
O Alto e o Baixo EgitoO Alto e o Baixo EgitoO Alto e o Baixo EgitoO Alto e o Baixo Egito

� Pequenas comunidades (nomos) instaladas ao longo do rio Nilo desde 8500 

a.C. 

� Por volta de 3500 a.C., os nomos foram unificados em dois reinos: o do 

Alto e o do Baixo Egito. 

� Alto Egito abrangia a nascente do Nilo e seu curso médio. 

Fonte: KINDER, Hermann; HILGEMANN, Werner. The PenguinThe PenguinThe PenguinThe Penguin

Atlas of World HistorAtlas of World HistorAtlas of World HistorAtlas of World History. Londres: Penguin, 2003. p. 22.

Alto Egito abrangia a nascente do Nilo e seu curso médio. 

� Baixo Egito abrangia o delta do rio.
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O Império Egito O Império Egito O Império Egito O Império Egito 

Antigo Império (2700 a.C. a 2181 a.C.) 

- Capital na cidade de Mênfis; 

- Construção de grandes pirâmides, aprimoramento de técnicas (agrícolas e de irrigação). 

- Capital na cidade de Tebas;

Médio Império (2040 a.C. a 1782 a.C.)

Novo Império (1570 a.C. a 1069 a.C.)

- Capital na cidade de Tebas;

- Maior desenvolvimento da escrita hieroglífica. 

- Política de expansão territorial. 
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A sociedade egípciaA sociedade egípciaA sociedade egípciaA sociedade egípcia

Faraó

� O Egito era uma sociedade estratificada.

� No topo da hierarquia social, encontrava-se o faraó, o chefe de governo. 

Faraó

Família do faraó

Altos funcionários, os sumos sacerdotes 

Soldados, escribas, sacerdotes e artesãos 

Serventes, camponeses e escravos

31



A religião egípciaA religião egípciaA religião egípciaA religião egípcia O faraó, que exercia um governo teocrático, era considerado um rei divino, 

detentor de grandes poderes. 

A sociedade egípcia era politeísta, isto é, cultuava vários deuses. Cada cidade 

adorava seu próprio deus. 

Os egípcios também acreditavam na vida após a morte, desenvolvendo 

técnicas de mumificação dos corpos. 

Etapas finais do processo de mumificação dos corpos.
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O Reino de KushO Reino de KushO Reino de KushO Reino de Kush

Localizava-se ao sul do Egito, região conhecida como Núbia, onde hoje fica o Sudão. 

Essa região, também banhada pelo rio Nilo, era rica em jazidas de ouro, ferro e pedras 

preciosas.preciosas.

Por volta do século IX a. C., formou-se na região da Núbia um Estado centralizado, o Reino de 

Kush. 

As principais cidades de Kush eram Napata e Méroe.
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As relações entre Kush e EgitoAs relações entre Kush e EgitoAs relações entre Kush e EgitoAs relações entre Kush e Egito

1530 a.C a 1070 a.C. 

Período de domínio egípcio sobre a região da Núbia. 

1070 a.C. a 591 a.C.1070 a.C. a 591 a.C.

Período em que os cuxitas deixaram de ser dominados pelos egípcios e se 

organizaram em um Estado.  

591 a.C. a 330 a.C.

Período Meroítico em que a cidade de Meroé foi a capital do Reino de 

Cuxe. 

Os cuxitas dominaram o Egito em entre 730 

a.C. e  650 a.C.
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Intercâmbio entre culturas...

Entre os séculos XVI a.C. e XI a.C., os cuxitas foram fortemente 

influenciados pela cultura egípcia. 

Essa influência é observada nos templos e cidades com características 

arquitetônicas egípcias, além de terem cultuado a deuses semelhantes. 
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A civilização meroítica A civilização meroítica A civilização meroítica A civilização meroítica A cidade de Méroe foi um importante centro comercial e logo se tornou também um dos 

principais centros produtores de objetos de ferro do continente africano.

Em Méroe desenvolveu-se a escrita meroíta, formada por 23 caracteres. A escrita corria da 

esquerda para a direita e as palavras eram separadas umas das outras por dois ou três pontos. 

Nessa cidade, governavam um rei (faraó) e uma rainha-mãe (candacecandacecandacecandace), escolhidos para 

administrar o Reino de Kush. As candaces possuíam papel preponderante na sociedade cuxita.   
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A civilização NokA civilização NokA civilização NokA civilização Nok

Começou a se formar por volta do 

século     IX a.C.

Ocupou áreas que hoje 

correspondem aos países: Nigéria, 

Níger, Mali, entre outros. 

A região onde viviam os noks era 

rica em minério de ferro.  

Essa civilização desapareceu por 

volta do ano 200.

Acredita-se que os noks tenham sido 

os ancestrais da cultura iorubá. 
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