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RESUMO 

 

Embora as sociedades que viveram no Egito ao longo do intervalo de tempo que constitui o 

chamado Período Faraônico possam ser definidas pelo modo de vida ligado ao ambiente 

aquático, seja para a subsistência, socialização ou de uma forma simbólica, os sítios são 

analisados do ponto de vista somente da terra, ignorando o seu entorno. Consequentemente, as 

áreas de oásis, que se encontram no Deserto Ocidental, também não raramente são postas de 

lado no que diz respeito a este tipo de pesquisa. Desta forma, a sugestão é propor a 

observação das sociedades egípcias dos oásis de um ponto de vista aquista em que todos os 

ambientes aquáticos, seja o rio Nilo ou as regiões lacustres do Deserto Líbio, devem ser 

levantados, ou seja, não observados somente como um local para captação de recursos, e sim 

um espaço utilizado para a socialização e inspiração para a cultura material. 

Para se compreender as populações de oásis é necessário primeiramente entender as 

populações do Nilo e seus discursos, principalmente aqueles relacionados à sua visão em 

relação ao que era o ambiente desértico e consequentemente seus habitantes e de que forma 

isto implica na cultura material, especialmente aquelas ligadas aos territórios aquáticos. 

 

 

Palavras-chave: Arqueologia em Ambientes Aquáticos, Arqueologia Egípcia, Oásis.   

 

 

 

 

 

 

Laranjeiras 

2013 



 

 

 

 

 

ARCHAEOLOGY OF AQUATIC ENVIRONMENTS IN EGYPT: A PROPOSAL FOR 

RESEARCH OF THE SOCIETIES Of OASIS FROM PHARAONIC PERIOD 

ABSTRACT 

 

Although the societies that lived in Egypt during the interlude of Pharaonic Period can be 

defined by the way of life intrinsically linked to the aquatic environment, whether for 

subsistence, socializing or in a symbolic way, the archaeological sites are analyzed only from 

point of view of land, ignoring your surroundings. Consequently, the areas of oasis, located in 

the Western Desert, are also ignored about this type of research.  

The suggestion of this research is to propose the observation of societies Egyptian oasis of a 

aquatic viewpoint, independent of the Nile or the lakes of Libyan Desert, but not observed 

only as a place to collect resources, but a place used for socializing and inspiration to culture 

material. 

To understand the populations of oasis is necessary in first understand the populations of the 

Nile and his speeches, especially those related to its vision over what was the desert 

environment and consequently its inhabitants and how this implies in material culture, 

especially those related to aquatic territories.          

 

Key words: Archaeology in Aquatic Environments, Egyptian Archaeology, Oasis. 
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Introdução: 

 

Localizado no nordeste da África, o Egito está situado no deserto do Saara, sendo regado pelo 

rio Nilo que nasce de uma junção entre outros três rios na África Oriental: o Nilo Azul 

(advindo do Lago Tana, Etiópia), o rio Atbara (noroeste da Etiópia) e o Nilo Branco (que 

nasce no Lago Vitória, que por sua vez é sujeito a administração territorial da Tanzânia, 

Uganda e Quênia). O rio egípcio surge de fato da confluência que ocorre na cidade de Cartum 

(Sudão) entre o Branco e o Azul e segue para o Norte, rumo ao Delta, desaguando no mar 

Mediterrâneo. A população egípcia durante o Período Faraônico acreditava que o Nilo surgia 

fora do mundo dos humanos e a sua inundação era como um presente divino (DAVID, 2011) 

que só era dado diante dos atos benéficos do Faraó, ou seja, caso ele fosse um mau governante 

e não correspondesse positivamente aos desígnios de Maat (deusa contrária ao caos), o país 

não seria regado pela a enchente (DAVID, 2011). 

Embora classicamente tenha se considerado como território egípcio somente a facha fértil 

(onde eram realizadas as colheitas) e sua periferia (o limite das terras cultiváveis com o 

deserto, onde eram realizados os sepultamentos), em verdade fez parte da jurisdição do país, 

em diferentes períodos, os oásis do Deserto Ocidental que desde os períodos Pré-dinásticos 

serviram de espaço para troca de produtos (BAINES; MALEK, 2008; GRIMAL, 2012). Além 

dos fins comerciais, as populações em oásis, unidas àquelas que viviam às margens do Nilo, 

desenvolveram toda uma ideologia acerca da sua separação por parte do deserto de tal forma 

que buscaram explicar isto a partir da contenda entre Seth e Hórus, que nada mais era que um 

dos principais mitos para justificar o Estado egípcio onde o ambiente aquático versus o 

ambiente seco torna-se o foco. Da mesma forma, as populações de oásis buscaram adaptar ao 

seu contexto de “área limitada” seus cultos ligados à água trazendo para si elementos do Nilo, 

porém adaptados para os oásis. Portanto este trabalho busca levantar quão importante é a 

observação da sociedade egípcia do ponto de vista do ambiente aquático, uma vez que as 

pesquisas de Arqueologia realizadas no país corriqueiramente são voltadas unicamente para a 

terra, embora a constituição do pensar religioso e político egípcio sejam ligados ao seu modo 

de vida definidamente “aquático”.  

Ininterruptamente os humanos têm interagido com os ambientes aquáticos, seja para a 

capitação diária de recursos ou agregando a eles configurações simbólicas. De acordo com 
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Diegues (1998), no Dictionnaire des symboles de Jean Chevalier & Alain Gheerbrant, a água 

é um dos elementos que mais recebeu significados ao longo da humanidade e embora um 

crítico possa alertar que este é um dado generalista, principalmente se for levando em conta a 

existência de centenas de comunidades iletradas e já desaparecidas, é inegável que o ser 

humano desde o seu nascimento e ao longo da sua vida possui um contato constante com a 

água.  

Esta relação entre o humano e o ambiente aquático em seus aspectos simbólicos e imaginários 

é complexa, porém, ainda sim, é ignorada nos estudos de Arqueologia, onde esses tipos de 

ambientes normalmente são observados em termos de subsistência, a exemplo da “Hipótese 

Hidráulica” do historiador Karl Wittfogel que na década de 1950 procurou explicar a origem 

das “grandes civilizações”, dentre elas o Egito. De acordo com a sua teoria, o 

desenvolvimento dessas sociedades se deu graças a irrigação de grande escala nas planícies 

aluviais dos grandes rios, auxiliando assim na sustentabilidade da considerável densidade 

demográfica, o que, inclusive, auxiliaria no desenvolvimento do urbanismo (RENFREW; 

BAHN, 1991). A princípio essa teoria parece ser adequada, porém, refletir acerca do ambiente 

aquático como um espaço somente para a captação de recursos é pensar de uma forma 

reducionista. 

Quando se fala em “ligação com o ambiente aquático” ou “domínio das atividades aquáticas”, 

é possível que um dos primeiros pensamentos que surge em mente é o uso de embarcações 

por ribeirinhos, a atividade da pesca somada a uma vida decadente, longe das comodidades da 

urbanização. Mas esta ligação ou domínio do espaço aquista para algumas sociedades é um 

dos aspectos da organização social e em alguns casos foram os responsáveis pela exploração 

de novos territórios e pelo transporte de colonos. Graças a isso não é fácil dissociar as 

atividades expansionistas, tais como as do Neoimperialismo nos séculos XIX e XX, ou as 

trocas comerciais da Antiguidade do uso de embarcações, uma das mais complexas máquinas 

já criadas, como bem salientou Keith Muckelroy (1978), pioneiro da Arqueologia Marítima. 

Mas o próprio, em seu conceito do que seria a “Arqueologia Marítima” exclui embarcações 

que foram usadas fora do seu ambiente usual, ou seja, a água (BLOT, 1999). Porém, para se 

entender de que forma o ambiente aquático interferiu na vida em sociedade não se deve levar 

somente em consideração as jornadas e atividades realizadas com uma embarcação, mas 

também as ferramentas que tornaram estas viagens possíveis, tais quais portos, a mão de obra 

responsável por sua construção e os fatores sociais que definiram quem seriam seus 
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passageiros. Ou seja, embora se exista uma tendência em se desvincular a Arqueologia 

Marítima da Arqueologia Subaquática e da Arqueologia Naval (estudo arquitetural das 

embarcações), quando se fala em uma sociedade que usa e abusa do meio aquático seja com o 

uso de transportes para a flutuação ou artefatos que são relacionados a este espaço, as três 

disciplinas devem ser utilizadas de forma conjunta (BLOT, 1999). Somado a isso está o fato 

de que os estudos ligados a este ambiente e aos artefatos que com ele interagem também 

aproximam o profissional da Arqueologia de questões relacionadas à identidade e herança 

cultural, mas, a despeito desta situação, os sítios e artefatos que estão em terra e que são 

ligados a estas práticas são ignorados ou dissociados do seu contexto aquático.  

Em complemento, pensa-se que os trabalhos de Arqueologia Subaquática estão ligados 

necessariamente aos navios naufragados de forma trágica, mas existem casos de embarcações 

afundadas de forma proposital, ou sítios depositários (definidos por seu caráter simbólico, 

normalmente religioso), de descarte ou abandono (cujo traço é o lançamento de artefatos de 

forma proposital ou acidental) e os terrestres submersos, gerados por catástrofes naturais, 

como o que ocorreu com a Alexandria, no Egito, ou devido a trabalhos de hidráulica 

realizadas graças à construção de hidrelétricas, barragens e transposição de rios (BASS, 1969; 

RAMBELLI, 2002). Em seu clássico “Arqueologia Subaquática” (Underwater Archaeology, 

no original, publicado em 1966) George Bass (1969) deixa explícita a sua opinião acerca do 

complemento “Subaquática” para essa disciplina que para ele deveria chamar-se 

simplesmente “Arqueologia” uma vez que os trabalhos realizados dentro da água devem 

seguir os mesmos parâmetros dos realizados em terra seca (BASS, 1969), exceto pelo fato de 

ser necessário levar o ar para o sítio e adaptar algumas das ferramentas habituais da 

Arqueologia para o espaço úmido (RAMBELLI, 2002). Problemas de definição em relação à 

Arqueologia Marítima também são existentes; embora atualmente se agregue a ela o estudo e 

o uso de todos os tipos de vias aquáticas, tais quais mares, rios e lagos (BLOT, 1999), a 

adoção da palavra “marítima” para situações de sociedades fluviais ou lacustres, como 

aquelas que viviam ás margens do Nilo ou nos oásis, torna-se incomoda. Desta forma foi 

optada em se adotar na presente dissertação a definição Arqueologia de Ambientes Aquáticos.    

As discussões relativas à gestão e preservação dos artefatos total ou parcialmente submersos 

são retardatárias e ainda vistas com desdém por outros profissionais da Arqueologia. Embora 

possa se dizer que a Arqueologia do século XXI é uma ciência plenamente preocupada com a 

análise dos artefatos de tal modo que eles – ou as informações nele contidas – não se percam 
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tão rapidamente, os artefatos direta ou indiretamente ligados ao ambiente aquático não 

raramente são tratados como pertencentes de um mundo à parte e postos como casos 

excepcionais (DIEGUES, 1998).  

