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LOCALIZAÇÃO DO RIO NILO: NORDESTE DA ÁFRICA
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RIO NILO 
HOJE
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Os egípcios se constituíram em uma das civilizações mais

ricas, longas e misteriosas da antiguidade. Aproximadamente

3000 a.C. até o século IV d.C., o Egito prosperou em torno do Rio

Nilo, no norte da África, praticamente isolado, sem influência de

outras culturas, até seu domínio pelos romanos. Não foi difícil

construir um estilo artístico quase imutável, por mais de 3000

anos de história. Com uma organização social intricada, com a

religião permeando todos os setores da vida, influindo na

interpretação do universo e em toda a organização social e

política do povo egípcio, as expressões artísticas só podiam

estar a serviço da religião, do Estado e do Faraó, representante

máximo dessa civilização.



7

PIRÂMIDES DE GIZÉ

As pirâmedes Queóps, Qefrém e Miquerinos



8

2-

As pirâmides do Egito são os mais apoteóticos e

emblemáticos monumentos dessa civilização, em

particular as três pirâmides de Gizé, as tumbas ou

cenotáfios dos faraós Quéops, Qefrém e Miquerinos, cuja

construção remonta para a maioria dos estudiosos, ao

período denominado Império Antigo do Egito.

Pirâmide é uma palavra de origem grega em que “piro” 

quer dizer fogo e “amid” quer dizer estar no centro,  isto é,

fogo está no centro.
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Nos escritos das pirâmides gravados durante o Império Antigo, existe um

texto destinado ao faraó e sua pirâmide, o qual indica a função dela:

conter a “essência” do faraó por toda a eternidade. Segundo o texto, o

faraó ressucita e ascende aos céus para viver eternamente entre os

deuses (transformado em estrela).
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HIPOGEU

PIRÂMIDE ESCALONADA

MASTABA
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Templos Egípcios  

Os templos egípcios eram edifícios construídos para o culto oficial dos deuses e para

celebrar os faraós do Antigo Egito, tanto em seu território como nas regiões sob seu domínio.

Estes templos eram vistos como casas destes deuses ou reis para os quais haviam sido

dedicados, e fora, pois só os faraós e os sacerdotes tinham acesso a estas residências, os

egípcios realizavam diversos rituais, que consistiam das funções centrais da religião egípcia;

fazer oferendas aos deuses, reencenar suas interações mitológicas através de festivais, e
afugentar as forças do caos.
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Os egípcios já fabricavam vidro desde 1250 a.C.
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Escultura e pintura egípcias
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01. A imagem abaixo é uma fotografia das esculturas que estão na entrada dos Templos 

de Karnak, em Luxor, no Egito.

Esculturas do templo de Kanark

É correto dizer que os Templos de Karnak foram
erguidos no contexto:
a) do Médio Império (2.000-1580 a.C.), e todos
eram dedicados exclusivamente ao deus Anúbis.
b) de antes do tempo dos faraós, cerca de 5.000
a.C., por influência dos sumérios.
c) do período helenístico, e eram dedicados ao
Panteão Grego, que chegou ao Egito por meio de
Alexandre Magno.
d) do Novo Império (1580-1085 a.C.), e o mais
importante deles dedicava-se ao deus Amon-Rá.
e) do Antigo Império (3.200-2.300 a.C.), e todos
eram dedicados exclusivamente ao deus Hórus.
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02. (UFMS) Sobre a arte egípcia, é incorreto afirmar:
a) As grandes manifestações da arquitetura egípcia foram os magníficos templos
religiosos, as pirâmides, os hipogeus e as mastabas.
b) Na pintura, as figuras eram representadas com os olhos e os ombros em perfil,
embora com o restante do corpo de frente.
c) A escultura egípcia obedecia a uma orientação predominantemente religiosa.
Eram numerosas as estátuas esculpidas com a finalidade de ficar dentro de
túmulos. A escultura egípcia atingiu seu desenvolvimento máximo com os
sarcófagos, esculpidos em pedra ou madeira.
d) A cultura egípcia foi profundamente marcada pela religião e pela supremacia
política do faraó. Esses dois elementos exerceram grande influência nas artes
(arquitetura, escultura, pintura, literatura) e na atividade científica.
e) A gradação, a mistura de tonalidades e o claro-escuro não eram utilizados.
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03. Leia o trecho abaixo:
“[...] Em todo o caso, elas preservariam o seu corpo sagrado da
decomposição. Pois os egípcios acreditavam que o corpo tinha que ser
preservado a fim de que a alma pudesse continuar vivendo no além. Por isso
impediam a desintegração do cadáver, graças a um elaborado método de
embalsamar e enfaixar em tiras de pano.”

(GOMBRICH, E.H. A História da Arte. 16ª edição. Trad. Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: LTC, 1999. p. 55.)

O texto acima diz respeito a um complexo de monumentos bastante
imponente e importante para a civilização egípcia. Trata-se:
a) da Biblioteca de Alexandria
b) do Taj Mahal
c) das grandes pirâmides do Vale de Gizé.
d) o templo da rainha Vasti
e) o Mausoléu de Helicarnasso.


