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SOCIEDADE



O PAPEL FEMININO NA SOCIEDADE

No antigo Egito a mulher cuidava de todos ao seu redor, isso incluía filhos, marido e

servos. Seu dever era gerar, cuidar e curar. Citaremos mais adiante duas importantes

mulheres egípcias que se destacaram na medicina, com muita luta e dedicação. As

mulheres eram bem tratadas no Egito, podiam ter propriedade e receber renumeração,

elas tinham direitos, e poderiam ir ao tribunais reclamarem caso se sentissem lesadas.

Quando casadas continuavam a dispor de seus bens, assumiam o papel do marido

quando esse se ausentava, algumas mulheres chegaram até o posto de Faraó, onde

até então era somente titulo de um homem.



RELIGIOSIDADE

A religião do antigo Egito dominava todos os aspectos sociais egípcios. Era politeísta,

cada região/localidade possuía seus deuses. A unidade política egípcia organizou em

um só conjunto todos os grandes deuses que a sociedade deveria cultuar. Entre eles,

se destacavam:

• Rá, deus do Sol (principal deus da religião egípcia).

• Toth, deus da sabedoria, do conhecimento e da Lua.

• Anúbis, deus dos mortos e o do submundo.



MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 1- ELABORE UM PEQUENO RESUMO
ABORDANDO AS PRINCIPAIS ATRIBUICOES DA MULHER
NO EGITO ANTIGO.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 2 - A religião foi muito importante para a manutenção

da ordem existente e, portanto, do domínio dos camponeses pelo
Estado, chefiado por um “deus”, o Faraó.

(Vicentino, Claudio. História para o Ensino Médio: história geral e do Brasil: 
volume único. – São Paulo: Scipione, 2001.p, 44.)

O fragmento acima discutiu o papel da religião no controle dos
camponeses no Egito Antigo. Assim sendo, discorra sobre
algumas características importantes da religião na sociedade
egípcia.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:
A civilização egípcia possuía uma religião politeísta, ou seja, os
indivíduos acreditavam na existência de vários deuses. O próprio
Faraó era visto como um deus vivo, o que contribuiu para o controle e
a ordem dos camponeses e de toda civilização de um modo geral.
Além do mais, os deuses egípcios eram relacionados a elementos da
natureza, que foi interpretada como peça fundamental para a
existência material do ser humano.



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.

Prof. Cristiano Batista

Para tirar dúvidas ou entrar em contato:
profcristianobsb@gmail.com

Insta: @profcristianobsb

mailto:profcristianobsb@gmail.com

