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Anúncio Editorial do Segundo Volume
ÆGYPTOLOGUS: Cadernos de Divulgação Científica lança o seu segundo volume. Esta
publicação é dedicada a todos os estudantes de língua portuguesa que nutrem interesse
pelo Egito antigo e que procuram manter-se a par dos trabalhos mais recentes na
disciplina. Oferecemos um espaço para a apresentação de investigações de graduação e
pós-graduação realizadas, nomeadamente, por estudantes de instituições brasileiras e
portuguesas, facultando também ao leitor a possibilidade de contactar os investigadores
e respectivos orientadores para colaborações, discussões ou consultas.
Falar de Egiptologia em Portugal ou no Brasil é falar de vitórias e desafios. A Egiptologia
produzida em língua portuguesa ainda é precária em muitos aspetos. Primeiramente,
porque (ainda) não há profissionais devidamente capacitados em número satisfatório.
Também ocorrem dificuldades no acesso a bibliografia primária e secundária – ora por
incapacidade linguística do estudante ora por limitações estruturais das bibliotecas. Isso
para não mencionar a falta de apoios e de financiamentos para o estudo da Antiguidade
nas universidades. Mas é inegável que a partir do século XXI a Egiptologia portuguesa e
brasileira iniciaram uma nova etapa no seu desenvolvimento. Criaram-se diversas
parcerias institucionais, recebendo, assim, muitos estudantes a coorientação de
especialistas estrangeiros. Outros conseguem desenvolver parcialmente ou integralmente
os seus estudos e projectos em instituições na Europa ou nos Estados Unidos. E cresce o
número dos que têm tido a oportunidade de participar em missões arqueológicas no Egito.
Em meio a esse ambiente auspicioso, é sempre bom relembrar os desafios adiante, e não
apenas os de ordem conjuntural. Ao contrário do que é costume, queríamos deixar neste
comentário ao status quo da disciplina duas notas relativas aos desafios colocados à
pessoa do egiptólogo, não pelas circunstâncias do seu meio, mas por ele mesmo. Falamos
nomeadamente da importância da qualidade humana na qualidade da obra. A Egiptologia,
assim como ocorre com todas as áreas, de Humanidades ou outras, é uma disciplina que
exige do egiptólogo um compromisso de constante aprendizagem - um processo que
requer paciência, perseverança e humildade. A estas qualidades, acrescenta-se a
necessidade profissional da interdisciplinaridade, por daí poderem sempre advir
abordagens frutíferas ao desenvolvimento do nosso conhecimento de um dado tema.
Posto isso, é de notar que, apesar de tudo, há sempre muito ao alcance de cada um que
pretende enveredar por esta área, vivendo em Portugal ou no Brasil. Mais a mais, a
Academia encontra-se muito recetiva à historiografia dos países com menor tradição na
3

área, pois sem o peso das grandes escolas historiográficas e dos grandes nomes, há uma
forte possibilidade para a introdução de perspetivas inovadoras e de diferentes
metodologias, sempre bem-vindas ao debate científico.
Dito isso, fazemos convite à leitura do novo volume dessa série, com votos de que
promova um melhor entendimento de como se desenvolve a Egiptologia produzida em
língua portuguesa.
Ronaldo Guilherme Gurgel Pereira., Editor.
Rodes, 29 de Maio de 2018.
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Etnicidade e Multiculturalismo: Um estudo de caso das Estelas
Funerárias de Abidos durante o Egito Romano (30 AEC - 395 EC)
Beatriz Moreira da Costa (B.A. em História, Universidade Federal do Rio de Janeiro)
beatrizmoreira190@hotmail.com

Pesquisa de Mestrado em História Social pela Universidade Federal Fluminense
Bolsista de Mestrado CNPq (Início: 04/2018)
Orientador: Prof. Dr. Alexandre Santos de Moraes, Instituto de História, Universidade
Federal Fluminense.
Resumo: Nossa pesquisa tem como objeto de análise os processos de identificação e
negociação social presentes na sociedade egípcia durante o período de dominação
romana tomando como ponto de partida as estelas funerárias de Abidos.
Palavras-chave: Egito Romano; Abidos; Estelas Funerárias.

Introdução

longo do tempo, uma estabilidade

O que chamamos como ‘Egito

político-religiosa. Já a Roma Antiga,

Romano’ é uma abstração espaço-

sociedade a qual nesta equação é o poder

temporal que enquadra a história do

que ocupa o Egito, aparece como o

território egípcio antigo de 30 AEC até

grande

395

dos

submeteu tudo e todos ao seu domínio.

documentos do período que diversas

Diante dessa situação, como equacionar

culturas residiram e/ou entraram em

e analisar o intenso contato entre o Egito

contato com a população egípcia, que

e Roma a partir de Augusto (30 AEC –

neste

era

395 EC)? E, mais especificamente, como

internamente diversa dada à conquista

entender as rupturas e permanências da

persa

períodos

produção material funerária produzida a

anteriores. Ainda assim, a imagem que se

partir deste contato em um local de culto

propaga no senso comum sobre o Egito

tradicionalmente egípcio como Abidos,

Antigo é a de um território inabalável,

na Tebaida?

EC.

Sabe-se,

ponto
e

da

através

história

ptolomaica

dos

já

livre de contatos, tradicionalista e com
fronteiras naturais que garantiram, ao

Império

expansionista

que

A primeira tarefa é identificar as
lacunas

dos

grandes

modelos
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interpretativos. Um dos equívocos mais

negociação. Buscaremos contribuições

recorrentes,

no

ainda de teóricos da etnicidade, para

parágrafo anterior, é o entendimento de

entender a aplicabilidade e os limites do

que as duas sociedades correspondem a

conceito em nosso estudo. Assim como

dois blocos monolíticos cultural e

elencaremos quais as especificidades das

socialmente uniformes e que mediante o

práticas funerárias abidianas durante o

contato tais blocos continuam vedados,

Egito Romano e como podemos entendê-

sem modificações expressivas. Ou ao

las a partir destas noções operatórias.

menos sem modificações expressivas na

Proporemos, ainda, uma análise da

sociedade mais “dominante” – Roma –,

cultura material e das imagens contidas

enquanto os egípcios – “inferiores” -

nesta

foram subjugados e “romanizados”1.

aproximação entre Arte e Agência,

Esses postulados geraram inúmeros

defendida por Alfred Gell (1998).

como

evidenciado

materialidade

a

partir

da

estudos que se prestaram a analisar
elementos

“puramente”

egípcios

e

elementos “puramente” romanos (ou

Etnicidade e a proficuidade do
Estruturalismo Genético

gregos), ignorando a faceta do contato
como reformulador de identidades.
A segunda, porém igualmente
importante, é a elaboração de um quadro
teórico-conceitual que proporcione as
chaves de interpretação necessárias para
analisar tamanha complexidade. Para
isso, recorreremos a estudos mais
recentes na área das Ciências Humanas e
Sociais, como subsídio para análise dos
fenômenos decorrentes de tais contatos.
Portanto, matizaremos o importante
quadro teórico desenvolvido por Pierre
Bourdieu que nos viabilizará a análise da
interação entre os agentes sociais e a
sociedade, levando a cabo conceitos

Pensar o Egito Romano através
de

pressupostos

teóricos

como

identidade étnica e etnicidade é um dos
caminhos

que

os

historiadores

e

arqueólogos têm percorrido. No entanto,
a definição de ambos os conceitos é
proposta diferentemente conforme a
corrente escolhida. Por isso, entendemos
ser

de

imensa

importância

traçar

brevemente as contribuições teóricas dos
autores mais proeminentes e como a
nossa opção teórico-metodológica se
situa diante dessa diversidade. No
entanto, tal tarefa não poderá ser
cumprida neste texto, devido à proposta
do editorial da revista. Assim, seremos

como habitus, campo, estratégia e
1 Perspectiva ligada aos estudos de apropriação

cultural e aculturação, tendo em vista a

supremacia de elementos provenientes da Roma
Antiga.
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mais diretos no que tange a nossa opção

que antes estavam no plano do vir-a-ser.

teórica, de viés bourdiesiano.

Assim, o auctor enuncia o ser e modifica

Os

caminhos

propostos

por

o ser ao enunciá-lo, pois consagra,

Pierre Bourdieu em seu livro O Poder

santifica,

Simbólico

imensa

potencialidade de trazer a existência o

importância para a nossa questão. Seu

que foi enunciado faz parte do que

delineamento sobre etnicidade dialoga

Bourdieu chama de magia social, ou

intensamente com a sua formulação

seja, o poder “quase” mágico que as

teórica acerca da relação entre os agentes

palavras possuem de transformar a

sociais e a sociedade. O sociólogo

realidade a partir da objetivação das

reconhece

a

das

percepções de mundo, desde que sejam

estruturas

e

a

proferidas pelo auctor (BOURDIEU,

(1992)

são

de

interdependência
dos

agentes

para

construção de uma visão do mundo

sanciona os critérios.

A

1992: 117).
A luta de classificações levada a

social a partir do estruturalismo genético.
estrutura,

cabo por tais grupos é uma luta

Bourdieu teoriza noções operatórias que

propriamente simbólica, que possui

buscam demonstrar como os agentes

relações de forças simbólicas, a partir de

sociais e as estruturas interagem e se

uma

interpenetram. Assim, a questão da

possível subversão que também se dará

etnicidade não poderia ser analisada pelo

primordialmente de forma simbólica

autor de forma diferente. Para Bourdieu

(ainda que uma luta simbólica possa ter

(1992: 113), os agentes participam de

efeito no econômico, por exemplo, por

uma

que

isso também ter efeito no real). Nesta

condiciona a luta pela identidade étnica.

relação de forças simbólicas, existem,

E a luta de classificações é uma luta pelo

segundo o autor, duas formas de ação dos

poder de impor os princípios de divisão

grupos

do mundo social, criando e desfazendo

desfavorecidos/ dominados. Existe a luta

grupos.

isolada, isto é, quando o indivíduo é

Ao

matizar

luta

agência

de

e

classificações

Os princípios de divisão do
mundo social estão ligados, assim, com a
imposição de percepções do grupo sobre
outro grupo e sobre si mesmos. O auctor,
através do discurso performativo, que
possui autoridade (auctoritas), produz a
existência de elementos de categorização

levado

dominação

ou

a

simbólica

indivíduos

aceitar

a

e

uma

mais

categorização

dominante da sua identidade, pois na
esfera das interações cotidianas, não
possui os meios necessários para a
subversão. Mesmo que tal aceitação seja
submissa ou revoltada, há a busca pela
assimilação de sua identidade com a
8

dominante, visando eliminar o estigma.

entre diversos grupos de pessoas em todo

A assimilação é demonstrada através da

o

amenização do seu estilo de vida, do seu

proporcionou o compartilhamento de

vestuário, da pronúncia, ou até mesmo a

ideias, circulação de capital simbólico e

assimilação

da

cultural, troca de hábitos e costumes,

perspectiva dominante e legítima destas

contrapondo assim a ideia de que não

categorias. Por outro lado, existe a luta

existiam blocos culturais homogêneos

coletiva, que consiste na inversão das

interpenetráveis.

relações de forças simbólicas que não

premissa não dissolve por completo a

visa eliminar o estigma e sim propor

identidade de grupo como unidade.

e

aproximação

seu

território

e

No

esse

contato

entanto,

essa

novas visões de mundo que produzirão

Sabe-se que a documentação

novos estigmas (BOURDIEU, 1992:

oficial, como as tributações, tratava a

124). A posse da identidade legítima é o

população

que está em jogo, mais especificamente

étnicos com o objetivo de diferenciar a

as vantagens simbólicas que estão

taxação a partir deste critério. Mas a

ligadas a posse desta identidade.

