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Egito Antigo

A Sociedade que Controlou o Nilo

O Egito Antigo é uma das regiões do Crescente Fértil, que contava com terras férteis devidos 

às enchentes de seus  principais rios, favorecendo a fixação de grupos humanos em suas 

cercanias.

No caso do Egito, o Rio é o Nilo, um dos maiores rios do planeta.

O Vale do Nilo teria sido habitado por hominídeos desde o Paleolítico, segundo constantes 

descobertas arqueológicas feitas por estudiosos.

Periodicamente, na época das cheias, as águas do Nilo inundavam suas margens, levando 

grande quantidade do húmus acumulado e seu leito.

Quando o rio retornava ao seu nível normal,o solo inundado estava fertilizado por essa 

matéria orgânica, resultante da decomposição de restos animais e vegetais,o que favorecia 

o crescimento de plantas e, portanto, a atividade agrícola.
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Os locais mais distantes das margens do Nilo também se 

beneficiavam do rio graças à construção de canais de 

irrigação, que levavam suas águas até essas áreas.

Além disso, os Egípcios ergueram diques e barragens

para proteger vilas e casas das inundações mais 

violentas.

Com esse sistema de diques e canais, 

dominaram, em grande medida, as águas do Nilo, 

e conseguiram, assim, plantar e obter colheitas 

abundantes.
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Baixo e Alto Egito

Desde 5000 a.C., o Egito era habitado por povos que viviam em Clãs, chamados Nomos.

Esses povos praticavam a Agricultura e dominavam a técnica da Cerâmica; mais 

tarde, desenvolveram também a Metalurgia.

Provavelmente, a necessidade de enfrentar problemas comuns – abrir canais de irrigação, 

construir diques, organizar a atividade agrícola, etc. – levou parte deles a se reunir em 

aldeias.

Esse processo de unificação das aldeias prosseguiu, formando cidades.

Estas também se reuniram e deram origem a Dois Reinos:
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– Baixo Egito

Situado ao norte, na região mais próxima do Mar Mediterrâneo, onde o Rio Nilo forma 

um grande delta, de terras muito férteis.

– Alto Egito

Situado ao sul do delta, a partir da cidade de Mênfis, onde as terras férteis

constituíam uma estreita faixa ao longo do rio.

Nas águas não atingidas pelas enchentes, o solo era árido.

Por volta de 3100 a.C. os governantes do Alto Egito – Sul – conquistaram o Baixo 

Egito – Norte.

Os dois reinos ficaram, então, sob Governo Único, comandado por um Rei: 

O Faraó. 
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Segundo a Tradição, Menés – também chamado de Narmer – teria fundado a Primeira 

Dinastia dos Faraós.

Os Primeiros Faraós usavam uma coroa dupla, simbolizando que eram Reis do 

Alto e do Baixo Egito.

A unificação tornou o Faraó o senhor da Grande Casa do Egito.

Aliás, a palavra Faraó significa, na sua origem, Grande Casa – Palácio – e Rei.



Egito: Uma Dádiva do Nilo?

As inundações periódicas do Nilo, os vales onde se concentrava a população do Egito Antigo

costumava ser comparado a um oásis.

O historiador grego Heródoto, que visitou o Egito no Século V a.C., chamou-o de uma “Dádiva 

do Nilo”, isto é, um presente do Nilo.

Esta celebre frase de Heródoto pode passar a impressão de que, na existência da 

Sociedade Egípcia, os atributos da natureza foram mais importantes que o trabalho dos 

egípcios.

No entanto, como apontam alguns historiadores, é preciso pensar que trabalho e 

organização foram os ingredientes principais da civilização egípcia.

O Rio, em si, ao mesmo tempo em que fertilizava, inundava.

Assim, uma inundação muito pequena era insuficiente para o cultivo agrícola e provocava 

escassez de alimentos.

Já uma inundação muito grande também provocava destruições.

Podemos dizer, então, que somente os fatores naturais são insuficientes para explicar o 

desenvolvimento da civilização egípcia, que é fruto da interação do ambiente com o 

trabalho humano.
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Período Dinástico

No decorrer de mais de 3000 anos de história registrada – de aproximadamente 3100 a.C.

até 30 a.C. – o Egito passou por épocas de grande centralização do poder político, mas 

também teve fases de descentralização.

Atravessou períodos de Prosperidade e fases de Crise Econômica, guerras internas 

e invasões.

Os Egiptólogos costumam dividir a história do Egito Antigo em diversos períodos, 

chamando os três principais de Antigo Império, Médio Império e Novo Império.