Seguindo em um caminho contrário a esse pensamento, para a população egípcia a água 

tornou-se tão essencial para as atividades cotidianas que a maior parte dos transportes de 

animais ou cargas eram realizados pelo Nilo. A própria cultura material do norte da África 

auxilia nas especulações acerca da antiguidade da exploração e socialização dentro do 

ambiente aquático. Há o exemplo das pinturas rupestres na Caverna dos Nadadores, no Saara, 

(Deserto Líbio) que retrata o que parecem humanos entrando na água e nadando. No território 

egípcio propriamente dito existem cerâmicas pré-dinásticas que mostram imagens que 

lembram embarcações (WENGROW, 2009). Acerca deste período, Gordon Childe (1892 — 

1957) sugere em seu clássico “Evolução Social” (Social Evolution, no original, publicado em 

1951) que tais embarcações teriam sido o objeto que apontaria a hierarquia, onde somente os 

governantes teriam barcos (CHILDE, 1961). Embora existam várias possibilidades de uma 

relação de proximidade ou de medo com a água algumas pesquisas tratam a análise da relação 

com este ambiente como algo secundário, isto quando não o exclui totalmente das análises. 

O tema desta dissertação não é comum, pelo contrário, comparados com os demais assuntos 

da área da Arqueologia Egípcia, trabalhos ligados aos oásis egípcios (em especial os aqui 

escolhidos: Siwa, Kharga, Farafra, Bahariya, Fayum e Dakhla - todos a norte de Aswan -) são 

visivelmente raros em termos de publicações. Sabe-se da existência de indagações acerca das 

primeiras populações que chegaram e se estabeleceram nestes espaços, mas são poucos os que 

tratam mais especificamente do modo de vida destas durante o período faraônico. Os períodos 

egípcios, embora virtualmente separados de maneira que considere a cultura de uma forma 

homogenia, têm funcionado perfeitamente para ajudar ao pesquisador a se situar no tempo, 

todavia é um modelo tipológico que aponta as mudanças sociais do ponto de vista das classes 

dominantes de cada época. Ainda que seja tratado aqui de um período de tempo relacionado 

ao faraônico (que se inicia na 1ª Dinastia em cerca de 2920 antes da Era Cristã e termina com 

o final do Período Helenístico em 30 a. E. C., embora alguns autores prefiram finalizá-lo no 

Período Tardio, em 712 a. E. C.) a proposta não é fazer inferências sobre algum sítio ou 

dinastia específicas, mas denotar a importância da observação dos ambientes aquáticos não só 

como espaços de captação de recursos, mas também como um local humanizado e utilizado 

como uma extensão do espaço social. 
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Dentre os pontos relevantes para o trabalho, foram observados os debates acerca da 

importância dos estudos de Arqueologia de Ambientes Aquáticos no contexto egípcio e 

levantando pontos relacionados aos aspectos que definiriam as populações dos oásis como 

uma sociedade aquática, em detrimento da paisagem desértica que a circunda, neste último 

caso é de suma necessidade levantar a discussão de que forma tal paisagem versus os 

ambientes aquáticos influíram na construção histórica e social dos habitantes de oásis em 

comparação a população das margens do Nilo, para tal foi optado observar de forma 

subjetivista a importância do ambiente aquático para estas populações oasistas. 

No primeiro capítulo, “A construção do objeto de pesquisa: contextualizado a Arqueologia 

Egípcia”, é realizado um panorama acerca da divisão geográfica e política do Egito 

atualmente e durante o Período Faraônico, como foi formada a cronologia e historiografia 

egípcia e de que forma isso influenciou nas campanhas dos primeiros exploradores e as suas 

interpretações dos artefatos. Também é elaborada uma apresentação de alguns dos trabalhos 

de Arqueologia de Ambientes Aquáticos realizados no país. 

No segundo capítulo, "A natureza impactando no pensamento social e político no Egito", é 

mostrada a forma como o ambiente influenciou nos discursos políticos, tanto no que diz 

respeito aos mitos da criação como aqueles que explicam como teria se dado a unificação do 

país, discursos estes apropriados pela figura do Faraó e adotado pela população.  

No terceiro capítulo, “Margens do Nilo versus a população dos oásis” é debatida a forma 

como a dicotomia entre o Nilo e o Deserto influenciou no pensamento atual acerca das 

populações dos oásis e de que maneira isso implicou nas pesquisas relacionadas à 

Arqueologia Egípcia e, consequentemente, na Arqueologia de Ambientes Aquáticos.   

No quarto e último capítulo, “Por uma Arqueologia de Ambientes Aquáticos para os oásis”, é 

feito um breve ensaio acerca do potencial arqueológico das populações dessas regiões, o que 

consequentemente abre um espaço para futuros debates acerca da Arqueologia desta área, em 

especial visando os ambientes aquáticos.   
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Capítulo 1.0: A construção do objeto de pesquisa: contextualizando a Arqueologia 

Egípcia  

 

Embora uma das principais características do Egito seja a presença de um grande rio 

atravessando o deserto, não é tarefa fácil delimitar o território egípcio durante o chamado 

Período Faraônico (c. 2920 – 30 a.E. C.). Ao longo do intervalo temporal de cerca de 3.000 

anos o país sofreu mudanças significativas em suas fronteiras e domínio político, como 

consequência classicamente ele é dividido entre o Delta e o Vale do Nilo, e agregado a este 

último está o Fayum (Mapa 1), embora não se resumisse a isso. Somados a esses três espaços 

está a Núbia (atual Sudão), região que por séculos esteve sob a jurisdição política egípcia e os 

oásis líbios, principalmente entre o Siwa no extremo oeste até Khagra ao sul (BAINES; 

MALEK, 2008). 

Com exceção dos oásis e das margens do Nilo, o Egito é um país de terras áridas e inóspitas 

(DODSON, 2007; BAINES; MALEK, 2008). Ele em si já é um extenso oásis, mas que não se 

encontra em uma total condição de isolamento dos demais centros de população graças as 

suas entradas através do Nilo ao Sul, seus afluentes a Norte no Delta e durante alguns 

períodos, em especial no Médio Império (c. 2040 – 1640 a.E. C.), as rotas no Deserto 

Ocidental (Líbio) (WENDRICH, 2010). Apesar destas aberturas o país experimentou um 

afastamento maior dos seus vizinhos, mais que os outros grandes Estados da antiguidade, o 

que explicaria a ausência de referências ao Egito nos textos do III milênio advindos da 

Mesopotâmia e Síria (BAINES; MALEK, 2008).  

O Vale do Nilo tem início na África Central, seguindo a Norte por cerca de 800 km (cuja 

largura varia entre 9 e 20 Km) (DAVID, 2011). Ao contrário do que ocorre no Vale, no Delta 

a zona cultivável se espalha em “leques” sobre uma área de aproximadamente 160 km de 

comprimento e 320 km de largura (próximo ao Mar Mediterrâneo), que, devido aos pântanos, 

tende não ser de toda propicia para o plantio. Nele o Nilo divide-se em dois grandes braços 

dos quais saem ramificações de rios. Nesta área encontram-se também lagunas, canais, 

pântanos e praias (DAVID, 2011).  
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Apesar da efetiva ocupação humana nos oásis, são poucas as pesquisas em Arqueologia que 

contemplam estas áreas. Destacam-se os trabalhos de Eugene Cruz-Uribe ligados ao Período 

Tardio no Khagra, Corinna Rossi com os estudos relacionados com o Período Romano Tardio 

(que não faz parte do Período Faraônico) em Khagra com a missão North Khagra Oasis 

Survery, Paola Davoli como diretora de uma missão em Dine (Fayum) e em Amheida 

(Dakhla), e por fim Ellen Morris com suas pesquisas que têm como finalidade analisar as 

ocupações do Antigo Império em Dakhla (LLOYD, 2010). Naturalmente existem outros 

pesquisadores dedicados ao estudo de artefatos ligados a estas regiões, mas são poucos se 

comparados ao número de missões de Arqueologia que atuam no Vale do Nilo e no Delta 

todos os anos.  

Durante o século XIX o Vale do Nilo foi popular em termos de pesquisas e os oásis foram 

pouco apreciados, se destacando neste período trabalhos e visitas como o de Sir John Gardner 

Wilkinson (1797 — 1875), que identificou em Hawara, no Fayum, o “labirinto”, forma pela 

qual os autores clássicos denominavam os mais de três mil aposentos que compreendiam o 

templo funerário da segunda pirâmide de Amenemhat III (Médio Império; 12ª Dinastia) 

(SILIOTTI, 2007). Outro trabalho foi desenvolvido na região entre 1888 e 1889, mas desta 

vez pela expedição prussiana de Arqueologia com o egiptólogo Karl Richard Lepsius (1810 

— 1884), época em que foi realizado o registro das estruturas do templo (Figura 4) que 

atualmente são inexistentes (SILIOTTI, 2007). Sir William Matthew Flinders Petrie (1853 – 

1942) também trabalhou no local, sendo o único a entrar na pirâmide (DODSON, 2007). 

O desenhista Louis Maurice Adolphe Linant de Bellefonds (1799 — 1883), também visitou 

um oásis: em 1820 partiu com uma expedição militar para o Siwa, mas não com a finalidade 

do desenho cientifico de artefatos e sim reafirmar a jurisdição do Egito na região (SILIOTTI, 

2007). 
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1.1: Os primeiros exploradores: 

 

A Egiptologia com os mais de 190 anos de existência em termos filológicos, graças ao 

trabalho pioneiro do inglês Thomas Young (1773 – 1829) e do francês Jean-François 

Champollion (1790 - 1832), ambos na tentativa e sucesso (no caso do último) na tradução dos 

hieróglifos (BARD, 2007; SILIOTTI, 2007; GRIMAL, 2012), e os 214 anos de uma 

Arqueologia com um interesse “colecionista”, surgido durante a Invasão Napoleônica em 

1798, gerou um acúmulo de informações que têm proporcionado muitas teorias acerca da 

extinta civilização egípcia. Todavia, o interesse europeu pelo Egito já é conhecido antes 

mesmo da Invasão Napoleônica, destacando-se os exploradores nos séculos XVI e XVII 

movidos pela curiosidade que utilizavam os escritos dos viajantes clássicos que visitaram o 

país durante o greco-romano e outros, por questões religiosas, geradas pela a busca de algum 

vínculo entre os antigos artefatos egípcios com personagens bíblicos.  

Ambos esses pontos foram importantes para os primórdios da Arqueologia no Egito, onde a 

busca pelo princípio da humanidade usando como guia os textos bíblicos e as descrições 

dadas por viajantes clássicos forneceram o modelo para o desenvolvimento da Egiptologia 

(TRIGGER, 2004; GRIMAL, 2012). Dentre estes exploradores podem ser citados Abraham 

Ortelius (1527 - 1598), que em 1595 criou um mapa com algumas localidades do Egito, o 

Padre Claude Sicard (1677–1726), que chegou ao país em 1708, retornando depois em uma 

missão jesuíta no Cairo entre 1714 e 1726, visitando espaços históricos (REEVES, 2008), o 

inglês Richard Pococke (1704 – 1765) que em 1743 publicou não a primeira, mas a mais 

significativa obra descritiva acerca do Egito, o Description of the East, and some other 

countries, James Buce (1730 - 1794) que em 1768 publicou o Observation’s on Egypt e 

William George Browne (1768-1813) que em seu excursionismo de 1792 divagou sobre o 

interesse dos nativos egípcios pelo Vale dos Reis (REEVES, 2008). Porém, apesar de tantas 

visitas e algumas publicações, foi somente com a Invasão Napoleônica que as pesquisas 

foram levadas para outro nível, principalmente devido ao grande interesse do ainda general 

Napoleão Bonaparte (1769 - 1821) por antiguidades (LESKO, 2005). 