documentação de cultura material, mais

O Egito Romano é, em nossa
perspectiva,

uma

recortando-a

em

grupos

ligada às práticas cotidianas, muitas das

sociedade

vezes não condiz com o discurso oficial,

multicultural. Ou seja, uma sociedade

trazendo-nos uma polifonia que excede a

que conta em seu interior com uma

categorização

população diversa em termos de origem,

“dominante”. Não podemos resumir tais

religiosidade,

tradições,

categorias à marginalidade. Ou seja, por

Essas diferenças

mais que não possamos falar de egípcios,

coexistem em um mesmo território, mas

gregos, romanos, etc., como grupos

não de forma totalmente pacífica nem

étnicos monolíticos, isso não quer dizer

conflituosa. E isso se dá dessa forma,

que não existissem tais categorias de

pois

agrupamento no seio dessa sociedade.

costumes,

etnicidade, crenças.

tais

grupos

se

influenciam

simultaneamente e de maneira dinâmica.

proposta

pela

voz

Entendemos, seguindo a linha de

Há, assim, o compartilhamento das

pensamento

de

Bourdieu,

que

a

diferenças e possíveis similitudes, sem

etnicidade é uma maneira de mobilizar a

que se perca, necessariamente, o que os

cultura de forma política. Para nós, um

torna únicos.

dos propósitos desse uso político da

Por isso, concordamos com o

cultura é o da negociação social, ou seja,

pressuposto de que o Egito durante o

o caminho traçado por agentes sociais

domínio romano foi o palco do contato

que buscam uma mediação para o
9

conflito cultural/ social que não seja, no

nossos problemas. Isto é, necessitamos

entanto, nem estritamente submisso e

de um escopo metodológico que dê conta

tampouco estritamente revoltado. Neste

da análise das estelas de acordo com a

sentido, a ideia de estratégia também é

sua múltipla condição: cultura material e

crucial, pois nos permite entender a linha

imagem. Para isso, escolhemos recorrer

de ação de indivíduos e grupos dentro do

ao método proposto pelo antropólogo

jogo social. Para Bourdieu, estratégia

Alfred Gell (1998) em seu livro “Art

não se resume à intencionalidade,

and

decisões

Theory”. Não é o propósito deste artigo

previamente

calculadas

e

Agency:
mais

An

Anthropological

voluntarismo irrestrito dos agentes, mas

tratar

especificamente

tal

sim a linhas de ação orientadas e

metodologia, tarefa a ser realizada em

estruturadas que formam configurações

publicações futuras.

condizentes e socialmente inteligíveis

Resumidamente, agência é o

(BOURDIEU; WACQUANT, 1995:65).

potencial de ação do indivíduo que gera
mudança no mundo social. Por isso

Arte e Agência: as Estelas

falamos, por exemplo, que grupos e

Funerárias de Abidos

indivíduos são agentes sociais. Os

Em nossa pesquisa, escolhemos

agentes sociais não possuem agência

analisar cerca de 40 estelas funerárias

pura e simplesmente, eles exercem-na.

romanas provenientes de Abidos, sítio

Lado a lado da agência, está a estrutura,

arqueológico da região da Tebaida (Alto

em uma relação dialética. Se pensarmos

Egito).

o

em termos bourdiesianos, a relação

Catálogo das Estelas Greco-Romanas

social se dá na articulação entre ação e

do Alto Egito publicado em 1992 por Aly

estrutura, mas tendo esta segunda uma

Abdalla. Abidos (nome grego da antiga

determinação mais enfática na definição

Abedju) foi um dos principais centros de

da primeira.

Para

isso,

utilizaremos

culto do deus Osíris desde princípios do
Reino

A cultura material é um resultado

AEC).

do exercício da agência por sujeitos e

Para além do auxílio do quadro

grupos. Ulpiano Bezerra de Meneses

Antigo

(c.

2682

esboçado

(1983: 112) definiu-a como o “segmento

anteriormente, a complexidade de lidar

do meio físico que é socialmente

analiticamente com essa documentação

apropriado pelo homem”, sobressaindo,

exige ainda uma metodologia que nos

assim, a ação humana como operante da

ajude a traçar o caminho mais adequado

materialidade. Para Marcelo Rede (2012:

visando alcançar as respostas para

147), a cultura material é “produto e

teórico-conceitual
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vetor das relações sociais”, ou seja, é

após a finalização da análise de toda a

produto porque é tributária da ação

documentação a partir desse aporte

humana que transforma e cria, através

teórico-metodológico,

das relações sociais, a partir do meio

demonstrar que os agentes envolvidos na

físico. E também é vetor já que se

confecção, materialização e consumo

concebe como suporte – estrutura – pelo

dessas estelas funerárias mobilizaram os

qual tais relações se efetivam.

elementos étnicos em voga no Egito

Dessa forma, ao analisarmos as

Romano

como

poderemos

uma

forma

de

estelas funerárias erigidas em Abidos,

posicionamento político-cultural. Isto é,

temos acesso à cultura material que se

uma vez que tendo em mente –

distingue por ter sido criada por uma

conscientemente ou não - as regras do

sociedade multicultural. A iconografia

jogo social, os agentes atuaram de forma

das estelas possui elementos ditos

a negociar as tensões internas do campo:

tradicionalmente egípcios, gregos e

um indivíduo que é habitante de uma

romanos. O morto pode ser representado

sociedade multicultural como o Egito

diante de uma mesa de oferendas,

Romano, escolheu ser enterrado em um

acompanhados por

local de culto religioso tradicionalmente

deuses egípcios

ligados ao ambiente funerário, como

egípcio,

Osíris, Anúbis, Upuaut. Ou então pode

ritualísticos (o que pode ser evidenciado

estar de pé, sendo frequentemente levado

pela manutenção da ideia principal da

por Anúbis para Osíris, que se encontra

estela), mas incorporou elementos novos

sentado em um trono, ao lado de Ísis. As

condizentes com a sua agência. Agiu,

inscrições epigráficas estão em grego e

assim, limitado pela estrutura, mas

demótico. É comum que a inscrição

exerceu um potencial de inferência nas

providencie informações, tais como o

relações sociais. Como diria Bourdieu

nome do morto – ou dos mortos, quando

(1995: 68): “As estratégias dos agentes

há mais de uma pessoa representada na

dependem de sua posição no campo,

estela

e,

quer dizer, na distribuição do capital

raramente, aparecem menções acerca de

específico, assim como a percepção que

quem estava governando no período.

tem do campo, isto é, de seu ponto de

–,

sua

origem

familiar

respeitou

os

decoros

vista sobre o campo [...]”.

Considerações Parciais
Então, como podemos pensar a
tradição e a inovação artística em nosso
objeto de estudo? Consideramos que
11
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Cartografias do Além: O mundo dos vivos e o universo dos
mortos no Antigo Egito
Keidy Narelly Costa Matias (MA. em História, Universidade Federal do Rio Grande do
Norte)
keidylmatias@gmail.com

Pesquisa/ investigação de Mestrado em História e Espaços pela UFRN
Bolsista de Mestrado/ CAPES
Orientador: Profa. Dra. Marcia Severina Vasques, Departamento de História, UFRN.
Resumo: Estudo acerca da visão egípcia de além, a partir da classificação e da análise
do Livro dos Mortos de Ani (XIX Dinastia), e delimitação de uma cartografia do mundo
dos mortos a partir da visão de mundo dos vivos.
Palavras-chave: cartografias do além, movimento, oferenda/alimento.

Apresentação da pesquisa

uma ação em potencial a ser realizada no

Este relato de pesquisa versa
sobre

a

dissertação

de

mestrado

desenvolvida junto ao Programa de PósGraduação em História e Espaços, da
Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (PPGH/UFRN), entre os anos de
2014 e 2016, intitulada “Cartografias do
Além: o mundo dos vivos e o universo
dos mortos no Antigo Egito”, sob
orientação

da

Profa.

Dra.

Marcia

Severina Vasques.
O mundo egípcio dos mortos
era pensado como uma recriação do
mundo dos vivos, ou seja, tudo o que um
homem fazia em vida se constituía em

Além. Essa ideia, demasiado estranha
para os padrões das religiões ocidentais,
abarcava ainda outro aspecto: a morte
física não indicava o esgotamento do
homem — esse fato trágico somente
ocorria aquando da existência de uma
segunda morte, essa sim, temível, que
decretava a não-existência do indivíduo
no cosmos.
O enfrentamento da morte é
também o ato de encarar o desconhecido
— e isso é inerente à condição humana
—; os egípcios, ao contrário do que
pensam muitos escritores, não eram
obcecados pela morte, aliás, tanto
gostavam da vida que o mundo dos
13

mortos era uma extensão da existência

utilizar como fonte o Livro dos Mortos

terrena. A Duat, habitação dos mortos

de Ani, escriba real que viveu durante o

ditos justificados (ou justos de voz) era

Novo Império (1550-1070 a.C.), no

governado por um deus morto, Osíris;

governo de Ramessés II (1298-1235

constituía-se no espaço de recebimento

a.C.), a fim de identificarmos aspectos

dos mortos. Vários campos, lagos,

referentes à natureza do mundo dos vivos

portões e guardiões faziam parte desse

e do universo dos mortos, investigando

mundo — era direito e dever, de cada

como

egípcio, preparar-se para enfrentar esse

cartografia do primeiro.

o

segundo

aparece

como

novo mundo, ou seja, quando um egípcio
se

preocupava

com

os

rituais

e

cerimoniais de seu enterramento, ele

Hipótese e objetivos
O Livro Egípcio dos Mortos se

estava preocupado com a vida; não com

constitui em uma prova que demarca a

a morte.
A Duat era uma recriação da
terra do Egito (Kemet) e o homem justo
de voz adquiria o direito de usufruir
desse espaço, tal como quando vivo:
alimentando-se e se movimentando.
Osíris, o inerte, apesar de ligado à ideia
de morte enquanto acontecimento e
conceito, deveria dar lugar à luz de Rê,
ou seja, à ação. Todo o morto era
chamado de Osíris, mas essa associação
não eliminava o desejo do homem de
comer, de andar, de ver a luz, enfim, de
fazer tudo o que fazia em vida. A Duat
se constitui, portanto, como um espelho
do mundo dos vivos.
A religião, no Egito Antigo, não
pode ser dividida da vida prática/
cotidiana.

