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Anúncio Editorial
O que é um egiptólogo? O que torna um académico, de facto, num egiptólogo? Há inúmeras
possibilidades de resposta a essa questão. Cada uma traçaria um perfil bastante distinto sobre esse
profissional e seu objeto de trabalho.
Uma resposta bastante curta e apurada seria dizer que um egiptólogo é aquele que se ocupa
profissionalmente do estudo de algum aspeto da antiga civilização egípcia. História, Religião,
Arte, a Língua ou Arqueologia são algumas das principais áreas de estudo para os vários períodos
dos cerca de três mil anos de cronologia egípcia. Esse trabalho é feito com apoio de coleções de
museus, escavações arqueológicas, fontes antigas – como relatos de autores greco-latinos e árabes
- e uma rica bibliografia de suporte, proveniente, por vezes, ainda do séc. XIX, e incluindo artigos
e estudos publicados em inglês, francês e alemão.
Dito isso, é possível visualizar o egiptólogo como um profissional com competências em diversos
domínios, de História a Arqueologia, e versátil tanto em línguas antigas como modernas. Em
verdade, todos conhecemos as grandes universidades estrangeiras e sua produção bibliográfica,
tendo em vista que todos somos dependentes dela para trabalhar nessa área em Portugal e no
Brasil. Mas, e como se trabalha a Egiptologia em países de língua portuguesa? O que as
universidades nos dois países estão a produzir neste momento?
Com base no desejo sincero de divulgar a produção intelectual de estudantes de graduação e pósgraduação em língua portuguesa, lançamos a presente publicação: “ÆGYPTOLOGUS –
Cadernos de Divulgação Científica”.
Os cadernos procuram divulgar as linhas gerais de cada investigação, suas problemáticas e um
resumo bibliográfico. A publicação visa ainda oferecer um espaço para o diálogo entre
universitários dos países de língua portuguesa dedicados ao estudo do antigo Egito, pelo que cada
autor pode ser individualmente contactado através da informação disponibilizada no cabeçalho
de seu respetivo artigo.
Agradecemos aos colegas e a amigos que apoiaram a publicação, seja por meio de simples
encorajamento, seja pelo envio dos primeiros trabalhos. Estendemos os agradecimentos,
naturalmente, ao Museu Nacional de Arqueologia, de Lisboa, pela autorização do uso da imagem
na capa.
O “Olho de Hórus” – udjat –, com propriedades profiláticas e mágicas, trará certamente para a
publicação toda a proteção necessária para que a nossa proposta tenha êxito. Mas, para os menos
supersticiosos, também há simbolismo contemporâneo que justifique esta escolha: o olho é um
órgão sensorial que deteta a luz e a transforma em informação; pois é a informação da
“ÆGYPTOLOGUS” que gostávamos precisamente de fazer chegar aos olhos do nosso público.
Nesse espírito, convidamos todos os interessados à leitura dessa série, para que se conheça mais
um pouco sobre a egiptologia em língua portuguesa.
Ronaldo Guilherme Gurgel Pereira, PhD.
Catarina Bernardes Neves Miranda, BA
Lisboa, Maio de 2017.
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A Dramaturgia da Monarquia Faraônica: O Festival de Osíris
durante o Reino Médio Tardio (c. 1976 - 1709 a.C.)
Beatriz Moreira da Costa, (B.A. em História, Universidade Federal do Rio de
Janeiro)
beatrizmoreira190@hotmail.com

Pesquisa Monográfica em História Antiga pela Universidade Federal do Rio de
Janeiro.
Bolsista do PIBIC/CNPq.
Orientadoras: Profa. Dra. Regina Maria da Cunha Bustamante, Instituto de
História, Universidade Federal do Rio de Janeiro; Profa. Dra. Liliane Cristina
Coelho, Departamento de História, Centro Universitário Campos de Andrade.
Resumo: Análise das Estelas Votivas do Museu Nacional do Rio de Janeiro que
compunham a via processional do Festival de Osíris em Abidos durante o Reino
Médio, com o objetivo de demonstrar as negociações sociais que compunham a
Monarquia Faraônica.
Palavras-chave: Festival de Osíris; Abidos; Estelas Votivas.

Introdução

sociedade

egípcia

para

que

tais

formulações tenham chegado até nossos
O Egito Antigo é comumente
conhecido por ser uma sociedade
centrada em si mesma e com uma
monarquia forte e centralizada, aspectos
esses que ajudaram na manutenção de
sua estrutura político-econômica durante
milênios de História. Entretanto, há de se
fazer ressalvas sobre essas afirmações,
não só buscando relativizá-las, mas
também procurando entender as relações
que se estabeleceram no interior da

dias. A presença de um governante forte
na antiguidade egípcia é requisito de uma
monarquia centralizada, e para isso
verifica-se a presença de elementos
míticos e religiosos que reforçaram não
só a legitimidade do governante, mas
também

proveram

meios

para

a

manutenção de seu poder. Dois dos
conceitos que se associam ao papel do
faraó no mundo são o de estabilidade e
harmonia, ou seja, o faraó é o principal

5
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provedor da estabilidade cósmica e do

O estudo das camadas sociais menos

afastamento do caos.

abastadas é dificultado pela reduzida

Ao longo da história egípcia,
foram construídos monumentos, templos
voltados ao culto dos deuses ou do faraó,
estátuas e textos literários que buscavam
a autopromoção do governante. A
formação

de

mitos

e

rituais

performáticos funcionava com a mesma
lógica.

quantidade de fonte que possuímos. Para
facilitar o nosso entendimento das
relações

sociais

mobilizamos

no

Egito

conceitos

tais

Antigo,
como

habitus, “campo”, “capital” e “poder
simbólico” do francês Pierre Bourdieu,
assim como os conceitos de “rede de
interdependência” e “figuração” do
sociólogo

alemão

Norbert

Elias.

Ao nos depararmos com os

Abordamos ainda teóricos sobre “poder”

festivais em honra de Osíris e sua

e “ritual” tais como Bourdieu e Elias, e

estrutura ritual, a qual encena as etapas

ainda Ciro Flamarion Cardoso, Georges

principais do Mito de Osíris, nos

Balandier e Martine Segalen. Tais

perguntamos qual o papel que ele teria

conceitos

desempenhado na antiguidade egípcia.

compreendermos a estrutura do Festival

Sabe-se que os funcionários ou o próprio

de Osíris e seu papel na sociedade

faraó deveriam comandar os festivais no

egípcia.

Egito

Antigo,

tendo,

também,

a

evidência de participação de indivíduos

foram

cruciais

para

O Festival de Osíris e as Estelas

que não eram da realeza durante o ritual,

Votivas do Museu Nacional do

uma vez que a peregrinação de pessoas

Rio de Janeiro

de todo o Egito é fato concebido pelos
estudiosos.
Nesse

Em nossa pesquisa, elencamos
elementos que contribuíram para a

sentido,

partindo

da

compreensão

da

sociedade

egípcia

premissa que o poder é relacional, nos

durante o Reino Médio Tardio (c. 1976 –

questionamos sobre a esfera de ação

1709 a.C.) tomando como ponto de

dessa aparato real. Sabemos que a grande

partida o Festival de Osíris que ocorria

maioria

que

em Abidos durante o período. Segundo

possuímos para o estudo do Egito Antigo

Marie-Christine Lavier (1989), o festival

contribui para a imagem do faraó como

era divido nas seguintes etapas: a

divindade. Entretanto, tais fontes são

procissão de Upuaut, em que a batalha

porta-vozes da realeza e da elite egípcia.

simulada é promulgada durante a qual os

dos

textos

e

fontes
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inimigos de Osíris são derrotados. A

nossas hipóteses, elencamos onze estelas

procissão é liderada pelo deus Upuaut. A

provenientes de Abidos, erigidas durante

grande procissão de Osíris é o momento

o Reino Médio, as quais tinham como

no qual Osíris morre e seu corpo é levado

objetivo compor de alguma forma o

de seu templo para o seu túmulo em

Festival de Osíris. São elas: a estela

Peker. Osíris é pranteado e os inimigos

encomendada por Senusret III (c. 1872 –

da terra são destruídos simulando a

1834 a.C.) à Ikhernofret (Berlin 1204)

Batalha de Nedyt na qual Osíris é

com as etapas do festival e dez estelas

vingado. Orações e recitações são feitas

votivas provenientes do acervo do

e ritos fúnebres realizados, Osíris

Museu Nacional, no Rio de Janeiro, as

renasce ao amanhecer e uma estátua do

quais pertenciam a capelas construídas

deus é levada ao seu templo. Assim,

na via processional do festival (Rio Inv.

entendemos que o Festival de Osíris -

627; Rio Inv. 630; Rio Inv. 631; Rio Inv.

realizado extensivamente durante o

632; Rio Inv. 634; Rio Inv. 635 e 636;

Reino Médio (c. 2008 - 1685 a.C.) -,

Rio Inv. 643; Rio Inv. 645; Rio Inv. 646;

contribuiu

Rio Inv. 647).

para

a

manutenção

da

monarquia faraônica e, principalmente,
para a figura do soberano enquanto
herdeiro legítimo do trono. No entanto, é
evidenciada a presença de peregrinos
durante o Festival. Dessa maneira,
possui também espaço de negociação.
Assmann (2001, p. 185) versa:

As estelas analisadas, por serem
votivas, não eram erigidas nos túmulos
dos

mortos,

específicos

mas
de

sim

culto

em
de

locais
alguma

divindade. Isto é, o indivíduo erigia a
estela em alguma capela ou templo,
representava a si mesmo e sua família,

Cada pessoa tinha um ba que sobrevivia à

inscrevia fórmulas mágicas pedindo a

morte, deixava o corpo, e seguia a jornada

graça do deus específico. É de acordo

póstuma para o reino divino. Cada pessoa
tornava-se um Osíris e seguia o precedente

com

essas

estelas

que

mítico do deus. A participação no festival de

apreender

Abidos era o ponto concreto de cristalização

sobre a vida dos particulares no Egito

de todos estes conceitos, esperanças e mitos.

Antigo e a relação que eles tinham com a

Porque era o enterro do deus, porque era a

religiosidade. A maior parte das Estelas

transição do deus para a imortalidade
póstuma, a qual transmitia a imortalidade a
seus participantes.

informações

podemos
importantes

erigidas em Abidos são votivas, ou seja,
foram arquitetadas para que o morto
pudesse participar das procissões ao deus

No que concerne à documentação
que mobilizamos para fundamentar

na outra vida.
7
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O Museu Nacional do Rio de

Hórus.). As inscrições fazem referências

Janeiro comporta a maior coleção de

também aos deuses de Abidos, como por

Egito Antigo da América Latina, por isso

exemplo, uma das estelas consta “os

muitos estudiosos brasileiros utilizam

deuses (e à)s deusas que estão em

seu acervo como fonte para suas

Abidos” (Rio Inv. 643) ou “os deuses

pesquisas.

que estão no templo” (Rio Inv. 645).

Entretanto,

em

nossa

pesquisa, encontramos poucos trabalhos
que envolvem as estelas votivas. Dessa
forma, escolhemos voltar o nosso olhar
para

esse

acervo

em

específico.

Analisamos dez estelas provenientes do
acervo buscando identificar as principais
fórmulas inscritas, assim como os deuses
relacionados em cada estela e o cargo
que o proprietário da estela ocupava. As
fórmulas mágicas são as mesmas em
todas

as

estelas,

iniciando

com

“Oferenda que o rei faz”, seguido pelo
nome do deus ou dos deuses e seus
títulos. A fórmula “Oferenda que o rei
faz” é muito comum em estelas votivas,
uma vez que mesmo que não tenha sido
o rei a construir a estela ou a capela, o
indivíduo que a fez precisa da mediação
do rei para se dirigir aos deuses.

Outra característica comum às
estelas corresponde a uma listagem de
oferendas que alternam entre pães,
cervejas, bois, gansos, alabastro, roupa,
incenso e unguento. Isto é, segundo os
egípcios, “tudo que é bom e puro, que o
céu dá, que a terra produz, e que a
inundação do Nilo traz”. Tais oferendas
são feitas em favor dos deuses citados,
mas podemos perceber uma espécie de
retribuição e compartilhamento das
oferendas para com os indivíduos citados
nas estelas. As oferendas descritas nas
estelas são evidências de um presente
que o particular deseja oferecer ao deus
em prol de algum benefício. Devemos
citar

que

as

estelas

estudadas

diferenciam-se entre si não só pelo
aspecto físico, sendo mais elaborada ou

Os deuses que aparecem nessas

não, mas também pelos cargos que os

dez estelas são: Osíris e Upuaut,

indivíduos ocupavam. Todas as estelas

principalmente; seguindo ainda pelos

são de funcionários reais que ocupavam

deuses Anúbis, Ptah-Sokar, Ptah-Sokar-

diferentes

funções

Osíris, Min-Hórus e Hórus. A grande

Entretanto,

isso

maioria está ligada ao âmbito funerário

diretamente que pessoas com cargos

de alguma forma (Osíris, Upuaut,

menos cruciais não possuíssem estelas

Anúbis, Ptah-Sokar e Ptah-Sokar-Osíris)

em Abidos.

e/ou ao mito de Osíris (Hórus e Min-

na
não

Considerações finais

elite

real.

significa
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Evidenciou-se que a prática
religiosa

oficial,

principalmente

a

O

poder

ritualização

que

prediz

provém

que

da

indivíduos

templária, reforçava a disposição da elite

legitimem e participem desse ritual.

na sociedade egípcia. Comandar os

Como Baines (2002, 211) afirma, há

rituais era tarefa para o faraó ou para

diversas camadas de práticas religiosas

funcionários

no Egito Antigo e possivelmente elas

de

complexamente

sua

confiança,

hierarquizados.

Os

estão interligadas de alguma forma que

indivíduos que eram responsáveis por

crie um contexto básico de elo entre a

realizar o culto aos deuses, ou vestir o

religião oficial e a pessoal. E os festivais

deus, ou até mesmo realizar as oferendas

públicos

ao deus, eram escolhidos entre os

entendimento dessa devoção pessoal.

membros da elite. Todo esse aparato

Assim,

legitima a posição de cada um desses

participar dos cultos oficiais, aspiravam

agentes na estrutura social. Aplicando o

ao momento de acompanhar alguns

conceito de “rede de interdependência”

festivais e isso era visto como um

de Norbert Elias ou até mesmo a ideia de

importante privilégio. Segundo Baines

“dramaturgia política” de Balandier,

(2002, 183), “Os festivais públicos [...]

verificamos a manipulação de elementos

eram a principal ocasião em que as

simbólicos

um

pessoas comuns podiam aproximar-se

emaranhado de relações vitalícias para a

dos deuses e, talvez, apresentar-lhes as

manutenção da corte tal como ela é.

suas próprias preocupações”.

que

desenham

eram
aqueles

crucias
que

não

para

o

podiam

O faraó depende de seus súditos,

Entrementes, o Festival de Osíris

assim como seus súditos dependem dele.

é um ritual que traz características que

E isso é constantemente ritualizado

legitimam a norma social, mas que

religiosamente, seja no Festival de

também deixa brecha para estratégias

Osíris, onde o governante vence o caos,

individuais. De acordo com a afirmação

ou em qualquer outro rito. A reafirmação

de Pierre Bourdieu (1990, 56), sobre a

dessa

diariamente

relação entre norma social e estratégias

vivenciada pelos egípcios: o soberano

individuais: “a noção de estratégia é o

existe enquanto ser divino e sua presença

instrumento de ruptura com o ponto de

contribui para o afastamento do caos,

vista objetivista e com a ação sem

assim como todo papel desempenhado

agente, que o estruturalismo supõe”.

por cada um nessa estrutura contribui

Percebe-se que as práticas rituais em

para a manutenção dessa harmonia.

