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História do Egito Antigo

Introdução: Por uma História da Diversidade

O que é diversidade?

Se formos pesquisar num dicionário, o significado do termo
diversidade, este nos dirá que:
Diversidade significa variedade, pluralidade, diferença.
Diversidade é a reunião de tudo aquilo que apresenta múltiplos
aspectos e que se diferenciam entre si.

Se observamos o filme escritores da liberdade, perceberemos
que a turma é composta por alunos diferentes entre si, cada um com sua cor e origem. Contudo, num quadro
de racismo, discriminação e exclusão com aqueles não brancos, a diversidade, presente entre os alunos da
turma, era um fator de conflito gerando cada vez mais intolerância e preconceito.

Escritores da Liberdade, diversidade e a História

A disciplina de História não escapa destes conflitos. Se esquecemos da quantidade de povos no mundo.
Cada um tendo seu próprio desenvolvimento e características. Escolhas e percursos. Anulamos um dos
componentes essenciais para a História da humanidade: a diversidade entre cada povo. Logo, esse
apagamento das diferenças e daqueles que são considerados diferentes, encaminham-se na linha mostrada
no filme de preconceito e intolerância.

Egito

Qual das duas imagens é o Egito?

Ambas as fotos se referem ao Egito. Contudo, a primeira é uma foto atual da cidade do Cairo, capital do
país chamado Egito, que faz parte do continente Africano. A segunda imagem que mostra as pirâmides



também localizada na cidade do Cairo, fala da primeira sociedade que se desenvolveu às margens do rio Nilo
a milhares de anos atrás. Para ela utilizamos o termo Egito Antigo para diferenciar da atual sociedade egípcia.

O Egito se localiza no continente Africano. Ou seja, é uma entre outras
sociedades africanas.

O que possibilitou a formação da sociedade egípcia?
A formação do Egito Antigo se dá pelos diferentes grupos humanos

que se sedentarizaram, ou seja, assentaram-se, passaram a morar em
apenas num único lugar. Este lugar fica às margens do rio Nilo. Conforme
a região passava por um intenso processo de desertificação, estava se
transformando em deserto, cada vez mais estes primeiros grupos
humanos vão fixar-se perto do nilo devido a importância da água para
sobrevivermos.

Esses primeiros grupos humanos vão ao longo do tempo crescer em quantidade de pessoas.
Organizados em torno do rio Nilo e nas funções necessárias para sua utilização e possibilitar a agricultura,
vão associar-se, estabelecendo-se  em nomos.

Os nomos, é a forma que a sociedade egípcia, no seu
início encontrou para organizar seu território, visando sua
sobrevivência e manutenção, são aldeias. Cada nomo
possuía suas características e formas de organizações
próprias, sob liderança de um chefe, o Nomarca, que é líder
de um nomo.

O crescimento das cidades tornava sua organização
cada vez mais complexa. O aumento das atividades
econômicas, como a agrícola, para ter alimentos para todos
e a necessidade construções que permitissem esse
desenvolvimento, como diques e canais de irrigação.
Determinaram a necessidade de um trabalho coletivo, de
todo o grupo a manutenção da sua sociedade. E a divisão de
funções para cada pessoa.

Através de alianças e guerras feitas pelos nomarcas, vão surgir duas grandes confederações, reinos, o
Alto Egito e o Baixo Egito. A continuação de conflitos e disputas entre estes dois, perdura, até que num
movimento de conquista o rei do Alto Egito, Narmer, também conhecido por Menés, domina a região do baixo
Egito. Ampliando seu domínio. Este processo ficou conhecido como período de unificação do Egito Antigo. A
partir deste fato teríamos o surgimento de um único reino, o Estado Faraônico, e início do Antigo Império.



Estado Faraônico

A partir de 3200 a.c. o soberano que governa o Alto Egito, Menés
domina o Baixo Egito e unifica os estados. O poder do Faraó sobre o
Estado agora unificado é fortalecido pela aplicação de uma política
religiosa, onde o Faraó é considerado um Deus a reinar sobre os
homens.Responsável por todas as atividades e necessidades do país.

Economia: O desenvolvimento econômico do país tinha forte ligação
com o desenvolvimento agrícola, o plantio de cereais como cevada e
trigo. Fazendo com que para suprir a necessidades de irrigação e
manutenção dos plantios fossem criados sistemas de controle e
distribuição das águas dos períodos de inundação, além da observação
de períodos propícios para plantio e colheita. Inundação(Julho-outubro),

época de semear a terra(novembro-fevereiro),e por fim a colheita(março-junho). Entre os intervalos do
processos agrícolas, a população dedicava-se a outras atividades, como obras estatais (templos, palácios,
monumentos, sepulturas reais), e nas instalações de irrigação  e construção de diques.

Sociedade: A sociedade egípcia se organizava de forma hierárquica. Ou seja, a sociedade era dividida em
diferentes camadas sociais, e cada uma com funções e poderes diferentes, colocando-se uns sobre os
outros. Sendo que o faraó está no topo dessa hierarquia social, pois a religião lhe dá status de um Deus,
fazendo dele uma espécie de intermediário entre os homens comuns, o povo e os Deuses.

Abaixo do faraó estava a aristocracia, membros da realeza, a família real, o vizir que era um administrador
das terras do reino, os sacerdotes que eram responsáveis por todas as atividades religiosas do Egito.

Seguindo a ordem hierárquica, mas abaixo estavam os escribas, grupo que dominava e escrita e leitura,
eram um grupo privilegiado composto exclusivamente por homens, que começavam suas formações ainda na
infância, frequentando escolas do castelo,eram responsável pelos registros e documentos, contribuindo na
organização das atividades dos reinos assim como em registrar as histórias dos faraós.

Mais abaixo da pirâmide estavam, militares,que cuidavam da segurança do reino. Em seguida
encontravam-se os comerciantes, e abaixo deles os artesãos artistas. E na base da pirâmide social estava a
maioria absoluta da população composta por trabalhadores braçais, camponeses que em sua maioria
analfabetos, eram submetidos a uma rotina exaustiva de trabalho muitas vezes forçado,chegando a ter
castigos físicos, além do pagamento de impostos. Outro grupos que se encontra também na base da
hierarquia social egípcia eram os escravos, em menor número eles também compõem uma pequena minoria
social que também era dedicada aos trabalhos braçais e forçados.

O que a estrutura social
egípcia baseada na
desigualdade de poder, ou
seja, dependendo do lugar
em que está, tu tem mais ou
menos poder e privilégios,
diz sobre o papel da mulher
dentro da egípcia? Que
lugar ela ocupa?

Livros consultados para montar estes textos:



● Livro Sete Olhares sobre a Antiguidade do Autor Ciro Flamarion Cardoso
● Livro História Geral da África II- África Antiga. Diretor Geral Gamal Mokhtar. Coletânea da

Unesco escrita por vários autores
● Livro O Egito Antigo do Autor Ciro Flamarion Cardoso
● Livro O Homem Egipcio. direção de Sergio Donadoni. Coletânea escrita por vários autores.