Tudo

está inerentemente

encadeado e faz parte do mesmo cosmos,
inclusive os mundos dos vivos e o dos
mortos. Diante do exposto, resolvemos

preocupação do homem com o porvir;
estabelecia-se como elemento integrador
do homem no cosmos. O Livro era uma
espécie de manual que prevenia o morto
acerca dos perigos do post-mortem e suas
fórmulas serviam para garantir as
benesses da outra vida. O mundo dos
mortos egípcio oferecia, portanto, a
continuação da vida terrena aos que
passavam pelos rituais funerários —
expressão maior do desejo de continuar
existindo no Além. Considerando que
magia

e

religião

são

conceitos

inseparáveis no Egito Antigo e que a
preocupação com a morte é inerente ao
homem, pensamos que, no caso do Egito
Antigo, o mundo dos mortos era
concebido como um espelho do mundo
dos vivos.
Com vistas à comprovação
dessa hipótese,

delimitamos quatro
14

objetivos, um geral e três específicos, a

esta

saber, a) analisar como o espaço dos

considerando a jornada do morto no

mortos era concebido pelos egípcios

além, a saber:

antigos,

b)

recorrentes

relacionar
com

os

aspectos

motivos
da

vida

cotidiana e religiosa, c) identificar os
principais motivos recorrentes presentes
no Livro dos Mortos que ligam o “mundo
terreno” ao “universo concebido”, e d)
estabelecer correlações entre a terra do
Egito e o universo dos mortos enquanto

fonte

em

quatro

etapas,

1. Capítulos 1 a 16: ‹‹Sair à luz do
dia›› (prece); caminhada em direção à
necrópole, hinos ao sol e a Osíris.
2. Capítulos 17 a 63: ‹‹Sair à luz do
dia››

(regeneração);

triunfo

e

realização; impotência dos inimigos;
poder sobre os elementos.
3. Capítulos 64 a 129: ‹‹Sair à luz do

espaço concebido.

dia›› (transfiguração); poder de se
manifestar sob diversas formas, de

Os

motivos

movimento

recorrentes:
e

a

o

utilizar a barca do sol, de conhecer

oferenda/

certos mistérios. Retorno à tumba;

alimento
Em leituras prévias do Livro

julgamento diante do tribunal de
Osíris.

dos Mortos de Ani, que conta com 65

4. Capítulos 130 a 162: textos de

capítulos, divididos em 37 lâminas,

glorificação do morto, a serem lidos

observamos que os dois motivos mais

no curso do ano, em certos dias de

recorrentes são o movimento, que

festa, para o culto funerário; serviço

associamos ao deus Rê, e a oferenda/

de oferendas. Preservação da múmia

alimento, que associamos ao duplo de

pelos amuletos [funerários].
Assim,

Rê, Osíris. Como “motivo recorrente”,

classificamos

em

entendemos a preocupação central ou

tabelas os motivos recorrentes da

secundária de cada capítulo do Livro e,

oferenda/ alimento e do movimento,

assim, verificamos que, em todas as

identificando como os 65 capítulos do

fórmulas do Livro, o morto se preocupa

Papiro de Ani são abarcados na

com a alimentação e com o ato de se

delimitação de Barguet. Identificamos

movimentar no universo dos mortos.

quais capítulos aparecem em cada uma

Metodologicamente, utilizamos

das 37 lâminas do Papiro de Ani e, em

a proposta de Paul Barguet (1967: 15-

seguida,

trabalhamos cada capítulo

16), em sua obra intitulada Le Livre des

separadamente, expondo os porquês de o

Morts des Anciens Égyptiens, que divide

considerarmos pertencente ao motivo
15

recorrente da oferenda/ alimento e/ ou do
movimento.

Por

fim,

classificação

detalhada,

após

esta

escolhemos

alguns capítulos do Livro dos Mortos de
Ani

e os analisamos de maneira

aprofundada, com vista a atingirmos o
objetivo da pesquisa e a verificação da
hipótese.
Percebemos que as menções aos
motivos

recorrentes

da

oferenda/

alimento e do movimento aparecem em
todos os capítulos do Livro, algo que
indica que, no universo dos mortos, o
morto almejava continuar sua vida da
mesma maneira que no mundo terreno,
alimentando-se e movimentando-se. Em
outras palavras, o universo dos mortos
era uma cartografia do mundo dos vivos
no Antigo Egito, e os mencionados
motivos recorrentes se alinham às
divindades Osíris e Rê, assim como a
espaços do mundo dos vivos, formando
os seguintes esquemas: a) Osíris, a
alimentação, o Ka e o tempo linear e b)
Rê, o movimento, o Ba e o tempo cíclico.
As ideias desenvolvidas na dissertação
culminaram em duas cartografias, que
seguem.

16

Representação de Keidy Matias (2016: 121).

Cartografia do além egípcio, com a localização dos Campos de Juncos e de Oferendas (MATIAS, 2016:
172).
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As duas cartografias acima
demonstram o universo dos mortos como
uma continuação do mundo dos vivos; o
Campo de Juncos como uma associação
a Rê e ao movimento, ao passo que o
Campo de Oferendas se associa ao deus
Osíris e ao princípio do alimento/
oferenda. Mesmo o Nilo, sem o qual a
sociedade

egípcia

desenvolvido

da

não
mesma

teria

se

maneira,

possuía no Nun o seu duplo no universo
dos mortos. Assim, concluímos que os
motivos recorrentes do movimento e do
alimento/ oferenda funcionam como elos
entre os dois mundos, e o universo dos
mortos era um espelho ordenado do
mundo dos vivos.
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Resumo: Pretende-se estudar noções de “Tempo Mítico” e “Tempo Real”, “Tempo
Linear” e “Tempo Cíclico”. Ao mesmo Tempo, será possível estudar conceitos como
“Manipulação de Memória”, “Memória Colectiva” e “Memória Individual” aplicados
à civilização do Antigo Egipto.
Palavras-chave: Arqueologia, Tempo, Memória

Introdução

Olhando para além do religioso e

Muito do que hoje é entendido
sobre

a

mentalidade

dos

antigos

do

mágico, encontra-se o aspecto

humano

dos

habitantes

desta

habitantes do Vale do Nilo é o resultado

extraordinária Civilização. Revelam-se

de um complexo trabalho baseado

as mentes que usavam de estratagemas

essencialmente em inferências feitas de

complexos para manter uma história com

elementos iconográficos, literários ou

pretensões eternas, não se inibindo de

meramente

para isso ir alterando a percepção do

textuais.

Estas

fontes

retratam o carácter existencial do antigo

presente

para

manter

Egípcio, de uma forma lata, e porque não

descendência real, ou sem direito divino,

dizer as suas filosofias de vida. Tornam-

no Trono de Hórus. Começa-se cedo na

se elementos que proporcionam uma

investigação a notar uma intervenção na

visão do que era ser Egípcio e viver num

mentalidade colectiva. Se a intenção era

estado governado por um deus que

recriar a história, esquemas mentais

retornava ao Egipto em sucessivas

forneciam

encarnações, que tendiam para o infinito.

ferramentas de manipulação. Vemos este

a chave

faraós

para criar

sem

as

19

exercício amiúde. Quando se pensa num

alterados, descontinuados e rescritos.

exemplo, ocorre de imediato o esforço de

Será assim que se compreende que o

Hatshepsut

estudo a efectuar terá de incluir também

para

garantir

a

sua

legitimidade.

esta dimensão física. Entende-se que a

Torna-se então claro que um

extraordinária capacidade de ver o

elementos

Universo de uma forma tão singular e de

primordiais que formam a mentalidade

se deixar influenciar pelo mesmo, sem

egípcia seria um interessante objecto de

dar

estudo.

incoerências vivenciais, é extremamente

trabalho

focado

As

poderiam

nos

linhas
ser

de

exploração

variadas,

mas,

lugar

ao

aparecimento

de

egípcia.

relativamente ao período histórico do

Em busca de elementos que

Império Novo, detecta-se uma ausência

ajudem na compreensão do Tempo e da

de estudo de elementos relacionados

Memória do Antigo Egipto, de como

com

estes constructos tomavam forma na

características

humanas

elementares, como a capacidade de

mentalidade

do

recordar. Esta simples ideia gera de

encontram-se

exactamente

imediato perguntas em ritmo acelerado.

refinadas ferramentas que alteravam a

Como

estratégias

realidade, o passado, o presente e até o

propagandísticas funcionar e alterar a

futuro: a literatura e as inscrições em

percepção da realidade? Como é possível

estruturas monumentais.

poderiam

alterar sequer a percepção da realidade
de

toda

uma

Civilização?

Como

povo

nilótico,
aquelas

Esta Tese foca-se, para melhor
compreender tão importantes aspectos

conseguia tal feito tomar lugar de forma

da

suficientemente rápida para ser eficaz?

exemplos preciosíssimos, um literário –

Aqui entra um dos mais curiosos

o Papiro Westcar -, e um escolhido

elementos que os antigos Egípcios tão

especialmente por caracterizar o Tempo

bem pareciam controlar, a Memória nas

Absoluto egípcio na perfeição – a Lista

suas

manifestações:

Real de Seti I. Tomando a posição

individual, colectiva, cultural. Posta a

central na questão do Tempo Cíclico -

Memória como tema central, sabe-se que

compreenda-se este conceito como um

dela é indissociável o Tempo. É

paralelo feito com o Tempo não

necessário entender a forma como no

Absoluto - o Papiro Westcar será

Antigo Egipto era vivida esta dimensão.

analisado numa tentativa de chegar aos

Conhecem-se os dois Tempos Egípcios,

contextos

mais

diversas

mentalidade

egípcia,

camuflados

em

pelo

dois

cariz

o cíclico e o linear, tão frequentemente
20

impressionante

dos

seus

contos

fantásticos.

calendários lunares, solares, anuais,
muito como o que sucede na nossa

A Memória, o Tempo, o Papiro

própria existência. Portanto esta obra

Westcar a Lista Real de Seti I serão,

literária já fornece mais do que seria

portanto, o corpus de estudo que aqui se

inicialmente esperado de um conjunto de

apresentará numa incursão pela temática

contos de entretenimento.

da mentalidade e costumes do Antigo
Egipto,

um

que

beneficiará

de que, passando todas as análises de

uma

abordagem

conteúdo, existe um padrão que permite

integrativa, onde diversas outras ciências

estabelecer uma ligação com uma

ajudarão a desvendar novas informações

ferramenta de legitimação fundamental

que se ambiciona permitam um maior

no Império Novo – as Listas Reais. Pois

enriquecimento do estado actual do

em todo o Papiro Westcar, a cronologia

conhecimento.

está presente e é central. Kadish3

enormemente

tema

Entretanto, há uma consciência

de

estabelece uma ligação entre o Papiro

Apresentação da Relação dos
Pontos Centrais da Tese
Um dos primeiros aspectos de

Westcar e o Tempo.
Do Tempo, é indissociável a
Memória.
Os quatro pilares que suportarão

partida desta Tese passa pela análise
exaustiva do Papiro Westcar e de uma
questão tão simples quanto: “e se o que
este papiro descreve, acima de tudo

esta

Tese

surgem

naturalmente

interligados, apesar de nunca terem sido
analisados em conjunto.

como o descreve, teria outra intenção?”.

O Papiro Westcar e a Lista Real

O seu conteúdo é extremamente rico e

de Seti I4, a escolhida por ser a mais

pode dar lugar a diversas interpretações

compreensiva e, de acordo com os

de qual o significado dos seus contos

conhecimentos actuais, a mais precisa,

fantásticos - o mesmo já é defendido

estabelecem

pelas análises de Derchain1, Bertrand2,

muito natural com estes dois grandes

entre tantos outros. De igual modo, este

conceitos,

papiro permite também o entendimento

respectivamente.

ainda

uma

Tempo

e

articulação
Memória,

do fenómeno de Tempo Cíclico, algo
também visto no mundo egípcio nos seus
1
2

DERCHAIN, (1986: 15-21).
BERTRAND, (2015).

3
4

KADISH, (2001: 405-409).
BRAND, (2000).
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Analise-se

brevemente

esta

questão.

Papiro Westcar e a Lista Real de Seti I,
se usarmos as mesmas ferramentas para

Em todas as realidades Humanas,

os analisarmos e procurar para o que

o Tempo apresenta uma rigidez linear, o

poderão realmente ter servido, para além

chamado Tempo de Newton1. É o mais

da sua função como elemento literário e

simples,

elemento

o

mais

intuitivo.

