
TEMA 

AS PRIMEIRAS CIVILIZACIÓNS. EXIPTO E MESOPOTAMIA. 

AS CIVILIZACIÓNS FLUVIAIS: 

A continuación desenvolvo os contidos, que tamén 

tendes no moodle do centro  (ESA 1-2, tema 2).  Unha vez 

lidos con atención resolve os exercicios. 

CONTIDOS: 

Cando os poboados medraron e apareceron as primeiras ciudades, houbo que crear un sistema 

de control para conservar datos importantes, coma os impostos. Así naciu a escritura,  que 

xurdiu fai 5.000 anos en Mesopotamia. Os historiadores sitúan o comenzó da historia a partir 

deste feito. 

Durante a Edade dos Metais xurdiron as primeiras cidades gobernadas por un rei. Co paso do 

tempo, algún reis foron ampliando os territorios que dominaban, mediante pactos con outras 

ciudades e pobos ou mediante a guerra. Así formaron os primeiros imperios. As primeiras 

grandes civilizacións desenvolvéronse en Mesopotamia, Exipto, a India e China. Reciben on 

nomne de civilizacións fluviais porque xurdiron preto dos grandes ríos. Estas civilizacións tiñan 

tres características: 

- O poder político concentrábase nun rei, que ditaba as leis, dirixía o exército e soía 

cumprir función relixiosas. Os reis crearon un corpo de funcionarios para administrar os 

seus dominios e un exército para protexer o territorio. 

- A sociedade dividíase en dous grupos: unha minoría de privilexiados, que eran os 

propietarios da meirande parte das terras, as riquezas e os cargos públicos principais, e 

unha maioría sometida á vontade dos privilexiados. 

- Os reis mandaron edificar grandes obras públicas para demostrar o seu poder. 

MESOPOTAMIA: 

A civilización mesopotámica xurdiu no IV milenio a.C., no territorio comprendido entre os ríos 

Tigris e Éufrates, cando se construíron as primeiras cidades estado. Mesopotamia dividíase en 

dúas rexións: Asiria, ao norte, habitada polos asirios; e Caldea, ao sur, habitada polos sumerios 

e acadios. Os sumerios, os acadios e os asirios sucedéronse no poder. No século VI a.C., os 

persas invadiron Caldea e Asiria, o que significou a fin da civilización  mesopotámica. 

A sociedade dividíase en dous grupos: os privilexiados e o resto da poboación. A minoría 

privilexiada tiña todos os dereitos e a meirande parte das riquezas. Estaba constituída por: 

- A aristocracia, composta polo rei, a súa familia e a nobreza. 

- Os sacerdotes, encargados dos rituais relixiosos. 

- Os escribas, funcionarios con moito poder porque sabían ler, escribir e contar. 



As persoas que non pertencían ao grupo dos privilexiados podían ser libres, se tiñan dereitos, ou 

esclavos, que non os tiñan. A maioría eran campesiños ou artesáns. 

EXIPTO: 

A civilización exipcia  naciu fai máis de 5.000 anos ao norleste de África, na beira do río Nilo. 

As augas do río abastecían á poboación, eran unha vía de comunicación e regaban e fertilizaban 

os campos. Os exipcios chamaban terras negras ás situadas na beira do Nilo, porque as augas 

deixaban un barro moi fértil de cor escura no que sementaban. Máois alá das terras negras 

extendíase o deserto, chamado polos exipcios terras vermellas. 

Etapas da historia de Exipto: Na súa longa historia, Exipto alternou etapas de bonanza, 

períodos imperiais e decadencia. Na historia do antigo Exipto distinguimos tres grandes etapas: 

- O Imperio Antigo (3.100 a.C.-2.050 a.C.). Neste período estlabecéronse as bases da 

civilización exipcia. O faraón tiña o poder político e relixioso. 

- Imperio Medio (2.050 a.C.-1.580 a.C.).  Aumentou o poder político do faraón e tivo 

lugar unha enorme expansión territorial. 

- O Imperio Novo (1.580 a.C.- 31 a. C.). Foi unha época de gran esplendor para a 

civilización exipcia. 

O farón e a corte: Exipto foi gobernado por reis chamados faraóns, cun poder absoluto. O 

farón concentraba todos os poderes: ditaba as leis; gobernaba o país; posuía gran parte das 

terras; controlaba o comercio e mandaba o exército. Os exipcios crían que os faraóns eran 

deuses.  