Abidos possuem uma forte interação

hierarquia

é

9
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entre

a

norma

social

e

desejos

individuais: além da preocupação da
realeza em criar todo um aparato
performático, há a participação de
setores não-reais no local que utilizam

BOURDIEU, Pierre. Coisas ditas. São
Paulo: Brasiliense, 1990.
BALANDIER, Georges. O Poder em
Cena. Brasília: Editora UnB, 1982.

aquele espaço não só para demarcar o

CARDOSO, Ciro Flamarion S. “Os

seu lugar naquela sociedade, mas

festivais como encenação da sociedade”.

também para suas devoções pessoais.

In: Phoinix, Ano 18, v. 18, n. 1. Rio de
Janeiro: Mauad X, 2012.
ELIAS, Norbert. A Sociedade de corte:

Referências bibliográficas
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Ancient Egypt. Ithaca and London:
Cornell University Press, 2001.
BAINES, John. “Sociedade, moralidade
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A imagem, o faraó e o deus na época de Amarna:
continuidades e rupturas
Carolina Velloza Ferreira (B.A em História, Universidade de São Paulo)
carolina.velloza@hotmail.com

Pesquisa de Mestrado em História Social pela Universidade de São Paulo.
Bolsista Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).
Orientador: Marcelo Rede, Departamento de História da Faculdade de Filosofia,
Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo.
Resumo: O presente trabalho visa estudar as relações estabelecidas entre o
faraó e o deus Aton na época de Amarna usando como principal fonte a
iconografia oficial do período. Teorias de agência e considerações trazidas pela
cultura material serão para isso indispensáveis.
Palavras-Chave: Amarna, Imagem, Agência.

Introdução: contextualização e

universal, um "centro" ou "princípio

apresentação da temática

ordenador"2 da vida em sociedade. Sua
complexa construção baseava-se em três

Considerações

gerais

da

temática

grandes pilares formadores: o primeiro, a
sacralidade onipresente no mundo real,

Segundo grande parte da tradição
da Egiptologia1, o mundo antigo egípcio
não admitia espaço para a dicotomia
sagrado/profano, porque o sagrado não
equivalia somente ao poder divino, mas

tudo que existe é sagrado; o segundo,
consequência do primeiro: a pluralidade
do sagrado, cada coisa é sagrada a seu
modo; e o terceiro, a oposição que existe
ao sagrado, a possibilidade da violência
e do caos que o norteia3.

à realidade por excelência. O assim
chamado sagrado era um entendimento

Embora esse vasto entendimento

onipotente e onipresente do espaço

da visão de mundo egípcia nos seja

1

2

SHAW,
(2000),
TRIGGER,
O'CONNOR, LLOYD, (1983).

KEMP,

3

SCUBLA, (1998: 42).
GIRARD, (1998: 32).
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muito caro, tal conceituação do sagrado

oposições à violência ou ao caos

não parece adequar-se perfeitamente ao

universal.

período Amarniano. Nossa indagação
central questiona: será que no caso
especialíssimo

de

Amarna,

dadas

algumas mudanças provocadas pelo
reinado do faraó Akhenaton, não seria
possível identificar transformações nas
assimilações
sagrado?

e

Seria

compreensões
possível

do

sugerir

a

existência de um sagrado tradicional,
genericamente evocando entendimentos
religiosos de um Egito canônico, e,
também falar na criação de uma nova
circunstância, o sagrado amarniano,
especial para aquele período? Como
sagrado tradicional entenderemos as
manifestações

da

realidade

três

pilares

de

período

Amarniano

e

a

filosofia natural
Entendido como um parênteses
na história do antigo Egito, o período
Amarniano suscitou as mais diversas
teorias desde sua descoberta no século
XIX. Graças ao seu contexto peculiar,
Amarna não passou desapercebida. O
faraó Akhenaton haveria mudado a
situação vigente, alterando o deus
dinástico primordial da estirpe, AmonRa por Aton, e a capital do Egito de
Tebas para Akhetaton. Aton passa a ser
o único princípio divino aceito.

cujas

expressões estão contidas na presença
dos

O

sustentação

Segundo

Jan

Assmann1,

a

reforma amarniana é fruto de um

supracitados: o sagrado como universal,

movimento

o sagrado como plural e o sagrado como

inaugura um novo modo de pensar o

antinomia e proteção da violência. Como

cosmos: a chamada filosofia natural -

sagrado

doutrina pela qual Aton é o único

amarniano,

entretanto,

social

complexo,

que

que,

princípio divino presente no universo,

embora também se baseie na existência

regente e construtor de cada ação, por

divina universal, o faz de forma

menor que seja. Trata-se de uma forma

completamente diferente, ao estabelecer

de entender e conceber um mundo que é

um princípio divino exclusivo, sem

regido por Aton e que para aquela

antagonias cósmicas e cuja relação com

"filosofia" sempre foi. O universo é

o faraó molda novos horizontes que

como é apenas porque precisa sê-lo. O

possivelmente alteram as regulações das

cosmos regido por Aton é um cosmos em

entenderemos

uma

realidade

que nada pode ser mudado, porque tudo

4

ASSMANN, (1995: 21).
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o que aí está é dada sua naturalidade,

novos papéis do deus Aton e do faraó

inalterável. Aton e Akhenaton são, para

Akhenaton em Amarna. Essas mudanças

aquela filosofia, “deus e rei” de uma

estão em: 1- imagens do período

realidade inexorável, possível apenas

Amarniano que mostram um faraó

nos

são

andrógeno, muitas vezes identificado

apresentados. Nessa realidade não havia

também com a rainha, 2- imagens que

espaço para o inimigo universal Isfet,

mostram cenas domésticas de contato

restando apenas o papel central da vida

entre o faraó, o deus e a família real, 3-

fornecida pela luz solar, deus Aton.

imagens do deus em sua forma não mais

exatos

termos

em

que

Se Assmann estiver correto, mais
do que inaugurar um novo governo, as
tendências

edificadas

por

Amarna

constroem uma doutrina, um ideário,
que, hipoteticamente, reestrutura o modo
como opera toda a sociedade egípcia
bem como suas concepções do que é
sagrado.

antropozoomórfica e 4- imagens em que
o deus entra em contato físico direto
apenas com o faraó. Combinadas, ou
isoladamente,

essas

características

denunciam uma alteração na relação
entre deus e faraó que nos interessa
investigar.

Desenvolvimento: O tratamento
dado

Fontes

às

imagens

frente

as

hipóteses de trabalho.
A

hipótese

de

que

o

entendimento do sagrado é remodelado

A imagem no mundo egípcio não

em Amarna pela existência singular e

era um objeto banal, como muitas vezes

sem adversários do deus e por sua

se assume na nossa cultura moderna. Ela

relação peculiar com o faraó, está

era por si só um acontecimento mágico,

apoiada nessa pesquisa no testemunho

poderoso: ela podia ser e existir para

das imagens, agentes fundamentais da

além da sua forma bi ou tridimensional

sociedade antiga.

estática. A imagem e a cultura material

Tendo selecionado um corpus de
25 imagens de catálogos, nosso critério
de buscas de fontes esteve baseado na
investigação mais próxima de quatro
elementos

de

transformação

na

como um todo eram extremamente
representativas nas vidas dos egípcios.
Cada imagem era um imperativo do ser
ou do que poderia vir a ser. Estudá-las
exige, dessa forma, a compreensão da
realidade complexa que elas propõem.

iconografia. Essas características nos
parecem essenciais para analisar os
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Teorias

sobre

a

imagem:

meio de um longo processo, a imagem

reconsiderações necessárias às

passou a reivindicar seu espaço de direito
em estudos cada vez mais lúcidos que,

imagens agentes sociais.

pouco a pouco, redescobriram a imagem

A imagem vem sendo, pelo

como ator social, expressão aplicada

menos desde o começo da modernidade,

aqui no sentido forte do termo, ou seja,

tratada

submissa,

agente e determinante de eventos

instrumento que auxilia outra fonte, mas

históricos. Afinal “uma representação

que não é por si mesma, ou seja,

nunca é somente uma ilustração. Ela é

comumente encarada como ilustração -

dimensão material, produto aparente e

perdendo, assim, principalmente nas

estabelecido de um processo e de um

sociedades antigas (mas não somente

trabalho”2.

como

fonte

nelas) sua função primordial intrínseca
como elemento de composição do estudo
social. Herdeiros dessa visão estivemos e
estamos, ainda, presos àquele paradigma
que subjuga a imagem, seja pelos
caminhos da construção do pensamento
histórico, seja pela própria formação
acadêmica do historiador, que as esvazia
ao mesmo tempo que enaltece os textos.
Dessa forma, temos, por anos a fio, nos
apropriado de um estudo das imagens
que é insuficiente, principalmente no se
tratar daquelas cuja origem social e
temporal diferem muito da nossa.

É premissa de todos esses estudos
se preocupar com as relações entre a
memória, o textual, a linguagem e a
imagem, numa ótica que ultrapassa a
pura análise superficial e permite que
consideremos a imagem um componente
ativo da organização e da formação do
corpo social, ou seja, a imagem como
agente social. Belting3, sobre isso,
constata que devemos considerar não
apenas os sintomas do observador, mas
igualmente os efeitos que as imagens
parecem alcançar dentro das formações
de cada período histórico, com o objetivo

Matéria inovadora, a imagem tem

de usá-las como vestígios de uma

sido reconsiderada como fonte há pouco

história que também se construía através

tempo, apenas desde meados dos anos

delas.

1960, fortificada por volta dos anos 1980
com o maior reconhecimento daquilo
que viria a se chamar “visualidade”1. Por

1
2

MENESES, (2003:11).
FYFE, LAW, (1988:1).

Unindo as teorias da agência com
as mais refinadas contribuições que os
estudos
3

de

cultura

material

vem

BELTING, (1994: XXII).
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oferecendo tentaremos dar voz às

Em conclusão, aproveitando as

imagens, entender um pouco do mundo

nuances propostas pela iconografia, o

que elas criaram.

projeto vem tentando responder a
seguinte questão: de que forma as

Conclusão

imagens, aproximadas de seu próprio

Combinando
específico

de

potencialidade

o

Amarna
do

estudo

contexto

universo como agentes sociais, podem

com

construir novas percepções do sagrado?

de

a
suas

imagens para a compreensão de algumas
das mudanças que ela propõe, sobretudo
nos entendimentos de mundo egípcio,
temos trabalhado com a hipótese de que,
em Amarna, a concepção e a percepção
do sagrado se alteram, criando uma nova
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Resumo: A pesquisa tem por objetivo analisar as relações diplomáticas entre o
faraó e os grandes reis próximo orientais e os mecanismos concernentes à troca
de presentes entre as monarquias próximo orientais como constam nas Cartas
de Amarna.
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Introdução

dilema entre o modelo idealizado de
relações e a realidade das mesmas.

O presente projeto visa analisar a
forma como os mecanismos da troca de

Para

realização

da

pesquisa

presentes entre os grandes reis do Antigo

utilizaremos bibliografia especializada

Oriente Próximo são apresentados nas

na chamada Diplomacia de Amarna, bem

Cartas de Amarna, sobretudo a ideia de

como as próprias cartas, às quais tivemos

reciprocidade implícita, e quais foram

acesso mediante as traduções realizadas

suas implicações no contexto social

para o inglês e italiano. Datadas de

desse período. Também pretendemos pôr

meados do século XIV a.C., essas cartas

a prova as noções de irmandade e

estiveram em circulação nas cortes do

generosidade

intimamente

Egito e dos principais Estados do Oriente

relacionam-se à ideia de reciprocidade

Próximo (Mitani, Assíria, Babilônia e

entre

na

Império Hitita) e nelas há valiosas

correspondência de modo a vislumbrar o

informações acerca da relação entre o

as

que
partes

em

pleito
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faraó e seus vassalos na região siro-

egípcia verticalizava a relação do faraó

palestina e com seus vizinhos asiáticos,

com os demais senhores do Oriente, ao

então tidos como seus irmãos.

menos num âmbito interno, com ele
aparecendo como senhor único e os bens

Desenvolvimento

a ele dirigidos nada mais sendo que

Nas cartas nota-se o uso das
categorias

metafóricas

de

tributos oriundos da periferia.3

âmbito

familiar “irmão” e “pai”. A primeira
estabelecia uma relação horizontal, ou
seja, de igualdade, entre as partes,
enquanto a segunda denotava uma
relação vertical na qual aqueles que eram
assim designados possuíam estatuto
superior. Tais termos tinham como
finalidade assegurar uma ideia de
paridade entre os interlocutores. Temas
como amor e amizade dominam o ethos
retórico das cartas como elementos que
definem a irmandade destes reis e os
presentes são a materialização destas
relações1.

Vinculado aos princípios de
paridade e irmandade cabe distinguir um
terceiro e que possui extrema relevância
para

o

estudo

dos

presentes:

a

reciprocidade. Liverani (2001, 146),
retomando os postulados substantivistas
de Karl Polanyi, faz notar que as noções
de “redistribuição” e “reciprocidade”,
ambas perceptíveis no mundo antigo,
não se adequam perfeitamente nos
mesmos contextos históricos: a primeira
melhor ilustra as relações internacionais
de Estados imperialistas, que estendem
sua influência às periferias e impõem
taxas desiguais de troca; a segunda é

Esse sistema de paridade, porém,

melhor perceptível quando as relações

não estava isento de suas próprias

são mais balanceadas e as perspectivas

contradições. Os reis próximo orientais

ideológicas dos Estados fronteiriços são

claramente tentaram impor-se como

similares.

indivíduos soberanos e independentes
uns dos outros e suas ideologias de
realeza eram incompatíveis com a
concepção de “irmãos” que tentavam
2

construir . Nessa ótica, os faraós não se
reconheciam como iguais perante seus
pares asiáticos, pois a visão de mundo

1
2

REDFORD, (2001: 66).
LIVERANI, (2000: 25).

Conceder presentes nesse âmbito
sobretudo político implica, pela análise
antropológica clássica de Marcel Mauss,
em três obrigações inseparáveis: dar,
aceitar e retribuir4. Porém, como frisado
por Pfoh, citando Liverani, coexistiam
dois modelos, o “real”, que era similar ao
3
4

Idem, (2001: 183-188).
HENAFF, (2013: 14).

18

Aegyptologus - Cadernos de Divulgação Científica - ano 1, v.1

de Mauss, e o “anti-modelo real”, no
qual as contradições apareciam:

A concessão de presentes era, em
partes,

[...] o presente não pode ser requerido, mas na

uma

espécie

de

transação

comercial, porém tal operação não era

sempre

assim referida uma vez que os monarcas

requerido; o presente tem que ser concedido,

não se envolviam diretamente em

mas nas cartas a resistência e reclamações

atividades mercantis, pois era uma

acerca da falta dele são evidenciadas. O

função exercida por indivíduos alocados

correspondência

de

Amarna

é

presente tem que ser aceito e apreciado, mas
nas cartas desapontamentos são geralmente
manifestados devido à pequena quantidade de
presente enviada

em camadas inferiores da pirâmide
social.

