável social 
e politicamente.

AULAS 3 E 4

Realize com os alunos a leitura dos tópicos 4 e 5 e, na sequência, a leitura 
do tópico CONVERSA DE HISTORIADOR da página 36. Em seguida peça que 
pesquisem em grupos na Bíblia o episódio do Êxodo e discutam entre si o que 
pode ser considerado histórico e o que pode ser apenas mito ou figurativo e, 
por isso, não pode ser comprovado. Se preferir, amplie a discussão no âmbito 
da sala de aula.

Após a leitura do tópico 6 e a análise do mapa da página 39 sobre as cidades 
e os territórios controlados pelos fenícios no Mediterrâneo, realize uma dis-
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cussão com a classe se seria possível uma escrita ocidental sem o alfabeto 
criado por esta sociedade. Como ficaria a comunicação em larga escala, a 
internet e as redes sociais? Os emojis utilizados pelos internautas são uma 
espécie de comunicação sem alfabeto?

Finalize a leitura do capítulo com o tópico IMAGENS CONTAM A HISTÓRIA 
da página 39 e uma discussão com os alunos sobre a pergunta: Por que se 
diz que o Livro dos Mortos egípcio contém uma das mais antigas formas de 
compreensão moral da morte que se tem notícia?

AULAS 5 E 6
 

Professor, exiba o documentário do Discovery Channel intitulado A múmia 
que grita, que mostra o trabalho de arqueólogos em desvendar um mistério 
sobre uma múmia que foi sepultada sem nome, disponível em https://www.
youtube.com/watch?v=-ibIJWKk23U. Após a exibição do documentário, peça 
aos alunos que elaborem uma resenha crítica abordando o que foi estudado 
neste capítulo. Ainda haverá tempo para promover uma discussão sobre os 
principais assuntos abordados no documentário.

Para verificar se os conteúdos do capítulo foram aprendidos peça aos alunos 
que respondam às questões dos tópicos Para organizar (página 40), Vamos 
testar? (páginas 40-41) e Conexões (página 41), ou então elabore um ques-
tionário que pode ser respondido individualmente, em duplas ou em grupos 
pequenos.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


