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CAROLINA LENOIR

Quetalaproveitarasfériasparafazerumaviagemum
pouco diferente? Tão divertido quanto construir castelos
naareiadapraiaécriaramuletosprotetores, fazerpintu-
rasempapiros,abrirsarcófagoseatravessaroRioNilore-
pleto de crocodilos, você não acha? Tudo bem que, para
fazer isso, você vai ter que voltar bastante no tempo... ou
aproveitar o circuito montado na praça central do Minas
Shopping, chamado As aventuras no templo do faraó.

O Guri aproveitou o tema para mostrar algumas
curiosidades sobre o antigo Egito. Para ajudar, con-
versamos com Lucas Ferreira, especialista e criador do
site www.antigoegito.org, que se encantou pelo as-
sunto quando ainda era criança. “Meu colégio visitou
uma exposição sobre o antigo Egito e, ao me deparar

com aquele ambiente que envolvia pirâmides em mi-
niatura, retratos de faraós e algumas curiosidades da
vida cotidiana, o meu fascínio foi instantâneo.”

Lucas explica que o antigo Egito foi uma civilização
que se desenvolveu às margens do Rio Nilo há mais
de 5 mil anos. Era lá que os primeiros moradores con-
seguiam o alimento para viver. “Todos os anos, o rio
enchia e a terra ao redor dele ficava boa para plantar
alguns cereais. Os egípcios ainda pescavam diversos
peixes e caçavam animais que ficavam perto do Nilo.”

No rio também era encontrada uma planta que deu
origem ao primeiro papel, conhecido como papiro. Foi
por meio desses papéis que sabemos muitas coisas so-
bre aquela época. “No antigo Egito existia uma escrita
considerada sagrada, chamada de hieróglifos. Os egíp-
ciosacreditavamemváriosdeusesecadaumrepresen-
tava algum elemento, como o Sol, o rio e os pássaros.”

A pessoa que era responsável por deixar o Egito
em ordem era o faraó, considerado um deus na ter-

ra. “Era ele quem ordenava a construção das pi-
râmides, esfinges e templos. Essas são as mais

belas construções do mundo antigo e que
resistiram até hoje.”

Além disso, os antigos egípcios acredi-
tavam em outra vida depois desta e, por
isso, se preocupavam em conservar seus
corpos e obedecer aos deuses. Sabe
como eles faziam isso? “Por meio de

um ritual chamado mumificação. Com
esse processo surgiam as múmias, que

aparentemente são corpos enrolados em
um pano. E, caso eles tivessem sidos bons
nesta vida, poderiam então ter uma ou-
tra, cheia de riquezas e felicidades.”

●●● VOCÊ SABIA
QUE OS EGÍPCIOS...

… já observavam as estrelas?
… já tinham calendários?
… sabiam como fabricar cerveja,
vinho e incenso?
…. tinham jogos de tabuleiros e
conheciam remédios?

●●● CURIOSIDADES

■As pirâmides eram o local de
descanso final dos faraós. São
enormes construções em
formato de triângulo com uma
base quadrada. As mais belas
pirâmides encontram-se no
complexo de Gizé, onde está a
Grande Pirâmide do faraó
Quéops.

■As esfinges eram figuras que
simbolizavam proteção. As mais
comuns tinham corpo de leão e
cabeça de humano. A maior
delas também fica no complexo
de Gizé, junto às pirâmides, e
tem como intuito proteger toda
a área.

●●● SERVIÇO

AS AVENTURAS NO
TEMPLO DO FARAÓ

Até o dia 31, no Minas Shopping
(Avenida Cristiano Machado,
4.000, Bairro União) Entrada a R$ 1
Informações: (31) 3429-3545 e
www.minasshopping.com.br
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