Vejamos uma proposta de periodização:
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– Antigo Império

Período: c. 2600-2040 a.C.

A capital do país era Mênfis.

Houve forte centralização política com os Faraós e a montagem de uma eficiente 

estrutura administrativa.

Foram construídas grandes Pirâmides, como as dos Faraós Quéops, Quéfren e 

Miquerinos – IV Dinastia.

Por volta de 2150-2040 a.C. os Faraós perderam poder para os Governantes das 

Províncias.

O final desse período foi marcado por descentralização do poder, distúrbios 

sociais e instabilidade política.
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– Médio Império

Período: c. 2040-1550 a.C.

Representantes da nobreza de Tebas conseguiram reprimir as revoltas locais dos 

Governantes das Províncias.

Os Faraós recuperaram e centralizaram o poder.

Período de estabilidade política e prosperidade econômica.

Por volta de 1750 a.C. a região norte do país foi invadida pelos Hicsos – povos de 

origem Asiática – que estabeleceram capital em Avaris.

Os Hicsos tinham Tecnologia Militar superior à dos egípcios:

Utilizavam o cavalo em carros de combate e armas de bronze.

Permaneceram quase Dois Séculos no Egito.
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– Novo Império

Período: c. 1550-1070 a.C.

A nobreza de Tebas conseguiu, novamente, restaurar a Unidade Política do Egito, 

expulsando os Hicsos.

Época do Apogeu Econômico, Refinamento Artístico e grande Expansão 

Militar do Egito.

O final desse período foi marcado por uma série de problemas:

Revoltas, perdas territoriais, más colheitas, fome...
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Declínio do Egito

Depois do Século XII a.C., o Egito foi sucessivamente invadido por diferentes povos, 

iniciando um processo de declínio.

Em 670 a.C., chegaram os Assírios, que dominaram o Território Egípcio por Oito 

Anos.

Após se libertar dos Assírios os Egípcios iniciaram uma fase de recuperação econômica 

e cultural, conhecida como Renascimento Saíta, por ter sido impulsionada pelos 

Soberanos da Cidade de Sais.

Contudo, a prosperidade não foi duradoura, e, em 525 a.C., o Egito foi conquistado pelos 

Persas.

Quase Dois Séculos depois, foi a vez dos Macedônios, comandados por Alexandre 

Magno, que chegaram e derrotaram os Persas.

Finalmente em 30 a.C., o Egito foi dominado pelos Romanos, encerrando a 

Civilização Egípcia da maneira como era conhecida até então.



A Cronologia Egípcia

Os Egiptólogos encontraram muita dificuldade para determinar com precisão e coerência a 

cronologia do Egito Antigo.

Para isso, só dispõe de fontes incompletas.

A principal é o manuscrito do Sacerdote e Sábio Maneton – cerca do Século III a.C. 

– mas esse precioso documento só nos chegou pela forma de fragmentos e resumos, 

muitas vezes contraditórios.

Além disso, a maneira de os egípcios medirem o tempo complicava a tarefa: os anos eram 

contados em função de cada Soberano. 

Quando um Rei era coroado, recomeçava-se a contagem, sem nem mesmo levar em 

conta a ordem de sucessão dos Faraós.

Assim, sabemos que determinado fato ocorreu, por exemplo, no ano 6 do reino de 

Ramsés, mas nem sempre é possível saber de qual dos 12 Ramsés se tratava.

A isso acrescenta-se o fato de que, se o calendário egípcio tinha 365 dias, nem por isso 

havia ano bissexto. Numa história milenar, esse detalhe causa grande confusão. Por isso 

a cronologia egípcia muitas vezes é incerta.
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Uma Visão dos Grupos Sociais Egípcios

A Sociedade Egípcia era formada por diferentes extratos sociais – camadas sociais 

sobrepostas, fixas e de caráter hereditário.

O Faraó e a Elite Dirigente

O Faraó era o Rei Supremo do Egito, considerado basicamente um deus vivo, responsável 

pela proteção e prosperidade de seu povo.

Essa crença na “condição divina do Rei” sofreu, no entanto, variações ao longo da 

história egípcia, ora sendo reforçada, ora, enfraquecida.

De modo geral, o Faraó detinha autoridade religiosa, administrativa, judicial e militar.

Podia ter diversas esposas legítimas e, também, um grande número de concubinas.

Possuía a maior parte das terras do país e, ajudado por funcionários do Governo e 

Sacerdotes, exercia considerável controle sobre as Atividades Econômicas.
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Entre a Elite Dirigente destacavam-se:

– Os Nobres

Assumiam os cargos hereditários de administradores das províncias e de 

comandantes militares dos principais postos do exército.