Embora muito se fale acerca do estudo da Antiguidade Egípcia, o fato é que por cerca de 

duzentos anos os estudos foram monopolizados por pesquisadores europeus, ou seja, poucos 

foram os nativos que tiveram alguma autonomia para gerir o seu próprio patrimônio 

arqueológico. Um dos motivos estava na distribuição dos cargos de fiscalização e 
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coordenação de campanhas nas mãos de franceses ou ingleses, reflexo da tutela cientifica e 

governamental do Ocidente sob um país do Oriente onde europeus desde estudiosos, 

empresários, missionários e militares tiveram importante desempenho no emprego do 

discurso do domínio político dos já citados países (SAID, 1990). Desta forma, para se 

entender a história da Arqueologia Egípcia é importante levar em consideração as campanhas 

militares imperialistas promovidas pela Europa, principalmente pela França que adentrou o 

país sob o comando do Bonaparte. 

Durante sua campanha militar no Egito, Bonaparte levou consigo 165 pesquisadores 

franceses, dentre os quais se encontravam artistas, engenheiros e cientistas que faziam parte 

da Commission des Sciences et des Arts e que tinham como missão registrar através de textos 

e desenhos aspectos gerais da sociedade egípcia, principalmente os que remetiam ao faraônico 

(LESKO, 2005; BARD, 2007). Entretanto, a sua intenção no país não era em primeiro lugar 

de cunho cientifico, mas militar, uma vez que o Egito, um ponto importante de comércio e 

comunicação com o restante do Oriente, no entanto, estava sob a tutela da Inglaterra.  

Em seu primeiro combate no país, o exército francês enfrentou e venceu os mamelucos na 

chamada “Batalha das Pirâmides”, porém, na baia de Abukir (Mar Mediterrâneo), durante a 

“Batalha do Nilo” em 01 de Agosto de 1798, sua armada foi derrotada pelos ingleses sob o 

comando do Vice-Almirante Horatio Nelson (1758 – 1805) (DELGADO, 1997). Nessa 

batalha a França perdeu parte da sua frota naval, o que impediu Napoleão e seu exército de 

retornar para a Europa (BARD, 2007).  

Impossibilitado de sair da África, Bonaparte pôs em atividade os seus cientistas criando o 

Institut d'Égypte, com sede no Cairo (LESKO, 2005), cujo prédio foi destruído em dezembro 

de 2011 durante a Primavera Árabe; ao mesmo tempo em que afirmou a autoridade francesa 

no Egito. Acerca desse episódio e sua influência para o nascimento da Egiptologia o escritor 

alemão C. W. Ceram descreveu:  

venceu [o Napoleão] uma batalha à sombra das pirâmides, mas a campanha 

fracassou. Parece um paradoxo que a força das armas tenha favorecido o 

nascimento de uma nova ciência. (...) Os homens da ciência seguiram os 

soldados e levaram à sua pátria uma conquista insólita: um tesouro de 

conceitos novos (BREGA; CRESCIMBENE, 2007, p. 12).   
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A criação do Institut resultou em uma grande contribuição para o processo de estabelecimento 

dos estudos relativos à antiguidade egípcia na academia, assim como o interesse de um 

público geral pelo assunto (SILIOTTI, 2007), tendo como um dos seus primeiros frutos a 

publicação do Voyage dans la Haute et Basse Égypte (1802) e do Description de l’Égypte – 

obra francesa iniciada em 1809 que teve seu último volume publicado em 1828 – em que 

foram disponibilizados os resultados de uma extensa catalogação de artefatos móveis e 

imóveis relativos a história egípcia para um público comum (BARD, 2007). Porém, como 

pontuou Said em sua discussão acerca do Description no seu clássico “Orientalismo: como o 

Ocidente inventou o Oriente”, esse catálogo foi uma estratégia ideológica para por a 

Revolução Francesa na linhagem dos grandes impérios da antiguidade, relacionando-a com as 

glórias do extinto Egito dos Faraós, mas ignorando insistentemente o elemento vivo do Egito 

que lhe era contemporâneo. Os registros iconográficos postos no livro são compostos, em 

parte, por imagens de estruturas arquitetônicas da antiguidade de forma isolada, excluindo 

pontualmente os traços culturais ligados ao Império Otomano, tais como os humanos e suas 

vestimentas (SAID, 1990; GANIM, 2009).  

A invasão napoleônica, ainda para Said, é o exemplo completo da apropriação cientifica de 

uma sociedade dominante sobre uma considerada inferior, cultural e belicamente falando.  

Isso está refletido no domínio britânico que depôs, em 1882, um governante egípcio, pondo 

em seu lugar um inglês, Evelyn Baring (1841–1917), o Lorde Cromer (SAID, 1990), um 

paralelo com a direção do Antiquities Service, atual Ministry of State for Antiquities (MSA), 

criado em 1858 e que esteve sob a responsabilidade de franceses até 1955, quando o egípcio 

Mostafa Amer foi nomeado para o cargo1. 

Não é possível excluir as ações exercidas com a aplicação dos paradigmas europeus, tanto na 

construção do passado egípcio como nas metodologias aplicadas pela Egiptologia, na 

pesquisa arqueológica de tal modo que a materialidade tem recebido grande influência deles 

em suas análises. Um exemplo são as traduções dos hieróglifos, que além privilegiar somente 

um grupo distinto da antiguidade, busca enaltecer o prestígio de um passado remoto, tal 

exaltação que, como foi apontado, tratava-se de uma assimilação por parte das autarquias 

europeias desse passado, e a autoridade dos registros clássicos nos estudos da Egiptologia 

contribuíram para isto. 

                                                           
1 A lista de diretores e os respectivos anos de duração no cargo está disponível em A Brief History of the 
Supreme Council of Antiquities (SCA): 1858 to present < http://www.sca-egypt.org/eng/sca_history.htm >. 
Acesso em 01 de Fevereiro de 2013.  
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1.2: Cronologia e historiografia egípcia: 

 

Ainda no episódio da campanha napoleônica, foi encontrada pelo exército francês na cidade 

de Roseta uma pedra com três escritas distintas: hieróglifos egípcios, o demótico (uma escrita 

cursiva) e o grego, este último, a chave para a tradução das outras duas línguas. Acerca desse 

artefato – denominado mais tarde como “Pedra da Roseta” – é necessário mencionar que com 

a retomada do domínio inglês sobre o Egito ela foi confiscada como tributo de guerra, em 

contrapartida os franceses puderam ficar somente com as cópias das inscrições, as quais o 

responsável pela descoberta da tradução dos hieróglifos egípcios, Champollion, utilizou para 

conseguir aplicar os seus estudos de Filologia (LESKO, 2005; BARD, 2007; SILIOTTI, 

2007). 

Com a publicação dos resultados obtidos por Champollion em 1822, foi aplicado um novo 

método para as pesquisas realizadas, uma vez que desde então eram os textos nativos, e não 

tão frequentemente as descrições clássicas ou a literatura bíblica, que seriam utilizados como 

a base para os estudos (TRIGGER, 2004; GRIMAL, 2012). O que o Ocidente conhecia acerca 

do Egito estava ligado a relatos gregos e romanos, onde se destaca Heródoto (Século V antes 

da Era Cristã) com suas narrações dos costumes e história do país publicadas após sua visita, 

realizada no ano de 450, em seu livro “As Histórias” (que relata o conflito entre a Grécia e a 

Pérsia), dedicando no Livro II uma discussão sobre o Egito e seu povo. Posteriormente a sua 

morte, outros curiosos que frequentaram o Egito utilizaram o seu livro como fonte (DAVID, 

2011), um deles foi Diodorus Siculus (Século I a. E. C.), que visitou o Egito em 59, o que 

resultou em um texto no primeiro dos 12 volumes do seu livro “História Universal” (DAVID, 

2011); e o geógrafo Estrabão (63 – 21 d. E. C.), que escreveu acerca da geografia do Egito no 

último dos 17 volumes do seu “Geografia”. Para a pesquisa, ele viajou até o país em 25 ou 24 

a. E. C. com o amigo Aelius Gallus, prefeito romano. Ele listou 99 cidades e assentamento, 

além de descrever os recursos naturais do país, comentar sobre as tumbas, templos (a exemplo 

dos “Colossos de Memnon”) e sobre os rituais religiosos. (DAVID, 2011). Outras 

contribuições vieram a seguir com Plínio, o Velho (23 – 79 d. E. C.), que em seu “História 

Natural”, citou o Egito, descrevendo a Esfinge de Gizé (DAVID, 2011); Plutarco (cerca de 46 

a 50-120 d. E. C.) em seu “Moralia”, traz a exposição mais completa que se conhece do mito 

de Ísis e Osíris (DAVID, 2011). Sua descrição foi utilizada nos tempos medievais e da 
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Renascença como a única fonte de estudo da religião egípcia. Embora existam referências a 

este mito nos textos egípcios, não foi encontrado um relato completo na língua nativa 

(SILVERMAN, 2002; DAVID, 2011).  

No que diz respeito aos capítulos do Velho Testamento, escritos primeiramente em grego e 

hebraico para só depois serem traduzidos para o latim por Jerónimo de Strídon (347 – 420 d. 

E. C.), foram utilizados não só por clérigos durante a época romana, medieval e na 

Renascença, mas também por cientistas para tentar alcançar o quão antigo era o mundo 

(GRIMAL, 2012), abordando o assunto de forma presunçosa, buscando relações entre a 

arquitetura e crenças egípcias faraônicas nos termos da Bíblia (DAVID, 2011). Tanto para os 

cristãos, como para os muçulmanos o Egito era a terra bíblica por excelência, como 

consequência o islã, religião fundadora dos valores do Egito contemporâneo, excluiu, até 

meados do século XIX, Ramsés II (Novo Império, 19ª Dinastia) dos livros escolares devido à 

crença de que ele era o faraó do Êxodo, logo, considerado uma figura opressora que deveria 

ser rechaçada da história (GRIMAL, 2012). 

Com o início de trabalhos de cunho mais crítico, como o do arqueólogo Sir. William Matthew 

Flinders Petrie (1853 – 1942) ou Caton Thompson (1888 – 1985), os primeiros a buscar por 

teorias mais indagadoras (WENDRICH, 2010), as pesquisas relacionadas com artefatos 

passaram gradativamente a levantar questões e sugestões para os eventos ocorridos no 

passado, e não mais servir como uma forma de ilustrar os eventos clássicos e bíblicos que a 

partir de então se mostravam questionáveis.  

