


Os mais antigos documentos escritos conhecidos datam de cerca de 3200 a. C. : a escrita 

cuneiforme.  São caracteres gravados sobre placas de argila  pelos antigos sumérios para 

contabilizar bens, registar os impostos e as leis. 



Os egípcios criaram também a sua escrita : 

 a escrita hieroglífica (3200 a. C. – 2100 a. C.) 



Os egípcios usaram outras escritas: 

a hierática, simplificação dos hieróglifos, era 

usada pelos sacerdotes. 



A demótica, já tardia e usada pelos escribas para anotações  e textos comuns. 



A pedra de Roseta, actualmente 

exposta no Museu Britânico em 

Londres, foi descoberta pelos 

exércitos de Napoleão em 1799, 

quando invadiu o Egipto. 

A pedra tem o mesmo texto em 

demótico, grego e em hieróglifos 

egípcios. Como o grego era uma 

língua bem conhecida, a pedra 

serviu  para decifrar os hieróglifos, 

em 1822, por Champollion. 



Os egípcios usavam normalmente o papiro como suporte para a escrita. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Papyrus_plant.jpg


Os textos (religiosos, literários, 
contos, provérbios, poesias, 
histórias) eram  guardados em rolos. 



O Livro dos Mortos 
é a obra mais 

famosa. 

A literatura religiosa inclui hinos ao rei e a várias divindades, como o rio Nilo , e textos 

rituais. A Sátira dos Ofícios trata da vida dos escribas.  



Aritmética e Matemática 
Eram excelentes matemáticos: conheciam o sistema decimal, a raiz quadrada, as 
fracções, calcular a área do círculo, a soma e a subtracção. Mas não a multiplicação e a 
divisão 

http://www.forestpath.net/egypt/maths/egnosys.htm 

O papiro de Rhind, (c.1.650 a.C.) foi 
encontrado pelo egiptólogo inglês Rhind no 
séc. XIX e está no Museu Britânico. Foi escrito 
por um escriba chamado  Ahmes e resolve 
problemas  matemáticos para os escribas  que 
deviam calcular quantos tijolos eram 
necessários para construir uma rampa, 
quantos pães eram precisos para alimentar os 
escravos,  etc. 



Astronomia: 
dividiram o ano em 365 dias (30 x 12), com três estações (cheias, sementeiras e colheitas). 
Previam eclipses solares e lunares. 

As pirâmides estão alinhadas com os 

astros. 

Reprodução do tecto de um dos 

túmulos do arquitecto Senenmut 

(XV a. C.) 



Anatomia e cirurgia 
por causa da prática da dissecação e mumificação dos corpos, possuíam um profundo 
conhecimento do corpo humano. 





A arte egípcia está muito ligada à religião e ao culto dos mortos. A crença na imortalidade 
levou-os a construir enormes pirâmides.  

As pirâmides de Gizé são as mais famosas: Quéops, Quéfren e Miquerinos, pai filho e neto.  
A primeira, a Grande Pirâmide, começou a ser edificada c. 2550 a. C. para o faraó com o 

mesmo nome, é a maior de todas, com quase 150 m de altura! 
 











As mastabas eram túmulos rectangulares destinados a guardar as múmias dos faraós e 
seus parentes. 





No período do Império Novo (1550 a.C. e - 1070 a.C.), por causa dos saques, construíram 
túmulos escavados na rocha, os hipogeus, isto é, monumentos funerários subterrâneos.  

O local mais famoso é o Vale dos Reis. Conta com cerca de 60 túmulos. 





Construíram também templos de grandes dimensões. O mais famoso e imponente é o templo 
de Karnak, em Luxor. 



Arquitectura da MONUMENTALIDADE 





Quanto à escultura, as estátuas serviam para decorar túmulos e templos. 

Amenófis III em Karnak 

Baixo-relevo 

Templo de Khonsu (deus da Lua) 

Karnak; Luxor 



A pintura decorava as câmaras funerárias, com cores vivas, reproduzindo cenas religiosas e 
quotidianas . 





Pintura e escultura cumpriam regras rígidas, como a Lei da 
Frontalidade: cabeça e membros de perfil, tronco de frente. 



Ausência de perspectiva. 



As figuras dimensionadas de acordo com a sua categoria social – Lei da Hierarquia. 