Entre a Nobreza Egípcia distinguia-se o Tjati – termo geralmente traduzido por 

“Vizir” – que era o chefe da administração e da justiça, uma espécie de 

Primeiro-Ministro, encarregado de executar a vontade do Faraó.

O termo Tjati significa “pessoa da cortina”, isto é, aquele que conhece os 

segredos do Faraó porque foi admitido do “outro lado da cortina do poder” e 

guarda silêncio, “fechando a cortina”.
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– Os Sacerdotes

Eram os Senhores da Cultura Egípcia.

Presidiam as cerimônias religiosas e administravam o patrimônio dos Templos, 

desfrutando da riqueza proveniente das oferendas feitas pelo povo.

– Os Escribas

Conheciam a escrita egípcia e tinham diferentes graus de prestígio e poder.

Uma de suas funções era visitar as províncias e os campos para cobrar tributos

e fiscalizar os serviços de construção de canais, diques, estradas, templos e 

pirâmides.



Escrita Egípcia

Assim como os Sumérios,os Egípcios desenvolveram um dos primeiros sistemas de escrita.

Criaram sinais figurativos – Pictogramas – para representar coisas e objetos, e sinais que 

sugeriam idéias – Ideogramas. Posteriormente, criaram sinais – Letras – que 

representavam sons – Fonogramas.

A partir do III milênio a.C., os Escribas e Sacerdotes começaram a desenvolver um sistema de 

escrita mais simples para facilitar o controle administrativo e comercial:

Arrecadação de tributos, ordens administrativas, controle de produtos.

O problema, para os estudiosos do Egito Antigo, era que não se sabia ler os documentos 

egípcios encontrados.  Foi só a partir do fina do Século XVIII que sua escrita começou a ser 

decifrada.

Em 1779, soldados franceses que invadiram o Egito, comandados por Napoleão Bonaparte, 

encontraram perto da cidade de Roseta um pedaço de pedra negra, que ficou conhecido como 

“Pedra de Roseta”.
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Nela, havia três tipos de inscrições:

Em Grego, em Escrita Egípcia Sagrada – Hieróglifo – e em Escrita Egípcia Simplificada

e mais popular – Demótico.

Comparando o texto em Grego, que é uma Língua Conhecida, com as versões da Escrita 

Egípcia, o orientalista francês Jean-François Champollion conseguiu decifrar os 

Hieróglifos em 1822, sendo considerado, por isso, o “Pai da Egiptologia”.

Abriu-se, então, uma enorme porta para o conhecimento da história do Egito Antigo.
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Camponeses, Artesãos e Escravos

A maioria da população egípcia era composta de camponeses, seguidos pelos diversos 

tipos de artesãos.

Segundo alguns historiadores, havia também um grupo relativamente pequeno de 

escravos. Veja cada um deles:

– Campesinato

Os camponeses – também chamados de Felás – executavam inúmeros trabalhos 

relacionados a:

Agricultura

Os principais produtos cultivados eram o trigo (para fazer pão), a cevada (para 

fazer cerveja) e o linho (para fazer tecidos).

Os camponeses também se dedicavam à plantação de legumes, verduras, 

uva (para fazer vinho) e frutas variadas;
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Criação de Animais

Havia criação de bois, asnos, carneiros, cabras, porcos e, posteriormente, 

cavalos.

Criavam-se também diversas aves, como gansos, patos e grous.

Para a maioria da população, no entanto, a carne era um alimento de luxo, e os 

mais pobre só a consumiam em ocasiões especiais;

Caça e Pesca

As atividades agropastoris eram complementadas pela pesca – no Nilo, nos 

pântanos e nos canais – bem como pela caça.

Os camponeses viviam em aldeias e eram obrigados a entregar parte da colheita e 

do rebanho, como tributo, aos moradores do Palácio do Faraó e aos Sacerdotes do 

Templo.

Nos períodos em que diminuíam os trabalhos no campo (época das cheias), eles eram 

muitas vezes convocados para trabalhar compulsoriamente em obras como a 

construção de Palácios, Templos e Pirâmides, entre outras
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Entre a Elite Dirigente destacavam-se:

– Os Nobres

Assumiam os cargos hereditários de administradores das províncias e de 

comandantes militares dos principais postos do exército.

Entre a Nobreza Egípcia distinguia-se o Tjati – termo geralmente traduzido por 

“Vizir” – que era o chefe da administração e da justiça, uma espécie de 

Primeiro-Ministro, encarregado de executar a vontade do Faraó.