Após cerca de 200 anos de uma Arqueologia Egípcia auxiliada pela Filologia, ainda muito do 

que se levanta acerca da antiguidade egípcia está sendo fortemente calcada na interpretação 

dos valores provenientes dos textos faraônicos que em sua maioria estavam associados ao 

mundo religioso ou diplomático, funções que eram relacionadas a uma minoria privilegiada. 

Ou seja, embora se espere que o arqueólogo egiptólogo trabalhe com a sociedade egípcia em 

termos gerais, a Egiptologia praticamente em seu todo esteve, como ainda está, fortemente 

focada nos feitos e objetos relacionados a vida dos faraós e membros circundantes da 

monarquia, onde está incluso o mundo funerário dos túmulos, múmias e textos religiosos 

como os “Textos das Pirâmides”, “Textos dos Sarcófagos” ou o “Livro dos Mortos”, todos 

ligados praticamente a realeza, principalmente o primeiro cujos únicos remanescentes se 

encontram nas pirâmides de rainhas e reis do Antigo Império (2575 – 2465 a. E. C.), estando 
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somente cópias de alguns dos trechos disponíveis anos depois em sarcófagos, caixões, estelas 

e papiros de plebeus que poderiam pagar pelo serviço (ALLEN, 2005).  

Esta Arqueologia voltada para os feitos dos faraós tem tido um papel fundamental no 

desenvolvimento da disciplina e isto se traduz nas datações relativas amplamente utilizadas 

pelos acadêmicos da área que são baseadas na divisão por dinastias organizada em grego por 

Maneto, um sacerdote de Sebenitos (região do Delta), no século IV a. E. C.. Em 

complemento, uma divisão por Impérios ou Reinos foi elaborada por Karl Richard Lepsius 

(1810 — 1884) na metade do século XIX (Quadro 2) (BRANCAGLION Jr, 2001; DAVID, 

2001, GRIMAL, 2012). Maneto fez sua ordenação baseado na acessão e queda de famílias 

reais e lideres governamentais. Foi ele quem criou trinta das hoje conhecidas trinta e uma 

dinastias, sendo a trigésima primeira feita posteriormente por outro cronógrafo (DODSON, 

2007; DAVID, 2011; GRIMAL, 2012).   

Embora seja tomada como a datação modelo, acredita-se que Maneto tenha se inspirado nas 

listas reais realizadas no Antigo e Novo Império, a exemplo da Pedra de Palermo (Figuras 5 e 

6) (Antigo Império; 5ª Dinastia); da Tábua de Abidos situada no templo funerário do faraó 

Seti I em Abidos (Novo Império; 19ª Dinastia), que excluiu vários nomes de governantes 

apresentando apenas setenta e cinco (Figura 7) (KEMP, 1996; WILDUNG, 2009); do Cânone 

Real de Turim (Figura 8) (datado do reinado do filho de Seti I, Ramsés II, 19ª Dinastia); da 

Tábua de Saqqara (também do reinado de Ramsés II) e da Tábua de Karnak, também do Novo 

Império e pertencente a Tutmés III (Novo Império; 18ª Dinastia), que por sua vez apresenta o 

nome de sessenta e um faraós (KEMP, 1996). Existe ainda outro tipo de datação relacionada 

às listas reais, onde os artefatos são datados de acordo com os anos de governo, ou seja, assim 

que um faraó falecia e outro o substituía era reiniciada a contagem a partir do ano “1” até a 

sua morte (MOKHTAR; VERCOUTTER, 2011). 
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Quadro 2 - Divisão cronológica do Período Faraônico 

Períodos  Datação relativa 

Período Dinástico Inicial  

 

 

 

2920 – 2575 antes da Era 

Cristã 

Antigo Império  

 

 

 

2575 – 2465 a. E. C. 

Primeiro Período Intermediário  

 

 

 

2150 – 2040 a. E. C. 

Médio Império  

 

 

 

2040 – 1640 a. E. C. 

Segundo Período Intermediário  

 

 

 

(1640 - 1550) a. E. C. 

Novo Império  

 

 

 

1550 – 1075 a. E. C. 

Terceiro Período Intermediário  

 

 

 

1070 – 712 a. E. C. 

Período Final  

 

 

 

712 – 332 a. E. C. 

Período Ptolomaico ou Helenístico  332 – 30 a. E. C. 

 

 

Divisão do Período Faraônico de acordo com a divisão cronológica de Maneto e Lepsius. Informações 

coletadas de Darnell & Manassa (2007) Baines & Malek (2008). 
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cronógrafo cristão Africano (c. de 220 d. E. C.) e dos escritores cristãos Eusébio (c. de 320 d. 

E. C.) e Sincero (c. de 800 d. E. C.) (DAVID, 2011).  

Em todas estas listas apresentadas os números de governantes são irreais, partindo de 

interpretações convenientes para a época em que foram escritas: no caso da do Antigo e do 

Novo Império elas possuiriam a finalidade, de acordo com David (2011), não de fazer um 

registro histórico e sim de ter um propósito ritualístico; no caso da do Período Ptolomaico, 

seria o de organizar a história egípcia de acordo com a ideia de linhagem reinante (DODSON, 

2007), embora em alguns casos tenha mais relação com mudanças políticas. 

Os textos clássicos possuíram um importante papel no atual entendimento do passado egípcio, 

para Baines e Malek (2008), as fontes gregas exerceram uma forte influência na interpretação 

dos Períodos Tardios, mas tais fontes desempenharam uma importância muito maior, 

auxiliando desde a adoção de designações gregas para artefatos e até para o próprio nome 

“Egito”, advindo do grego Aegyptus (SILIOTTI, 2007); em complemento é justamente graças 

à lista de Maneto que muitos dos faraós atualmente são conhecidos por um nome grego 

(BAINES; MALEK, 2008). Porém, uma das maiores semelhanças entre todos esses autores 

clássicos é que a maioria não possuiu a preocupação em abordar assuntos relacionados aos 

oásis, uma exceção é o próprio Heródoto, mas só o fez buscando descrever a derrota de 

Cambises (Período Tardio; 27ª Dinastia) em sua tentativa de chegar ao oásis Siwa (GRIMAL, 

2012).  

 

1.3: A Arqueologia de Ambientes Aquáticos no Egito: 

 

Embora as pesquisas com sítios e artefatos relacionados ao ambiente aquático ocorram no 

Egito há mais de um século, especificamente devido a descoberta dos barcos de Dashur, 

ocorrida em 1894, é tido como ponto inicial das pesquisas cientificas relacionadas a esta área, 

em especial na figura da Arqueologia Subaquática, a década de 1990 (MOSTAFA, 2002 apud 

KHALIL, 2008) através dos estudos do Centre d'Études Alexandrines que trabalhou em 1994 

com os restos submersos do Pharos, atualmente chamado de “Farol de Alexandria” (LA 

RICHE, 1996 apud KHALIL, 2008), cuja construção foi ordenada por Ptolomeu I (Período 

Ptolomaico; 304 – 284 a. E. C.) e que possivelmente ficou sob a supervisão do arquiteto 

Sostratos de Knidos (KOLATAJ, 2005). Várias representações em moedas romanas do 
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Século II d. E. C. dão uma ideia de qual teria sido a aparência do farol que, segundo as 

descrições, teria tido cerca de 100 metros de altura, divididos em três níveis (Figura 9) 

(DELGADO, 1997). A ilha foi descrita em registros literários como o poema grego 

“Odisseia”, de Homero (GARRATY; GAY, 1981 aput STANLEY et al, 2006) e sabe-se que 

o Pharos sobreviveu até a Idade Média, quando desmoronou durante terremotos. Nos anos 

finais do Século XV foi erguida sobre suas estruturas uma fortaleza mameluca que ainda 

encontra-se no local (DELGADO, 1997). 

 

 Figura 9 - Imagem idealizada do Farol de Alexandria 

 

Reconstituição disponível no Bridgeman Art Library. Fonte da imagem: DELGADO, James. 

Encyclopedia of Underwater and Maritime Archaeology. London: British Museum, 1996. p. 26. 

 

Também em 1994 o Institute of Nautical Archaeology iniciou pesquisas na costa egípcia do 

Mar Vermelho, onde localizou e escavou o sítio de naufrágio da Ilha de Sadana entre os anos 

de 1995 e 1998 (HALDANE, 1994; WARD, 2001 apud KHALIL, 2008), porém as pesquisas 
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de Arqueologia Subaquática ficaram concentradas em Alexandria, no Delta do Nilo, as 

margens do Mar Mediterrâneo. A primeira escavação sistemática em larga escala realizada na 

área emergida de Alexandria foi conduzida por Mahmud Bey em 1866. O resultado foi 

publicado acompanhado por um plano de reconstrução da antiga cidade mostrando o curso 

das vias e canais descobertos nas trincheiras feitas durante as escavações, servindo como 

modelo para os pesquisadores que vieram a seguir. Desde a década de 1860 poucas foram as 

pesquisas de cunho arqueológico ocorridas na cidade e todas visando somente os sítios em 

terra (KOLATAJ, 2005; DELGADO, 1997). 

Sendo a maior cidade portuária do Delta, Alexandria foi fundada por Alexandre Magno (356 - 

323 a. E. C.) após a invasão e conquista do país em 332 (KOLATAJ, 2005). Localizada no 

lado ocidental do Nilo, Alexandria foi transformada na capital do império ptolomaico, ligando 

o Egito ao restante do mundo helênico (DELGADO, 1997). O sucesso se deu, dentre outros 

motivos, pela adoção de um porto tanto do lado ocidental como oriental de um quebra-mar 

artificial, o Heptastadion, que possuía cerca de 1300 metros de extensão e seguia para a ilha 

Pharos (DELGADO, 1997; BAINES; MALEK, 2008; DAVID, 2011). A cidade foi 

construída sobre uma área sísmica e como consequência ela foi assolada gradativamente por 

terremotos, um em 365 d. E. C. (que teria resultado na inundação de muitas estruturas 

egípcias, gregas, romanas e bizantinas próximas à costa), outro em 447 e por fim um em 535, 

que destruiu a cidade (KOLATAJ, 2005; STANLEY et al, 2006).  

Em 1996, o trabalho de uma equipe de dezesseis mergulhadores, coordenados por Franck 

Goddio do European Institute of Marine Archaeology encontrou a ilha de Antirodes, onde se 

localizava o palácio dos Ptolomeus, família a qual pertencia a rainha Cleópatra VII (69 a. E.C. 

– 30 a.E.C), última governante do Período Ptolomaico.  No local foram encontrados grandes 

quantidades de elementos arquitetônicos, alguns com inscrições relacionadas a faraós de 

períodos anteriores a invasão de Alexandre Magno, o que sugere que parte daquelas estruturas 

tinham sido reutilizadas (DELGADO, 1997; KOLATAJ, 2005). 

Os portos, o palácio real e a ilha de Pharos são três arquétipos de sítios terrestres submersos, 

que nada mais são regiões que um dia estiveram em superfície seca e que foram submergidos 

por alguma causa natural – tais quais maremotos ou aumento do nível do mar – ou antrópica – 

criação de barragens, construções de diques, edificação de muros de contenção ou 

transposição de rios (RAMBELLI, 2002). Outro exemplo de pesquisa subaquática também 

em Alexandria, mas desta vez com um navio, é a do sítio de naufrágio em que se encontra o 
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L’Orient (Figura 10), uma das fragatas francesas naufragadas durante a Batalha do Nilo, 

contra o Almirante Nelson (1758 - 1805) na baia de Aboukir, em 01 de Agosto de 1798. 