Próximo amarniano foi norteada, ao
menos no campo retórico, pelo princípio
básico de reciprocidade. Era honroso um
monarca ser capaz de cumprir as
solicitações de seus pares, pois abria
precedente para solicitações futuras, de
irmãos reais bem como dos sucessores
do rei que havia feito o pedido.2 Essa
enquanto

dois

modos

preciosos: através da concessão como
presentes ou tributo, ou através de butim
ou saque.4 Além do mais, irmãos não
poderiam comercializar uns com os
outros já que o comércio envolvia a
obtenção de lucro às custas de outrem, o
que feria os princípios de irmandade,
reciprocidade

encorajava

o

e

generosidade

estabelecidos.
É recorrente a solicitação nas

reciprocidade demandava generosidade
dar

apenas

honrosos de um rei adquirir bens

1

A troca de presentes no Oriente

em

Havia

cartas

de

Amarna

de

produtos

descompromisso com o receber em

específicos entre as partes pleiteantes. O

troca. Presentear em abundância um

ouro egípcio, por exemplo, era alvo de

irmão contribuía para o prestígio do

grande cobiça entre os reis asiáticos e é

doador ao demonstrar a riqueza e

considerável

prosperidade de seus domínios e a exibir

documentação, uma vez que, para os

os recursos materiais a sua disposição.

monarcas mesopotâmicos, “[ele era] tão

Tal cenário cria uma intensa competição

comum quanto pó” e “[podia] ser

por prestígio, onde rivais e parceiros

simplesmente pego do chão” (EA 3:15;

devem

EA 7:69-72), fora que era sinônimo de

mostrar-se

mais

perante seus competidores.3

generosos

sua

menção

nessa

“boas notícias”, “amor” e “felicidade”5.
A justificativa dada por eles, contudo,

1

4

2

5

PFOH, (2016: 71).
BRYCE, (2003: 96).
3
PFOH, op.cit. 68.

BRYCE, op.cit. 94.
HEAD, (2011: 85-87).
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variava. Para a Assíria, ouro egípcio era

sobretudos

uma medida de relações amistosas (EA

queixa-se da mesquinhez daqueles que

16: 32-33), enquanto que para Mitani era

enviaram os presentes, havendo às vezes

sinal de “amor”, ou seja, a afirmação de

inclusive comparações com presentes

uma estreita aliança (EA 20: 71-79).

enviados para outro grande rei ou seu

Tendo em mente que os grandes
reis projetavam uma imagem de total
autossuficiência

dentro

de

como

explicar

dicotomia

entre

dependência

e

sugere por inferências contidas nas
cartas que a única forma de permitir a um
grande rei solicitar ao faraó aquilo que
almejava sem precisar humilhar-se era
mediante a alegação de que sua
necessidade era excepcional como nas
estavam

erigindo

templos, túmulos ou estátuas, um
pretexto inclusive eficaz para camuflar o
uso dos metais conseguidos como
tesouro ou mesmo moeda corrente,

Conclusão
Apesar da pesquisa ainda não
estar concluída, é plenamente possível
apontar hipóteses para o fenômeno social
aqui estudado. Como percebido na
exposição anterior, feita através da
leitura de historiografia especializada e

das cartas de Amarna, se criou em torno
do sistema diplomático amarniano uma
concepção

Discursos com uma inflamada
retórica foram as armas prediletas destes
reis para angariarem de seus pares aquilo
que almejavam. Como as próprias cartas
revelam, o “amor” que um rei sentia pelo
outro era mensurado pela qualidade e
quantidade dos presentes enviados e
recebidos. Nelas é comum presenciar
onde

uma

das

partes,

de

paridade

régia

autorregulada pela troca recíproca e
generosa de presenças. Contudo, apesar
disso, sua utilização ipsis litteris era
anômala e, até onde é possível presumir,
inaplicável.

práticas moralmente reprováveis1.

episódios

asiáticos,

predecessor2.

então

autossuficiência? Liverani (2001, p. 156)

quando

monarcas

seus

domínios,

ocasiões

os

Reclamações e reprimendas são
costumeiras

na

correspondência

amarniana, sobretudo com relação ao
faraó. Contudo, do ponto de vista
protocolar, é possível deduzir que as
relações

tal

como

ideologicamente

concebidas por este modelo não foram
afetadas em sua plenitude por esses
atritos visíveis na documentação, pois
estes reis eram interdependentes e
intencionavam manter o contato com

1

BRYCE, op. cit., 95.

2

Ibidem, 52.
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seus vizinhos para obterem os produtos

Antiquity.

Malden,

de luxo que tanto almejavam.

Blackwell, 2013.

MA:

Wiley-

LIVERANI, Mario. “The Great Powers'
Club”.
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Introdução

relações estabelecidas entre o emissor e
o receptor. Dessa forma, será realizada

A pesquisa de iniciação científica
Os casamentos diplomáticos nas cartas

uma análise contextual, e não puramente
textual.

de Amarna – A Perspectiva Faraônica
na segunda metade do século XIV a.C.

Pretende-se

realizar

uma

objetivo

abordagem mais voltada para o âmbito

compreender qual era a perspectiva

antropológico das cartas, observando as

faraônica

estruturas de parentesco, as alianças de

possui

como
sobre

principal
os

casamentos

diplomáticos nas cartas de Amarna a

casamento

e

os

partir da cultura egípcia e das interações

individuais dos reis. Também será

do faraó com o exterior, utilizando como

possível,

método a análise do discurso.

analisar as questões de reciprocidade

através

comportamentos
dessa

abordagem,

relativas aos casamentos diplomáticos
Seguindo esse tipo de análise, é

entre o faraó e os outros Grandes Reis.

possível identificar os sujeitos presentes
nas cartas, seus argumentos colocados de

As cartas de Amarna e o antigo

forma subjetiva ou objetiva e observar as

Oriente Próximo
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As fontes utilizadas na pesquisa

nenhuma princesa egípcia era enviada

são as cartas de Amarna, encontradas em

para o exterior para casar com algum rei.

1887 no sítio de Tell el-Amarna, no

Isso

Egito. São cerca de 400 cartas, escritas

perspectivas dos reis em relação a essa

em tabletes em cuneiforme acadiano, que

prática e suas implicações ideológicas.

datam da segunda metade do século XIV
a.C.

e

representam

parte

da

correspondência egípcia com reinos
aliados e com reinos subalternos. Os
faraós que aparecem nas cartas são
Amenhotep III (c.1388-1351 a.C.) e seu
filho sucessor Amenhotep IV, depois
conhecido como Akhenaton (c.13511334 a.C.).

levanta

debates

relativos

às

Após a consolidação do acordo de
casamento entre o faraó e uma princesa
estrangeira, ela era enviada ao Egito com
uma corte e seu dote. O faraó mandava,
em retorno, presentes para seu novo
sogro. Ao chegar ao Egito, a expectativa
do pai da princesa era que ela, ao casarse com o faraó, se tornaria a rainha do
Egito. Entretanto, a realidade era outra.

Por volta da metade do século XIV

Quando chegavam à corte egípcia, as

a.C, na época do Bronze Recente, alguns

princesas passavam a fazer parte do

reis do antigo Oriente Próximo se

“harém” do faraó, “desaparecendo”,

reconheciam como uma espécie de

então, em uma multidão de mulheres

irmandade, como iguais, conhecida pela

reais estrangeiras, sem nenhum papel de

nomenclatura moderna como “O Clube

destaque na corte egípcia1.

dos Grandes Poderes”. Os “Grandes
Poderes” envolviam os “Grandes Reis” –
Egito, Babilônia, Assíria, Mittani e Hatti
– e esses reis trocaram cartas que
trataram de diversos assuntos, como
alianças, troca de presentes e casamentos
diplomáticos.

É preciso destacar que o harém do
faraó

pode

confundido

ser
com

conceitualmente
as

concepções

modernas a respeito da palavra “harém”.
O conceito de “harém” é muitas vezes
ligado à imagem de um exótico palácio
no estilo otomano, separado do cotidiano

Nas cartas de Amarna é possível

comum e fortemente guardado, como um

perceber que os casamentos eram vistos

lugar luxuoso de prazeres, cheio de

de maneiras diferentes por cada Grande

concubinas inativas até o comando de

Rei. O faraó conseguia se casar com

um sultão. Essa ideia se integrou no

muitas

mundo ocidental e ela distorce o real

1

princesas

estrangeiras,

LIVERANI, (2001: 190).

mas
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significado do que possa ter sido o harém

2) Compreender os casamentos

antigamente no Egito. Nós sabemos que

diplomáticos e seus significados e

o harém do faraó existiu, mas era

implicações para o faraó e analisar as

certamente diferente da noção otomana

possibilidades dos destinos das princesas

enraizada na imaginação do mundo

estrangeiras quando era consolidado o

ocidental1.

casamento e chegavam à corte faraônica,

O conflito de perspectivas dos reis
nas cartas de Amarna envolve mais do
que

a

hierarquização

divergente

de

e

a

noção

reciprocidade.

É

integrando o harém e tendo seus
paradeiros desconhecidos para os reis
que as enviavam.

Revisão bibliográfica

necessário analisar as condições internas
A bibliografia fundamental para

e as interações de cada rei com o exterior,
em

especial

as

do

faraó.

O

posicionamento faraônico depende de
uma série de contingências internas
(como a cultura, a política, a economia
etc.).

A

prática

dos

casamentos

diplomáticos pode ser um bom indício
para verificar o peso dos critérios
internos e externos da cultura egípcia na
formação

da perspectiva faraônica,

considerando que essa prática é um elo

o balanceamento com os resultados da
análise

cartas

pertinentes

aos

objetivos do projeto consiste nas obras
relacionadas aos Grandes Poderes do
antigo Oriente Próximo no período
retratado nas cartas de Amarna, como
Brotherhood

of

international

relations

Kings

–

How

shaped

the

ancient Near East de Amanda Podany,
às relações internacionais entre os reis e
os

importante das relações interregionais.

das

casamentos

diplomáticos,

como

Amarna Diplomacy – The Beginnings of

Objetivos

International Relations de Raymond

Os principais objetivos da pesquisa
consistem em:
1)

Cohen

e

Raymond

Westbrook

e

International Relations in the Ancient
Near East, 1600-1100 b.C. de Mario

Compreender

a

Liverani, assim como obras de outros

os

autores relacionadas a questões do harém

casamentos diplomáticos a partir da

egípcio, como A mulher no tempo dos

cultura egípcia e das interações do faraó

faraós de Christiane Noblecourt.

perspectiva

faraônica

qual

era

sobre

com o exterior;

1

TYDESLEY, (1995: 169).

24

Aegyptologus - Cadernos de Divulgação Científica - ano 1, v.1

Serão utilizadas duas traduções das
cartas de Amarna: a tradução de William
L. Moran, The Amarna Letters, de 1992,

Referências bibliográficas

e a tradução de Anson F. Rainey, The El-

COHEN, Raymond; WESTBROOK,

Amarna Correspondence – A New

Raymond (eds.). Amarna Diplomacy –

Edition of the Cuneiform Letters from the

The

Site of El-Amarna based on Collations of

Relations. Maryland: The Johns Hopkins

all Extant Tablets, de 2015. A utilização

University Press, 2000.

dessas duas traduções permite uma
melhor compreensão da tradução das
cartas de Amarna, uma vez que podem
ser

comparadas

e

utilizadas

para

complementar o entendimento delas.

Beginnings

LIVERANI,

of

Mario.

International

International

Relations in the Ancient Near East,
1600-1100

BC.

London:

Palgrave

Macmillan, 2001.

Também será considerada a tradução de

LIVERANI, Mario. Le lettere di el-

Mario Liverani, Le lettere di el-Amarna

Amarna (Testi del Vicino Oriente

(Testi del Vicino Oriente antico) escrita

antico), vol. I e II. Padova: Paideia,

em dois volumes, de 1998, devido à

1998.

qualidade da tradução do autor.

MORAN, William L. Amarna Studies –

Conclusão

Collected

Apesar do estágio inicial da

Writings.

Indiana:

Eisenbrauns, 2003.

as

MORAN, William L. The Amarna

diferentes perspectivas dos reis, os

Letters. Maryland: The Johns Hopkins

choques culturais e as peculiaridades do

University Press, 1992.

pesquisa,

é

possível

observar

posicionamento do faraó em relação aos
casamentos diplomáticos nas cartas de
Amarna, prática que funcionava como
um elo entre os Grandes Reis e que

NOBLECOURT, Christiane Desroches.
A mulher no tempo dos Faraós. São
Paulo: Papirus, 1994.

reflete os conflitos de perspectiva e

PODANY, Amanda H. Brotherhood of

reciprocidade. O estudo da perspectiva

Kings – How international relations

faraônica sobre essa prática é importante

shaped the Ancient Near East. Nova

para mostrar como os critérios internos

Yorque: Oxford University Press, 2010.

egípcios e as relações do faraó com o
exterior

marcaram

os

casamentos

diplomáticos nas cartas de Amarna.

RAINEY, Anson F. The El-Amarna
Correspondence – A New Edition of the
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Cuneiform Letters from the Site of El-

TYDESLEY, Joyce. Daughters of Isis –

Amarna based on Collations of all

Woman of Ancient Egypt. Londres:

Extant Tablets, vol. I e II. Leiden: Brill,

Penguin Books, 1995.