O termo Tjati significa “pessoa da cortina”, isto é, aquele que conhece os 

segredos do Faraó porque foi admitido do “outro lado da cortina do poder” e 

guarda silêncio, “fechando a cortina”.
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– Trabalhadores Artesãos

No Egito Antigo, havia artesãos de qualificações diferentes.

Aqueles quem produziam artigos de luxo trabalhavam, geralmente, nas oficinas 

urbanas, muitas vezes instaladas nos Templos e Palácios.

Confeccionavam peças de ourivesaria, vasos de alabastro ou faiança, 

tecidos finos, etc.

Já os artesãos menos qualificados trabalhavam em oficinas rurais, produzindo 

tecidos rústicos, artigos de couro, vasilhas utilitárias e até alimentos, como pão e 

cerveja.

Havia, assim, artesãos de ofícios variados:

Ferreiros, carpinteiros, barqueiros, tecelões, ceramistas, ourives, padeiros, 

cervejeiros.

Tinha até aqueles que se especializavam em trabalhos ligados ao sepultamento

dos mortos – eram os embalsamadores e os decoradores de túmulos 

(pintores, escultores, metalúrgicos).
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– Escravos

Os Escravos formavam um grupo social numericamente pequeno diante do conjunto 

da população e eram constituídos, em sua origem, principalmente de prisioneiros de 

guerra.

Trabalhavam em serviços variados: nas casas, nas pedreiras, nas minas, nos 

campos.

As condições de vida desses escravos variavam de acordo com o tipo de atividade que 

exerciam.

Há indícios de que os escravos domésticos viviam melhor do que, por exemplo, 

os escravos das minas e das pedreiras.

Embora estivesse vinculado a outra pessoa, o escravo egípcio era considerado 

pessoa, e não uma “mercadoria” desprovida de personalidade.

Ele podia adquirir propriedades, testemunhar em tribunais e casar-se com 

pessoas livres.

Talvez em razão dessas características, alguns egiptólogos considerem que não havia 

escravidão no Egito Antigo, no sentido clássico do termo.
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Aspectos da Religião, Arte e Ciência Egípcias

A Religião era um aspecto muito importante da vida no Egito Antigo.

Tanto que teve profunda influência nas atividades culturais desenvolvidas pelos egípcios, 

sobretudo nas Artes e, especificamente, na Arquitetura.

Isso não impediu, porém, que os sábios egípcios desenvolvessem vários conhecimentos 

científicos.

Vejamos mais detidamente esses setores da vida cultural egípcia.

Religião Politeísta

Os Egípcios eram Politeístas, como seus contemporâneos da Mesopotâmia – adoravam 

diversos deuses, que simbolizavam forças e fenômenos da natureza.

Em geral, essas divindades eram representadas com a forma de um animal ou 

mesclando a forma animal com a humana. Cada cidade costumava ter um deus 

principal, para o qual se erguia um Templo.



Cultura

No Antigo Império, o deus Amon-Rá (deus-Sol) era cultuado em todo o Egito.

Mas entre a maioria da população era grande a devoção por divindades como Osíris 

(deus da vegetação, das forças da natureza e dos mortos), Ísis (esposa e irmã de 

Osíris) e Hórus (deus do céu e filho de Ísis e Osíris).

Para os antigos egípcios, crer nos deuses significava cultuá-los, isto é, prestar-lhe 

homenagens, oferecer-lhes tributos.

Foi por isso que se ergueram Templos, considerados a “casa dos deuses”, onde os 

sacerdotes encarregavam-se de do Serviço Religioso.

Acreditando que os deuses tinham os mesmos desejos humanos, os egípcios

também lhe ofereciam coisas que agradam muitos aos mortais, como bebidas, 

comidas e festas.

A crença na condição divina do Faraó, conforme já visto, desdobrava-se em outras crenças, 

entre elas, a de que o Faraó tinha poder para controlar as forças da natureza em proveito 

de seu povo.

O Faraó teria, por exemplo, poder para provocar as cheias periódicas do Nilo, que 

asseguravam boas colheitas.
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Louvor ao Faraó

O documento egípcio a seguir é um hino em louvor a Sesóstris III, Faraó da XII Dinastia.

É um texto poético que exalta a amplitude dos poderes do Faraó.