Existe,

contudo, um outro “tipo” de Tempo,

informativo

histórico,

respectivamente.

similar na sua essência, mas onde se

Antes deste passo, vejamos os

pode colocar a hipótese de maleabilidade

tipos de Memória mais comuns e que se

por oposição à rigidez absoluta do seu

propõe poderem ser alterados com o

similar. Apesar da sua orientação única,

recurso a ferramentas adequadas.

o Tempo Relativo que ecoará na

Todorov12 estuda a Memória do

exposição matemática de Einstein2,

ponto de vista filosófico, uma forma

3

4

5

Hartle , Wald ou de Hawking será

fundamental de estudo, que neste caso

vital. Esta nova visão de Tempo permite

permite compreender a facilidade com

uma análise e maior compreensão do que

que pode ser executada a manipulação da

era aquilo a que os Egípcios se referiam

Memória - os seus conteúdos e os seus

como nHH e Dt, ou “Real e mitológico”,

constructos. Assmann fala longamente

6

7

onde trabalhos de Dunand , Hornung ,
8

9

no aspecto da Memória cultural, dos seus

Pomian , Nowotny são imprescindíveis

símbolos e elementos escolhidos para

e

da

futuramente serem recordados13. Nesta

compreensão dos conceitos de Tempo de

categoria encaixam na perfeição o Papiro

identidade e Tempo Imaginário de

Westcar e uma Lista Real.

ainda

urge

a

integração

10

Castoriadis , onde é estabelecida uma
interessante ponte com o subtema do
Tempo como dimensão do social. O
Tempo está inevitavelmente ligado à
Memória, aliás, como Ricoeur11 tão
brilhantemente o discute. Também a este
tão largo conceito estão interligados o

Assmann14 trabalha ainda um
outro tipo de Memória central na
civilização egípcia, o da Memória
colectiva que nada mais é do que, muito
simplificadamente, uma unificação da
Memória

1

8

2

9

NEWTON, (2010).
EINSTEIN, (2014).
3
HARTLE, (2003).
4
WALD, (1984).
5
HAWKING, (2001).
6
ZIVIE-COCHE, DUNAND, (2004).
7
HORNUNG, (1992).

cultural

e

das

POMIAN, (1984).
NOWOTNY, (1993).
10
CASTORIADIS, (1975: 209-215).
11
RICOEUR, (2000).
12
TODOROV, (2000).
13
ASSMANN, (2011: 37).
14
ASSMANN, (2006: 210-224).

diversas
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vertentes da Memória individual. Porque

povo,

dos

seus

constructos

mais

o que torna toda a questão da Memória

elementares, mas mais dificilmente

num aspecto de elevado interesse é que,

visíveis, pois são universais. Saber

tal como o Tempo, é fluída, maleável,

manipular tais elementos é um feito

adaptável e modificável. A compreensão

genial. Esta Tese pretende analisar como

de Schatcer1 e da Memória individual é,

tudo poderá ter eventualmente sido feito.

talvez, uma das peças finais mais
valiosas na forma como esta Tese se está
a construir. Há o puramente biológico, o

Conclusões
Esta

puramente psicológico e depois o

pluridisciplinar

essencialmente cultural.
E é neste ponto que os antigos
Egípcios

foram

Tese

mestres.

Compreenderam aspectos fundamentais
da psique humana e a forma como os
mesmos interagiam entre si, tarefa que a
nossa civilização apenas há pouco mais
de um século começa a analisar
recorrendo a ciências como a física ou a
psicologia clínica e experimental. Loftus
fornece importantes pistas sobre a
maleabilidade da Memória humana
focando os seus estudos no “efeito da
desinformação” e ainda na “criação de
falsas Memórias” 2. Ambos são aspectos
da Memória individual, cultural e
colectiva.

na

pretende
sua

ser

essência.

Entende-se que apenas assim se poderá
fornecer

uma nova visão

para a

compreensão de dois aspectos centrais
na

mentalidade

dos

Egípcios

que

habitaram a Kemet: por um lado, a sua
perspectiva e vivência da dimensão
Temporal, por outro, a Memória e de
como esta foi gradualmente restruturada,
muitas vezes dentro de uma só geração,
alterando aspectos fundamentais ligados
à Memória individual para criar uma
nova Memória cultural e, eventualmente,
colectiva. O corpus deste estudo será
assim formado pela análise crítica da
bibliografia existente, das referidas
fontes

iconográficas

e

das

fontes

literárias. A título de exemplo da

Os antigos Egípcios usavam

necessidade de uma visão

crítica,

técnicas de manipulação de Memória

desafia-se o leitor a olhar para a linha da

extremamente familiares a estas há pelo

Lista de Seti I onde estão enumerados os

menos quatro milénios atrás.

faraós da dinastia XVIII. Encontra-se
que

uma linhagem historicamente correcta

coincidência, é a compreensão de um

entre Ahmose e Tuthmose II, seguindo

1

2

Tudo

isto

SCHATCER, (1997).

é mais do

LOFTUS, HOFFMAN, (1989: 100–104).
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para Tuthmose III até Amenhotep III...
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Fenómeno circunscrito ao Império Médio, o foco é o reinado do faraó Senuseret I.
Palavras-chave: Lealismo, Império Médio Inicial, Senuseret I.

Introdução
O objetivo ao qual aqui nos
propomos é o de sintetizar os argumentos
e os resultados obtidos na investigação
que foi finalizada com a defesa de uma
dissertação de mestrado1, em 2016.
A questão central da investigação
prendia-se ao Lealismo, compreendido
não como um subgénero da literatura,
que de tal forma estaria circunscrito a um
par de obras literárias datadas do Império
Médio, mas sim como um fenómeno
político com um grande espectro de
influência na sociedade egípcia. Assim,

Lealismo através do conjunto de relações
entre o soberano e seus súbditos,
conectados através de uma ideologia de
Estado, na qual os reflexos das decisões
individuais eram sentidos coletivamente.
Este fenómeno foi estudado no contexto
de restauração do poder faraónico após o
Primeiro
durante

Período
a

qual

Intermédio,
a

XII

fase

dinastia

implementou um amplo projeto políticocultural.

A

pesquisa

centrou-se

especialmente no Império Médio Inicial
e no reinado de Senuseret I, altura em
que alguns dos elementos que utilizámos
para analisar o Lealismo foram criados e

a proposta era a de definir e perceber o
1

PINTO, (2016).
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em que outros chegaram ao seu apogeu

administração

de desenvolvimento.

autonomia e a acentuação da prática de

Tem-se como

local
das

com

filhas

maior

marca o forte entrelaçamento da política

casamentos

reais

com

com a capacidade argumentativa e a

membros não-reais da oficialidade,

literatura.

como forma de assegurar a fidelidade.
Se, por um lado, temos um crescente

A Construção de um Fenómeno:
O Conceito de Lealismo

interesse

na

administração

racionalização
das

províncias,

da
a

integração das elites num espectro mais

Apesar de datado do Império

amplo da administração conduziu a um

Médio, as origens do fenómeno Lealista

cenário em que, mais do que as elites

são encontradas ainda no Império

locais necessitarem das benesses do

Antigo, seguido pelo contexto de perda

poder central, era a realeza que se tinha

do poder faraónico e da unidade

tornado dependente da fidelidade dos

territorial

grandes do reino, tendo de se conformar

experienciado

durante

o

Primeiro Período Intermédio. Com a
reunificação, durante a XII dinastia, a
fórmula que se calcava na fidelidade dos
nomarcas foi revista e o Lealismo foi
criado e aprimorado. O recuo temporal
justifica-se pela necessidade de se
perceber os elementos que serviram para
afirmar a ideologia real e a soberania,
bem como para salvaguardar a unidade
do domínio faraónico.
O

com a limitação da sua política.1
O segundo momento dá-se após a queda
do Império Antigo, com a dissolução da
unidade territorial e o início do processo
de expansão tebana, a partir do reinado
de Intef I. Esta fase culminou com o
reinado de Mentuhotep II, que consegue
novamente unificar o país, marcando o
começo do Império Médio. Para além de
importantes

primeiro

momento,

reformas

administrativas,

que

políticas

e

incluíram

a

experienciado durante o Império Antigo,

mudança da capital e a adoção da prática

caracteriza-se pela progressiva perda de

da corregência, o Império Médio Inicial

poder por parte do monarca e da casa real

foi

devido a fatores como a complexificação

características que apontam para uma

da burocracia para além do círculo real,

administração altamente centrada e de

as reformas de transferência de terras da

traços de um sistema descentralizado,

Coroa

com os nomarcas a deterem um alto nível

1

para

os

HORNUNG, (1978: 52).

templos,

uma

marcado

pela

coexistência

de
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de independência.1 Ao contrário do que

eloquência e explanação. 3 Neste cenário,

se presenciou no Império Antigo, esta

o Lealismo torna-se numa estratégia-

integração era gerida de forma a

chave para garantir a governabilidade, a

fortalecer o poder central e não o inverso.

unidade e a soberania, com o Estado

e

passando a promover e a impor a

afirmação de uma nova dinastia, bem

lealdade dos seus súbditos. O conceito de

como o de reunificação do Estado, foi

Lealismo pode, portanto, ser definido

acompanhado de um movimento de cariz

como um fenómeno político do Império

ideológico. Os governantes da XI

Médio, cujo desenvolvimento maior é

dinastia, não só se apresentaram como

experienciado durante o reinado de

verdadeiros monarcas, apresentaram-se

Senuseret I. Centrando-se na relação do

como os defensores de um projeto de

faraó com os seus súbditos, ao mesmo

Estado que visava a unidade. Mesmo

tempo em que se apoia em fundamentos

após Mentuhotep II, esta é uma marca

culturais, explora-os e modifica-os com

que não foi apagada e que se seguiu nos

o intuito de assegurar a unidade

reinados da XII dinastia. A temática da

territorial e a soberania faraónica. O

união e da soberania faraónica tornam-se

Lealismo calca-se numa conceção de

centrais para este projeto de Estado. Esta

mundo em que as decisões pessoais têm

afirmação é sustentada pela interpretação

um reflexo na sociedade como um todo.

do desenvolvimento do protocolo real

Para atingir o seu objetivo, promove e

dos faraós do Império Médio Inicial,

impõe a lealdade através da utilização da

primeiro sinal da proclamação real,2 bem

máquina administrativa e ideológica do

como

Estado, não deixando espaço para a

O

processo

pela

de

análise

criação

de

fontes

iconográficas como, por exemplo, a

neutralidade.

Capela de Mentuhotep II, em Dendera.
Ambos revelam não apenas o desejo de
legitimação, mas também a sua relação
com o projeto de reunificação do Egipto.
No Império Médio, em especial durante
o reinado de Senuseret I, desenvolver-seia uma ideologia que procurava governar
a sociedade em harmonia, através da

1
2

GRAJETZKI, (2013: 225).
POSTEL, (2004: 2-5).

A Base Política de Senuseret I:
Identidade, Memória Cultural e
Lealdade
Tendo por base os elementos do
plano de ação de Senuseret I, apontados
por Detlef Frank, destacamos os que
julgamos ser os três principais: em
3

ASSMANN, (2002: 118).
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primeiro, o desejo de comemoração,

Maat,

usando a pedra como suporte para

institucionalizada através do campo

promover a identidade cultural e a

político e moral, por via da memória

memória; em segundo, a procura pela

cultural. Esta, por sua vez, atua na

promoção da reciprocidade, ou o que o

manutenção da coesão entre gerações,

autor

sendo capaz de comunicar e de transmitir

chama

de

ideal

social

de

foi

passível

ser

comportamento e, em terceiro lugar, a

um

lealdade ao faraó como forma de garante

continuidade era da responsabilidade do

do bem-estar comum, contrapondo-se à

Estado faraónico.

aniquilação daqueles que se opuserem a
ele.