Descoberto em 2 de julho de 1983 por Jacques Dumas com o auxilio da Marinha Francesa 

(DELGADO, 1997) o sítio recebeu três expedições, que não surtiram em uma documentação 

elaborada das escavações e nem publicações de cunho cientifico, embora as pesquisas tenham 

recebido o aval do Egyptian Antiquities Organization (EAO), hoje MSA. Apesar disto foram 

encontrados e retirados do mar mais de quatrocentos artefatos (DELGADO, 1997).  

 

Figura 10 - Reconstituição da explosão do L'Orient. 

 

Desenho de Arnold George. National Maritime Museum Picture. Fonte da Imagem: DELGADO, 

James. Encyclopedia of Underwater and Maritime Archaeology. London: British Museum, 1996. 

p.245. 

 

Embora o EAO tenha criado o Department for Underwater Archaeology em 1996 

(demonstrando desta forma o reconhecimento governamental da importância dos sítios 

submergidos) de maneira semelhante aos primórdios da Arqueologia feitas em espaços 
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emersos, a Arqueologia de Ambientes Aquáticos realizada de forma submersa tem contado 

com equipes de pesquisa sumariamente europeias e americanas (DARWISH, 2005 apud 

KHALIL, 2008).  

Ainda que estejam sendo enaltecidas aqui as pesquisas de cunho submerso, a Arqueologia de 

Ambientes Aquáticos permite a possibilidade de estender o campo de trabalho para a terra, 

onde estudos relacionados, mesmo que indiretamente, a esse campo de pesquisa tem 

explanado muito acerca do cotidiano egípcio do período faraônico. Um exemplo é o 

conhecimento da crença no deus Sol, que ditava que essa divindade se utilizava de uma 

embarcação para cruzar o céu, desta forma tanto a religião, como o amplo uso de barcos por 

parte dos viventes às margens do Nilo deveriam ser uma das preocupações das pesquisas 

realizadas pelos profissionais especializados em Arqueologia Naval; não fosse o fato desta 

disciplina não estar especificamente preocupada com o contexto ambiental, social e histórico 

relacionados às embarcações, e sim os aspectos tecnológicos deste tipo de transporte, tendo, 

inclusive, deixado para outras áreas o estudo dos espaços necessários para o sucesso do 

funcionamento das embarcações, tais quais armazéns e portos (DELGADO, 1997).  

Usando dados de registros de escavações e dos trabalhos laboratoriais os arqueólogos 

especializados em arquitetura naval podem procurar reconstituir a embarcação analisada com 

um desenho em pequena escala ou uma maquete com a forma e estrutura semelhante ao 

artefato (DELGADO, 1997). Foi esse um dos métodos utilizados pelo restaurador egípcio 

Hag Ahmed Youssef Moustafa (que não era especialista em Arqueologia Naval e sim em 

restauro de tumbas) em seu trabalho com a embarcação solar “Khufu I” (Figura 11), do faraó 

Khufu (Quéops, em grego; Antigo Império; 4ª Dinastia). O artefato foi encontrado em 1954 

durante os trabalhos do arqueólogo egípcio Kamal El Mallakh em uma escavação que 

identificou dois fossos de calcário ao lado da Grande Pirâmide, no platô de Gizé, possuindo, 

cada um, um navio desmontado e seus aparelhos como colunas, pranchas, lemes, feixes e 

restos de esteiras e cordas, todos em ótimo estado de conservação (HAWASS, 1992; 

DELGADO, 1997; O’CONNOR et al., 2007; GRIMAL, 1912), mas somente o Khufu I foi 

retirado do seu lugar original na época. Ao todo foram treze camadas de madeira de cedro e 

todas elas fotografadas e catalogadas (O’CONNOR et al., 2007). O cedro não é uma planta 

nativa do Egito, desta forma provavelmente foi importado do Levante (DELGADO, 1997), 

mais especificamente do Líbano (BAINES; MALEK, 2008). 

 



 

 

 

Hag Ahmed Youssef Moustaf

FORBES, Dennis; LEHNER,

Francisco Manhães). Barcelon

 

Figura 11 - Maquete do Khufu I 

tafa com uma maquete do Khufu I. Fonte da imagem

R, Mark. Grandes civilizações do passado: terra 

lona: Folio, 2007. p. 63. 
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Foram necessárias duas décadas de trabalho para conseguir montar a embarcação. 

Inicialmente a equipe precisou reiniciar o processo de armamento quatro vezes, todas com 

insucesso, até que um dos membros do grupo notasse que as peças que se encaixavam 

possuíam símbolos comuns que aparentavam servir como guias, o que auxiliou na conclusão 

do trabalho (DELGADO, 1997; O’CONNOR et al., 2007). Ao final, já com a embarcação 

totalmente montada, o artefato foi aberto para a visitação em um museu próprio para ele no 

platô de Gizé (Figura 12).  

 

Figura 12 - Embarcação de Khufu 

 

Khufu I já montado e em exposição em um museu exclusivo para ele no platô de Gizé. Fonte da 

imagem: MARIE, Rose; HAGEN, Rainer. Egipto. (Tradução de Maria da Graça Crespo). Lisboa: 

Taschen, 1999. p.23. 
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Os trabalhos com o Khufu I revolucionaram o conhecimento da antiga técnica de construção 

egípcia (DELGADO, 1997), mas esta não foi a única pesquisa nesse âmbito. A descoberta de 

seis embarcações sepultadas fora da pirâmide de Senwosret III (Sesostris, em grego; Médio 

Império; 12ª Dinastia) em 1894, durante as escavações coordenadas pelo arqueólogo francês 

Jean-Jacques de Morgan (1857 - 1924) em Dashur, também auxiliam a entender a tecnologia 

utilizada na construção naval no Período Faraônico. A armação dos barcos mostra uma 

construção feita tanto com a fixação das placas por costura como a técnica mortise-and-tenon 

(Imagem 13), semelhante ao Khufu I (DELGADO, 1997; BAINES; MALEK, 2008), mas em 

uma escala menor e econômica, uma vez que as tábuas de encaixe são consideravelmente 

menores, se comparadas à embarcação de Gizé.       

 

Figura 13 - Desenho de um dos barcos de Dashur 

 

Ilustração: Márcia Jamille N. Costa. Realizado com informações de DELGADO, James. Encyclopedia 

of Underwater and Maritime Archaeology. London: British Museum, 1996. p. 123. 

 

Atualmente a localização de somente quatro destas seis embarcações é conhecida: duas são 

exibidas no Egito no Egyptian Museum do Cairo com os tombos EM 4925 e EM 4926, outras 
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duas estão nos Estados Unidos, uma no Field Museum of Natural History, em Chicago, e 

outra no Carnegie Museum of Natural History, em Pittsburg (DELGADO, 1997).  

A falta de conhecimento teórico das disciplinas engajadas no estudo de artefatos relacionados 

ao meio aquático, em especial a Arqueologia Marítima, tem levado os fiscais do MSA e 

arqueólogos a desconsiderar as embarcações ou portos encontrados em terra como parte das 

pesquisas, o que exclui a possibilidade de colaborações entre essa área e outras especialidades 

da Arqueologia (KHALIL, 2008), além de demonstrar um conhecimento reducionista acerca 

deste tipo de ambiente. Somado a isso está uma visão unicamente terrestre do passado, que 

relega para segundo plano a cultura material e imaterial associada à água, mesmo para o 

território egípcio, cuja sociedade desenvolveu uma tradição pesadamente aquista, como será 

apresentado a seguir.  
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Capítulo 2.0: A natureza impactando no pensamento social e político no Egito 

 

Embora seja uma visão elitista da história é impossível dissociar o desenvolvimento do Egito 

da figura do Faraó, principalmente porque foi o surgimento do poder centralizado nesta região 

da África que determinou o aparecimento do Estado dinástico, definição apropriada para 

descrever o que ocorreu às margens do Nilo e que teve como reflexo um sistema de governo 

rigoroso do qual a população comum tinha pouca participação na gestão.  

A humanidade tem adotado o conceito de “Estado” a partir da antiguidade clássica, porém os 

elementos fundamentais que o define remonta a sociedades mais antigas, a exemplo do 

próprio Egito Faraônico cujo processo de desenvolvimento foi um produto intelectual, 

possuindo uma visão planejada de si mesmo, assim como uma identidade e uma ideologia2, 

que por sua vez é um conjunto de ideias transmitidas através de imagens que comunicam o 

poder e a forma pela qual a sociedade se vê em relação ao resto do mundo, uma união de 

ideias e símbolos que buscam explicar a natureza e os atos de seus governantes (KEMP, 

1996). Foram essas três características que auxiliaram o Estado a arrecadar recursos (KEMP, 

1996), todos angariados graças à visão de um governo divino exclusivo do faraó, sua Grande 

Esposa Real e seu herdeiro. Quando se fala no contexto político egípcio, está somado a isso a 

natureza, que exerceu um forte impacto sobre o credo e a vida da população (CARREIRA, 

2004; DAVID, 2011),  em que ela, figurada não só no clima e no ambiente, mas também nos 

animais e nas plantas, influenciou na elaboração das ideias religiosas construídas de acordo 

com os preceitos de Maat, deusa da ordem e da estabilização do universo, cujos princípios, no 

caso de não serem acatados, trariam o caos para a terra (DAVID, 2011). Para que isto 

funcionasse era indisponível a presença do Estado e a sua figura do faraó, um deus com 

características humanas, o qual era escolhido pelos deuses para agir em nome deles como um 

mediador entre o mundo divino e a humanidade (KEMP, 1996; RICHARDS, 2010; DAVID, 

2011; MOKHTAR; VERCOUTTER, 2011).  

Esta característica divina do Faraó é um dos temas relacionados com a ideologia, da qual 

Kemp (1996) destaca três pontos: (1) a continuidade do passado (afinal, uma ideologia 

necessita de um fato ocorrido que influência diretamente na gestão política), (2) a defesa de 

uma unidade territorial mística e a (3) estabilidade, que proporciona a prosperidade. Esse era 

                                                           
2 O uso da palavra “Ideologia” se deu com a aplicação das filosofias políticas dos séculos XIX e XX (KEMP, 
1996). 
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o discurso adquirido e reproduzido para tentar justificar o poder absolutista egípcio e para tal 

a estrutura criada pelo Estado fez amplo uso de mitos criados a partir de dois componentes da 

natureza: o Sol, como o item mais importante, e o ambiente aquático, como um espaço 

atemporal e sagrado.   