2015.
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Padrões de significado de cultura material em enterramentos
de não-elite: status social e identidades funerárias na Núbia da
18ª dinastia
Rennan Lemos (Mestre em Arqueologia, Museu Nacional/UFRJ)
rdsl3@cam.ac.uk

Pesquisa de Doutorado em Arqueologia pela Univerdade de Cambridge
Bolsista do Cambridge Commonwealth, European and International Trust
Orientadora: Dr.ª Kate Spence, Universidade de Cambridge
Resumo: A pesquisa busca explorar a materialidade das interações sociais,
formas de diferenciação e identidades funerárias em enterramentos da não-elite
na Núbia durante o Reino Novo.
Palavras-chave: Núbia, enterramentos da não-elite, materialidade

O presente informe resume o

Cemitério das Tumbas do Sul em Tell el-

estado atual de minha pesquisa de

Amarna e o cemitério de Medinet el-

doutorado

no

Ghurab. Meu objetivo era compreender

e

as hierarquias e interações sociais

de

presentes nesses cemitérios na longa

Cambridge. A pesquisa atual, iniciada

duração. O cemitério de Fadrus foi

em outubro de 2016, dá continuidade ao

utilizado na 18ª dinastia até o reinado de

projeto que venho desenvolvendo desde

Amenhotep III, o Cemitério das Tumbas

a minha dissertação de mestrado em

do Sul em Amarna foi utilizado durante

arqueologia,

Museu

o reinado de Akhenaton e o cemitério de

Nacional da Universidade Federal do

Medinet el-Ghurab foi mais amplamente

Rio de Janeiro, sobre o papel social da

utilizado a partir da 19ª dinastia. Como

não-elite.

conclusão de minha dissertação de

então

Departamento
Antropologia

de
da

em

curso

Arqueologia
Universidade

defendida

no

Em minha pesquisa de mestrado
comparei enterramentos de não-elite em
três sítios distintos no Egito e na Núbia:
o cemitério de Fadrus na Baixa Núbia, o

mestrado, sugeri que o período de
Amarna teria apresentado à sociedade
novas possibilidades de interação social,
algo supostamente não constatado tão
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enfaticamente em Fadrus, e presente em

2005). Os problemas decorrentes desse

Medinet el-Ghurab (LEMOS, 2017, in

tipo de categorização são diversos. Um

press).

deles tem a ver com a documentação
Minha dissertação, no entanto,

possibilitou-me mais do que uma
oportunidade de construir uma opinião
sobre a sociedade egípcia do Reino Novo
com base em um banco de dados
compreendendo

informações

provenientes de enterramentos nos três
cemitérios que analisei. Neste trabalho
pude apresentar as bases de uma
interpretação teórica – ponto de partida
para

minha

atual

investigação

de

doutorado – sobre o papel da não-elite no
estabelecimento de relações sociais no
Egito e na Núbia.

expressa

vocabulário que se refere a grupos
sociais diversos (à maneira egípcia,
inacessível ao pesquisador de hoje em
sua completude), os textos egípcios não
nos oferecem base para distinguir
categoricamente grupos sociais em uma
escala hierárquica. Igualmente, a cultura
material é silenciosa. Aplicar noções
apriorísticas de classe, hierarquia etc. aos
objetos escavados em cemitérios não faz
com que esses objetos expressem as
formas egípcias de distinção (LEMOS,
2017 forthcoming). Da mesma maneira,
a diferenciação de hierarquias sociais

No geral, a literatura egiptológica
ainda

disponível. Apesar de apresentarem um

uma

com base na quantificação de objetos em

visão

enterramentos mascara a complexa rede

epistemologicamente positivista e uma

de relações sociais que esses objetos

compreensão elitista de reprodução

trazem consigo (STEVENSON, 2009).

cultural, que considera que novos
padrões se originam no seio da elite,
escoando posteriormente para outros
setores da sociedade (e.g. GOULDING,
2013; cf. WILLEMS, 2014: 214 passim).
Especialmente

Minha pesquisa tem enfatizado o
caráter relacional dos objetos nos
cemitérios como potencialmente capazes
de criar distinções (hierarquizadas ou
não) e identidades funerárias diversas.

no

que

diz

Como ponto de partida, em minha

de

cemitérios

dissertação de mestrado construí uma

egípcios, a aplicação de categorias

interpretação baseada no conceito de

apriorísticas como “pobres” e “não-

perfis sociológicos (LEMOS, 2017 in

elite”, de um lado, e “ricos” e “elite”, de

press). Trata-se de uma abordagem que

outro, ainda é comum (e.g. GOULDING,

admite a fluidez da sociedade egípcia

2011; GRAJETZKI, 2003; RICHARDS,

(KEMP, 1989: 307) – algo que de certa

respeito

ao

estudo
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maneira encontra eco nos textos – e abre

elite from Qau, Badari, Matmar and

espaço para a percepção de interações

Gurob.

dinâmicas entre diversos grupos sociais.

Publications, 2013.

Esses grupos deixam de ser considerados
estáticos em uma escala hierárquica, e
passam a ser considerados grupos sociais
que constroem ativamente interações

London:

Golden

House

GRAJETZKI, W. Burial customs in
ancient Egypt: life in death for the rich
and poor. London: Duckworth, 2003.

dinâmicas que criativamente geram

KEMP, B. J. Ancient Egypt: anatomy of

novas formas de engajamento com os

a civilization. London: Routledge, 1989.

objetos que, por sua vez, criam novas
relações sociais. Nessa abordagem, se
destacam os movimentos de pessoas por
espaços sociais distintos, o que ao
mesmo tempo cria novas relações sociais
e reforça hierarquias existentes baseadas
em estratégias de diferenciação. Apesar
de não podermos abordar as hierarquias

LEMOS, R. “Cultural reproduction in
non-elite cemeteries”. In: VELLOZA,
C., MAYNART, É. e LEMOS, R. (eds.).
Perspectives on materiality in ancient
Egypt – agency, cultural reproduction
and change. Oxford: Archaeopress,
2017 (forthcoming).

e grupos sociais de fato, podemos

LEMOS, R.. “Material culture and social

estudar os vestígios de suas interações.

interactions in New Kingdom 'non-elite'

Atualmente, venho trabalhando
nessa linha de raciocínio, seguindo o
rastro das interações sociais dadas nas
associações estabelecidas pelos objetos
nos

enterramentos,

com

foco

no

cemitério de Fadrus.

cemeteries”.

In:

CHYLA,

ROSIŃSKA-BALIK,

K.

DĘBOWSKA-LUDWIN,

J.

J.,
e
(eds.).

Current Research in Egyptology XVII,
Kraków. Oxford: Oxbow, 2017 (in
press).
RICHARDS, J. Society and death in
ancient Egypt: mortuary landscapes of
the

Referências bibliográficas

Middle

Kingdom.

Cambridge:

Cambridge University Press, 2005.
STEVENSON, A. “Social relationships

GOULDING, E. What did the poor take
with them? An investigation into ancient
Egyptian Eighteenth and Nineteenth

in Predynastic burials”. Journal of
Egyptian Archaeology 95. 2009. 175192 .

Dynasty grave assemblages of the non29
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WILLEMS,

H.

Historical

and

archaeological aspects of Egyptian

ritual practice in Middle Kingdom elite
cemeteries. Leiden: Brill, 2014.

funerary culture. Religious ideas and

30

Aegyptologus - Cadernos de Divulgação Científica - ano 1, v.1

Rostos do encontro - sobre o contacto greco-egípcio na
escultura real do período ptolomaico
Catarina Bernardes Neves Miranda (BA em História, Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa).
catarina.neves.miranda@gmail.com

Dissertação de Mestrado em Egiptologia pela Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
Orientadores: Prof.ª Dr.ª Maria Helena Trindade Lopes, Departamento de
História da Universidade Nova de Lisboa; Prof.º Dr.º Ronaldo Gurgel Pereira,
CHAM/ FCSH-Universidade Nova de Lisboa.
Resumo: Estudo da representação escultórica dos faraós lágidas enquanto
materialização do fenómeno de contacto inter-cultural no Egipto ptolomaico.
Palavras-chave: Representação escultórica, Realeza Lágida, Contactos grecoegípcios.

Apresentação

dois vectores: o primeiro, contextualizar
os retratos no plano artístico e no plano

A dissertação em apresentação
propõe

estudar

escultórica

dos

a

representação
faraós

lágidas

integrando-a material e conceptualmente
no fenómeno dos contactos grecoegípcios ocorridos no Egipto ptolomaico
(c. séc. IV a.C. - I a.C.). Enquadrando
ineditamente

tradições

estéticas

distintas, procurar-se-á estudar os rostos
esculpidos nos significados que esses
objectos podem veicular.

político-ideológico;

o

segundo,

compreender esta forma de interacção
cultural, além de no seu contexto
histórico, também no historiográfico.
Especificamente,

serão

trabalhadas

questões das quais ressaltamos: qual o
tipo de relação inter-cultural que tal
objecto

representa

e

com

que

motivações; em que medida terá este
sido um fenómeno uniforme, e efectivo,
em todo o Egipto e por toda a dinastia

a

lagida; qual a terminologia com que veio

investigação desenvolver-se-á segundo

sendo referido nos vários estudos; que

De

um

modo

geral,
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concepções de encontro pressupõe; e de

forte relevância para a compreensão da

que forma se coadunam os conceitos e

história dos vários grupos populacionais.

respectivas interpretações averiguadas
com as mais recentes abordagens,
históricas e antropológicas, à realidade
sob investigação. Atentar-se-á, portanto,
empreender uma análise bidimensional e
multidisciplinar para concretizar uma
aproximação a esta realidade.

O contacto com outras etnias foi
adquirindo,

recentemente,

particular

atenção no âmbito da Egiptologia,
crescendo com especial destaque aquela
dada aos contactos operados no período
helenístico e romano do Egipto Antigo.
“The study of ethnicity and identity, and

O encontro enquanto temática

of specific ethnic groups within Greco-

científica e egiptológica

Roman Egypt, remains a perennial
fascination for scholars of this culturally

O

encontro

constitui

uma

and linguistically diverse society”1. O

realidade incontornável do pulsar e do

volume e estado de conservação das

evoluir da história da humanidade. Este

fontes legadas por este período em

fenómeno,

verificadamente

particular, e por este espaço de um modo

multifacetado, plasmado de diferentes

geral, foram e são, inquestionavelmente,

resultados, implica, porém, em todas as

um forte motivo para a atracção dos

suas variantes, ainda que de forma mais

académicos; seria, todavia, impossível

ou menos vinculativa, a existência de

descurar a importância, sobretudo, dos

dois pólos, real ou simbolicamente

estudos de Antropologia e Sociologia da

diferenciados: o “eu” e o(s) “outro(s)”.

segunda metade do século XX2 (os

Por razões de variada ordem, este
foi, contudo, um lugar-comum que só
muito recentemente entrou no conjunto
de assuntos investigados e reflectidos
pelas

Humanidades,

nomeadamente,

denominados “estudos pós-coloniais”)
que, ao desenvolveram as bases teóricas
para a questão do encontro entre etnias,
facilitaram assim a sua propulsão para o
grande plano de interesses académicos3.

pela História. Mas ultrapassada essa

O encontro entre gregos e

entrada tardia, tornou-se uma temática de

egípcios no Egipto ptolomaico foi o
enfoque

1

Hellenistic and Roman Egypt – Oxford
Bibliographies Online, (2015: 34).
2
HERNÁNDEZ, (1999: 26-28).
3
«Partly because of the increasing embrace
of multidisciplinary approaches, research on

escolhido

para

a

nossa

Hellenistic and Roman Egypt has undergone
immense changes in the later 20th and 21st
centuries.» Hellenistic and Roman Egypt –
Oxford Bibliographies Online, (2015: 1).
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dissertação. Enquanto etnia conquistada,

histórico proporcionou que se tornassem

os egípcios relacionaram-se de modo

uma figura bem documentada – e ainda

muito diverso com gregos, e estes com

assim só relativamente estudada.

eles, nem sempre se verificando um
único modus operandi, transversal a
todas as esferas da sociedade. Em
discordância com historiografia que
defendeu por muito tempo uma visão de
um Egipto subjugado e culturalmente
decadente1 neste período específico,
alvitraremos

apresentar

outras

perspectivas sobre a experiência interétnica em terras do Nilo.

contudo,

que

encontrar

o

faraó

dirigir-se-á para a produção em pedra, e
dentro desta para a escultura, atendendo
ao facto de que foi uma das artes mais
destacáveis para o seu tempo, mas
também uma das mais duradouras. A
escolha ainda se prendeu com questões
práticas,

nomeadamente

a

disponibilidade de acesso às fontes e a

que

facilidade

estreitar esta matéria, dentro do grande

enquanto

cômputo oferecido pela temática, com

obstante esta opção, não excluimos

vista à obtenção de um estudo mais

determinantemente que, a dar-se a

especializado. Por conseguinte, definiu-

oportunidade, não se venha a mencionar

se como vector de aproximação à

outros suportes imagéticos, ou até

interacção greco-egípcia no Egipto a

mesmo outras entidades, para fins ora de

representação

comparação, contraste ora outro tipo de

visual

havia

podemos

ptolomaico representado, o nosso foco

mais

Em virtude das exigências da
investigação,

Dado o manancial de suportes em

dos

faraós

ptolomaicos, isto é, no fundo, do mais
destacado de todos os gregos na
sociedade que lhe era coetânea.

trono,

de

estudo.

Não

acção.
A utilização de características de
foi algo por certo tempo desconsiderado
pela historiografia e, quando deixado de

ptolomaicos foram sem dúvida os que

o ser, foi interpretado de variedíssimas

por mais tempo o ocuparam (por relação

formas, com recurso a uma terminologia

a outros grupos não-egípcios), e a sua

por vezes problemática. Posto isto, a

longevidade

associada

à

própria

dissertação

proximidade

temporal

do

período

procurará coordenar, por um lado, a

Cf. RITNER, (1992: 285).

os

objecto

destas

faraós

1

no

delimitação

rosto das artes de retrato grega e egípcia

Definitivamente não os primeiros
estrangeiros

de

Rostos

do

encontro
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análise de um elemento resultante da
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interacção entre duas entidades distintas

Ptolemaic Empire. 2d ed. Trad. New

com, por outro, a abordagem teórica

York: Routledge, 2001.

mais recente acerca, precisamente, do
fenómeno dos encontros culturais.

HORNUNG, Eric. La Grande Histoire
de

L’Égyptologie.

Trad.

Monaco:

Éditions du Rocher, 1998.

Conclusão
a

GURGEL

a

“Helenização”, “Egipcianização” e a

investigação se traduza em contributos

“Reconstrução da Identidade”: Estudos

frutíferos para um melhor entendimento

das

de alguns dos rostos deste encontro e,

Estrangeiros

simultaneamente, das palavras que o

Ptolomaica. Rio de Janeiro: dissertação

intentaram reconstruir.

de mestrado apresentada ao Instituto de

Posto

isto,

apresentação

finalizamos

almejando

que
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Interacções
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e

e
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Culturais
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na

Chóra
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da

Universidade Federal do Rio de Janeiro,
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“O ato de fazer oferendas”: o uso das imagens na arte egípcia
e o modelo iconográfico da estatua faraônica ajoelhada – da
XVIII à XXX Dinastia
Daniele Cristina Liberato de Oliveira (MA em Artes, Universidade
Estadual do Rio de Janeiro)
danny-liberato@hotmail.com

Pesquisa de Mestrado em História e Crítica de Arte pela Universidade Estadual
do Rio de Janeiro, Bolsista de Mestrado CAPES
Orientadora: Dr.ª Evelyne Azevedo, Instituto de Artes da Universidade Estadual
do Rio de Janeiro
Resumo: Este trabalho tem como objetivo analisar a representação ajoelhada
em posição de oferenda, com ênfase a escultura faraônica, uma vez que seu uso
acaba sendo mais associado à legitimação, do que ao contexto religioso, como
inicialmente a posição parecia propor.
Palavras-Chave: Legitimação, Ajoelhada, Escultura.

Introdução

uma vez que seu uso sugere uma função
mais direcionada para a legitimação do

Este trabalho trata de uma
pesquisa desenvolvida durante o meu

poder real e não somente o culto a uma
divindade, ligado à sua função religiosa.

período de mestrado, em que me foi
concedida uma bolsa de pós-graduação

Apesar de ser uma pose muito

de

comum em pinturas ou relevos, nas

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível

representações tridimensionais seu uso é

Superior).

marcado

pela

CAPES

(Coordenação

O objetivo era analisar o

por

momentos

muito

estatuária

específicos da história, tendo sido pouco

egípcia ajoelhada faraônica em posição

difundida na arte egípcia. Em um

de oferenda, considerando como ele se

primeiro trabalho de levantamento das

distingue nos períodos de maior uso: o

estátuas ajoelhadas identifiquei um

Novo Império e o Período Tardio, com

grupo de cerca de 50 estátuas faraônicas,

maior ênfase para o contexto faraônico,

de todos os períodos dinásticos egípcios,

modelo

iconográfico

da
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expostas atualmente em museus por todo

“vulgar”

o mundo.

consideradas mais tradicionais da arte

identificar para este modelo iconográfico
ajoelhada

ligada

a

oferendas são representadas da seguinte
forma: os joelhos e dedos do pé tocam o
chão, enquanto as nádegas repousam
sobre os calcanhares. O peito e os braços
não apresentam qualquer ornamentação,
sendo o vestuário apenas um saiote
curto, geralmente o saiote-shendyt, e um
tipo de toucado ou ligado ao contexto
funerário ou ainda a uma coroa real. E,
por fim, a pessoa representada segurava
um objeto destinado à oferenda. No que
se refere, no entanto, à classificação da
escultura

egípcia,

normalmente

consideramos

três

modelos

iconográficos: a estátua em pé, a sentada
e a acocorada. Embora essas três formas
tenham

passado

por

diversas

modificações estéticas ao longo do
tempo, sua posição primordial foi
mantida, tendo se tornado, portanto, o
cânone da estatuária egípcia. Segundo
Stazinger,

no

representação

que

se

refere

acocorada,

à
que

geralmente é dada por um homem
sentado de pernas cruzadas sobre o solo
ou esteira, seria uma forma mais

1

àquelas

trono, por exemplo.