1

universo

de

simbólico,

cuja

Quanto à memória cultural, é
importante ressaltar que está sujeita a

A

análise

que

propomos

formas

institucionalizadas

procurava explorar alguns conceitos

mnemotécnica

formadores

cultural

transmissores especializados, entre os

egípcia e a sua interdependência com a

quais, os escribas.3 Numa esfera letrada

existência do Estado faraónico. Para tal,

da sociedade, os indivíduos têm acesso à

o ponto de partida foi o desenvolvimento

participação na memória cultural através

da ideia de que Maat atuaria, nos campos

dos textos culturais, sendo possível

políticos

uma

aceder a esta realidade através da

manifestação da religião invisível e de

literatura, como veremos adiante. Porém,

que a existência de uma sociedade em

para outras esferas, manifestações de

união calca-se numa estrutura conectiva.

uma

A

da

e

identidade

sociais,

argumentação

como

apresentada

ordem

e

que

de

distinta

possui

também

são

possíveis como, por exemplo, através da

apoia-se, principalmente, nos conceitos

atividade

construtora,

de religião invisível e memória cultural,

transmitem igualmente o simbolismo da

da forma como são desenvolvidos por

unidade do grupo. Esta questão é

Jan Assmann.2 Defendemos que Maat

desenvolvida através do caso da Capela

atuaria como o princípio formador de

Branca, inserindo esta estrutura no

uma identidade cultural, transversal à

contexto

sociedade egípcia na sua totalidade.

Senuseret I, entendendo-a como suporte

Igualmente, defendemos que a religião

para a promoção de uma memória

invisível, caracterizada pelo princípio de

cultural, integrada no princípio de Maat

do

plano

visto

construtivo

que

de

e atuando como meio de expressão e de
1
2

FRANK, (2001: 395).
ASSMANN, (2006); ASSMANN, (2011).

3

ASSMANN, (2011: 37-39).
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renovação da consciência identitária e

consciência

muito

mais

ampla.

conectiva da sociedade egípcia.

Desenvolvemos o argumento de que é

A memória cultural é uma das

através do foco na relação do indivíduo

componentes da estrutura conectiva,

com a instituição faraónica que o

atuando num nível social e temporal e

Lealismo encontra a sua base de apoio,

fornecendo um universo simbólico. Uma

inserido numa lógica de retórica da

outra componente da estrutura conectiva

decisão, que cobra uma escolha íntima e

pressupõe

de

pessoal por parte do indivíduo, mas que

ação,

afeta toda a sociedade através da

uma

experiência,

área

comum

expectativa

e

caracterizada pela adesão às mesmas leis
e

valores,

provendo

confiança

e

orientação.1 No campo político, esta
estrutura pode ser observada através da
aplicação de Maat pelas ações do
governo, enquanto, no campo social,
pode

ser

observada

através

da

solidariedade e reciprocidade (numa
ação

ativa

memória).2

de

estrutura conectiva.

A

reciprocidade pressupõe a memória,
sendo que esta é a condição da existência
da outra. Sem passado não há ação e o
que a memória estabelece é justamente o
espaço para o desdobramento da ação
social.3

A

e

o

Lealismo na Literatura
Central

ao

entendimento do

fenómeno do Lealismo é a sua relação
com a literatura. Muito embora, por
limitações de espaço, não consigamos
desenvolver e apresentar os elementos da
análise, apresentaremos os pressupostos
pelos quais esta foi conduzida. O ponto
de partida para o trabalho desenvolvido
foi discutir a interpretação e análise
literária, discorrendo sobre o papel da
sociedade do Império Médio.

são responsáveis pela formação de uma
manifestação
consciência

da

identidade

egípcia

e,

ao

e

da

serem

encontradas nas manifestações sociais da
religião invisível caracterizada por Maat,
temos como resultado uma capacidade
de reflexão e de perceção de uma

2

Lealista

literatura e da cultura escrita na
As raízes da estrutura conectiva

1

Literatura

Ibidem, 2-3.
Ibidem, 210-211.

A análise baseou-se no conceito
de texto cultural, compreendido como
central para tudo que pode ser definido
como tradicional e relevante para uma
sociedade,

ao

mesmo

tempo

que

desempenha uma função identitária.
Estão, desta forma, inseridos no seio da
3

ASSMANN, (2002: 128).
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memória cultural, sendo que na sua

formativos deste fenómeno. No segundo,

composição encontram-se os textos

são exploradas as respostas individuais,

normativos

através de uma análise que procura

(que

conhecimento

transmitem

prático,

o

oferecem

revelar

as tensões,

contradições e

orientação para a tomada de decisões e

subversões que permeiam a realidade do

codificam o comportamento social) e os

Lealismo. Para tal, são utilizadas duas

textos

narrativas: A História de Sinuhe e As

formativos

(que

definem

a

autoimagem do grupo, bem como o
conhecimento

que

reforça

a

Instruções de Amenemhat.

sua

identidade e motiva a ação comunal).1
Por outro lado, não se ignorou que a

Conclusão
Com

literatura também servia como válvula
de expressão para as preocupações
intelectuais no que tange à integração
social

do

indivíduo,

como

as

expectativas sociais frente à realidade,
apresentando-se

como

um

modelo

dialético para a nova elite intelectual.2
Desta

forma,

é

possível

explorar

conceções discordantes existentes num
mesmo discurso. Para tal, os principais
conceitos de análise foram os de topos e
mimesis,

que transmitem

tanto

as

expectativas ideológicas da sociedade
quanto os questionamentos e respostas

esta

investigação

demonstrou-se como o Lealismo pode
ser percebido como um fenómeno
político do Império Médio, com um
enfoque no indivíduo e na sua relação
com o faraó. Inserido num contexto em
que a lealdade é vista como qualidade
política, ganha espaço apelando à
consciência e às virtudes individuais.
Apelava também ao elo destas, à
estrutura conectiva e às manifestações
sociais

da

religião

invisível.

Demonstrou-se, igualmente, como este
fenómeno pode ser verificado através da
literatura, que se apresentava como um

individuais.3
Neste sentido, a análise divide-se
em dois momentos. No primeiro, são
abordados os princípios do lealismo,
através da análise d’As Instruções

modelo dialético de uma elite letrada,
sendo capaz de expressar as expectativas
sociais e as respostas individuais face à
realidade.

Lealistas e d’As Instruções de um
Homem ao seu Filho. Pretende-se
perceber
1

os

aspetos

normativos

e

ASSMANN, (2006: 37, 104); ASSMANN,
(2011: 122-123).

2
3

LOPRIENO, (1996a: 404, 414).
LOPRIENO, (1996b:45-47).
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O Uso Medicinal do Pó de Múmia na França de Luís XIV
Aline Afonso Silva da Rocha, (Licenciatura em História, Universidade Estácio de Sá).
alinerochaa@yahoo.com.br

Pesquisa/ investigação para conclusão da graduação em História pela
Universidade Estácio de Sá.
Orientador: Prof. Dr. William de Souza Nunes Martins, Departamento de
História, Universidade Estácio de Sá.
Resumo: O escopo do artigo é a reflexão sobre as práticas medicinais francesas
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Introdução

Para um melhor entendimento do

Apesar das múmias constituírem uma

assunto, também será analisado o cenário

importante fonte para o estudo de

da medicina à base de cadáveres e do

crenças, rituais funerários e doenças de

canibalismo terapêutico que perdurou na

uma sociedade, a preocupação científica

Europa entre os séculos XV e XVIII.

com a preservação destas só se deu a

O objetivo do artigo ultrapassa a

partir do século XIX, uma vez que por

mera demonstração sobre o que foi o pó

longo

a literatura médica

de múmia, analisando os motivos de uma

europeia produziu obras onde são

crença que levou a um comércio tão

retratadas

lucrativo que fez com que inúmeras

período
as

virtudes

medicinais

utilizando o pó de múmia.

múmias fossem destruídas para serem

O escopo do presente artigo é a

prescritas como medicamento na França.

reflexão sobre as práticas medicinais

A relevância do tema proposto

francesas entre os séculos XVII e XVIII,

está na necessidade de resgatar a história

tendo como fonte primária a análise da

do pó de múmia e da medicina que

segunda parte, do capítulo 1, de Histoire

prescrevia

Generale Des Drogues, escrita por Pierre

medicamentos à base de cadáveres,

drogas

e

outros

Pomet, em 1694.
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tendo em vista que o tema ainda é pouco

curativas,

fazendo

com

que fosse

explorado pela historiografia brasileira.

necessária a busca em outras fontes.

foi

De acordo com Dannenfeldt2, o médico

desenvolvido em dois tópicos: no

de Bagdá, Rhazes, foi o primeiro a

primeiro será problematizado o termo

relacionar a palavra múmia ao betume

múmia e relacionado com o surgimento

medicinal, no século IX, prescrevendo

do pó de múmia. E ainda, serão

para curar abscessos, erupções, fraturas,

demonstrados os motivos que levaram à

paralisia, epilepsia, vertigem, náuseas,

crença na eficácia medicinal do pó de

úlceras.

múmia e a difusão desse comércio na

Segundo Santos3, “quando os árabes

Europa.

descobriram no Egito corpos humanos

No segundo tópico será abordado como

embalsamados impregnados com resinas

a França recepcionou o pó de múmia,

vegetais,

relacionando com a prática já conhecida

betume com estas, o que os levou a

pelos europeus do uso terapêutico à base

denominá-los "mummia' significando

de cadáveres.

"coisa betumisada”.

O

presente

artigo

acabaram

confundindo

o

Dannenfeldt4 afirma que Rhazes

Da Origem do Pó de Múmia e da

embalsamado; todavia, na tradução de

sua Difusão na Europa
Durante muitos séculos o Egito
Antigo

fascinou

e

despertou

a

curiosidade de diversos povos com a sua
cultura, os seus monumentos, a sua
religião e, principalmente, com o seu
ritual funerário de mumificação.
Segundo Aufderheide1, o termo
“múmia” advém do árabe mumiyah, que
deriva do persa mum, nome dado ao
betume, um hidrocarboneto negro que se
tornou muito conhecido e requisitado
pelas

1
2

suas

supostas

AUFDERHEIDE, (2010: 515)
DANNENFELDT, (1985: 164)

não aduziu que a múmia seria um corpo

propriedades

sua obra por Gerard de Cremona no
século XII, múmia foi interpretada por
este

como

líquido

de

cadáveres

encontrado no Egito que misturado com
Aloes seria semelhante ao betume
marinho.
As

virtudes

medicinais

do

betume já eram de conhecimento dos
europeus desde a Antiguidade, sendo
ressaltadas por Plínio, o Velho, em Roma
e pelo físico Dioscórides, na Grécia. Em
uma clara associação com a resina, os
europeus acreditavam que a múmia

3
4

SANTOS, (2003: 24)
DANNENFELDT, (1985: 164)
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propriedades

Do Uso Medicinal do Pó de

terapêuticas, fazendo com que inúmeras

Múmia na França e das Práticas

negra

possuía

mais

múmias egípcias fossem destruídas e
transformadas em pó, substituindo o
betume que estava se tornando escasso.
Desde o século XI os mercadores
judeus de Alexandria vendiam múmias
roubadas de criptas aos cristãos e aos
muçulmanos que lutavam nas cruzadas.
Segundo Brancaglion1 enquanto que a
cabeças, os pés e as mãos das múmias
eram vendidos como souvenires aos
europeus, os troncos eram moídos para a
obtenção

de

um

pó,

considerado

possuidor de propriedades curativas.

Terapêuticas
Europeias

O medicamento milagroso foi
disseminado no mundo, caindo no gosto
não só da nobreza e da realeza, mas de
médicos, cirurgiões, filósofos e químicos
renomados da época. Na França a
farmacopeia médica produziu obras, tais
como: o Dicionário Universal das
Drogas Simples, de Nicolas Lemery,
História Geral das Drogas, de Pierre
Pomet e Tratado Geral de Química, de
Nicolas Le Fèvre.

