
Dossiê Egito: O Berço dos Faraós 
Precedida por uma dinastia que os arqueólogos convencionaram 

denominar "Zero", a história do Egito faraônico começa por volta de 3150 
a.C. com o rei Menés. 

  

[continuação] 
 
Médio Império (por volta de 2040 a.C. a 1750 a.C.) - XI e 
XII dinastias 
Mentuotep II, rei de Tebas, reunifica o Egito 
(aproximadamente em 2020 a.C.). Mas são os soberanos 
Amenemés e Sésostris (XII dinastia, por volta de 1900 a.C. 
a 1790 a.C.) que conduzem o Império ao seu apogeu. A 
expansão comercial abre-se para o mar Vermelho, mar 
Egeu, Fenícia, Núbia e Delta, e o país conhece a 
prosperidade econômica. Dessa época, há vários 
manuscritos literários, textos de instruções, profecias e 
contos. 
 
Segundo período intermediário (1750 a.C. a 1560 a . C. 
) - XIII-XVII dinastias 
Nas XIII e XIV dinastias, o Império passa por um processo 
de declínio. Vulnerável e enfraquecido, sucumbe à tomada do poder por invasores 
estrangeiros. As XV e XVI dinastias são marcadas pelo domínio dos hicsos, chamados de reis 
pastores ou príncipes do deserto. O domínio estrangeiro trouxe muitas inovações técnicas 
para o Egito. Os hicsos introduzem a utilização do bronze, da cerâmica e dos teares, 
diferentes instrumentos de guerra, que incorporam o uso do cavalo e das carruagens, e 
estilos musicais, assim como novas raças de animais e técnicas de colheita. De certa forma, 
os hicsos modernizaram o Egito. Na XVII dinastia, a partir de Tebas (sul do Egito), os 
monarcas empreendem a reconquista do país, definitivamente concluída por Ahmose, que 
inaugura o Novo Império.  
 
Novo Império (por volta de 1560 a.C. a 1070 a. C) - XVIII-XX dinastias 
Predomina na XVIII dinastia a intenção de expandir o império rumo à Ásia. O faraó Ahmose 
(em torno de 1560 a.C. a 1526 a.C.) organiza uma administração hierarquizada, dirigida pelo 
vizir, segundo homem do Estado. Sob os governos de Thutmose III (cerca de 1490 a.C. a 
1436 a.C.) e Hatshepsut (1490 a.C. a 1468 a.C.), o Egito se torna uma temível potência 
militar. O enriquecimento do país é perceptível em todas as classes da sociedade, que 
aprende a gostar das artes e a ostentar o luxo. Dentre as construções da época, constam os 
templos funerários de Deir el-Bahari, de Luxor e de Karnak e o de Amenófis III 
(aproximadamente 1402 a.C. a 1364 a.C.).  
 
O faraó Amenófis IV, ou Akhenaten, (por volta de 1364 a.C. a 1347 a.C.) transfere a capital 
de Tebas para Amarna. Ele impõe uma nova religião, dedicada ao culto do deus único Aton. 
O governante que o sucede é Tutankhamon (em torno de 1347 a.C. a 1338 a.C.), que 
retorna a sede do governo para Tebas, onde reincorpora o culto a Amon-Rá.  
 
A XIX dinastia é o período dos constantes conflitos entre egípcios e hititas. Ramsés II (em 
torno de 1290 a.C. a 1224 a.C.) trava, contra o rei hitita Mouwatalli, a célebre batalha de 
Kadesh. É a época das grandes construções, o hipostilo de Karnak, o templo de Abu-Simbel e 
o templo de Medinet Habu. Sob a XX dinastia (cerca de 1185 a.C. a 1070 a.C.), o país se 
fragmenta. O grande sacerdote de Amon, Herihor, assume o trono. 
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