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HISTÓRIA 

 

Texto complementar – Para ser discutido na aula online, ao vivo.  

  
 

OS DEUSES DO ANTIGO EGITO 

 

Para você compreender o politeísmo egípcio, ou seja, o culto a vários deuses faz-se 

necessário esclarecer algumas características da sociedade egípcia. O governo no Egito Antigo 

era teocrático: os administradores governavam em nome dos deuses (da religiosidade). O 

principal governante do Egito, ou das cidades-estados, era chamado de faraó: ele possuía todo o 

poder (assumia várias funções: era o rei, juiz, sacerdote, tesoureiro, general) e era tido como um 

deus vivo: filho do Sol (Amon-Rá) e encarnação de Hórus (deus falcão). Portanto, a religiosidade 

e o culto aos deuses no Egito Antigo tinham um grande significado para a sociedade. 

Os egípcios cultuavam vários deuses (politeístas) e alguns deuses eram animais. Por 

exemplo: o gato acabava com as infestações de ratos nos celeiros com os mantimentos; o 

cachorro auxiliava na caça; o gado, na agricultura (puxava a charrua), entre outros. 

Os animais no Egito Antigo eram considerados a encarnação dos próprios deuses. Os 

egípcios também adoravam as formas e forças da natureza, como o rio Nilo, o Sol, a Lua e o 

vento. 

Cada cidade-estado egípcia possuía o seu deus protetor. Existiam deuses com formato de 

animal (zoomorfismo), outros deuses tinham o formato de homem juntamente com animal (corpo 

de homem e cabeça de animal – antropozoomorfismo) e também existiam deuses somente com 

o formato humano (antropomorfismo). 

A religiosidade tinha importância para os egípcios até após a morte, pois eles acreditavam 

na imortalidade. Por esses motivos cultuavam os mortos e praticavam a mumificação (a 

conservação dos corpos). Acreditavam que o ser humano era constituído por Ká (corpo) e Rá 

(alma). No momento da morte, a alma deixaria o corpo, mas poderia continuar a viver no reino de 

Osíris ou de Amon-Rá – a volta da alma para o corpo dependia do julgamento no Tribunal de 

Osíris. 

Após o julgamento de Osíris, se a alma retornasse ao corpo, o morto voltaria à vida no 

reino de Osíris; se não, a alma ficaria no reino de Amon-Rá. Daí a importância da conservação 

dos corpos pela mumificação, se a alma retornasse ao corpo, este não estaria decomposto. 
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Os principais deuses egípcios eram: 
 

➔  Rá, o deus Sol, unido ao deus Amun, formando Amun-Rá, era o principal deus. 

➔  A deusa Nut, representada por uma figura feminina, era a mãe de Rá (Sol). Ela 

engoliu Rá, formando a noite e fazendo-o renascer a cada manhã. 

➔  Ísis foi esposa de Osíris, mãe de Hórus, protegia a vegetação e era a deusa das 

águas e das sementes. 

➔  O deus Hórus foi o deus falcão, filho de Ísis e Osíris, cultuado como o sol nascente. 

➔  Osíris, deus dos mortos, da vegetação e da fecundidade, era representado pelo rio 

Nilo. Era Osíris que buscava as almas dos mortos para serem julgadas em seu Tribunal. 

➔  Set foi colocado como grande inimigo de Osíris (Nilo), era o vento quente vindo do 

deserto, encarnação do mal. 

➔  O deus Amun, considerado deus dos deuses do Egito Antigo, foi cultuado junto com 

Rá (Amun-Rá). 
 

As crenças e cultos religiosos estavam na base das manifestações culturais, sociais, 

políticas e econômicas no Egito. A religiosidade permeava toda a sociedade egípcia, nas artes, 

na medicina, na astronomia, na literatura e no próprio governo do Egito Antigo. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Professores Aniel, Felipe e Joseane 

 

ESCRAVOS DE JÓ 
 

Material necessário: Fita adesiva ou giz.   
 

Ainda trabalhando o Folclore, a atividade de hoje é a brincadeira folclórica Escravos de Jó 

que tem um significado muito importante em nossa cultura. Nela, iremos brincar com nosso 

próprio corpo, fazendo saltos em todas as direções e no ritmo da música. A brincadeira pode ser 

realizada tanto de forma individual, quanto em dupla, e tendo como grande desafio o saltar de 

forma correta durante toda a cantiga. Como objetivo proposto, podemos destacar: lateralidade, 

equilíbrio, coordenação motora, ritmo e muito condicionamento físico.  

 Música lenta para execução da atividade: https://youtu.be/pibVWcGhcCE 

 Musica rápida para execução da atividade: https://youtu.be/OU92P20Leag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PARA SE ORGANIZAR 

Materiais necessários para próxima aula (28/08): 

- 1 sacola plástica (de preferência maior) 

- 1 cesto ou caixa de papelão 

- 1 bolinha de plástico ou de meia 

POR DENTRO DA HISTÓRIA... 

Quando os povos africanos foram trazidos para o Brasil, seus costumes, músicas, danças, culinária 

vieram com eles e, com isso, a cultura brasileira foi muito enriquecida. 

 Não se sabe ao certo a origem da brincadeira “Escravos de Jó”, mas, de acordo com o Dicionário do 

Folclore Brasileiro, o significado mais provável da palavra “caxangá” mencionada na música é que ele seja um 

crustáceo parecido com o siri. 

       Já o "zigue zigue zá" provavelmente se refere ao ziguezague que os escravos faziam para fugir do capitão-

do-mato, que tentava capturá-los quando eles fugiam. Por isso são apontados como "guerreiros", afinal, buscar 

a liberdade em meio à escravidão era um ato de resistência nada fácil.  

https://youtu.be/pibVWcGhcCE
https://youtu.be/OU92P20Leag