As características que podemos
estatuária

oposição

egípcia, como uma figura sentada em um

Desenvolvimento

da

em

STAZINGER, (2001: 100).

Stazinger considerava, portanto,
que todas as posições sentadas que não
fosse ao trono, seriam acocoradas, já
que, na verdade, seriam variações de um
contexto mais informal, podendo a figura
ajoelhada ser um tipo de acocorado sobre
os calcanhares1. Poucos autores trataram
especificamente do seu uso na escultura
destinada à oferenda, muitas vezes
associado a outros temas de estudo,
como em trabalhos que tratam do “ato de
ofertar” no Egito Antigo, analisando seu
valor de culto, sem muita diferenciação
entre seu uso bidimensional para o
tridimensional.

Mas,

devemos

considerar que, como trata Wildung, os
objetos artísticos no Egito Antigo
atendiam a um papel simbólico para
além do mundo dos vivos, uma vez que
tinham a função de garantir a vida eterna,
as imagens davam vida ao mundo dos
mortos.

No

tridimensionais,

caso

dos

também

objetos
tinham

a

função de serem receptores do Ka. Ainda
segundo Wildung, no que se refere à
estátua ajoelhada, seu uso se referia ao
sacrifício e oração, independentemente
do objeto. Sendo assim, ele atribuía o
mesmo contexto de uso devocional tanto
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para o suporte bidimensional como para

para adoção do bronze como material

o tridimensional1.

base.

Schneider2

destaca

que

as

Hill

destaca

que

o

seu

imagens ajoelhadas são um marco na

aparecimento pode ser datado desde o

comunicação entre o mundo dos vivos e

Período Protodinástico, em que Hill

os deuses, sendo uma forma de culto

descreve um objeto encontrado na região

diário. Este atributo religioso para

de Heliópolis, mas que atualmente

diferentes contextos dessa posição é a

possui apenas pequenos fragmentos. O

forma básica de compreensão para o seu

objeto é descrito como uma escultura

uso, pois se refere a uma associação à

ajoelhada, na qual apenas um dos joelhos

imagem, o local onde ela é realizada e os

toca o chão, enquanto o outro aparece

textos que a acompanham, quase sempre

erguido à altura do peito. As mãos não

relacionados a orações e ao culto dos

seguram

deuses, como um sacrifício oferecido a

repousam sobre a coxa possivelmente

eles. Uma importante referência para as

com as palmas abertas para baixo3. No

pesquisas sobre o modelo ajoelhado é

Antigo Império, na III Dinastia, há a

Marsha Hill. Embora em sua análise esta

figura de Hetepdief, um sacerdote que

questão apareça associada a outro tipo de

atuou provavelmente no Baixo Egito:

pesquisa, neste caso, o uso do bronze

uma inscrição no ombro direito se referia

como material escultórico na arte

a pessoas a quem ele deve ter servido4.

egípcia. Em seu trabalho Royal bronze

Mas, diferente da estátua encontrada em

statuary from Ancient Egypt with special

Heliópolis, Hetepdief é representado

attention to the kneeling pose, Hill

com os dois joelhos tocando o chão,

enfatiza

o

objeto,

somente

e

os

forma que se tornou mais característica

para

esta

deste modelo. Esta estátua é, portanto,

escultura, uma vez que grande parte das

um dos primeiros exemplares em que os

estátuas deste modelo foram realizadas

dois joelhos tocam o chão, além de ser

em bronze. Neste sentido, a autora se

uma das primeiras em um contexto

propõe a pensar o seu surgimento na

particular da arte egípcia.

desdobramentos

aparecimento

nenhum

estéticos

estatuária egípcia e suas diferenciações

O “Escriba Ajoelhado” é outro
exemplo um pouco posterior a Hetepdief,

1

WILDUNG, (2002: 200).
SCHNEIDER, (2001) apud
SEIDEL (2001: 325).
2

3

SCHULZ;

4

RUSSMANN, (2004:141).
HILL, op. cit., 30.
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datado da V Dinastia e, como a

Dinastia, no fim do Novo Império; e a

representação anterior, o ofertante é

partir da XXV Dinastia, no Período

colocado em uma posição de devoção,

Tardio até, pelo menos, o início do

mas não carregava nenhum objeto. Já na

Período Ptolomaico.

VI Dinastia, tem o aparecimento da
primeira figura faraônica com Pépi I.

Conclusão

Segundo Wilbour, Pépi I é representado

Ao tratar do modelo ajoelhado

segurando um objeto de oferendas,

era

diferente do que ocorre nos modelos

questionamentos

anteriores, mas segue a iconografia

compreender seu uso: primeiro – por que

usada para oferendas em pinturas e

as esculturas são menos executadas do

relevos, onde o vaso ‘nw’ aparece muitas

que as representações bidimensionais

vezes representado como um objeto

considerando

1

necessário

abordar

então

fundamentais

a

importância

três
para

das

destinado a oferecer bebida aos deuses .

oferendas para a religiosidade egípcia;

Depois de Pépi I, há poucas estátuas

segundo – uma vez estabelecidos os

ajoelhadas no Antigo e no Médio

períodos de seu maior uso, por que estas

Império e nos dois Primeiros Períodos

estátuas se concentram nestas dinastias e

Intermediários e em sua maioria eram de

são deixadas de lado posteriormente; e

fora do contexto faraônico, com exceção

terceiro – como essas imagens são

de duas estátuas, uma de Sesóstris III e

apropriadas, ressignificadas e circulam

outra de Sobeknotep V, no Médio

durante

Império

História. Sobre o primeiro e o segundo

e

Intermediário,

Segundo

Período

diferentes

da

Há

questionamentos, concluo que a estátua

poucas informações sobre o contexto sob

ajoelhada não fazia parte de um conjunto

o qual estas estátuas foram executadas,

de características estéticas mais comuns

especialmente no caso de Sesóstris III,

ao faraó. Estas esculturas aconteceram

bastante danificada em toda a sua

em momentos mais específicos da

estrutura. Sendo assim, este modelo foi

história egípcia, associadas não somente

pouco difundido no Antigo e Médio

à religiosidade, mas a faraós que

Império e tem, na verdade, dois períodos

buscavam legitimar seu direito de reinar

de maior uso: no Novo Império, sendo da

sobre o Egito. Este fator é comum aos

XVIII Dinastia, especialmente a partir do

dois

reinado de Hatshepsut, até a XX

aparecimento: o Novo Império e o

1

respectivamente.

momentos

RUSSMANN (1995: 269).

períodos

de

seu

maior
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Período Tardio. Embora esses dois

isso poderia influenciar na própria figura

momentos tenham características muito

faraônica e dar legitimidade a uma

particulares, parece clara a importância

hierarquização social. A imagem é

para

faraônico,

tratada como aquela que transfere,

associado a outros fatores, como a

simbolicamente, o poder e dá corpo às

ligação desta imagem com o nascimento

necessidades,

divino faraônico.

econômicas ou religiosas e até mesmo

o

poder

político

Quanto
questionamento,

ao
as

terceiro

imagens

sejam

elas

políticas,

artísticas.

eram

estudadas pelos faraós e reinseridas em
uma determinada dinastia de acordo com
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A espada e a palavra: Expansão e legitimidade durante o
reinado de Tutmés III (1479-1425 a.C.)
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Resumo: A pesquisa tem por objetivo analisar o processo de legitimidade da
monarquia faraônica a partir do caso de Tutmés III a fim de observar o papel
desempenhado pelas elites militares nas relações de poder no Egito Antigo.
Palavras-chave: Legitimidade; Expansão; Despotismo.

Introdução

nascimento, mas também da relação do
pretenso herdeiro com os outros grupos

O presente trabalho tem como
foco o estudo sobre as formas de
legitimação

do

governo

faraônico

durante o reinado de Tutmés III (c. 14791425 a.C.), sexto monarca do Reino
Novo (c. 1550-1069 a.C.), época em que
o Egito reconquista seus territórios
ocupados pelos hicsos e se reunifica a

que compunham a elite egípcia – no
caso, há um enfoque nas elites militares.
Sendo assim, essa pesquisa tenta, através
da questão da expansão na região do
Levante, observar como os discursos
egípcios

buscam

demonstrar

essas

relações entre a elite e a legitimidade
real.

partir da Casa Real estabelecida em
Tebas. A partir de tal análise se tem por

Para realizar a pesquisa conta-se

objetivo verificar as formas como a

com uma historiografia especializada em

monarquia

era

Antiguidade Oriental, principalmente

dependente não só da condição de

mais voltada para a questão política1 e da

do

Antigo

Egito

relação do Antigo Egito com as regiões
1

Ver HILL et al., (2013).
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estrangeiras1. Fontes primárias também

desse fator de nascimento, a política

foram

pesquisa,

legitimadora de Tutmés III busca a

principalmente as estelas de triunfo do

afirmação deste como herdeiro do trono

faraó e as autobiografias das elites,

por direito após o período corregencial e

ambas datadas do período de governo de

do

Tutmés

utilização

Hatshepsut (c. 1473-1458), utilizando,

privilegiou-se as traduções disponíveis

para isso duas ferramentas: a busca por

para o inglês, tanto a partir de livros

apagar sua tia-madrasta da História e as

historiográficos quanto a partir de livros

expansões militares. Essas últimas foram

especializados

de

essenciais também no desenvolvimento

documentos. Em um primeiro momento

de suas relações com os generais de seu

deu-se

exército,

essenciais

III;

para

maior

historiografia,

em

na

tal

traduções

ênfase

sobre

solo

grupo

da

rainha-faraó

fundamental

na

analisar

concepção de legitimação que ia se

algumas das diversas posições sobre o

desenhando durante o início do Reino

tema abordado, para depois, então, entrar

Novo.

na

buscando

a

governo

interpretação

documental

propriamente dita e formar as hipóteses.

Desenvolvimento

A

classe

militar

foi

uma

ferramenta essencial na reconstituição
do Egito durante o período de transição
do Segundo Período Intermediário (c.

Em primeiro lugar, deve-se ter
em mente que a noção de monarquia, de
acordo

com

os

egiptólogos

e

contrariando o senso comum, não era
algo fixo; ela pode variar de acordo com
o

período

e

de

acordo

com

a

personalidade do próprio faraó2. Mesmo
os reinados de Tutmés III e seus
antepassados Tutmés I (c. 1504-1492
a.C.) e Tutmés II (1492-1479) são
símbolos dessa relativização, na medida
em que não contavam com o sangue real
materno, uma das condições para que se
tornassem herdeiros do trono. Além

1

Ver WARBURTON, 2001.

1650-1550 a.C.) para o Reino Novo, uma
vez que mobilizou suas armas em favor
da Casa Tebana, foi capaz de retomar a
região do Delta das mãos hicsas e quase
instantaneamente preparar o terreno nas
terras estrangeiras para o processo de
formação do império, tanto no norte –
região do Levante – quanto no sul –
região da Núbia. Desse modo, ao atingir
tamanha importância na política egípcia,
a elite militar egípcia conseguiu adentrar
na Casa Real, conforme se pode observar
na sucessão de Amenhotep I (c. 15251504 a.C.): esse faraó casa sua filha
2

MORRIS, (2013: 34).
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Ahmose com um general militar, sem

o balanço cósmico2; desse modo, os

qualquer vínculo com o sangue real, que

HqAw – “governantes” – que não

posteriormente será conhecido como o

reconheciam a soberania do nswt –

faraó Tutmés I.

“faraó” – eram rebeldes causadores do

Durante o reinado de Tutmés III
a expansão se torna uma marca do
governo faraônico. Foi realizada uma
média de 1, 2 campanhas por ano durante
os anos 23 e 42 de seu reinado, sobretudo
na região levantina1. Mas o que

Caos e deveriam ser combatidos. Os
templos de Amon, que também recebiam
quantidades significativas dos butins das
campanhas, estavam entre as principais
instituições

Contudo, a figura do faraó
também conseguia se beneficiar dessas

estrangeiras? Um dos motivos seria o

ações. A partir do momento em que

trauma causado pela invasão hicsa: surge

consegue ser bem sucedido em suas

uma espécie de guerra defensiva: o Egito

campanhas e na manutenção da Ordem

se vê impelido a atacar para não mais ser

de seu império, Tutmés III prova estar

atacado. Ao bloquear a região de Retenu

cumprindo os desejos dos deuses e,

(Síria-Palestina) para seus inimigos

assim,

bloqueava, indiretamente, o próprio

desses últimos para com o Egito.

possibilitando,

em

essa

terras

Egito,

militares

propagavam

concepção da monarquia faraônica.

explicaria essa explosão numérica de
campanhas

que

assim,

um

desenvolvimento interno. Além disso,
conforme dito anteriormente, esse é um
período de apogeu das elites militares;
significa dizer que, para manter a
estabilidade do governo, Tutmés III
deveria estabelecer relações que fossem
favoráveis tanto para ele quanto para
aquele grupo que detinha as armas. A
ideologia egípcia foi essencial na
constituição desse sistema: o faraó não
governava unicamente o Egito por
direito, mas todo o mundo, sendo
responsável por manter a ordem social e
1

O’CONNOR, (2006: 6).

garantindo

o

favorecimento

Dessa forma, nota-se que, ao
contrário

do

que

pensava

uma

historiografia tradicional, na qual a
política egípcia era analisada totalmente
a partir da figura do faraó, ao observar os
registros das elites militares deixados em
suas tumbas, percebe-se uma espécie de
jogo de poder desse grupo com a Casa
Real, mesmo que de forma velada. É o
que ocorre, por exemplo, na tumba de
Amun-em-heb (TT-85), na qual o
general, embora reconheça Tutmés III
como seu soberano, afirma que o faraó

2

TRIGGER (2007: 72).

44

Aegyptologus - Cadernos de Divulgação Científica - ano 1, v.1

“adorou quando eu estava em seus

manter seu território livre de invasões

calcanhares, quando ele estava no campo

estrangeiras.

de batalha de suas vitórias, quando sua
força inspirou confiança!”1. Em suma, a
partir do caso do general Amun-em-heb,
percebe-se que há no Egito do início do
Reino Novo uma configuração do poder
faraônico que, embora se apresente no
discurso oficial assentado unicamente na
figura

do

monarca2,

depende

das

relações com as elites.