Cando un farón morría sucedíao o seu fillo. Deste xeito formáronse auténticas dinastías. Algúns 

faraóns destacaron pola súa acción de gobernó, ou por mandar construir grandes obras. Son, 

sobre todo Keops, Akenatón, e Ramsés II. Tutankamón é recordado hoxe en día por ser o único 

farón cuxa tumba achouse intacta. 

A administración do Estado: Para axudar ao faraón na tarefa de goberno, existía un destacado 

número de funcionarios, como: 

- Os nobres, que posuían extensas terras e gobernaban as provincias. 

- Os sacerdotes, que adminstraban os templos. 

- Os escribas, que redactaban os documentos oficiais e levaban as contas. 

- O exército, que protexía as fronteiras de Exipto. 

A sociedade exipcia: A meirande parte da poboación exipcia estaba sometida ao faraón, os 

nobres e os sacerdotes. Case todos eran campesiños que vivían de xeito modesto e pagaban 

impostos.  Nas cidades había artesáns e comerciantes. Os serventes eran persoas libres que 

facían tarefas para un señor a cambio dun salario modesto. Os escravos soían ser prisioneiros de 

guerra, non tiñan dereitos e pertencían ao faraón.  

As mulleres adicábanse fundamentalmente a coidar da casa e os fillos. Tiñan máis dereitos que 

outras mulleres da antigüidade xa que podían ter propiedades e tamén vender bens e incluso 

divorciarse.   



A relixión exipcia: Eran politeístas, xa que crían en moitos deuses. O deus principal era o Sol, 

chamado Ra, Amón ou Atón. Tamén adoraban algún animais e elementos da natureza e a 

persoas como o faraón. 

 Para o culto de cada deus había un templo, onde estaba a estatua do deus e realizábanse os 

rituais. Os templos eran de pedra e de grandes dimensións. Tiñan varias partes como o patio, a 

sala hipóstila, chea de columnas, e o santuario, onde se conservaba a estatua do deus. 

A vida despois da morte: Os exipcios crían na vida despois da morte. Para conservar os corpos 

para esta segunda vida os momificaban, é dicir, secábanos e envolvíannos en vendas. Despois, 

gardaban a momia nun sarcófago e enterrában o sarcófago nunha tumba. Os exipcios craron tres 

tipos de tumbas: 

- As mastabas. Tiñan forma de prisma e as paredes exteriores inclinadas. 

- As pirámides. Tiñan forma piramidal e unha rede de corredores con trampas no seu 

interior. 

- Os hipoxeos. Están excavados no interior e buscan pasar desapercibidos.  

A arte exipcia: Estaba moi vinculado á crenza na vida despois da morte. Por iso, as principais 

construccións eran os templos e as tumbas. Tamén tiña unha función política, xa que facían 

estatuas enormes dos seus faróns, que simbolizaban o seu poder. 

A pintura e a escultura seguían unas normas ríxidas: 

- A falta de perspectiva. As figuras representábanse planas, sen profundidade nen 

volume 

- A frontalidade. Os obxectos móstránse sempre de fronte. Nembargantes, nas figuras 

humanas, a cara os brazos e as pernas aparecen de perfil. 

- A idealización. As persoas represéntanse xóvenes e belas. 

- A inmovilidade e a rixidez. As figuras son estáticas.  

EXERCICIOS: 

1.) Cal é a etapa anterior á historia? Cantos anos fai que empezou a historia? Que feito marcou o 

seu inicio? 

2.) Enumera as tres características das civilizacións fluviais. 

3.) Como era a sociedade das civilizacións fluviais: xerarquizada ou igualitaria? Razoa a 

resposta. 

4.) Cando empezou a historia de Mesopotamia? En que século rematou? Que feito supuxo a fin 

de Mesopotamia? 

5.) Por que ler e escribir daba poder en Mesopotamia? 

6.) Que importantes diferenzas había entre a mayoría da poboación e os privelexiados 

mesopotámicos? 

7.) Cales son as etapas da historia de Exipto? 

8.) Por que chamamos á civilización exipcia o “don do Nilo”? 



9.) Quen era a persoa máis poderosa de Exipto e que poderes tiña? Cal era o grupo social máis 

numeroso?  Elabora unha pirámide da sociedade exipcia. 

10.) A quenes adoraban os exipcios? Que función tiña o templo? Como preparaban os cadáveres 

para a vida eterna? Enumera e explica os tres tipos de tumbas exipcias. 

11.) Que quere dicir que a arte exipcia tiña unha función relixiosa e política?  

12.) Cales son as normas ríxidas que seguían a escultura e a pintura exipcias? 

 


