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Mumificação? Mas o que é isso? 

A antiga civilização egípcia situava-se no extremo nordeste da África, às margens do Rio Nilo, que era 
a fonte de vida desta civilização. Sua trajetória e sua cultura são extremamente interessantes e agora vamos 
voltar um pouco no tempo e conhecer as características dessa civilização. 

A civilização egípcia era politeísta, ou seja acreditavam em vários deuses, que representavam animais, 
plantas e forças da natureza. Acreditavam na imortalidade da alma, e que ela poderia voltar à vida através do 
mesmo corpo, portanto ele deveria estar intacto para que a alma sobrevivesse, por isso os egípcios cuidavam 
tanto do corpo mesmo após a morte através da mumificação. 

A mumificação é o mesmo que embalsamento, ou seja, é uma técnica para conservar os corpos depois 
da morte através da utilização de substâncias químicas. 

Essa técnica começou mesmo com o povo egípcio há 4.000 a.C. e continuou por mais de trinta séculos, 
sendo adotado por outros povos. Atualmente essa técnica pode ser usada para preservar um corpo até o 
funeral e para prevenir a propagação de infecções. 

A técnica de mumificação desenvolvida pelos egípcios envolvia várias etapas, que incluíam a imersões 
do cadáver em carbonato de sódio e injeções de substâncias naturais, tais como ervas balsâmicas, em suas 
cavidades. Depois envolviam o cadáver com bandagens criando uma múmia. 

Através da mumificação os egípcios acabaram conhecendo muito sobre o corpo humano, isso porque 
uma das etapas consistia em abrir o corpo e retirar os órgãos, daí então acabavam também conhecendo a 
anatomia humana.  

Fonte: https://www.smartkids.com.br/trabalho/egito-antigo 
 

 
 
Para saber mais!  
 
Clique na imagem ao lado e conheça um pouco mais sobre as Múmias do 
Egito. Através do vídeo, você fará uma visita ao Museu Nacional. 
 
 

 
 
 
Agora, pegue o seu livro de História (Aprender Juntos). Leia a página 72 e resolva a atividade 1. 

Olá Alunos e Alunas!!! 
- Essa atividade deverá ser realizada na semana de 14 à 18 de agosto;  
- Leia atentamente as orientações abaixo; 
- No seu caderno, anote a data e o título a atividade realizada.  

Bom trabalho! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DD2MJ_Qo4eM