Em suma, embora não se deva
esquecer o caráter ideológico e religioso
do faraó como um governante universal,
favorecido pelos deuses, não se deve
tampouco deixar de lado a importância
das elites para a estrutura do poder
egípcio. Tutmés III não é um déspota que
governa

um

império

de

acordo

unicamente com sua vontade, mas, pelo

Essa relação de poderes entre

contrário, seu império é estruturado a

elite e Coroa entra em confronto com a

partir de sua aliança com as elites

visão tradicional que percebe o Egito

militares e as consequências dessa

como

relação entre Coroa e Exército.

um

exemplo

do

que

se

convencionou chamar de Despotismo
Asiático. Esse tipo de governo, no qual o

Conclusões
A

governante está acima de todas as leis e

partir

da

leitura

de

marcado

historiografia especializada4 e das fontes

profundamente o campo egiptológico.

primárias – principalmente as estelas de

Em boa parte dos estudos sobre a

triunfo, como a de Gebel Barkal5 e os

Antiguidade Próximo Oriental e Oriental

textos presentes nas tumbas das elites

se levou em consideração a importância

guerreiras – observa-se que Tutmés III

do governo centralizado para a elite

apresenta um vínculo extremamente

conseguir enriquecer e garantir seu poder

forte

político e simbólico, sem se levar em

responsáveis

consideração a via de mão dupla: as

legitimidade. A partir dessa constatação

elites cooptadas garantiam ao monarca a

percebe-se que o período Tutmessida –

estabilidade para governar e conseguir

aqui levando em consideração desde

relações

sociais3,

tem

com

as
por

elites

militares,

manter

sua

Tutmés I à Tutmés III – possui forte
vínculo com a guerra não só devido aos
1

TT 85: Urk. IV, 890-97. O soldado e
tenente-general,
Amun-em-heb,
In.
REDFORD, (2003: 167).
2
Ver Estela de Gebel Barkal, REDFORD,
op.cit. 104.

3

GROSRICHARD, 1988, passim.
Ver O’CONNOR & DORMAN (2006).
5
REDFORD, op.cit. 103-119.
4
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benefícios

materiais

que

ela

disponibiliza, mas também porque é na
camada militar que esses governantes
encontram seu principal apoio para
governar.

Museum

of

Archeology

and

Anthropology, 2013.
GROSRICHARD, Alain. Estrutura do
Harém:

Despotismo

Asiático

no

Ocidente Clássico. São Paulo: Editora

A partir da análise do caso de

Brasiliense, 1988.

Tutmés III percebe-se que o faraó não é
um rei absolutista que governa sozinho
seu Império. O que se verifica é
justamente o contrário: embora os
discursos reais evidentemente ressaltem
o papel de preponderância do monarca,
as elites, tanto militar quanto sacerdotal,
desempenham

importante

papel

na

estruturação e manutenção do poder,
conforme

atestam

as

recompensas

recebidas por esses grupos, verificadas a

MORRIS,

Ellen.

"Propaganda

and

Performance at the Dawn of the State".
In: HILL, Jane A., JONES, Philip,
MORALES, Antonio J.. Experiencing
Power, Generating Authority: Cosmos,
Politics, and the Ideology of Kingship in
Ancient

Egypt

and

Mesopotamia.

Filadélfia: University of Pennsylvania
Museum

of

Archeology

and

Anthropology, 2013. 33-64.

partir das documentações da época e dos

O’ CONNOR, David. "Thutmose III: An

registros arqueológicos encontrados em

Enigmatic Pharaoh". In: CLINE, Eric H,

templos e tumbas.

O’CONNOR, David (orgs.). Thutmose
III: A New Biography. Ann Arbor: The
Michigan University Press, 2006. 1-57.
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Os Escribas e a Cultura Mnemônica: Status e Intermediação de
Práticas Culturais no Reino Médio Egípcio
Érika Rodrigues de Maynart Ramos (BA em História, Universidade de São
Paulo)
erikarmramos@gmail.com

Pesquisa de Mestrado em História Social pela Universidade de São Paulo
Orientador: Professor Dr. Marcelo Rede, Departamento de História - USP.
Resumo: Estudo da transmissão da memória cultural em textos de instrução do
Reino Médio, no qual aplica-se a análise semiótica para identificar sinais da
agência dos escribas e afirmação da cultura escribal no processo de
canonização dos textos.
Palavras-chave: memória cultural, escribas, agência.

Introdução

Ofícios) e a Instrução Lealista da estela

A pesquisa para obtenção do

de

Sehetep-ib-re.

Tais

são

produtos

do

título de mestrado intitulada Os Escribas

analisadas

e a Cultura Mnemônica: Status e

processo de composição escrita que

Intermediação de Práticas Culturais no

serviu a conformação da memória

Reino Médio Egípcio visa identificar e

cultural egípcia, entendida aqui segundo

ressaltar os sinais de interposição da

a definição proposta por Assmann1 como

agência

de

as mnemotécnicas institucionalizadas

composição de alguns dos textos da

para que se transmitissem os valores

literatura do Reino Médio através da

comuns

análise

teor

coletiva no período em questão. O estudo

autorreferencial nas fontes. Os textos

realizado vem levantando os sinais e

analisados são A Instrução do rei

passagens do texto em que o ofício de

Amenemhet I para seu filho Senusret I,

escriba e o próprio fazer da escrita

As Profecias de Neferty, As Lamentações

aparecem

autorreferenciados

de Kakheper-re-seneb, As Admonições

condições

determinantes

de Ipwer, O Debate entre um Homem e

existência dos objetos textuais e os

sua Alma (Ba), O Camponês Eloquente,

conteúdos literários que eles carregam.

escribal

no

semiótica

processo

do

enquanto

fontes

de

identidade

e

memória

como

para

a

As Instruções de Khety (Sátira dos
1

ASSMANN (2011).
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Intenção e Atualização de Status

conhecidos como de instrução ou de

na Cultura Escribal

sabedoria, o que na acepção do idioma

A presente pesquisa insere-se na
expansão do rol de possibilidades de
interpretação dos textos egípcios após o
questionamento
Egiptologia

proposto
ao

defendido

tradicionalmente

caráter

exclusivamente

pela

e

função

propagandística

da

egípcio antigo era expresso pela palavra
sbayt, e que eram textos culturais tidos
como exemplos mais refinados da
identidade egípcia e daquilo que se
deveria transmitir para o maior número
possível

por

Parkinson1.

Considerando a composição escrita das
fontes um fenômeno de estabilização de
valores e referências culturais comuns
àquela sociedade e circulantes por outros
meios que não o da escrita (sobretudo
pela oralidade), propomos uma análise
do processo de singularização de alguns
desses referenciais, como por exemplo a
própria monarquia aparece na maior
Tal processo, que enfatiza ora
um, ora outro valor moral, social,
monárquico, etc. a ser mantido e
estabilizado através do tempo pela
escrita, configura a canonização tanto do
próprio texto como daquilo que seu
discurso traz. Com alguma frequência,
os textos apresentam maior ou menor
referência aos indivíduos envolvidos
com a composição e fabricação do
próprio

objeto

textual.

Essa

repetidamente

Nossa hipótese central é a de que
a mencionada referência aos indivíduos
envolvidos na composição e fabricação
do texto seja um aspecto intencional
formulado por aqueles que dominavam
as técnicas e o conhecimento para tal: os
escribas.

E

que,

portanto,

são

características de uma autorreferência,
ao

contrário

do

entendimento

comumente aceito para os textos antigos
e expresso pelo que Toorn classifica
como

parte dos casos.

egípcios

através de gerações.

monarquia nos textos literários, como
demonstrado

de

traços

não

envolvimento

intencionais

escribal,

no

de
caso

comparativo da Bíblia Hebraica2. Mas
além

disso,

propomos

que

esses

elementos afirmativos do ofício escribal
são sinais de interposição de um grupo
social identificado por seu ofício no
estabelecimento

e

transmissão

da

memória cultural de seu povo. Buscamos
esclarecer

os

objetivos

dessa

interposição que aparece em gradações
diferentes em cada fonte e de forma

característica é observada nos textos
1

PARKINSON (2002).

2

TOORN (2007).
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subjacente aos temas tratados pelos

papel na intermediação de práticas

textos.

culturais e justifiquem o seu status na
Pretende-se

compreender

os

contingentes sociais e políticos que
podem ter concorrido para que esse tipo
subjacente de menção a um ofício em
específico fosse naturalizada nos textos
tidos como marcos de identidade e
mantenedores da memória cultural.
Baseado na teoria de agência do texto
defendida por Engleghardt e Nakassis1, o
trabalho segue na análise dos referidos
elementos para averiguar a hipótese de
que os escribas, ao se introduzirem de
forma sutil em textos culturais de

sociedade egípcia desse período.
II. Investigar o teor de autorreferência da
cultura escribal nos textos, ou seja, como
os escribas se referiam tanto ao seu
ofício como à escrita em si, e de que
maneira tal procedimento pode ter
favorecido a atualização de seu status
como elite letrada, ao mesmo tempo
mantenedora dos cânones da tradição e
reformuladora/emissora

dos

ideais

faraônicos.

Metodologia

instrução, concorreram para veicular

Para levar a efeito a análise

uma ideia genérica de ligação intrínseca

proposta, consideramos dois fenômenos

de seu papel social não somente com o

interligados no processo de veiculação

texto, mas com os valores identitários

da informação textual. O primeiro é a

que se pretendiam manter no tempo. Tal

agência do texto enquanto um objeto

atuação, ocorrida no ambiente cultural e

material e inserido na sociedade2, e que

político reformador do Reino Médio

por isso é, não somente um veículo de

parece-nos um meio de igualmente

comunicação,

atualizar o status do grupo letrado da

atuante pelas formas de performance da

sociedade e que estava relacionado aos

leitura. O segundo é a agência do redator

assuntos administrativos, econômicos e

do texto, entendido como a origem

políticos do país.

ontológica do objeto textual que é o

Objetivos

produto do seu trabalho. Mais que um

Os

objetivos

principais

da

mas

um

dispositivo

mero copista, o redator de que tratamos

pesquisa são:

assume

I. Identificar e analisar nos textos

historicamente contextualizada de autor.

selecionados as referências às funções do

Para que se busque enxergar em

escribariato, as quais indiquem o seu

tais remanescentes a agência de sujeitos

1

2

ENGLEHARDT e NAKASSIS (2013: 1-18).

uma

função

específica

PIQUETTE e WHITEHOUSE (2013).

e
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sociais, bem como a agência dos

hieroglífico

próprios textos na sociedade, utilizamos

construção de uma imagem de indivíduo

a

por

associado à composição de textos e ditos

Loprieno . De acordo com ele, uma

para serem gravados, sobretudo nas

abordagem semiótica da cultura egípcia

Instruções de Khety onde o escriba é o

significa oferecer uma interpretação dos

assunto

sinais

pouco

exemplo nas Profecias de Neferty, nas

significativos mas que por isso não são

Lamentações de Khakheper-re-seneb,

imediatamente flagrados no texto e não

onde há o reconhecido apelo pela

podem

automaticamente

originalidade daquilo que o locutor quer

identificados com seu próprio projeto

transmitir a partir de seu próprio coração,

intelectual ou à propaganda à qual ele

e na Instrução Lealista, em que Sehetep-

está sujeito.

ib-re é celebrado como o agente que diz

análise

semiótica

proposta

1

aparentemente

ser

Por

meio

da

metodologia

permite

central,

mas

identificar

também

a

por

as palavras que devem ser aprendidas e

proposta pelo autor, ressaltam-se sinais

rememoradas

e

as

faz

contrastantes presentes no texto segundo

materialmente na sua estela.

gravar

a escolha do indivíduo. Visa-se com isso

A figura de um indivíduo letrado

transpor a superfície das informações

e portador de conhecimentos que ele

oferecidas numa primeira leitura e

domina e transmite, por outro lado, é

destacar detalhes e intenções atenuadas

contrabalanceada

em

O

por construções semânticas que não

Eloquente,

não

apagada.

denunciam

a

elementos sinalizadores da voz de um

manipulação das palavras pelo autor nem

sábio e que tem o dom de lidar com as

a propaganda à qual ele está sujeito ou

palavras é identificável em todas as

seu próprio projeto intelectual2.

fontes selecionadas em maior ou menor

Conclusão

grau. As evidências recolhidas até agora

imediatamente

mas

Camponês
Os

A pesquisa segue em fase de

indicam a construção de uma voz

dissertação e alguns direcionamentos já

emissora nos textos, o que nos leva a

podem ser dados. A leitura comparada

buscar a elaboração de um conceito

das traduções disponíveis em Allen3,

específico de autoria para essas fontes

Lichtheim4, Araújo5, Simpson6 e outros,

antigas. Para tanto, contribuem as obras

e o cotejamento com as fontes em
1

LOPRIENO

55).
2

Ibidem (2001: 58).

(2001:

3

ALLEN (2015).
LICHTHEIM (2006).
5
ARAÚJO (2000).
6
SIMPSON (2003).
4
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teóricas

de

Parkinson1,

Derchain2,

Loprieno3 e Eyre4. A formulação sobre o
autor egípcio do Reino Médio passa
seguramente pelas referidas teorias da
agência do texto, e parece-nos se reportar
frequentemente à agência do escriba.

Colorado: University Press of Colorado,
2013. 1-18.
EYRE, Christopher. “The Practice of
Literature: The Relationship between
Content,

Egyptian
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Este projeto de pesquisa é
decorrente

de

minha

pesquisa

relacional2,

aparece

a

partir

da

de

experiência cotidiana na casa e, ao

mestrado1 sobre as relações de gênero no

mesmo tempo, a define e, num segundo

Egito ptolomaico. Os questionamentos

momento, de que maneira a casa pode

sobre os modos como a Egiptologia

também delimitar modos específicos de

compreende e utiliza o conceito de

relacionalidade. O recorte temporal do

gênero se desdobrou no esforço de

projeto se concentra agora no Reino

compreender de que maneira este

Novo, especialmente entre a 18a e 19a

conceito está associado a noções de casa,

dinastias, uma vez que as fontes

vida doméstica, espaço e experiência

materiais e textuais deste período

cotidiana na sociedade egípcia. Nesse

forneceram os principais dados para a

escopo, proponho examinar como o

constituição de modelos analíticos, os

gênero, entendido aqui como categoria

quais foram projetados para períodos

1

2

Construtos de gênero no Egito Ptolomaico:
uma proposta de leitura das cartas gregas e
demóticas. Universidade de São Paulo,
2013.

ORTNER (1974); McCOMARK e
STRATHERN (1980), STRATHERN (1988,
2016), YANAGISAKO (1979),
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subsequentes e anteriores, a partir das

particularidades de cada local. Desta

vilas de Deir el-Medina e Amarna.

forma, a ideia de vida cotidiana não pode

Esses

dois

assentamentos

urbanos representaram por muito tempo
o principal recurso para compreender a

ser projetada a partir de enquadramentos
que não privilegiem uma abordagem
êmica.

vida cotidiana dos antigos egípcios. Deir

Os trabalhos de Lynn Meskell4

el-Medina e Amarna fazem parte dos

são ainda a principal referência para os

chamados

estudos do gênero associado ao espaço

‘special-purpose
1

outros

doméstico5, mas apresentam diversos

assentamentos espalhados ao longo do

problemas. Atenho-me aqui a dois deles:

território egípcio. Muitos deles só

o

sobreviveram graças à sua localização

comprometedor, uma vez que suas ideias

em áreas afastadas das margens do Nilo.

foram largamente reproduzidas pela

Deste modo, nossa amostragem sobre as

literatura, é que suas afirmações são

ocupações urbanas no Egito é limitada e

majoritariamente baseadas nos relatório

representativa de um tipo de experiência

de Bernard Bruyère, produzido entre

de vida cotidiana, que não pode ser

1922 e 1953. Os dados coletados nesta

generalizada nem no tempo, nem no

missão francesa são incorretos: os planos

espaço. Recentemente os egiptólogos

das casas, medidas, o contexto em que os

tem se dedicado a compreender essas

objetos foram achados etc. Mesmo

settlements’ ,

2

junto

com

ocupações

levando

abordagens

da

em

antropologia

contexto

específico de vilas planejadas pelo

1

levando

em

conta

mais

diferem do relatório publicado em alguns

como o espaço doméstico e o gênero

Estado,

o

e

aspectos,

no

talvez

observando os diários de Bruyère, que

Todavia, é preciso compreender
circunscritos

e

conta

arqueologia3.

estão

primeiro

as

MOELLER (2016); LACOVARA (1997: 1719) divide estes assentamentos como
orgânicos e inorgânicos.
2
HULIN e BUXTON (2017); KEMP (1977,
1989, 2012); MÜLLER (2015) para mais
referências; MOELLER (2016)
3
BOURDIEU (1977;1979), DANIELS
(2008), MILLER (1988, 2001, 2008);
RAHMEIER (2012).

não

é

possível

obter

informações precisas sobre a vila até
muito

recentemente6.