O pó de múmia era vendido a
preços excessivamente elevados, ainda
que variáveis, pelo que possivelmente o
comércio do pó milagroso ficou restrito
aos mais abastados e a realeza. Para
facilitar a ingestão do remédio, o pó de
múmia costumava ser misturado pelos
boticários europeus com vinho, mel ou
água ou era criada uma pasta negra a
partir de várias misturas, dentre elas
algumas drogas como o chifre de
unicórnio e a pedra bezoar.

Cadavéricas

Possivelmente a crença na
eficácia medicinal do pó de múmia se
deu por dois fatores: por ser uma
alternativa à dolorosa medicina europeia,
que

submetia

sanguessugas

os
e

pacientes
outras

a

práticas

sanguinárias, e porque a importância do
medicamento

foi

atribuída

pelos

médicos mais renomados na época, tal
como

Pierre

Pomet

que

tratava

pessoalmente do Rei Sol.
Não é de se estranhar que o pó de
múmia tenha ganhado o gosto do
europeu, tendo em vista que a literatura
médica europeia fazia amplo uso de
terapia à base de cadáveres, sendo tal
fato confirmado por Pierre Pomet que

1

BRANCAGLION et al , (2004: 34)
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afirmou que além de múmias, vendia em

fratura constatou que a múmia seca

sua farmácia gordura humana, sangue,

formou

crânio, cabelo e urina.

permitindo

De acordo com Carneiro1, apesar

uma

espécie

que

o

de

gesso,

animal

andasse

imediatamente; mas após a sua remoção,

da antropofagia ser um diferenciador, na

a fratura persistia.

época, do chamado estado “selvagem”

Paracelso

para o “civilizado”, a ingestão de

trazendo novas possibilidades para o

produtos cadavéricos como pó de

preparo do pó com a dispensa da múmia

múmia, sangue e musgo liberado do

egípcia autêntica, uma vez que, para o

crânio

médico,

fizeram

parte

da

medicina

ocidental até o século XVIII.

franceses

e

as

a

propriedades

múmia,

curativas

poderiam ser extraídas do cadáver de

No século XVIII, os boticários e
carrascos

ressignificou

ingleses

disputavam o comércio de sangue e

executados e daqueles que sofreram uma
morte violenta, desde que retiradas logo
após a sua morte.

fato

Roach3, destaca que a alta

corroborado na obra de Pierre Pomet,

demanda pelo pó de múmia fez com

que utilizava ervas aromáticas em suas

surgissem

preparações para competir com as

medicamento

vendidas pelos carrascos.

membros de caravanas atingidas por

gordura

humanos,

sendo

tal

Segundo Roach2, os tratamentos
à base de cadáveres se baseavam em uma
sistemáticos,

mas

caseira

contendo

corpos

do
de

tempestades de areia no deserto líbio ou
de homens ruivos.

verdade médica lateral, pois não havia
testes

receitas

Pierre Pomet considerava que

evidências

as múmias trazidas de Alexandria,

aleatórias, tal como o uso da bile para

Veneza e Lyon não eram egípcias

dissolver o excesso de cera do ouvido e

autênticas

curar a surdez.

compradores a escolherem múmias de

e

aconselhava

aos

A eficácia do pó de múmia

cor bem escura e lustrosa, sem muitos

também pode ter se baseado em

ossos e poeira e que não cheirassem a

evidências

asfalto ao serem queimadas.

experimento

aleatórias,
do

tal

médico

como

o

alemão

No século XVI surgiram médicos

Engelbert Kämpfer, que ao testar o elixir

e

em uma galinha para cicatrização de

“antimúmia” questionando o valor curativo

1

3

2

CARNEIRO, (2003: 62)
ROACH, (2015: 151)

autores

Ibidem, 148.

que

escreveram

obras
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do elixir. Em O Discurso Contra a

qualquer medicamento milagroso que

Múmia, o cirurgião francês Ambroise

fugisse dos dolorosos meios de cura da

Paré além de denunciar que falsas

época.

múmias estavam sendo fabricadas em

Isso pode ser comprovado pelo

Paris, relatava os efeitos colaterais do

fato de que, mesmo com as obras

medicamento,

“antimúmia” demonstrando os efeitos

tais

como

dor

de

estômago e problemas respiratórios.

colaterais e “desmascarando” o pó desta,

Mesmo com a existência das

a crença era tão arraigada que se

obras “antimúmia” e das leis egípcias

passaram a vender múmias falsificadas e

proibindo a venda dos corpos, as pessoas

a fazer receitas caseiras utilizando outros

continuaram consumindo o pó e as

cadáveres.

falsificações persistiram ao longo do

Apesar do uso medicinal do

século XVIII, quando o comércio do

elixir ter sido reduzido no século XIX,

elixir começou a ser considerado “fora

outras utilidades foram encontradas tais

de moda”, sendo encontradas outras

como na fabricação de papel, de

utilizações não menos destrutivas para as

combustível e de tinta, o que levou à

múmias.

continuação da destruição de muitas
mais múmias.

Conclusão
Em que pese a historiografia apontar que
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Investigação de Mestrado em História pela Universidade Nova de Lisboa
Bolseira de investigação do CHAM – Centro de Humanidades
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Resumo: Estudo dos mecanismos mágicos de incentivo à fertilidade e concepção e de
protecção da criança e da mulher, enquanto grávida, parturiente e mãe, a partir das
evidências encontradas em contextos domésticos do Egipto Antigo.
Palavras-chave: Criança, Protecção mágica, Religião Doméstica

Introdução
A investigação que desenvolvemos no
âmbito do Mestrado de História, área de
especialização em Egiptologia, focou-se
nos diferentes mecanismos mágicos que
foram usados pelos Egípcios para
promover a fertilidade e a concepção e
para proteger a criança e a mulher na
qualidade de grávida, parturiente e mãe,
dos perigos da vida quotidiana no Egipto
Antigo, desde o início do Período
Dinástico até à Época Baixa (c. 3000332 a.C.).

1

JANSSEN, JANSSEN, (2007), JEAN,
LOYRETTE, (2010), TRÓCOLI, (2011),

Apesar de a infância no Egipto Antigo
ter sido anteriormente elegida como
objecto

de

estudo

por

alguns

Egiptólogos1, pouca atenção tinha sido
dada,

até

então,

desenvolvidas

para

sobrevivência

estratégias
garantir

da

Consequentemente,
apresentar

às

a

a

criança.
procurámos

primeira

análise

aprofundada sobre a temática e, assim,
contribuir para um melhor conhecimento
das crenças e práticas associadas a esta
dimensão da infância.

XEKALAKI, (2012), MARSHALL, (2013) e
JUANEDA-MAGDALENA, (2014).
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O estudo em causa teve como principal

A sobrevivência da criança no

objectivo apurar quais os mecanismos

Egipto Antigo

mágicos que foram encontrados em
espaços domésticos. Em cada caso
procurámos

descrever

as

suas

características físicas; analisar a sua
presença em tais contextos, abordando,
em particular, os povoados onde foram
encontrados, o material usado na sua
produção e a sua datação; e, por fim,
discutir as suas funções e modos de
utilização.
A investigação baseou-se sobretudo em
fontes

materiais,

encontradas

em

povoados Egípcios e datadas desde o
início do Período Dinástico até ao final
da

Época

respeitantes

Baixa.
a

As

estas

informações
fontes

foram

anteriormente reunidas e compiladas
pela Egiptóloga Susana Mota, com base

Uma análise preliminar ao corpus
reunido por Susana Mota suscitou uma
questão de investigação que, embora seja
secundária, é relevante para perceber o
nosso objecto de estudo: quais foram os
motivos que levaram os Egípcios a
desenvolver mecanismos mágicos de
incentivo à fertilidade e concepção e à
protecção da criança?
Um

dos

motivos

assentava

na

importância que a criança tinha para a
vida familiar, derivada das funções que
lhe eram atribuídas. O outro motivo
prende-se com a existência de inúmeros
perigos e obstáculos à sua sobrevivência,
que resultavam em elevadas taxas de
mortalidade infantil.

em relatórios de escavação publicados

Assim, preocupados com a protecção da

até Setembro de 2014, no âmbito da sua

criança, os Egípcios encontraram na

investigação de Doutoramento sobre a

Religião Doméstica, isto é, no “(…)

Religião Doméstica no Egipto1.

conjunto das práticas de cariz religioso

Adicionalmente foram utilizadas fontes
textuais que nos informam sobre a
importância da criança e os perigos da

que tinham lugar no espaço doméstico
(…)”2,

estratégias

para

garantir

a

sobrevivência da criança.

vida quotidiana ou que constituem outros
mecanismos mágicos de protecção,
como acontece, por exemplo, com os
encantamentos mágicos.

Mecanismos
incentivo

1

MOTA, (2015: xvii).

2

à

MOTA, (2005: 10).

mágicos
fertilidade

de
e

à
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concepção e de protecção da

têm sido associados à protecção da

criança e da mulher

criança.

Na nossa investigação abordámos cinco
tipos diferentes de mecanismos mágicos
possivelmente associados à promoção da
fertilidade e da concepção: estruturas
elevadas de Deir el-Medina; figuras,
nomeadamente

figuras

femininas,

masculinas eróticas, de deuses (Bes,
Taueret, Ísis, Ísis e Hórus e Hathor) e de
animais associados a alguns deuses
(hipopótamo, vaca e rã); amuletos de
animais (rã); camas votivas; e, ainda,
encantamentos mágicos.

A investigação desenvolvida permitiu
apurar alguns dos mecanismos mágicos
que os Egípcios desenvolveram para
promover a fertilidade e concepção e
para proteger a criança, nomeadamente
estruturas arquitectónicas e pequenos
objectos encontrados em povoados, bem
como textos e nomes.
Em particular, permitiu analisar a
presença das duas primeiras categorias

O conjunto de mecanismos mágicos
utilizados para proteger a criança e a
mulher durante a gravidez, o parto e a
infância é mais diversificado, incluindo,
não só algumas das técnicas acima
enumeradas, mas também: tijolos de
nascimento; pérgulas de nascimento;
amuletos de animais (vaca) e de deuses
(Bes, Taueret, Ísis e Hathor); presas de
hipopótamo de nascimento; barras de
nascimento; encantamentos mágicos; e,
por fim, nomes protectores.
Adicionalmente,

Conclusão

ainda

alguns mecanismos adicionais, como
uma taça de alimentação decorada com
apotropaicos,

oraculares

amuléticos

e

espaços

domésticos

consequentemente,

perceber

e,
a

sua

distribuição geográfica e cronológica,
demonstrando que esses mecanismos
variaram ao longo do tempo e consoante
a região. Ainda assim, algumas das
práticas conheceram uma longevidade e
difusão pelo território consideráveis. As
evidências arqueológicas demonstram
ainda que no início do Período Dinástico
os Egípcios já sentiam a necessidade de
proteger as suas crianças, sendo que essa

abordamos

motivos

em

decretos
pendentes

cilíndricos, que, embora não tenham sido
encontrados em contextos domésticos,

preocupação perdurou até ao final da
Época Baixa.
A investigação permitiu ainda perceber
que alguns desses mecanismos carecem
de ser

estudados de forma mais

aprofundada,

como

as

figuras

masculinas eróticas, as figuras de deuses
e os encantamentos mágicos.
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Apesar de outros mecanismos terem

prédynastiques à la fin du Nouvel

ficado excluídos da análise, como

Empire.” 2 vols. PhD Thesis, École des

aqueles que estão atestados noutros

Hautes Études en Sciences Sociales,

contextos arqueológicos, em fontes

2013.

materiais e em fontes textuais, o estudo

MOTA, Susana I. S. “O sagrado num

permitiu conhecer melhor algumas das

espaço profano: a Religião Doméstica no

práticas mágicas relacionadas com a

Egipto

criança e a mulher.