De acordo com a crença, a cada noite o sol morria e ao amanhecer renascia (DAVID, 2011), 

criando assim um círculo constante que influenciou na concepção de território e paisagem 

sagrada egípcia onde o Oriente (lado do Nilo onde o Sol “nascia”) era o espaço dos vivos e o 

Ocidente (lado do Nilo onde o Sol “morria”) o dos mortos, onde ocorria a jornada dos 

falecidos (DODSON, 2007). É possível destacar que os círculos anuais de inundação sejam, 

assim como o ato cíclico da mudança da noite para o dia, uma ação que remete ao 

esgotamento e ao renascimento e a época do verão egípcio, quando o Nilo está com suas 

águas baixas, seja associado à morte e a sua inundação (e conseguinte semeadura dos campos) 

com a vida (DAVID, 2011). Esse círculo de vida versus morte regido pelo o rio Nilo e o Sol 

provavelmente inspirou no credo de que a existência humana poderia seguir o mesmo 

caminho, com o complemento de uma vida pós-morte (DAVID, 2011).  

A desertificação que formou os atuais Deserto Ocidental (onde se encontram os oásis) e 

Oriental também foi um fator essencial na formação do Estado egípcio uma vez que com a 

inviabilização das ferramentas anteriores de subsistência (a caça e coleta no Saara verde) era o 

Nilo e a sua inundação que tornavam-se o centro da organização estatal (BAINES; MALEK, 

2008; DAVID, 2011) influindo, inclusive, na criação de um dos calendários do governo, 

organizado de acordo com as enchentes do Nilo (Quadro 3), onde o ano estava dividido em 

três estações, cada uma com quatro meses divididos em 30 dias (GRIMAL, 2012).  

Além desse calendário baseado no regime do Nilo existiam os calendários feitos com base em 

fenômenos astronômicos permanentes, o “sotíaco” e o lunar. O das datas “sotíacas” se 

utilizava do movimento da estrela Sirius (Sotís, em grego, em egípcio Sepedet3), associada 

com a deusa Ísis, ao inicio da inundação do Nilo e o aparecimento do Sol no primeiro dia do 

ano; já o lunar foi especialmente útil para demarcar os festivais religiosos (SILVERMAN, 

2002; MOKHTAR; VERCOUTTER, 2011). Esses dois tipos de contagem temporal 

provavelmente foram válidos para os oásis e com sucesso poderia anunciar as festividades que 

comemoravam as cheias, que embora não possuíssem grande influência no cotidiano dos 

                                                           
3 Sodpet, de acordo com Silverman (2002). 
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oasitas tinham importância nas crenças religiosas dessas populações, podendo ter resultado 

em procissões para lugares sagrados.  

 

Quadro 3 - Calendário durante o Período Faraônico 

Calendário egípcio durante o Período Faraônico 

Estação Mudança na paisagem Período de acordo com o atual 

Calendário Gregoriano. 

Akhet Inundação (início do ano 

egípcio) 

Junho e Outubro 

Peret Germinação e crescimento 

das plantas 

Outubro e Novembro 

Chemu Colheita Janeiro e Abril 

 

Quadro elaborado com informações retiradas de Baines & Malek, (2008), Grimal (2012) e 

MOKHTAR & VERCOUTTER (2011). 

 

Na antiguidade, a inundação do Nilo ocorria anualmente de junho até outubro cobrindo parte 

do país até o Delta. Com o nível da água já baixo entre outubro e novembro era iniciado o 

plantio e dependendo da espécie de planta domesticada a colheita se iniciava entre janeiro e 

abril (BAINES; MALEK, 2008). Era o momento das cheiras que marcavam as comemorações 

ao deus Osíris e posteriormente também a Amon, este último especialmente durante o Novo 

Império (após Tebas ter sido estabelecida como capital), quando durante o segundo ou 

terceiro mês das enchentes anuais era celebrado um importante festival no qual a sua imagem 

saia da atual Luxor (Chamado Opet, durante o Período Faraônico) (BAINES; MALEK, 2008; 

WILDUNG, 2009).  

Seguindo do Sul até o Delta, o Nilo nasce na região dos Grandes Lagos, seu curso superior é 

chamado de Nilo da Montanha e quando se une a Bahr el-Ghazel é conhecido como Nilo 

Branco. O Nilo Azul, que nasce no Lago Tana, nas terras altas da Etiópia, une-se ao Nilo 

Branco na capital do Sudão, Cartum. Entre este local e a cidade egípcia Assuã (antiga 

Elefantina, onde se fixava a fronteira oficial do Egito durante parte do Período Faraônico, 
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demarcada pela Primeira Catarata do Nilo, contando de Norte a Sul) estão as seis cataratas 

definidas por aglomerados de pedras e não quedas d’água como o termo sugere (BAINES; 

MALEK, 2008; DAVID, 2011). As inundações eram provocadas por chuvas entre junho e 

setembro na Etiópia que aumentavam o nível do rio criando a enchente, cujas águas levavam 

consigo sedimentos, que criavam um lodo escuro propício para a semeadura. A enxurrada 

atingia a Primeira Catarata na quarta semana de junho, no final de outubro a água começava a 

recuar e em abril o Nilo retornava ao seu nível mais baixo.  Este fenômeno anual deixou de 

ser perceptível a partir da década de 1830, com a construção de represas ao longo do rio, 

especialmente a de Assuã, que atualmente detém as águas das cheias no lago Nasser 

(DODSON, 2007; BAINES; MALEK, 2008; DAVID, 2011). Ferramentas para o controle do 

Nilo também foram utilizadas na antiguidade faraônica, dentre elas uma barragem de 

contenção nos arredores do que sobrou da antiga Mênfis (BAINES; MALEK, 2008) e a 

criação de canais que foram utilizados como vias para chegar aos Nomos e para regular a 

quantidade de água necessária na irrigação das superfícies cultivadas. Para manter o 

conhecimento do nível das águas nilômetros foram postos ao longo do rio, em alguns desses 

locais era realizado um ritual anual para assegurar uma boa inundação em que eram jogados 

no rio alimentos, animais sacrificados, assim como bonecas para garantir a fertilidade 

(BREGA; CRESCIMBENE, 2007; DAVID, 2011). Exemplos originais de nilômentros são 

encontrados atualmente em Assuã e no templo de Kom Ombo (BAINES; MALEK, 2008), 

ambos ao sul do Egito. Outro uso para esta estrutura seria também servir para calcular os 

impostos anuais cobrados a população (MARIE; HAGEN, 1999). 

A causa das inundações levantaram especulações entre os turistas gregos e romanos acerca de 

onde se iniciava sua correnteza (DAVID, 2011; MOKHTAR; VERCOUTTER, 2011). Em seu 

livro, Heródoto escreveu:  

 (...) não consegui informação alguma dos sacerdotes nem de outras pessoas 

sobre a razão pela qual o Nilo se comporta precisamente desta maneira. O 

que desejei particularmente saber era por que as águas começam a subir no 

solstício do verão, continuam por cerca de cem dias e depois retroagem no 

final desse período, permanecendo baixas durante o inverno até o retorno do 

solstício do verão no ano seguinte (DAVID, 2011, pág. 28).  

Mas dentre os egípcios durante o Período Faraônico, acreditava-se que o Nilo tinha origem 

em outro mundo, mais especificamente através da figura do deus Hapi, que estava protegido 
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por uma caverna resguardada por uma grande serpente. Assim como Osíris (deus da 

vegetação e do “submundo”) e Khnum (patrono da área da Primeira Catarata), Hapi era 

amplamente solicitado para obter uma inundação favorável (SILVERMAN, 2002; DODSON, 

2007; BAINES, 1989 apud DAVID, 2011). Ele corriqueiramente foi representado em uma 

forma dupla segurando as plantas aquáticas lótus e papiro entrelaçadas, formando o Sema-

Tauy (Figura 14), símbolo da união do Alto e Baixo Egito (TIRADRITTI, 1998; GRIMAL, 

2012). 

Figura 14 - Deus Hapi em uma forma dupla dando do nó Sema-Tauy 

 

Fonte da imagem MARIE, Rose; HAGEN, Rainer. Egipto (Tradução de Maria da Graça Crespo). 

Lisboa: Taschen, 1999. p. 205. 

 

Esse amplo rio definiu o modo de vida às suas margens, não somente no que diz respeito a ser 

um espaço destinado para se obter os recursos necessários para a manutenção da vida – tais 



47 

 

 

 

quais alimentos e matérias primas -, mas como uma extensão do lar egípcio, ao mesmo tempo 

em que era definido como uma existência transcendente, cuja origem estava distante do 

entendimento de simples mortais. Contudo, mesmo com a sua importância ele não foi 

deificado (SILVERMAN, 2002; DODSON, 2007), o que pode ser definido como um 

paradoxo uma vez que a civilização egípcia é reconhecida por empregar valores religiosos a 

tudo o que considerava relevante para a sobrevivência. Porém a questão não está somente no 

rio em si, mas no estado líquido: a enchente do Nilo era associada em momentos pontuais a 

deusas e deuses (SILVERMAN, 2002; DODSON, 2007; BAINES, 1989 apud DAVID, 

2011), mas em um contexto geral a sua sacralização estava relacionada ao fato de ser um 

ambiente aquático, atmosfera presente na geografia do “além-vida” e na criação do mundo 

(GRIMAL, 2012).  

Embora não existisse um texto teológico padrão (SILVERMAN, 2002), Grimal (2012) aponta 

a existência de somente três cosmologias conhecidas, aquelas surgidas nas primeiras dinastias 

na cidade de Iunu (em grego Heliópolis), Ineb-Heg (chamada no Médio Império de Ankhtaui 

e durante o Período Greco-Romano de Mênfis) e Khumunu (Hermópolis). Porém David 

(2011) acrescenta uma quarta, surgida em Waset [em grego Tebai (Tebas)], durante o Novo 

Império (BAINES; MALEK, 2008; DAVID, 2011; GRIMAL, 2012). O que se ressalva aqui é 

que todas têm como foco a criação do mundo por uma divindade que possui como avatar o 

Sol, mas não ela unicamente, uma vez que a presença do elemento líquido se faz importante. 

Tal líquido, definido como Num, era determinado como um ambiente sem identidade, 

silencioso e não organizado, uma das representações do caos, embora não possuísse uma 

personificação totalmente negativa (GRIMAL, 2012). Foi do Num que o Sol emergiu sobre 

um monte de terra cujo aspecto é representado pelo Benben, que com a sua forma piramidal 

foi cultuado em Iunu (Heliópolis), cidade tida como berço da criação. A cosmogonia 

heliopolitana foi a primeira a ser elaborada e serviu como referência para os teólogos ao longo 

dos séculos. O Benben, além de remeter aos raios solares petrificados, também evoca os tells 

que surgem das águas durante as enchentes do Nilo (GRIMAL, 2012). É importante citar que 

o Ba do Sol, a ave Benu, cujo avatar era um animal semelhante a uma garça-real, também 

está presente na criação (Figura 15). É o seu canto o primeiro som do mundo, o que foi 

relacionado também com as cheias, uma vez que após a enxurrada era do costume dessas aves 

se posicionavam as margens do rio e soltar gracejos (LESKO, 2002).  



 

 

Embora fosse uma presenç

importante papel na criação

universo (GRIMAL, 2012).

primordial era o de resguar

forças suficientes para segu

guarda-los à deriva.     

