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ROTEIRO  
DE  

LEITURA
Apresentação  
da coleção ao professor

O 
s novos objetos da pesquisa  

 histórica têm chegado com  
 extrema lentidão ao ensino de 
História, deixando a prática de sala de aula 
presa a concepções por vezes ultrapassadas, 
que relegam as    pec tos importantes do 
passado cujo conhecimento permitiria 
reforçar o sentimento de “pertencer”, 
essencial à construção da identidade e da 
cidadania.

A coleção A Vida no Tempo pretende 
oferecer ao professor a opção por um  
material informativo diferenciado e ao aluno 
a oportunidade de desvendar a construção  
das relações entre os diversos segmentos  
da história.

Partindo dos resultados de pesquisas já 
realizadas sob óticas renovadoras, a coleção 
A Vida no Tempo pretende tratar alguns 
temas relativos aos tópicos dos programas de  
História, de modo a transportar para o ensino 
fundamental uma perspectiva histórica nova 
e atualizada. Com isso, aspectos como a  
existência de tempos históricos, o exercício 
cotidiano do poder, a formação das  

mentalidades e a cultura material serão  
apresentados através de narrativa histórica, 
de documentos escritos e iconográficos e de 
farta ilustração inspirada nesses registros.

Os volumes podem ser utilizados como 
apoio ou como texto básico no desenvolvimento 
de tópicos de História ou ainda como  
trabalho paralelo de aprofundamento de  
vários temas.
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O EGITO DOS FARAÓS 
E SACERDOTES

 A VIDA 
NO TEMPO
dos deuses

Otema deste livro, a antiga civilização egíp-
cia, oferece ao professor diversas possibi-
lidades de trabalho em sala de aula. O eixo

central da obra explora a ideia de identidade cultu-
ral, aplicada a uma civilização que se manteve por 
milhares de anos, ainda que sempre em mutação.

Espera-se que o aluno perceba que a civili zação 
egípcia se manteve por milênios, mas foi se mo-
dificando aos poucos. A geografia do vale do rio Nilo 
deve ser explorada, usando-se mapas, para mos  trar 
que a civilização se desenvolveu às margens do rio e 
em função dele. Os alunos devem ser levados a iden-
tificar as áreas geográficas principais: os desertos a 
oeste e leste do vale, as origens do rio Nilo na África 
Oriental, e as duas grandes divisões do país, Alto e 
Baixo Egito, destacando-se as diferenças entre o es-
treito vale, ao sul, e o amplo delta, ao aproximar-se 
do Mediterrâneo. As divisões tradicionais da história 
do Egito em reinos e dinastias fornecem o quadro 
 estrutural para a compreensão do livro.

Note-se que, ao longo da obra, são mencionadas 
as mais diversas fontes documentais sobre a socie-
dade egípcia. Citamos fontes escritas, materiais e 
iconográficas, enfatizando o fato de que a própria 
escrita egípcia é estudada, normalmente, em seus 
aspectos materiais, como inscrições. Uma discus-
são sobre os métodos, as fontes e os instrumentos 
de estudo com que lidam os egiptólogos permitiria 

ao aluno compreender melhor o processo de cons-
trução do conhecimento histórico.

A sociedade egípcia estava fundada numa ideo-
logia religiosa que pode ser considerada o verda-
deiro cerne da identidade dos egípcios antigos. A 
realeza e o clero, como elementos centrais, podem 
ser explorados pelo professor numa discussão a res-
peito de como a identidade de uma cultura pode 
ser manipulada pelos governantes. A importância 
do culto aos mortos e a preocupação com o além 
pro piciam um debate sobre de que maneira, em di-
ferentes sociedades, a morte marca profundamente 
a expectativa e a atitude dos vivos.

Continuando o tema da identidade cultural, o 
volume termina relatando a história de Cleópatra e 
chamando a atenção para a sobrevivência de aspectos 
da cultura egípcia mesmo depois de muitos séculos 
do fim da independência do Egito antigo, o que pode 
permitir uma discussão sobre a persistência cultural. 

Em todo o volume, foram reproduzidas ima-
gens da cultura material egípcia, que podem ser 
ex plo radas pelo professor. Recomendo ainda o apro-
vei tamento, quando possível, dos acervos egípcios 
existentes no Museu Nacional do Rio de Janeiro e no 
Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade 
de São Paulo. O Museu Britânico possui, em seu site 
(www.thebritishmuseum.ac.uk), recursos que podem 
ser úteis no desenvolvimento do trabalho.

ROTEIRO•Egito.indd   6 5/2/17   4:57 PM