Universidade Nova de Lisboa, 2015.

A

dissertação1

que

resultou

antigo.”

PhD

Thesis,

da

SANTOS, Jessica A. M. “A Protecção

investigação de mestrado em causa foi

Mágica da «Primeira Infância» no

recentemente editada e publicada sob a

Egipto

forma de um livro intitulado A Criança

Universidade Nova de Lisboa, 2015.

no Egipto Antigo: A Protecção Mágica,
que permitirá divulgar os resultados fora
da academia, junto de um público mais
abrangente.

Antigo.”

MA

Dissertation,

TRÓCOLI, Isabel G. “El Nacimiento en
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Resumo: O presente artigo apresenta o projecto que buscou tornar a colecção do Museu
Nacional mais acessível para egiptólogos internacionais e visitantes locais, com a adição
de

descrições

e

fotografias

dos

objetos

ao

site

do

Laboratório

Seshat

(http://www.seshat.com.br/).
Palavras-chaves: Museu Nacional, coleção egípcia, aplicações digitais

O ano era 1826. Nicolau Fiengo,

antigo Egito, e desde muito jovem

um comerciante italiano, havia chegado

sonhava em ser arqueóloga. Esse sonho

à costa do Brasil de Marselha carregando

nunca havia parecido viável para mim,

centenas

egípcias

no entanto - tais atividades não são

escavadas por Giovanni Belzoni, um

encorajadas no Brasil devido à falta de

explorador italiano. Os objetos foram

apoio governamental para a área de

comprados por Dom Pedro I, primeiro

humanidades. Eu inicialmente planejava

imperador do Brasil, e doados ao Museu

estudar

Relações

Real do Brasil. A extensa coleção, que

Brown

University,

cresceu

com

introdutória sobre a arte e arqueologia do

aquisições de outros membros da família

antigo Egito me fez perceber que meu

real e doadores privados, está agora no

principal desejo ainda era me tornar uma

Museu Nacional do Brasil no Rio de

arqueóloga. Minha escolha inicial de

Janeiro.

estudar Relações Internacionais decorreu

de

nas

antiguidades

últimas

décadas

Eu sempre fui fascinada por
culturas

antigas,

particularmente

o

Internacionais
mas

uma

na
aula

de um desejo de voltar para casa e ajudar
a "consertar" as coisas—uma ideia
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ingênua,

talvez,

mas

que

coleção egípcia, que é considerável,

permaneceu comigo mesmo depois de

inclui várias múmias e caixões, notáveis

decidir

e

por sua raridade e beleza, assim como

Arqueologia. A ideia para esta proposta

belas figuras de faiança e bronze,

de projeto nasceu desse desejo exato - de

numerosas estelas com títulos raros e

ajudar o Brasil de alguma forma -

orações, e elaboradas estátuas.

estudar

uma

Egiptologia

combinado com meu desejo de impactar
positivamente

a

Egiptologia.

O único catálogo abrangente da

Meu

coleção, escrito em 1990 por Kenneth

objetivo era duplo: queria tornar a

Kitchen, é um volume desatualizado que

coleção egípcia do Museu Nacional mais

contém apenas imagens em preto e

acessível para egiptólogos estrangeiros e

branco. A única outra maneira de estudar

visitantes locais ao traduzir e adicionar

a coleção de forma remota é o site do

informações sobre os objetos, assim

Museu Nacional, que não inclui todos os

como fotografias coloridas deles, ao site

objetos

do Laboratório de Egiptologia do Museu

descrições dos artefatos em português.

Nacional (Seshat).

Consequentemente, a maior coleção

egípcios

e

apenas

possui

Meu entusiasmo pelo fato de o

egípcia na América do Sul permanece

Museu Nacional ter uma coleção egípcia

em grande parte desconhecida por e

sempre

inacessível

foi

temperado

pelo

meu

para

egiptólogos

entendimento de que simplesmente ter

internacionais. Sob a direção do curador

uma ótima coleção não é suficiente.

Antonio Brancaglion a coleção tem

Visitar as galerias impressionantes de

recebido mais renome local nos últimos

museus estrangeiros, como o Museu

anos. Mesmo assim, há muito que pode e

Britânico ou o Metropolitan, sempre foi

ainda deve ser feito para torná-la uma

minha parte favorita de viajar com minha

coleção mais importante e melhor usada

família como uma criança. Lembro-me

na Egiptologia.

de ter desejado que o Rio tivesse algo

Depois

de

garantir

o

semelhante: um museu bem conservado

financiamento da Brown University para

e

maravilhas

conduzir o projeto, passei um mês no

egípcias. Embora o Museu Nacional

Brasil tirando novas fotografias dos

tenha o potencial de ser um lugar como

principais

esse, não é bem financiado nem

coordenando com o curador Antonio

frequentado, o que significa que seus

Brancaglion sobre como proceder com a

artefatos não são tão acessíveis ou

revisão do site. Também entrei em

conhecidos como poderiam ser. A

contato com Rennan Lemos, atual

acessível,

cheio

de

objetos

da

coleção

e
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candidato a doutorado na Universidade

3), que inclui informações descritivas

de Cambridge e membro do Laboratório

básicas, como período ou dimensões,

de Egiptologia. Com sua ajuda, recebi

assim

permissão para editar o site do Seshat.

baseadas no trabalho de Kitchen (1990)

Refiz o design e traduzi-o inteiramente

e, para os shabtis, no trabalho da Cintia

do português para o inglês. Também

Gama (2008). Essas páginas que criei

criei

sobre a coleção egípcia podem ser

uma

nova

página

reservada

como

extensivas

descrições

exclusivamente para a coleção egípcia

encontradas

do Museu Nacional. Incluí uma lista de

http://www.seshat.com.br/colecao-

referências

egipcia/.

bibliográficas,

incluindo

aqui:

catálogos e artigos publicados sobre a

Na Egiptologia, é tão importante

coleção e objetos individuais, para

(ou, talvez, ainda mais importante)

permitir que visitantes interessados

disseminar

consigam aprender mais sobre artefatos

desenvolver novas teorias e escavar

específicos.

adicionei

novos sites. É o nosso trabalho como

páginas individuais no site para algumas

admiradores do antigo Egito garantir que

principais categorias de objetos da

outros interessados no tópico tenham

coleção:

estátuas,

acesso às informações que somos tão

shabtis, outros objetos (Figura 1). Os

afortunados em estudar. Ao reformular e

visitantes do site podem navegar até à

revitalizar o site do Seshat, espero ter

página da parte da coleção sobre a qual

feito exatamente isso para a coleção

desejam aprender mais; é possível

egípcia no Museu Nacional. Embora seja

navegar cada uma dessas páginas através

definitivamente um projeto ainda em

de menus de imagens que lhes permitem

andamento, espero que isso ajude a

clicar

que

aumentar o perfil da coleção, assim

procuram (Figura 2). Cada objeto

como da Egiptologia no Brasil de forma

também

mais ampla.

Além

estelas,

no

disso,

caixões,

artefato

tem

sua

específico
própria

página,

informação

quanto

é

disponível em português e inglês (Figura
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Figura 1: Menu para as diferentes categorias da coleção

Figura 2: Menu da página de shabtis
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Figura 3: Básica descrição da esquife de Harsiese, em português e inglês, com menu de fotos coloridas
em cima
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Brown: agradeço a Society of Royce
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ENTREVISTA
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MARIA HELENA TRINDADE LOPES é doutora em Egiptologia e Professora
Catedrática no Departamento de História da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
da Universidade Nova de Lisboa (NOVA). De 2000 a 2010, dirigiu a primeira missão
arqueológica portuguesa no Egito, no sítio que abrange o palácio do faraó Apriés (XXVI
dinastia) e o seu campo de mercenários (a norte de Mênfis).
Helena Trindade Lopes também é autora de uma vasta bibliografia, incluindo livros e
artigos científicos, mas também obras de ficção, dentre os quais incluem-se dois romances
históricos ambientados no antigo Egito.

P. Professora Helena, seja bem-vinda ao Aegyptologus - Cadernos de
Divulgação Científica. Muito obrigado por nos conceder essa entrevista.
Gostaríamos de começar por lhe perguntar pelo Presente. Afinal de
contas, é sempre deste que partimos para o Passado… Como vê a
Egiptologia hoje em Portugal?
R. Hoje vejo a Egiptologia, em Portugal, como uma realidade científica, que
conquistou um espaço e um público... Naturalmente, com décadas de atraso
relativamente a uma França, Reino Unido ou Alemanha, mas caminhando
no mesmo ritmo e com a mesma determinação que a nossa vizinha Espanha,
a mais longínqua Argentina, a própria Itália, que no passado liderou o
pelotão da frente... Hoje temos um conhecimento mais sólido e plural da
Língua e das suas escritas, graças à presença, entre nós, de Ronaldo Gurgel
Pereira,

que

fez

a

sua

formação

em

Basileia;

aumentámos

significativamente as publicações – sobretudo em inglês – e as participações
em Conferências internacionais e criámos um grupo bastante sólido, de
jovens investigadores, que conquistam bolsas, publicam e participam em
redes de referência do mundo da Egiptologia. Resta recuperar o que se
perdeu em 2010, uma concessão arqueológica portuguesa no Egipto, mas
até isso está para breve.

49

P. Há umas décadas, o panorama da Egiptologia no país era muito
diferente, havia muito, ou tudo, por fazer. Como é que decide dedicarse à área?
R. “Impossível”, foi a palavra mágica.
Quando eu fui para História já tinha bem definida a minha área preferencial
de estudo – a História Antiga. E isto devia-se a razões religiosas que não
interessa agora aprofundar. Julgava eu que o meu futuro se iria desenhar
no âmbito da História dos Hebreus. Acontece que, no meu segundo ano, tive
um Professor que era o docente da disciplina de Civilizações Pré-Clássicas
e este docente – o Prof. António Augusto Tavares – deu-me a conhecer o
Egipto enquanto civilização. O que aconteceu comigo então foi uma espécie
de epifania... Era como se, de repente, eu estivesse a reconhecer um universo
que me era integralmente íntimo... A partir de então o Egipto, sobretudo o
Egipto faraónico, tornou-se a minha grande paixão.
Todos os meus professores tentaram contrariar esta minha escolha. Todos
menos o Prof. António Augusto Tavares, é preciso dizer. Diziam que eu
nunca faria nada neste domínio em Portugal, pois não existia tradição,
bibliotecas, mestres... “Impossível”, atreveram-se eles. Não sabiam então
que essa era a minha palavra mágica, o meu motor de alimento e desafio...
Eu gosto de desafios. Sobretudo gosto de abrir caminhos. Fui a primeira
egiptóloga portuguesa, criei o primeiro e único mestrado de Egiptologia
existente em Portugal, dirigi a primeira e única concessão arqueológica
portuguesa, no Egipto... Agora outros, que trabalham comigo, irão
consolidar os “caminhos” abertos. É assim que a ciência avança...

