
Egito Antigo
Erika Carvalho



Nilo, o Rio 
Deus





Os povos antigos que 
habitaram as margens do rio

Nilo buscavam explicar a 
importância dele para a 

comunidade por meio de 
mitos.



Deus Hapi

• Considerado um dos criadores do
mundo.



Deus Osíris

• Senhor da fertilidade e da morte.



Rio Nilo

• O rio Nilo foi essencial para o desenvolvimento da
agricultura e o estabelecimento de cidades. Além disso
suas vias permitiam a rápida ligação entre o norte e o sul,
facilitando o transporte de pessoas e mercadorias por meio
de embarcações.



Nomarca

• Provavelmente, as primeiras tribos que habitaram as
margens do Nilo vieram do Oriente Médio. Essas
comunidades começaram a ser organizadas em reinos
(nomos). Cada nomo tinha um governante (nomarca).



Crescente
fértil

O conjunto de áreas férteis, que 
vão da região do Nilo até a 

Mesopotâmia – Crescente Fértil. 
Essa região foi chamada assim por 

formar um complexo de áreas
férteis no qual surgiram culturas

variadas ao longo do milênio.



A unificação
do Egito



• A disputa por terras férteis
entre os nomos do Alto
Egito e do Baixo Egito,
resultou na unificação dos
reinos. O conflito foi
vencido pelo Alto Egito.

• A partir da unificação, a
autoridade máxima sobre o
Egito passou a ser do faraó.
Os nomarcas respondiam
apenas a ele e eram
considerados
representantes do faraó no
nomo.



Egípcios

• Eram politeístas e acreditavam que o faraó era um
deus encarnado.

• O faraó tinha o poder político, militar e religioso
(monarquia teocrática). O poder dos faraós era
hereditário.

Tutankhamun



Sociedade
Egípcia





O trabalho 
no Egito 
Antigo



Religião no 
Egito



Religião no Egito

• Os egípcios eram politeístas.
Seus deuses poderiam ser
representados na forma
humana, de animais ou com
um misto das duas. Eram
considerados imortais e
detentores de poderes que
podiam proteger ou
prejudicar os seres humanos.
Somente o faraó e os
sacerdotes podiam participar
dos cultos dentro dos
templos.



O Livro dos Mortos

• Tratava-se de uma coletânea de hinos, orações e orientações pós-morte. Ele 
era escrito em papiro e enterrado com os faraós e nobres. Acreditava-se que 
o livro havia sido presente do deus Toth, o deus da escrita.







A escrita no Egito

• O tipo de escrita mais conhecido
dos egípcios antigos eram os
hieróglifos, palavra que significa
“escrita sagrada”. Somente os
escribas, nobres e altos
sacerdotes sabiam ler essa
escrita.



Escrita Egípcia

Hieróglifos

Escrita mais 
elaborada, 
usada nos 
templos e 

sarcófagos.

Hierático

Escrita utilizada 
no cotidiano dos 
egípcios, muito 

comum nos 
papiros do Egito 

Antigo. 





Fique por 
dentro 































• https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRq-
yKp7LjAhVDK7kGHdTKBVQQtwIIKDAA&url=https%3A%2F%2Fgloboplay.globo.com%2Fv%2F6267751%2F&usg=AOvVaw1qOJH_ZDKsPAVKs
MJ6mq0O - A Jornada da Vida: como o Rio Nilo fez nascer a fascinante civilização egípcia

• https://youtu.be/OU7YWNvVju4 - Fantástico | A Jornada da Vida – Rio Nilo | Ep. 05 | Explore fortaleza feita sobre ruínas...

• https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRvubSqbLjAhXRJrkGHa-
fBjEQtwIIMTAC&url=http%3A%2F%2Frecordtv.r7.com%2Ffala-brasil%2Fvideos%2Freportagem-desvenda-os-misterios-do-rio-nilo-o-
grande-milagre-do-egito-06102018&usg=AOvVaw0CRL53AbczGEj5Ouy4pJuZ - Reportagem desvenda os mistérios do rio Nilo, "o grande
milagre do Egito“

• https://youtu.be/RLhhbfPHv34 - Egito, dádiva do Nilo.

• https://youtu.be/OMvgSsnp06E - Mumificação no Egito.

• https://youtu.be/ipPPGzCW6UU - Grandes Civilizações - O Antigo Egito -
Parte 1

• https://youtu.be/zy7ShaDUHuo - Grandes Civilizações - O Antigo Egito -
Parte 2