Portanto,

quaisquer interpretações sobre Deir elMedina

baseadas

nos

escritos

de

Bruyère, que constituem nesse caso a

4

MESKELL (1994, 1998, 1999, 2000a,
2000b, 2012)
5
ver também KOLTSIDA (2006, 2007a,
2007b), RAINVILLE (2015).
6
A missão francesa pretendia escavar Deir
el-Medina ao longo de 10 anos, mas devido
à guerra, Bruyère reduziu o tempo de
trabalho para aproximadamente 2 meses.
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principal fonte material de informação

principais: a casa (household) como uma

sobre o a vila, são falaciosas, induzindo

unidade econômica mínima de produção,

a sucessivos erros na interpretação dos

que

1

estudos sobre as casas na Egiptologia
esbarraram

literárias2

num

problema

e
de

terminologia, sobretudo em relação ao
termo pr. Deste modo, o escopo teórico
do projeto foi definido principalmente
pelas recentes teorias advindas da
Household Archaeology, dos estudos de
gênero, da cultura material e, de maneira
indireta, da arqueologia da paisagem.
Nessa linha, a própria ideia de cotidiano
precisa

ser

problematizada.

implica

coresidência e a casa (house) como

Parte significativa dos primeiros
fontes

necessariamente
4

dados e respectivas conclusões .

privilegiaram

não

Os

vetor para organizar as relações sociais a
partir de laços parentesco (kinship)5. Este
projeto parte da premissa que a casa
egípcia só pode ser compreendida como
household e house6. É por isso que ela só
pode ser explicada como processo nos
quais os indivíduos e os grupos a ela
associados experienciam o ciclo de vida
através do mundo material. É por meio
de tal processo que o gênero se torna
importante para detectar diversos tipos
de relações e práticas sociais.
Deste

modo,

mais

do

que

assentamentos planejados podem servir

descrever a vida cotidiana, as casas e as

para repensar possíveis e múltiplas

relações de gênero, interessa entender

experiências de cotidiano, tendo a casa

quais são os aspectos que os definem e

como o resultado e a mediadora da

qualificam para os antigos egípcios. A

prática social3, o microcosmo onde os

abordagem êmica é fundamental para

indivíduos moldam suas experiências

examinar

com/no mundo material.

domesticidade, espaços de cooperação e

A arqueologia e a antropologia se
utilizaram
1

de

duas

abordagens

Agradeço ao Prof. Cédric Gobeil, diretor da
missão francesa em Deir el-Medina pela
IFAO, por compartilhar tais informações
durante conversas a respeito da pesquisa.
Os dados sobre as habitações estão sendo
revistos e refeitos desde 2012 sob sua
direção e devem ser publicados nos
próximos anos.
2
McDOWELL (1999); MORENO GARCIA
(2012) para mais referências.
3
BOURDIEU (1977, 1979)
4
CARSTEN e JONES (1995); GUYER
(1997), HEDON (1996), NETTING et al.

como

certas

noções

de

em última instância, práticas sociais
podem ser observadas a partir da

(1984), MÜLLER (2015), OLABARIA (2014),
PARKIN (1997), YANAGISAKO (1979);
WILK e RATHJE (1982), WILK e ASHMORE
(1988), WILK et al (1984).
5
PARKIN (1997a,b). No caso egípcio, ver
principalmente OLABARIA (2014) para
discussão e revisão da literatura.
6
A referência aos termos em inglês house e
household é necessário para distinguir os
usos que a literatura antropológica e
arqueológica apresentou.
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experiência do gênero.
Estudos sobre a vida cotidiana
(daily life) na arqueologia englobam
uma série de outros problemas teóricometodológicos associados a teoria de
gênero, principalmente por conta da
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A (des)africanização do Egito antigo: contornando a
racialização
Raisa Sagredo, (B.A. e Lic. em História, Universidade Federal da Santa
Catarina)
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Pesquisa de Mestrado em História pela Universidade Federal de Santa Catarina
– UFSC
Bolsista de Mestrado CNPq
Orientador: Prof.Dr. Sílvio Marcus de Souza Correa (Programa de PósGraduação em História, Universidade Federal de Santa Catarina).
Resumo: Apresenta-se uma reflexão sobre a construção discursiva da
etnogênese do Egito antigo. Analisa-se o lugar das teorias raciais na Egiptologia
do século XIX e no afrocentrismo kemético. Considerando também outros
discursos racializantes, faz-se um balanço crítico em torno dessa
(des)africanização.
Palavras-chaves: Africanização, Egito Antigo, Racialização.

Introdução

Volney. A defesa mais sistemática por
um Egito antigo “negro” foi elaborada

Como ciência multidisciplinar, a
Egiptologia se consolidou num contexto
marcado pelo imperialismo e pelo
colonialismo. As origens do Egito
Antigo foram desde o início da nova
disciplina

um

tema

polêmico.

O

fenômeno da desafricanização do Egito
ocorreu concomitante com o surgimento
da Egiptologia, trazendo a racialização
para a historiografia e pondo em pauta a
etnogênese da sociedade egípcia através

pelo egiptólogo senegalês Cheikh Anta
Diop em meados do século XX. Mas a
racialização das sociedades antigas
seguiu dentro e fora da academia e
encetou debates acirrados, por exemplo,
entre Martin Bernal e Téophile Obenga
versus Clarence Walker, Bernando Ortiz
de Montellano e Mary Lefkowitz. Cabe
lembrar que o chamado afrocentrismo
kemético reivindica um Egito antigo
africano e negro.

do prisma racializante.
Em meio a tantas disputas
Muitas

foram

as

vozes

dissonantes como as de Sergi, Firmin,

identitárias da atualidade, este estudo
propõe uma reflexão sobre a racialização
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do Egito antigo. Tal reflexão se faz
necessária

justamente

porque

A querela racial acerca dos

a

egípcios antigos rendeu debates que

problemática da raça ainda não foi

datam de mais de dois séculos. O

superada nos debates em torno da

Orientalismo fomentou uma perspectiva

etnogênse do Egito antigo. Com base na

racialista do Egito antigo.3 Um dos

abordagem das “fronteiras étnicas” de

maiores expoentes da craniometria,

Fredrik Barth e nos estudos das teorias

Samuel George Morton (1799–1851),

de etnicidade, busca-se um novo aporte

afirmou que "Negroes were numerous in

para mostrar o quanto o problema da

Egypt, but their social position in ancient

racialização pode ser contornado ao se

times was the same that it now is [in the

abdicar do conceito de raça em favor da

United States], that of servants and

compreensão de diferentes identidades

slaves".4Além de Morton, o egiptólogo

egípcias que mudaram no tempo e no

James Breasted afirmara que o deserto

espaço.

teria sido uma barreira intransponível e

Egípcios antigos “negros” ou
“brancos”? O imbróglio do Egito
Elikia M’Bokolo nos aponta a
polarização entre um Egito branco
versus um Egito negro.1 Logo, a extensa
bibliografia

sobre

do Egito, encontra-se presente na
maioria dos discursos egiptológicos da
época, como em Mariette e Gliddon
(1809–1857). 6
Concomitante a essas teorias em

egípcios permite, a grosso modo, fazer

prol do branqueamento da sociedade

uma

egípcia, houve uma ou outra voz

em

origens

da África5. A origem exógena ou asiática

dos

divisão

as

que isso teria isolado o Egito do restante

três

correntes

interpretativas principais que concebem

dissonante.

a etnogênese: 1) como indo-europeia; 2)

refletiu: “pensar que esta raça de homens

africana como sinonímia de “negro”; 3)

negros, hoje nossos escravos e objeto do

como mestiça desde os primórdios, no

nosso desprezo, é essa mesma à qual

intento de contornar o dualismo racial.

2

Primeiramente,

Volney

devemos as nossas artes, as nossas
ciências e até o uso da palavra (...)”7.

1

4

2

5

M’BOKOLO, (2009: 53).
Esta última vertente da mestiçagem encontra
exemplos em Béatrix Midant-Reyes, Claire
Lalouette e Murizio Damiano-Appiah, que
tornaram-se alvos bastante criticados do
afrocentrismo. OBENGA, (2013: 26); MBAYE
DIOP, DIENG, (2014: 144-155).
3
SAID, (2007: 35).

MORTON, (1844: 65).
BREASTED, (1926: 113).
6
George Giddon chegou a dedicar uma de suas
obras, Types of Mankind (1854), em homenagem
a George Morton.
7
VOLNEY, (1787: 68) apud M’BOKOLO,
(2009, p.62).
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Volney envolveu-se, após a publicação

EUA o livro Stolen Legacy (1954), de

da

com

George G. M. James, causou igualmente

Champollion-Figeac, que esforçou-se

polêmica e discussões ao defender

1

por criticar sua tese de egípcios negros.

radicalmente um suposto difusionismo,

No século XIX, Anténor Firmin (1850-

do Egito para o mundo.

obra,

em

uma

querela

1911) foi contra o mainstream das
teorias

raciais

e

defendeu

ideias

contrárias às de Gobineau em seu livro
De

l'égalité

anthropologie

des

races

positive.

humaines:
Outra

voz

dissonante foi a do antropólogo italiano
Giuseppe

Sergi

(1841-1936),

que

defendeu a tese de que os egípcios não
seriam nem “brancos” nem “negros”.2

Algumas décadas depois, a obra
de Martin Bernal (1987) retomou a
controvérsia difusinista levantada por
George G. James. Desde então, pululam
debates em torno da africanização do
Egito antigo. Atualmente, o maior
defensor dos postulados diopianos é o
egiptólogo

e

linguista

congolês

Théophile Obenga. Consciente das lutas

A discussão historiográfica sobre

do presente, Obenga defende que os

as “origens negras” dos antigos egípcios

egípcios antigos teriam consciência de

encontra em seus defensores, chamados

sua “negritude”.

posteriormente de afrocêntricos, uma
africanização racial não somente do
Delta do Nilo, mas de boa parte da
História Antiga e do chamado Mundo
Clássico. Mais adiante, no cerne do
movimento político Pan-Africano, esta
reivindicação ganha visibilidade com
Blyden e Du Bois. Porém, a revolução
propriamente na historiografia africana
deu-se

com

a

reivindicação

do

egiptólogo senegalês Cheikh Anta Diop,
que fez da bandeira da negritude egípcia
sua principal defesa de pesquisa por toda
a sua vida intelectual. Com Diop é que se
funda escola egiptológica africana. Nos
1

FIGEAC-CHAMPOLLION, (1839).
Nesta obra, é proposto que houve uma raça
mediterrânea. SERGI, (1901).
2

O movimento de tentar pôr uma
outra roupagem à questão advém tanto
da crítica ao afrocentrismo kemético
como dos estudos da etnicidade como
alternativa para se pensar identidades. O
debate com o afrocentrismo acaba, por
vezes, por se tornar estéril no sentido em
que vira um debate de críticas pessoais,
expondo a probemática racial, ainda
polêmica.3

Assim,

a

crítica

ao

afrocentrismo kemético empregada, por
exemplo,

por

Fauvelle-Aymar,

Clarence

Walker,

Jean

Copans,

Lefkowitz e Montellano, é chamada por

3

FARIAS, (2003).
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Obenga de uma crítica africanista

outros,

eurocentrista e racista1.

africanização.

Considerações Finais
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Ronaldo Guilherme GURGEL PEREIRA: “Gramática
Fundamental de Egípcio Hieroglífico”
Lisboa, Chiado, 2014, 2016.
720 pp. ISBN: 9789895111121
Márcia Jamille N. Costa1

Quando se fala em Egiptologia e a língua portuguesa, existe aí um certo
distanciamento. Nascida no século XIX, praticamente em meio a uma guerra entre
potências europeias — França e Inglaterra —, a Egiptologia teve como duas das suas
línguas mães o francês e o inglês, graças aos filólogos responsáveis pela a decifração dos
hieróglifos egípcios: Jean-François Champollion e Thomas Young2.
Daquela época até os dias de hoje, a Egiptologia possui um caráter de certa forma
elitista. Principalmente quando observada do ponto de vista dos países da América do
Sul, a exemplo do Brasil onde, apesar de conter um notável acervo arqueológico de peças
egípcias — que se encontra no Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro
— os estudos no campo da Egiptologia ainda são um nicho pequeno. São poucos os livros
de egiptólogos que são traduzidos e, somado a isso, o estudante interessado em aprender
a tradução de hieróglifos egípcios precisa instruir-se em uma língua estrangeira primeiro
(a exemplo do inglês, francês ou alemão), para só então passar para o estudo da linguagem
egípcia antiga, ou seja, é uma atividade duplamente trabalhosa.
Dito isso, a publicação do livro “Gramática Fundamental de Egípcio Hieroglífico”
(2014), escrito pelo egiptólogo brasileiro Ronaldo Guilherme Gurgel Pereira3, é um
grande bônus para o estudo dessa disciplina. Afinal, não se trata somente de um livro que
aborda os hieróglifos acompanhados por algumas lições, mas sim, de uma gramática
completa.
A obra apresenta aos leitores a origem da língua egípcia, o seu desenvolvimento,
as tentativas da sua tradução e por fim, o estudo mais pesado, no qual o leitor precisará
1

Mestra em Arqueologia pela Universidade Federal de Sergipe (UFS) com a dissertação
"Arqueologia de Ambientes Aquáticos no Egito: Uma Proposta de Pesquisa das Sociedades dos
Oásis do Período Faraônico" (2013).
2
Champollion fez uso de algumas das conclusões de Young para dar continuidade ao seu
trabalho, o que resultou na decifração dos textos contidos na Pedra de Rosetta.
3
Possui doutorado em Egiptologia pela Universidade de Basileia (Suíça) e é proprietário do site
www.aegyptologus.com.
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estar familiarizado com as regras gramaticais tais como substantivo, prefixos, flexões de
gênero e número, morfema, concordância, etc. A obra também é composta por exercícios
(com suas respectivas respostas) e glossários.
De antemão é indicado que o leitor já tenha uma leitura prévia da história egípcia,
em especial para contextualizar algumas das mudanças da linguagem hieroglífica.
Somado a isso, esse não é um livro de todo recomendado para quem nunca teve um
contato anterior com essa linguagem — através de alguma aula introdutória ou
semelhante —, a não ser que o interessado esteja altamente disposto a entendê-la sozinho.
O Ronaldo faz parte de uma nova geração de egiptólogos preocupados em
desmistificar a Egiptologia como uma disciplina ao alcance de “poucos eleitos”. É como
o próprio diz na introdução da sua obra ao falar do objetivo básico de se ter uma gramática
de hieróglifos egípcios em português: “(...) nada mais é do que assegurar o direito
fundamental ao acesso a esse conhecimento em nossa própria língua pátria.”
O leitor que adquirir esse livro terá em suas mãos uma obra completa e
motivadora. Trata-se de um grande passo para os acadêmicos falantes da língua
portuguesa, especialmente no Brasil, que é um país carente de bibliografias
especializadas.
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Márcia JAMILE: “Uma viagem pelo Nilo”
Aracaju, Site Arqueologia Egípcia, 2014
134 pp. ISBN: 9788591678716
Jason José Guedes Junior1