O Faraó é o canal que regula a água do rio,

O aposento fresco em que o homem encontra seu repouso,

A fortaleza com muralhas de metal celeste,

O refúgio cujo poder é permanente,

O porto da paz que salva o homem ameaçado por seus inimigos,

O abrigo na época da inundação,

A água fresca quando reina o calor,

O lugar seco e quente durante o inverno,

A montanha que pára o vento e detém a tempestade,

A força que detém o inimigo nas fronteiras.
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– Relação com a Morte 

Os egípcios acreditavam na vida após a morte no Reino de Osíris.

Imaginavam que os mortos seriam julgados por esse deus e poderia retornar ao 

mundo dos vivos se fossem absolvidos.

Para isso, seus corpos precisariam ser conservados.

Desenvolveram, então, a técnica da mumificação.

Havia diferentes tipos de mumificação: desde os mais simples e 

baratos até os mais caros e luxuosos.

Diferentemente das crenças Mesopotâmicas, a Religião Egípcia era mais 

otimista em relação à morte, encarada como uma forma de libertação.



As Pirâmides



Visão da Morte

No texto egípcio Diálogo do Homem com Sua Alma, de autor desconhecido, a morte é 

associada à liberdade depois da prisão, à luz de uma descoberta.

A morte está hoje diante de mim como a cura depois de uma doença.

Como a liberdade depois da prisão.

A morte está hoje diante de mim como o perfume da mirra.

Como estar sentado sob a vela do barco em dia de vento.

A morte está hoje diante de mim como a fragrância do lótus.

Como estar sentado nas praias da embriaguez.

A morte está hoje diante de mim como o momento em que cessam as intempéries, como o 

momento em que se volta para casa depois de uma expedição.

A morte está hoje diante de mim como um clarão no céu.

Como a descoberta daquilo que se ignorava.

A morte está hoje diante de mim como o momento em que um homem deseja rever seu lar 

depois de ter passado anos no cativeiro.
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Produção Artística

Considerável parcela da produção artística do Egito Antigo foi influenciada pela Religião.

Isto é observado especialmente na arquitetura, em que o culto aos deuses levou à 

construção de belos Templos – como Lúxor e Karnac – e a crença na vida após a 

morte ocasionou a construção de grandes Túmulos.

Entre estes os mais imponentes foram as Pirâmides, cuja construção mobilizou mão 

de obra numerosa, e que serviam de sepultura para os Faraós e membros de sua 

família.

Na região de Gizé estão as Pirâmides dos Faraós Quéops, Quéfren e 

Miquerinos, considerados exemplos de beleza e solidez.

Já os mortos de origem social mais modesta eram enterrados em sepulturas mais 

simples, ou nas próprias areias do deserto.
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Nas Artes Plásticas, como escultura e pintura, além dos temas religiosos retratando 

divindades, havia também muitas representações do cotidiano, como cenas de colheita, 

pesca, pastoreio, navegação, práticas de artesanato, etc.

Na pintura, as figuras humanas muitas vezes eram representadas em postura 

hierárquica, isto é, em posição rígida e respeitosa, geralmente com a cabeça e as pernas

de perfil e o trono de frente.

Esse tipo de representação da figura humana constitui uma característica da arte 

egípcia, embora houvesse outras formas de figuração que fugiam a ese padrão.



Templo de Karnac



Templo de Lúxor
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Ciência Aplicada

Os egípcios desenvolveram  um tipo de saber voltado principalmente à resolução de 

problemas práticos e concretos.

Esses conhecimentos foram absorvidos e reelaborados por outros povos, como os 

gregos e os romanos.

Vejamos um pouco do legado dos egípcios em distintas áreas do conhecimento:

– Química

A manipulação de substâncias químicas surgiu no Egito e deu origem à fabricação

de diversos remédios e composições.

A própria palavra Química vem do egípcio Kemi, que significa “terra negra”.



Cultura

– Matemática

As transações comerciais e a administração dos bens públicos exigiam a 

padronização dos pesos e medidas, mediante um sistema de notação numérica e de 

contagem.

Desenvolveu-se, assim, a Matemática, incluindo a Álgebra e a Geometria, úteis 

também no cálculo necessário à construção de grandes obras arquitetônicas, 

como os Templos e as Pirâmides.



Cultura

– Astronomia

Para a navegação pelo Mediterrâneo e as atividades agrícolas, os egípcios

orientavam-se pelas estrelas.

Fizeram, então, mapas do céu, enumerando e agrupando as estrelas em 

constelações.

– Medicina

A prática da mumificação contribuiu para o estudo do corpo humano.

Alguns médicos acabaram se especializando em diferentes partes do corpo, como 

olhos, cabeça, dentes, ventre.
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