Fig

Ramsés III (Novo Império; 2

WILDUNG, Dietrich. O Egip

Lisboa: Taschen, 2009. 
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promover seus padroeiros

humanidade como das dem
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ença sobrenatural, a crença ditava que o Num
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). Grimal (2012) aponta que outras dentre as 

ardar as almas desprovidas de ritos funerários 

guir sua jornada para o “além-vida”, não para a

Figura 15 - Ramsés III reza a Hapi e ao Benu 

; 20ª Dinastia) reza a Hapi (sentado) e ao Benu (

gipto: da pré-história aos romanos (Tradução de M

, centros religiosos apresentavam uma expl

ros como deuses principais nas narrativas 

emais divindades (Quadro 3) (DAVID, 2011). 

regos) cuja cosmologia foi rival da de Iunu 
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gregos). A diferença é que o Sol é o último a surgir na cadeia de eventos que ocorrem nas 

águas primordiais, nesse caso rãs e serpentes, ambas no número de quatro, se reúnem para 

depositar um ovo no topo do monte de terra (GRIMAL, 2012). O mesmo caso foi para 

Mênfis, cujo papel de deus criador era relacionado a Ptah, que na versão menfita do embate 

entre Hórus e Seth une os dois deuses, cuidando desta forma do equilíbrio do país (KEMP, 

1996; GRIMAL, 2012).  

Quadro 4 - Centros religiosos e os deuses da criação 

 

Cidade Antiga Nome grego Cidade Atual Deus ligado à criação 

Iunu Heliópolis Tell Hisn Atum-Rá 

Ineb-heg
4
 Menphis Mit Rahina Ptah 

Khumun Hermópolis Achmounein Thot 

Waset Thebai Luxor Amon-Rá 

    

 

Informações baseadas em Lesko (2002), Baines & Malek (2008), David (2011) e Grimal (2012). 

 

Além do Num, os espaços de convívio entre os deuses e o lar das almas dos outrora mortais 

eram compostos em parte por água, dessa forma a crença ditou que embarcações eram 

necessárias para se deslocar por esses lugares (LESKO, 2002). Esta visão de mundo em que a 

água é tanto um espaço cotidiano, como sagrado, foi refletida através da cultura material 

encontrada em contextos funerários, da mesma forma que influenciou nos atributos e 

aparência de alguns deuses, bem como a forte presença de elementos aquáticos na arquitetura 

e em artefatos móveis.  

 

2.1: O ambiente aquático e a cultura material 

 

                                                           
4 Nome anterior ao Médio Império, posteriormente passa a ser Ankhtaui e por fim Mennufer, em grego “Mênfis” 
(BAINES; MALEK, 2008; DAVIS, 2011). 
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As evidências para o entendimento do passado estão em todos os lugares. Algumas delas 

foram feitas para atender necessidades básicas, a exemplo dos canais para irrigações, casas, 

roupas ou restos de alimentos; outras com motivos simbólicos, mas que também atendem as 

necessidades humanas, porém em um nível mais individual, como sepulturas com 

acompanhamentos funerários ou capelas.  

No Egito a Arqueologia encontra um bom espaço para o estudo, uma vez que os 

remanescentes humanos encontrados no país comumente estão em um excepcional estado de 

conservação (especialmente na região do Vale do Nilo). Enquanto alguns foram descartados 

na antiguidade durante as atividades diárias, outros foram tratados de forma singular para 

servir a um propósito ritual, graças à crença de uma vida além-túmulo que ditava a 

necessidade de um esforço do indivíduo para levar consigo todos os objetos necessários para a 

manutenção da sua existência após a morte, estando entre eles artefatos para as atividades 

corriqueiras e aqueles que serviam como a ferramenta para o ingresso nesse novo mundo.   

Porém, além da procura em garantir uma vida pós- túmulo, outra característica das sociedades 

egípcias, em especial a realeza, refletidas em seus remanescentes é a busca por criar um 

vínculo com o mundo divino, ou trazer elementos deste para o espaço humano. É possível 

observar isso com mais clareza através da arquitetura, que em vários aspectos mostra esta 

necessidade em representar, mesmo que de forma alegórica, o acesso do faraó e membros 

circundantes da realeza ao mundo dos deuses e em alguns casos ao espaço divino aquático, 

cuja inspiração era retirada de elementos outrora facilmente encontrados no Nilo ou margens 

de lagos, como nos oásis, e que inalteradamente faz parte do mundo de convívio entre os 

mortos humanos – que precisavam utilizar canais durante a jornada na pós-vida – e as 

divindades, estas, de acordo com uma das crenças, navegavam no céu noturno em 

embarcações que eram visíveis aos humanos através das estrelas (LESKO, 2002). 

Mas não se deve procurar como dados para a aplicação da Arqueologia de Ambientes 

Aquáticos somente embarcações, outros tipos de artefatos e até aspectos da natureza precisam 

entrar no debate, tais quais os animais e as plantas, estas últimas que foram encaixadas em 

vários elementos da arquitetura não possuindo somente uma finalidade estética, mas buscando 

também transmitir mensagens. Em edifícios da 5ª Dinastia, colunas em formato papiriforme 

foram predominantes, tal como a presença do formato das flores de lótus é comumente visto 

nos cimos de alguns túmulos (WILDUNG, 2009). Em exemplos de templos edificados 

durante o governo de Amenhotep III, Seti I e Ramsés II, existem uma clara relação com o 
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mito da criação. No de Amenhotep III em Luxor o céu é sustentado por colunas papiriformes 

(WILDUNG, 2009); já a arquitetura do Ramseum (construído durante o reinado de Ramsés 

II) é uma reprodução da criação do universo onde uma elevação do solo reporta a 

manifestação do monte de terra no Nun e as colunas são caules de papiros que surgem da água 

e apoiam o céu. Outro exemplo está no pátio de Ramsés II, em Luxor, que é composto por 74 

colunas em forma de plantas aquáticas representeando os pântanos da criação, assim como em 

Karnak onde se encontra um conceito arquitetônico semelhante. No templo de Seti I em 

Abidos existe em uma “sala-ilha” onde ocorria a recriação do Nun, a parte mais elevada do 

local consistiria no monte de terra primordial. Sobre esta estrutura foram cultivadas cevadas a 

fim de representar a ressurreição do deus Osíris (BAINES; MALEK, 2008; WILDUNG, 

2009; GRIMAL, 2012).     

As próprias pirâmides devem entrar para as discussões da Arqueologia de Ambientes 

Aquáticos, uma vez que uma das suposições acerca do seu significado era de que serviam 

para simular o montículo da criação, ao mesmo tempo em que seria uma escada alegórica para 

o céu (WILDUNG, 2009), servindo ao faraó – da mesma forma que serviu ao Sol durante sua 

emersão do Nun –, ideia retratada nos textos reservados às câmaras das pirâmides durante a 5ª 

Dinastia: 

Tu tens o teu coração, Osíris, tu tens as tuas pernas, Osíris, tu tens os teus 

braços, Osíris. Assim também tens meu coração, as minhas pernas e os meus 

braços. Uma escadaria para os céus foi construída para mim, para que eu 

possa subir ao céu e elevar-me em grandes nuvens de fumo. Voo como um 

pássaro, pouso como um besouro no trono vazio que é a tua barca, ó Re! 

(WILDUNG, 2009, pág 60).  

Com o declínio do uso das pirâmides durante o Novo Império (1550 – 1075 a. E. C.), foi 

estabelecido o uso de sepulturas subterrâneas e elas mesmas possuem uma ligação com o 

ambiente aquático: sua escuridão representaria o passeio noturno de doze horas até o 

amanhecer, exercida neste caso pelo governante falecido, uma jornada que era realizada com 

o uso da barca noturna de Rá (WILDUNG, 2009). O local de sepultamento da realeza também 

mudou passando para o Vale dos Reis, sítio escolhido devido à presença do El-Qurn, 

denominado também como “Cume Tebano”, isso porque seu formato se assemelha ao de uma 

pirâmide (Figura 16), remetendo novamente ao montículo primordial (REEVES, 1996; 

MULLER; THIEM, 2006; BOURBOM, 2006; DODSON, 2007).  
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Mesmo os animais cujo habitat não é o aquático possuíam uma ligação com os mitos 

relacionados à água, tal qual o escaravelho. Os sacerdotes de Heliópolis assimilaram o 

costume desse animal de enrolar e empurrar o estrume pela terra com o passeio do Sol pelo 

céu (BRANCAGLION Jr., 2001), que por sua vez era um elemento líquido. O escaravelho era 

uma das formas do Sol, Khepri, no início de sua jornada para tornar o dia em noite. O nome 

khepri exprime “transformar-se”, “vir a ser”, “surgir”. Deste ponto a analogia do surgimento 

do Sol no Num pode ser feita (BRANCAGLION Jr., 2001). A figura deste animal foi 

encontrada em diferentes contextos arqueológicos, desde amuletos funerários a objetos de 

decoração, mas normalmente com o simbolismo primordial.  

Dentre todas as manifestações humanas através da cultura material e que remeta ao apresso 

pelo ambiente aquático as mais reconhecidas são as embarcações. No Egito não existiu um 

amplo uso de veículos movidos à roda, tais quais as bigas, que eram empregadas em guerras, 

desfiles ou em caçadas praticadas por membros da alta elite. Para o deslocamento de pessoas 

ou produtos em terra eram utilizados burros, rampas ou carros de rojo (MARIE; HAGEN, 

1999; WILDUNG, 2009), mas o Egito era um país fluvial e, desta forma, o uso de 

embarcações para transporte de seres vivos e objetos não deve ser ignorado. Em Giza, para 

que os blocos de calcário chegassem das pedreiras de Assuã foi necessário o uso de uma 

embarcação (WILDUNG, 2009). Outras construções do governo se utilizaram desse tipo de 

transporte e sua importância para tal foi registrada em monumentos, por exemplo, em Abusir, 

no templo da pirâmide de Sahure, foi representada uma frota de barcos mercantes regressando 

do Oriente Próximo (WILDUNG, 2009). Os locais de onde eram retiradas as matérias primas 

também possuem o testemunho do uso de embarcações para o transporte, como nas pedreiras 

de arenito de Gabal el-Silsila (exploradas desde cerca de 2.000 a. E. C. até o Período 

Romano) e em Edfu, que possuem marcas de rampas que levam ao Nilo (WILDUNG, 2009). 

Porém, o seu uso foi além que seu emprego no Nilo ou em mar. Modelos de navios e botes 

foram encontrados em vários sepulcros (TIRADRITTI,1998).  

Tornou-se costume, a partir do Médio Império, depositar variedades de maquetes de madeira 

nas tumbas (Figura 19). Elas buscavam apresentar uma versão tridimensional do que era 

representado nas paredes do sepulcro onde eram postas. Dentre estes artefatos podem-se 

encontrar estátuas do dono da sepultura ou da sua família, serviçais (DAVID, 2011), como 

também modelos de embarcações, costume ainda mais anterior, surgido a partir do Antigo 

Império, que possuíam como uma de suas finalidades permitir que o dono pudesse viajar para 
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ou as embarcações propriamente ditas em contextos funerários, como é o caso dos barcos de 

Khufu (citados no primeiro capítulo). O faraó Unas também foi sepultado com duas 

embarcações, mas ao contrário das de Khufu, as dele foram feitas em pedra (GRIMAL, 2012). 