P. Sendo a primeira doutorada em Egiptologia em Portugal, deparou-se
certamente com dificuldades e obstáculos. Poderia falar-nos um pouco
do seu percurso nos primeiros tempos?
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R. Sabem, eu não sou muito de me queixar. E também não tenho muita
paciência para pessoas que passam a vida a queixar-se. A vida é uma
construção, um caminho... Faz-se caminhando... Claro que no princípio foi
difícil. Eram outros tempos, atenção, sem telemóveis e internet. Tive de
deixar a minha família em Portugal – na altura eu já era casada e tinha dois
filhos pequenos - e passar bastante tempo em Paris a fazer a minha
formação e investigação com aquele que é, para mim, e para a minha
geração, o melhor egiptólogo do mundo, Pascal Vernus, Directeur d’Études
na École Pratique des Hautes Études. O tempo era todo aproveitado para
trabalhar na biblioteca, das 9 da manhã às 19h. Faziam-se fotocópias e
carregavam-se malas com fotocópias para trabalhar, mais tarde, em
Portugal. Mas fazia aquilo que mais gostava, apoiada pelo melhor do
mundo. Foi neste período que fiz, também, amizades para a vida com os
meus colegas de outras nacionalidades que, como eu, estudavam em Paris.
E foi neste período ainda que tive a sorte de privar com personagens que
marcaram a minha vida para sempre como Jean Yoyotte, antigo Director do
Collège de France, que me permitia a título excepcional, trabalhar na
biblioteca – o antigo Cabinet d’Égyptologie – aos sábados, durante todo o
dia. Era ele próprio que me ia abrir a porta de manhã e que a ia fechar, de
novo, ao entardecer. Por vezes, fumávamos um cigarro juntos... Há lá
obstáculo ou dificuldade que resistam a um momento assim? Eu a fumar um
cigarro com Jean Yoyotte, um dos mais geniais egiptólogos do mundo, no
átrio do Collège?

P. A Egiptologia portuguesa nasce, portanto, de uma Escola Francesa.
Em que medida é que se verifica essa origem e influência na sua carreira
profissional e na Egiptologia da NOVA?
R. A escola francesa na altura, como hoje, era uma das três melhores da
Europa. Ia-se para Paris, para trabalhar com Yoyotte ou Vernus. Ia-se para
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Oxford, para trabalhar com Baines ou ia-se para Basileia ou para
Heidelberg para estudar com Hornung ou Stadelmann, respectivamente.
Havia outros, é claro!
Eu escolhi a escola francesa por inúmeras razões. Por causa da língua,
naturalmente. O francês era, então, a minha segunda língua, mas também
porque a cultura francesa era, para a minha geração, a cultura. Se calhar
não era bem para a minha geração, mas para mim... Os meus autores de
eleição, desde os clássicos aos mais modernos, eram franceses ou
francófonos. O cinema de referência, para mim, era ainda o francês. Os
cantores eram franceses ou exilados em França, como Moustaki, que era
egípcio de Alexandria. Isto determinou a minha escolha, naturalmente... E
foi uma escolha muito feliz, posso dizê-lo.
Hoje, continuo, naturalmente, muito mais ligada à Escola Francesa de
Egiptologia do que a outras. Não só por causa dos meus mestres. Yoyotte e
Vernus têm hoje seguidores à altura como Stauder e Coulon, entre outros.

P. De que modo tem a NOVA se introduzido no contexto internacional
da Egiptologia?
R. A Nova esteve desde sempre mais ligada a um contexto internacional da
Egiptologia do que a um contexto nacional. Sempre participámos em
Congressos internacionais, sempre organizámos grandes Congressos ou
Colóquios com reputados egiptólogos estrangeiros. Em 2001, realizei na
Gulbenkian o 1º Congresso Internacional de Egiptologia onde esteve o
“crème de la crème” da Egiptologia internacional ou seja os 17 melhores
egiptólogos do mundo, desde William Kelly Simpson, de Yale, a Erik
Hornung, de Basileia, a Stadelmann, do Instituto Arqueológico Alemão, no
Cairo, a John Baines, de Oxford, passando naturalmente por Pascal Vernus
e tantos outros...
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Sempre defendi e continuo a defender que só avançamos trabalhando com
os melhores e aprendendo com os melhores. Esse é o património da NOVA...

P. Com relação à sua experiência arqueológica no Egito, como surge o
projecto? E que desafios este implicou?
R. Como surgiu? A resposta é sempre a mesma. Impossível! Neste caso quem
disse a palavra mágica foi o meu querido Professor José Mattoso...
Eu tinha acabado de fazer o doutoramento e, naturalmente, comecei a
sonhar com a possibilidade de ter um Projecto Arqueológico no Egipto.
Portugal era, na altura, o único país europeu que não tinha uma concessão
arqueológica naquele território. E um dia, no final de uma reunião da
Comissão Científica, eu exprimi ao Professor Mattoso esse meu desejo... E
ele disse a palavra mágica...
A partir daí, foi o início de um longo percurso, cheio de aventuras e algumas
– também faz parte – desventuras. O projecto foi aprovado no final do ano
de 1999 pelo então Director do Conselho Supremo de Antiguidades
Egípcias, o Prof. Gaballa. O ano seguinte, marcando o novo milénio,
marcava igualmente uma nova etapa na história da Egiptologia portuguesa.
Desafios? Todos... Desde procurar mecenas que financiassem o projecto a
procurar localmente uma casa que nos acomodasse durante os meses de
trabalho, um armazém onde pudéssemos guardar as nossas coisas, apoios
locais que não existiam – todos os países com alguma tradição de
arqueologia no Egipto têm um Instituto no Cairo que funciona como uma
retaguarda de apoio aos seus investigadores... Mas nós tivemos a sorte de
encontrar as pessoas certas no nosso caminho, desde o Embaixador que
estava na altura no Cairo, Manuel Nuno Tavares de Sousa, até à família que
nos acolheu, em dois andares alugados da sua casa de família, no deserto
de Sakara. Há poucos dias vislumbrei essa casa, onde vivi alguns dos dias
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mais intensos da minha vida, do alto da colina, na curva junto à casa de
Jean Philipep Lauer...
Foi um grande desafio, cheio de peripécias... Até meteu russas e ameaças
com uma Kalashnikov... Enfim, quem viveu estes anos comigo sabe bem do
que eu falo!!!

P. Quais os projetos que tem em mãos de momento?
R. Os projectos que tenho em mãos? O Projecto Sinuhé, que deverá estar
pronto em breve, a publicação de uma “obra prima” da literatura mundial...
A colaboração numa obra dirigida por um colega de História Antiga da
Universidade de S. Paulo, o Prof. Marcelo Rede. A criação de uma nova
concessão arqueológica no Egipto... Depois, claro, há sempre actividades
mais pontuais, como a participação em Congressos Internacionais
subordinados à temática do Mediterrâneo, uma das áreas de estudo a que
me tenho dedicado de forma substantiva nos últimos anos...

P. A professora orientou diversos projetos de mestrado, doutoramento
e pós-doutoramento. Além dos portugueses, também recebeu estudantes
brasileiros e espanhóis. Há algum protocolo entre a NOVA e
universidades brasileiras? Como se dá a colaboração com estudantes do
Brasil?
R. Há um protocolo recente entre a NOVA FCSH e a UFRGS. Julgo que
estará já assinado. Daqui veio, por exemplo, o nosso doutorando Marcus
Carvalho. Pretendemos também renovar o protocolo com a USP, dado que
a colaboração na área de História Antiga se estreitou bastante nos últimos
anos.

Independentemente dos protocolos, eu tenho colaborado na

orientação – mesmo não oficialmente – de estudantes de mestrado em
egiptologia, no Brasil, e tenho participado em Júris.
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P. O que podem esperar da Egiptologia em Portugal os jovens
estudantes que desejam tornar-se egiptólogos?
R. O que podem esperar? Aquilo que eles próprios quiserem!
Hoje podem ter uma boa formação em Portugal, mas que deve ser sempre
consolidada/ especializada com a passagem por outras instituições na
Europa ou nos Estados Unidos.
Quanto às perspectivas de trabalho, elas são exactamente as mesmas que se
colocam a qualquer outro investigador na área da História. Quem é muito
bom e quer muito, alcança os seus objectivos, naturalmente. A receita?
Trabalho, trabalho, trabalho...
Os últimos tempos não foram muito favoráveis para os jovens, mas o futuro
já começa a apresentar outras cores e eu acredito nas potencialidades desse
futuro...

P. Professora Helena, muito obrigada.
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Para seguir de perto a Egiptologia em Portugal recomendam-se os seguintes
sites:

• http://home.utad.pt/~apries/index_port.html
Site do projecto arqueológico português no Egipto.

• https://www.egiptologia-da-nova.com/
Página de divulgação da Egiptologia praticada na Universidade Nova de
Lisboa.
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Jessica Alexandra MONTEIRO SANTOS: “Uma Egiptóloga
Portuguesa”
Outubro de 2017 – Presente.

Disponível em http://umaegiptologaportuguesa.blogspot.pt/. Acesso a: 29/05/2018.

Marcus Carvalho Pinto1

A pesquisa de campo é uma das imagens mais associadas à atividade dos
egiptólogos e uma das que mais desperta a curiosidade do grande público. Ao mesmo
tempo, participar numa missão em algum sítio arqueológico emblemático do Egipto é o
sonho de muitos que decidem seguir esta carreira. Foi a pensar, inicialmente, na
divulgação da sua experiência enquanto trabalhava no Templo de Hatshepsut, em Deir
el-Bahari, que a autora criou o seu blogue.
Jessica Alexandra Monteiro Santos é assistente de investigação do CHAM –
Centro de Humanidades, e doutoranda em História, tendo defendido uma dissertação de
mestrado em Egiptologia acerca da proteção mágica da primeira infância. O seu currículo,
para além de artigos e participações em congressos, conta igualmente com cursos livres
oferecidos e com um livro já publicado. O dinamismo do seu trabalho é também atestado
pela sua integração, em 2017, na equipa da Polish-Egyptian Archaeological and
Conservation Mission at the Temple of Hatshepsut at Deir el-Bahari (Egypt), que serviu
de inspiração para o blogue que é aqui apresentado.
Esta missão polaca foi estabelecida em 1961 e as temporadas de cada campo,
durante as quais são conduzidos múltiplos projetos de pesquisa, ocupam quase metade do
ano, agregando profissionais de vários países e das mais diversas áreas.
Ao ser convidada a participar dos trabalhos de campo, a pesquisadora teve a ideia
de criar um blogue no qual, de modo bastante leve, pudesse divulgar parte da sua
experiência, que durou mais de dois meses. O foco dos seus textos não é tanto a descrição
do trabalho que foi realizado, mas sim a partilha de aspetos do seu quotidiano no Egipto.

1

Doutorando em História Antiga pela Universidade Nova de Lisboa. Bolseiro de investigação do CHAM
– Centro de Humanidades.
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Até ao momento são 14 textos que abordam temas como a preparação dos itens
necessários para a viagem, as primeiras impressões, a casa onde ficou alojada, o trabalho
que desenvolveu, algumas das visitas que realizou nas horas vagas, entre outros. Em todos
os relatos percebe-se o seu entusiasmo e espírito de descoberta. As diferenças culturais
estão também retratadas através de observações sinceras e divertidas, que revelam um
modo de vida tão diferente do português.
O conjunto dos textos permite ao leitor entrar em contacto com o dia-a-dia de uma
missão arqueológica que é marcado por muitas vivências para além do trabalho. Seu
conteúdo acaba por servir a um público geral curioso, mas também a um público mais
especializado, visto que trás informações sobre o desenvolvimento do projeto e de cunho
histórico.
Com o fim da temporada e com o regresso da pesquisadora a Portugal o blogue
teve o seu objetivo inicial reformulado e agora tem como objetivo dar a conhecer outras
vertentes do trabalho de investigação da Jessica Santos. Sendo um blogue um trabalho
em permanente construção, vale a pena esperar por novidades; como se viu, dinamismo
e projetos é o que não falta à sua autora.
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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.
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.
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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.

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.
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PARTE 3 – DA ESTRUTURA DO ARTIGO
J) Tamanho e Organização do Artigo
O artigo terá entre três e sete 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 pré-história 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.
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.
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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:
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).

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.:
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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.
§ 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
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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.
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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