
A MUMIFICAÇÃO DOS MORTOS

Os egípcios acreditavam que a pessoa morta, na forma 
de um espírito (akh), fosse morar no reino de Osíris, o deus 
dos mortos, ou viajasse no barco do deus-sol Rá através 
dos céus. 

Para isso ocorrer era fundamental preservar o corpo 
e o espírito do indivíduo. Oferecer comida nos túmulos, 
inscrever fórmulas mágicas nas tumbas e desenhar alimentos 
nas paredes nutriam o espírito, que continuava a existir. 

A importância de preservar o corpo e o espírito do morto 
levou os egípcios a criar várias práticas funerárias. Por 
volta de 2600 a.C. os egípcios passaram a realizar o 
embalsamamento (veja ilustrações ao lado).

A mumificação foi praticada até 30 a.C. aproximadamente. 
As técnicas, porém, eram bem inferiores às de perío dos 
mais antigos.
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Práticas funerárias 
no Egito antigo
A crença na vida após a morte foi uma das 
características mais marcantes da civilização egípcia.

Múmia do faraó Ramsés II, 
de cerca de 1213 a.C. 
Com o morto, eram 
enterrados alimentos, jóias, 
vestimentas e outros objetos 
que poderiam ser usados 
na nova vida. 

PROCESSO DE EMBALSAMAMENTO

Primeiro, os órgãos internos do corpo eram 
removidos para serem guardados em uma vasilha.

Em seguida, o corpo era coberto com bicarbonato 
de sódio, para secar e preservar o cadáver.

Passados 60 dias, o corpo era preenchido com 
óleos e resinas, para perfumá-lo e conservá-lo.

Por fi m, o corpo era envolvido em faixas de 
linho, colocado no sarcófago e enterrado.

Questões

1.  Para os antigos egípcios, 
o que acontecia com uma 
pessoa após a sua morte? 

2. Por que os egípcios mumifi -
cavam os mortos?

3. Cite algumas diferenças e 
semelhanças entre as crenças 
e práticas funerárias dos an-
tigos egípcios e as utilizadas 
no Brasil atual.
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