
História 

6º Ano E. F.  



Habilidade: 

(EF06HI07) Identificar aspectos e formas 
diferentes de registro nas sociedades 
antigas na África, no oriente Médio e nas 
Américas, distinguindo alguns significados 
presentes na cultura material e na tradição 
oral dessas sociedades. 
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Olho por olho, dente por dente 

 O Código de Hamurabi é um conjunto de leis criadas pelo sexto rei da 

Suméria Hamurábi, da primeira dinastia babilônica, no século XVIII a.C., na 

Mesopotâmia. É um código baseado na lei do Talião, que representa uma dura 

retaliação do crime praticado e de sua pena. A lei do Talião se baseia no “Olho por 

olho, dente por dente”. As 282 leis referentes ao código de Hamurabi foram talhadas 

em uma rocha de diorito. Elas foram escritas em letras cuneiformes e continham 

normas e penalidades para os fatos que costumam ocorrer diariamente na vida dos 

cidadãos. 

 O objetivo primordial do código era unir o reino por meio de um conjunto de 

leis gerais. Para atingir seu propósito, o rei Hamurábi mandou distribuir cópias do 

código por todas as partes do reino. 

 As leis exibiam penalidades para a falta de execução das várias regras pré-

estabelecidas e em diversas áreas como: agricultura, comércio, construção 

civil, pecuária, relações familiares, entre outros. Essas penalidades aconteciam 

conforme a posição ocupada pelo indivíduo culpado em relação à classe social. 
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https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/geografia/agricultura
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/geografia/pecuaria


 

 

 

 

Algumas Leis: 

• Se alguém enganar a outrem, difamando esta pessoa, e este outrem não puder 

provar, então aquele que enganou deverá ser condenado à morte. 

• Se uma pessoa roubar a propriedade de um templo ou corte, ele será condenado à 

morte e também aquele que receber o produto do roubo deverá ser igualmente 

condenado à morte. 

•  Se uma pessoa roubar o filho menor de outra, o ladrão deverá ser condenado à 

morte. 

•  Se uma pessoa arrombar uma casa deverá ser condenado à morte na parte da frente 

do local do arrombamento e ser enterrado. 

•  Se uma pessoa deixar entrar água, e esta alagar as plantações do vizinho, ele deverá 

pagar 10 gur de cereais por cada 10 gan de terra. 

•  Se um homem adotar uma criança e der seu nome a ela como filho, criando-o, este 

filho quando crescer não poderá ser reclamado por outra pessoa. 

•  Se alguém tiver um débito de empréstimo e uma tempestade prostrar os grãos ou a 

colheita for ruim, ou os grãos não crescerem por falta d’água, naquele ano a pessoa 

não precisa dar ao seu credor dinheiro algum. […]” 
(https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/historia/codigo-de-hamurabi) 
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1. O que significa a expressão “olho 
por olho, dente por dente”, da Lei 
de Talião, utilizada no Código de 
Hamurabi? 
 



2. Hamurabi, o mais importante rei da 
Babilônia, organizou o chamado Código 
de Hamurabi, que era: 

 a) um código de leis escritas. 
 b) uma reunião de conselhos para o 
povo. 
 c) um livro sagrado. 
 d) uma assembleia. 
 e) nenhuma das anteriores. 
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Bons estudos ! 