Mestra em Arqueologia pela Universidade Federal do Sergipe (UFS) 2, Márcia
Jamille Nascimento Costa tem interesse pela a antiguidade egípcia desde a infância, época
em que despertou o desejo de um dia ser arqueóloga. Foi seguindo esse pensamento que
em 2007 ingressou no curso superior de arqueologia da Universidade Federal de Sergipe
(UFS) 3. Um ano depois iniciou o site “Arqueologia Egípcia” 4, sendo o blog brasileiro
de maior referência na área, atingindo um público leigo e acadêmico, trazendo artigos de
simples compreensão, mas com conteúdos complexos.
Com o crescimento do blog e a veia de uma leitora e pesquisadora apaixonada
pelo seu próprio trabalho, Márcia decidiu publicar, em forma de releitura, alguns textos
selecionados diretamente do blog, acompanhados de outros artigos escritos
exclusivamente para o livro, o qual intitulou de “Uma viagem pelo Nilo” (2014).
Antes mesmo da introdução da obra, a autora nos apresenta uma estrutura
cronológica da história egípcia, baseada em Alan Lloyd (ed.) A Companion to Ancient
Egypt (2010), trazendo logo de início uma referência para facilitar o entendimento da
história egípcia.
“Uma viagem pelo Nilo” traz consigo as características dos textos de simples
leitura do blog, sendo acompanhados por mapas e figuras. Tomando o cuidado ao
desenvolver o conteúdo dos capítulos, até fazer uma breve conclusão das idéias
desenvolvidas em cada um deles. Após concluir cada texto, a autora ainda nos apresenta
as referências usadas durante as suas pesquisas.
Ao observarmos as referências bibliográficas apresentadas por ela, podemos
perceber com clareza que a maioria das obras não está em português e muitas não são
1

Especialista em História Antiga e Medieval pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
Mestrado concluído com a dissertação "Arqueologia de Ambientes Aquáticos no Egito: Uma
proposta de Pesquisa das Sociedades dos Oásis do Período Faraônico."
3
Graduação concluída com a dissertação "Egito Submerso: A Arqueologia Marítima Egípcia."
4
www.arqueologiaegipcia.com.br.
2
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encontradas com facilidade no mercado brasileiro. No Brasil, as bibliografias voltadas
para a antiguidade e arqueologia podem ser divididas em três categorias: Bibliografias
Estrangeiras, Bibliografias Acadêmicas, Bibliografias Místicas.
A bibliografia estrangeira em muitos casos tem um preço muito mais elevado e
atinge um público muito restrito, mas geralmente suas traduções e interpretações servem
de base para muitas pesquisas acadêmicas.
Já as bibliografias acadêmicas não atingem grandes números de vendas para o
mercado de leitores leigos, pois tem como público alvo os estudantes do ensino superior
e pesquisadores. Geralmente são escritos por professores universitários, que se dedicam
a pesquisa e divulgação de trabalhos científicos. Em alguns casos, as obras são
digitalizadas e disponibilizadas na internet.
Contudo, no Brasil, a antiguidade egípcia costuma atingir o público leigo através
de obras que abordam a cultura egípcia como algo exótico e místico. Com uma
bibliografia rasa e cheia de clichês sem credibilidade acadêmica, mas de leitura e
compreensão simples e de baixo custo, ou seja, de fácil acesso ao grande público.
Porém, muitos autores gradualmente têm conseguido vencer estes obstáculos e
transcrever sua pesquisa científica em textos de fácil compreensão. É o caso da Márcia
Jamille, com o livro "Uma viagem pelo Nilo", onde a sua obra possui o papel importante
de levar o conteúdo científico de arqueologia e antiguidade egípcia ao público leigo,
através dos seus textos de fácil compreensão e a sua relação com o blog Arqueologia
Egípcia.
Para o público que não conhece o trabalho que originou o livro, recomendo que
acessem o site e o canal da autora no YouTube1, assim será possível degustar um pouco
mais dos conteúdos abordados por ela e as formas que nos apresenta estes conteúdos tão
fascinantes.

1

https://www.youtube.com/arqueologiaegipcia.

70

APÊNDICE

71

Aegyptologus - Cadernos de Divulgação Científica - ano 1, v.1

GUIDELINES
ÆGYPTOLOGUS
Cadernos de Divulgação Científica

Parte 1 – DA APRESENTAÇÃO DO TEXTO
A) O Título: Arial 14
Deve reproduzir o título original da pesquisa/investigação, incluindo o subtítulo.
B) Autoria: Arial 12
1. Deve informar o nome completo do(a) autor(a), seguido por seu título atual
e o local de sua obtenção. (Posto à direita da página)
2. E-mail para contactos. (Posto à direita da página)
3. O tipo de investigação/pesquisa feita (IC, MA, PhD…) acompanhado por
sua afiliação institucional actual.
4. Se houver bolsa de investigação científica, informar a sigla da instituição.
5. Informar o nome completo do orientador e sua afiliação institucional.
Ex.:

Alexandria ad Aegyptum – Relatos de Autores Greco-Romanos sobre
o Egipto.
(1) Fulano

de Tal da Silva, (B.A. em História, Universidade Brasileira).

(2)

blablabla@blabla.com

(3)

Pesquisa/investigação de Mestrado em Letras Clássicas pela Universidade

Lusitana.
(4)

Bolsista /Bolseiro de Mestrado FAPERJ / FCT / PIBIC etc.

(5)

Orientador: Prof. Dr. Beltrano da Costa, Departamento de Letras Clássicas,

Universidade Lusitana.
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C) Resumo: Arial 12 – itálico
Deve sintetizar o objeto de estudo e problemática em até 40 palavras.
Ex.:

Estudo de discursos de identidade a partir da criação ideológica de

estereótipos egípcios por autores greco-romanos.
D) Palavras-chave: Arial 12
Até três palavras-chave.
Ex.:

Alexandria, Autores Clássicos, Discursos de Identidade

PARTE 2 – DA PREPARAÇÃO DO TEXTO
E) Formato da Página
Margens: papel A4 - 3,0 cm de distância à esquerda e direita / 2,0 cm na
borda superior e inferior.
F) Fonte:
•

Times New Roman 12 para o corpo do texto.

•

Tmes New Roman 14 para título de secções.
o As secções não devem ser numeradas!

•

Espaçamento entre linhas de 1,5.

G) Texto Grifado em Negrito, Itálico e/ou Sublinhado
•

Empregar itálico para palavras estrangeiras que não sejam familiares ao
português (terminologia, conceitos, etc.).

•

Não empregar texto sublinhado nem grifado em negrito.

H) Transliteração e fontes não-latinas
1. Para textos egípcios, empregar apenas a transliteração em MdC.
2. Para transcrição de hieróglifos, empregar apenas o programa J-Shesh.
Nesse caso, o texto segue integrado com os hieróglifos. Não há a
necessidade de documentos em separado.
3. Para textos em grego, árabe, copta, etc. a fonte deverá ser enviada em
conjunto com o artigo.
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I) Imagens, gráficos, etc.
1. Fotografias devem seguir acompanhadas de comprovante para a
autorização de uso de imagens. A imagem deverá estar em excelente
resolução, podendo ser em cores.
2. Gráficos, fac-símiles e afins deverão vir em separado devidamente
identificados.
3. Legendas de imagens serão feitas em Times New Roman 10, sem espaço
/ espaço simples.

PARTE 3 – DA ESTRUTURA DO ARTIGO
J) Tamanho e Organização do Artigo
O artigo terá entre três e seis páginas, incluindo a secção destinada à
bibliografia. A quantidade de subtítulos e secções de cada artigo fica totalmente
ao critério do(a) autor(a).
Em linhas bem gerais, o artigo divide-se em três grandes secções
temáticas. Essas secções podem receber subdivisões e/ou serem nomeadas de
acordo com os critérios pessoais de cada autor(a):
1. A introdução deve trazer os temas tratados no trabalho, delimitação,
justificativa, objetivo da pesquisa e procedimentos adotados. A ideia aqui
é apresentar – devidamente contextualizados - o objeto e a problemática.
a. A temática proposta pela publicação engloba temas de
Egiptologia, Coptologia, Arqueologia, Arte, Papirologia e quaisquer
estudos interdisciplinares ligados ao Egito - desde a sua préhistória aos “dias atuais”* à uma vez que a Recepção da
Antigüidade desde o Rensascimento à Idade Contemporânea
também são tópicos de interesse.
2. O desenvolvimento é o corpo do trabalho, onde deve constar uma
exposição ordenada do assunto. A publicação destina-se essencialmente
à divulgação de novas pesquisas / investigações. Nessa secção bastará
a apresentação de uma breve revisão bibliográfica e a identificação do
posicionamento do(a) autor(a) em relação ao que leu.
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3. A conclusão faz uma recapitulação sintética do assunto e dos resultados
da pesquisa, avaliando a contribuição e os méritos de seu trabalho. Caso
o trabalho ainda não possua uma conclusão final, pode-se concluir o
artigo com propostas de novos rumos para a pesquisa, ou com o
levantamento de novos questionamentos.
K) Citações Diretas
Citações com menos de três linhas deverão ser integradas no texto e
identificadas por aspas inglesas.
Citações com mais de três linhas de extensão deverão ser feitas em Times
New Roman 10, sem espaçamento entre linhas. O texto deverá ser destacado
ao receber um recuo de 4,0 cm na margem e não receberá aspas.
L) Notas de Rodapé.
Evitar o uso excessivo de notas. O conteúdo deverá estar todo no corpo
do texto principal. As notas de rodapé servirão tão-somente para a identificação
de autores, citações e fontes citadas (Citação Indireta). O texto das notas de
rodapé deverá acompanhar o fluxo do texto. Não haverá uma secção específica
para notas.
1. O formato da citação seguirá o formato “Chicago Style”:
•

Arial 10, sem espaçamento entre linhas.

•

SOBRENOME – em maiúsculas, utilizando vírgula para introduzir a
próxima informação.

•

Data e página separados por dois pontos e entre parênteses.

Ex:
1

GURGEL PEREIRA, (2016: 479).

2. As convenções adotadas para a referências latinas são:
Apud: identifica o texto de um autor que aparece no trabalho de outro. A
expressão "apud" (citado por).
Ex.: Caso se esteja a citar a obra de João Silva, que citou Erik Hornung:
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2

HORNUNG, 2000 apud SILVA, 2001: 77.

Et al: Referências com mais de três autores devem trazer o sobrenome do
primeiro autor, seguido pela expressão "et al." (e outros). Ex.:
3

PIRES et al., (2017: 177).

Ibidem: Na mesma obra, cita-se o mesmo autor, mas alterna-se o número das
páginas: Ex.:
4

VERNUS, (1997: 40)

5

Ibidem, 22

Idem: Do mesmo autor. Ex.:
6

LOPRIENO, (2012: 121).

7

Idem, 1986: 33.

Op. cit: Para uma obra citada anteriormente no artigo. Ex.:
8

VERNUS, op.cit. 99.

Passim: Indicação de que as ideias do autor estão distribuídas por diferentes
páginas. Ex.:
9

ALLEN, 2001, passim.

Et. seq.: Significa que a referência citada tem início em uma determinada página,
mas segue-se uma discussão que merece ser verificada. Ex.:
10

YOYOTTE, 1978: 23 et.seq.

M) Referências Bibliográficas – Times New Roman 12

Constará como bibliografia do artigo apenas as obras citadas direta
ou indiretamente. Elas devem ser listadas no final do trabalho, em ordem
alfabética.
§ Livros: contêm o sobrenome do autor em letras maiúsculas, nome do
autor, título em itálico, cidade, editora e ano de publicação. Ex.:
HÖLBL, Günther. A History of the Ptolemaic Empire. London: Routledge, 2001.
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§ Artigos: contêm o sobrenome do autor em letras maiúsculas, nome do
autor, título entre aspas. Em seguida introduz-se a obra principal por “In:” e segue
o sobrenome do autor em letras maiúsculas, nome do autor, título em itálico. Se
a obra integrar uma coleção, então ela será identificada, bem como a sua
numeração. Em seguida vem a cidade, editora e ano de publicação. Após o ano
de publicação, identifica-se a página de início e de fim do artigo. Ex.:
DERCHAIN, Phillipe. “La Justice à la porte d’Evergète”. In: KURTH, Dieter (ed.).
3. Ägyptologische Tempeltagung – Systeme und Programme der ägyptischen
Tempeldekoration.

Ägypten

und

Altes

Testament,

33,1.

Wiesbaden:

Harrassowitz, 1995. 1-12.
•

OBS.: Caso a obra empregue o uso de abreviação de coleções, uma
chave com todas as siglas deverá ser introduzida ao final da obra,
imediatamente antes do início da secção da bibliografia.

websites: páginas e documentos encontrados na internet devem trazer o link e
data de acesso:
CAMARGO,

Paulo.

"Noé

é

uma

obra

reflexiva".

2014.

Disponível

em: www.etc.org. Acesso em: 25/03/2014.

PARTE 4 – DA SUBMISSÃO DE ARTIGOS
N) Chamada de Novos Artigos
Artigos para as futuras publicações deverão ser apresentados através do e-mail:
contacto@aegyptologus.com
Chamadas para novos artigos serão divulgadas regularmente a partir de Outubro de cada
ano. Os artigos selecionados serão publicados no mês de Maio subsequente a cada
chamada.
O) Dos Revisores
Colaboradores ad hoc serão convidados para participarem da avaliação de artigos. Seus
nomes serão mencionados em cada edição, na apresentação do corpo editorial do
respectivo volume.
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Os pré-requisitos mínimos para a colaboração como revisor ad hoc são a obtenção de um
doutorado em Egiptologia – ou área correlata – e o domínio da língua portuguesa (Br ou
PT).
P) Critérios para a Seleção de Autores já Aceitos para a Publicação
Não haverá preferência ou distinção entre autores segundo género, religião,
nacionalidade, ideologia, nem no tocante às suas instituições de origem.
Assumindo-se que a quantidade total de artigos aceitos para a publicação ultrapasse a
meta de dez trabalhos, poderá vir a ser necessário então obedecer a certos critérios
seletivos. São eles:
•

Estudantes em processo de Iniciação Científica terão sempre prioridade.

•

Estudantes de Mestrado e Doutoramento virão em seguida em termos de
igualdade.

•

Estudantes detentores de bolsas sempre terão prioridade sobre os seus pares que
não possuírem bolsa.

•

Pós-doutorandos e docentes poderão vir a ser convidados para colaborações, mas
apenas como revisores

ad hoc, ou em situações de colaboração pontual -

(entrevistas, participações por convite, etc.).
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