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As tábuas de Uruk (encontradas 
no Templo da Cidade de Uruk, a 
sul de Bagdade), são "livros de 
contabilidade" onde estão 
registados o quantitativo de 
sacos de cereal, o quantitativo 
de cabeças de gado, ... , 
pertencentes ao Templo. 
Deve chamar-se a atenção da 
forma em coluna do registo, 
semelhante à usada nas actuais 
folhas de Excel e em alguns 
sistemas de gestão de bases de 
dados (como o Access).  
Na verdade, parece que o 
Homem demorou muito tempo 
antes de começar a pensar em 
transmitir o seu conhecimento às 
gerações futuras.  
No entanto, com a invenção da 
escrita transforma objectos 
formatados noutros adequados à 
cultura de quem deles se irá 
servir, memoriza-os num suporte 
fiável e também pode transmiti-
los geograficamente. 

Ficha de Apoio nº 2 
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CURSOS/CICLO DE 
FORMAÇÃO 

Técnico de Viticultura e Enologia/2011-2014 
Técnico de Turismo Ambiental e Rural/2011-2014 

DISCIPLINA:  Área de Integração 

Módulo 1 | Tema-Problema: De Alexandria à Era Digital: a difusão do conhecimento através dos seus suportes 
 
 
 

A INVENÇÃO DA ESCRITA 
 
 

Com a complexificação das sociedades, o interesse pela administração do território e o 
registo das trocas comerciais e colheitas motivou a invenção de um sistema de comunicação. 

Com efeito, cerca de 4500 a. C., os Sumérios 
inventaram a mais antiga forma de cálculo e de escrita: a 
escrita cuneiforme. Os símbolos mais antigos desta escrita 
eram gravados, com pontas de vime, em pequenas placas de 
argila mole, que posteriormente eram endurecidas ao sol. Os 
traços deixados por essas pontas tinham a forma de cunha 
(V), daí o nome de escrita cuneiforme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 1 As tábuas de Uruk 
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Civilização Suméria (Quadro Resumo): 
Localização: 
Tempo: IV Milénio a. C. 
Espaço: Sul da Mesopotâmia, 
entre os rios Tigre e Eufrates 
(actual Iraque). 
 
Actividades económicas: 
Agricultura. 
Pecuária. 
Artesanato. 
Comércio. 
 

Actividades culturais: 
Escrita cuneiforme. 
Cálculo. 
Astrologia. 
Código de leis. 
 
Organização social (Sociedade 
Estratificada): 
Sacerdotes. 
Notáveis. 
Escribas. 
Mercadores. 

Artesãos. 
Camponeses. 
Escravos. 
 
Organização política: 
Cidades-estado, governadas por 
um rei, independentes umas das 
outras. 
 
Religião: 
Eram politeístas – adoravam 
vários deuses.

 
 

Enquanto os Mesopotâmios usavam cilindros de barro para firmar 
contractos, os Egípcios usavam já o papiro. Com efeito, os Egípcios, possuíam 
um sistema de mais de 600 símbolos gráficos, denominados hieróglifos, que 
os escribas desenvolveram a partir do ano 3300 a. C. O suporte dos escritos 
era um papel fabricado com base na planta do papiro. A escrita e a pintura 
estavam estreitamente vinculadas à sua função religiosa. As pinturas murais 
dos hipogeus e as pirâmides eram acompanhadas de textos e fórmulas 
mágicas dirigidas às divindades e aos mortos.  
A escrita hieroglífica que, significando "escrita gravada", pode ser utilizada 
em três vertentes: a sagrada, a reservada normalmente aos sacerdotes e a 
destinada à redacção de cartas, recebendo cada uma delas três nomes 
diferentes, respectivamente, hieroglífica, hierática e epistolográfica. Este tipo 
de escrita existiu durante cerca de três milénios e sofreu algumas 
modificações, atribuindo-se à civilização egípcia o seu uso mais frequente. 
O momento mais importante da História da escrita relaciona-se com o facto 
de os Gregos terem desenvolvido um alfabeto que pretendia expressar os sons individuais do idioma por meio de 
signos consonânticos ou vocálicos. Desde então, e até à actualidade, nada de novo sucedeu no desenvolvimento 
estrutural da Escrita: utilizam-se as consoantes e as vogais do mesmo modo que o faziam os Gregos antigos. Assim, se 
o alfabeto é definido como um sistema de signos que expressam sons individuais da fala, o alfabeto grego é 
certamente aquele que, justificadamente, merece tal denominação. 

 
Civilização Egípcia (Quadro 
Resumo): 
Localização: 
Tempo: III Milénio a. C. 
Espaço: Junto ao Rio Nilo (África), 
entre os desertos da Síria e da 
Arábia. 
 
Actividades económicas: 
Agricultura. 
Pecuária. 
Artesanato. 
Comércio. 
 
Actividades culturais: 
Arquitectura: templos, palácios, 
túmulos. 
Esculturas: estátuas colossais. 

Pintura. 
Escrita hieroglífica. 
Medicina. 
Astronomia. 
Astrologia. 
 
Sociedade em Pirâmide 
Organização social: 
Faraó (Rei). 
Sacerdotes, altos funcionários. 
Escribas. 
Artesãos. 
Camponeses. 
Escravos. 
 
Evolução política: 
Dois reinos: Alto Egipto e Baixo 
Egipto. 

Unificação dos dois reinos num só 
(cerca de 3000 a. C.). 
Rei – Faraó: tinha poder absoluto, 
teocrático (era considerado um 
deus). 
 
 
 
Religião: 
Politeístas (adoravam vários 
deuses). 
Principais deuses: Amon-Ré, 
Osíris, Ísis e Hórus. 
Crença na vida depois da morte. 
Praticavam ritos funerários. → 
Embalsamento. → Múmias. 
A alma tinha necessidade de ter 
um corpo para encarnar. 

 

Fig. 2 Capela Funerária de Tutmes III. 