Foram encontrados também sepultamentos de barcos nos cemitérios de Abidos datados dos 

anos iniciais das Dinastias, todos advindos da elite, alguns encontrados em 1991 (DAVID, 

2011) e outro mais recentemente, em 2012.   

 

Figura 20 - Rá em sua viajem pelo submundo 

 

Representação da jornada do deus Rá em sua embarcação no submundo. Túmulo de Tutmés III (XVIII 

Dinastia; Novo Império). Fonte da imagem: WILDUNG, Dietrich. O Egipto: da pré-história aos 

romanos (Tradução de Maria Filomena Duarte). Lisboa: Taschen, 2009. p. 149. 

 

Reproduções de embarcações também são encontradas nas representações de cortejos 

fúnebres, em que comumente o sarcófago guardando a múmia do falecido é levado por um 

trenó que abriga uma barca (Figura 21).  
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Figura 21 - Cortejo fúnebre em que o sarcófago é levado por uma barca 

 

Sarcófago é levado em seu cortejo fúnebre por uma embarcação apoiada em um trenó. Fonte da 

imagem: MARIE, Rose; HAGEN, Rainer. Egipto. (Tradução de Maria da Graça Crespo) 1ª Edição. 

Lisboa: Editora Taschen, 1999. p. 205. 

 

A idolatria egípcia por barcos e a crença de que eles eram necessários na vida do além-túmulo 

é perceptível inclusive através de alguns artefatos de uso cotidiano como objetos de decoração 

em casas ou em palácios como foi o caso de uma pia em forma de embarcação (Figura 22) 

descoberta na KV-62, tumba do faraó Tutankhamon (Novo Império; 18ª Dinastia). Embora 

não se saiba qual o seu uso real o arqueólogo responsável pela a sua pesquisa no início do 

século XX, Howard Carter, sugeriu que se trataria de uma peça decorativa para armazenar 

grinaldas de flores e frutas, já que resquícios dessas plantas foram encontrados dentro do 

recipiente (TIRADRITTI,1998). 

 

 

 

 



 

 

Figura 22
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Fonte da imagem: ALLEN, 

Metropolitan Museum of Art, 2

 

Mas algumas das represe

somente a jornada para o "

Tutankhamon sobre botes d

o deus falcão caçando no

interpretação, ele sugeriu, e

trataria de uma analogia à

assimilado ao deus Seth, in

em um papiro datado do rei

o seu bote, porém o de S

hipopótamo, mas ainda assi

 

24 - Exemplo de embarcação encontrada na KV

, Susan J. Tutankhamun’s Tomb: The thrill of 

, 2006. p. 75 

sentações de embarcações encontradas na K

o "além-mundo". Duas das imagens descoberta

s de papiro, parecem remeter ao mito de Hórus,

no Nilo (CARTER, MACE, 1977). Howard

em seu clássico The Discovery of the tomb of

 à luta de Hórus com um hipopótamo, que n

 inimigo de Osíris. A contenda entre Hórus e S

reinado de Ramsés V e nele os deuses vão se e

 Seth vira e para não perder a batalha ele s

ssim sai perdedor (CARTER, MACE, 1977). 

61 

 

KV-62 

 

of discovery. New York: 

a KV-62 não remetem 

ertas, que representam o 

us, onde o faraó torna-se 

ard Carter vai além na 

 of Tutankhamen, que se 

 na tradição egípcia foi 

e Seth no Nilo é descrita 

e enfrentar cada um com 

e se transforma em um 



62 

 

 

 

Partes de embarcações também foram utilizadas em contextos funerários. Ainda em relação a 

KV-62, na Câmara Funerária, nove remos (Figura 25) foram postos entre a capela e a parede 

Norte, os quais, esperava-se, que funcionassem de forma mágica para mover a barca do faraó 

através das águas do Mundo Inferior (CARTER, MACE, 1977). 

 

Figura 25 - Remos encontrados na KV-62 

 

Fonte da imagem: ALLEN, Susan J. Tutankhamun’s Tomb: The thrill of discovery. New York: 

Metropolitan Museum of Art, 2006. p. 46. 

 

Com a múmia de Tutmés III também foi encontrado um remo (Figura 26), mas não é possível 

apontar outros elementos ligados ao ambiente aquático em sua tumba porque seu corpo foi 

encontrado em um sepultamento secundário, dentro do esconderijo de múmias reais em Deir 

el-Bahri (Número tombo DB320).   



63 

 

 

 

 

Figura 26 - Múmia de Tutmés III e um remo 

 

Múmia do faraó Tutmès III, encontrada em um esconderijo de múmias reais em Deir el-Bahri. Fonte 

da imagem: REEVES, Nicholas; WILKINSON, Richard. The Complete Valley of the Kings. London: 

Thames & Hudson, 2008. p. 99. 

 

O uso de uma embarcação como um sarcófago também foi documentado, como é o caso de 

uma múmia (Figura 27) encontrada em um esconderijo da tumba doa faraó Amenhotep II 
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vez sepultada anexada às tumbas, estenderiam seus atributos mágicos, não somente levando o 

morto pelo submundo, mas servindo-o integralmente de forma tanto funcional como 

mitológica (DAVID, 2011). 

O uso ritual de embarcações também está relacionado ao Opet, um dos festivais mais 

significativos durante o Novo Império (PIERCE, 1957 apud BAINES, 2002) que se seguiu 

durante os Períodos Tardios, sendo adotado inclusive pelos governantes estrangeiros, a 

exemplo dos faraós advindos de Khush (GRIMAL, 2012). Comemorado uma vez por ano, 

nele era celebrado o casamento entre Amon-Rá e Mut, que se seguia em um cortejo pelo Nilo 

(WILDUNG, 2009). Uma das representações do festival Opet foi realizada nas colunas 

construídas na época de Tutankhamon – e usurpadas posteriormente por Horemheb (Novo 

Império; 18ªDinastia) – em Luxor onde no muro ocidental é mostrada a procissão de barcos 

saindo de Kanark para Luxor e no oriental mostram a viajem de volta (BAINES; MALEK, 

2008; WILDUNG, 2009; GRIMAL, 2012).  

Para Wildung (2009) esta festa seria o momento em que os deuses se aproximariam da 

humanidade, em que o banquete do casamento era realizado pela população (WILDUNG, 

2009). Entretanto, os principais rituais eram reservados para o ciclo próximo ao Faraó. Em 

relação aos deuses, motivos da festa, estes eram levados para fora dos templos em relicários 

fechados dentro das barcas (Figura 28) fora do alcance do olhar público (BAINES, 2002).   

Ainda em Luxor, existem três portos para barcos da tríade tebana Amon-Rá, Mut e Khonsu, 

tamanha era a notoriedade da celebração desta festa. Se utilizando da importância deste 

festival para o governo egípcio desde o Novo Império até os Períodos Tardios, Alexandre 

Magno também mandou erigir um santuário para embarcações neste templo (BAINES; 

MALEK, 2008).     

Em Karnak também existia um santuário para resguardar a Barca Sagrada assim como um 

desembarcadouro para a mesma durante as festividades (WILDUNG, 2009; GRIMAL, 2012). 

A procissão dessa embarcação pode ser conferida também no 3° Pilone, construído por 

Amenhotep III (Novo Império; XVIII Dinastia) (GRIMAL, 2012), em que logo atrás dele e 

do 6° Pilone está a câmara da Barca Sagrada, construída em 320 a. E. C. por Philip 

Arthidaeus (futuro Ptolomeu I; Período Ptolomaico; 30ª Dinastia), sucessor de Alexandre 

Magno. Foi neste local que ela passou a ser resguardada com a imagem de Amon durante a 

procissão (WILDUNG, 2009).  
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Figura 28 - Procissão do Festival Opet 

 

Painel de Ramsés II representando uma barca sagrada com o relicário que guardava o deus. Fonte da 

imagem: MARIE, Rose; HAGEN, Rainer. Egipto (Tradução de Maria da Graça Crespo) Lisboa: 

Taschen, 1999. 
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Capítulo 3.0: Margens do Nilo versus a população dos oásis 

 

Antes da total desertificação do Saara, o Deserto Ocidental contava com variada flora e fauna. 

Ao final do IV e durante o III milênio a. E. C. esta região foi tornando-se árida (BAINES; 

MALEK, 2008), criando a hoje particular dicotomia visual entre às margens do Nilo e o 

restante do país.  

Na antiguidade a população egípcia chamava seu país de Kemet, cuja tradução é “Terra 

Negra”, em uma alusão ao lodo escuro levado através Egito pela a inundação anual. Desta 

forma a cor preta veio a representar o renascimento (BAINES; MALEK, 2008; DAVID, 

2011). Já no deserto, tomado como o local do terror e da destruição, a cor predominante era o 

vermelho, assim era chamado de Deshret, “Terra Vermelha”. Como consequência o vermelho 

veio a simbolizar o perigo e a morte (LESKO, 2002; DAVID, 2011).  

Ambos estes espaços – o deserto e as terras cultiváveis – tiveram relevante importância nos 

costumes diários egípcios, onde estão inclusas as práticas funerárias. De acordo com Lesko 

(2002) e David (2011) como as terras férteis eram escassas elas deveriam estar disponíveis 

unicamente para o cultivo e a moradia, em contrapartida o deserto receberia os sepultamentos, 

costume já seguido durante o Pré-dinástico, quando os indivíduos eram enterrados em covas 

rasas fora do perímetro para o cultivo. O calor e o ambiente seco nestes enterros 

influenciaram no desenvolvimento de múmias naturais, o que aparentemente teve relação com 

as crenças e costumes religiosos que viriam a seguir, em especial aos mitos relacionados à 

vida, morte e pós-vida de Osíris e a prática da mumificação cultural (AUFDERHEIDE, 2010; 

DAVID, 2011).  

Osíris era o deus que precedia a pesagem do coração do morto na “Sala do Julgamento” em 

seu papel de governante do Além-Vida (DODSON, 2007). Tamanha era a sua importância 

que tumbas foram consagradas a ele, uma delas foi edificada em Biga, ilha vizinha a Philae, 

onde se encontra Abaton, “o montinho puro”, a sua sepultura propriamente dita (BAINES; 

MALEK, 2008); outra foi em Dendera que, embora fosse um templo dedicado à deusa 

Hathor, possuía capelas utilizadas para comemorar a ressurreição de Osíris, sua morte 

provavelmente era reencenada no lago a oeste do edifício (BAINES; MALEK, 2008). Abidos 

(Abedju, em egípcio) também desempenhou um importante papel neste sentido, abrigando o 

templo de Khentamentiu, que posteriormente foi relacionado a Osíris. No local foram 
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Na mitologia, Osíris por ser o mais velho recebeu o direito de tornar-se o rei do Egito, mas o 

seu irmão Seth não aceita e o assassina. Após uma tentativa frustrada de esconder o corpo, ele 

desmembra o irmão e joga suas partes no Nilo (BARD, 1999; GRIMAL, 2012). De acordo 

com Lesko (2002), esta era uma explicação etiológica para se esclarecer a finalidade da 

localização de alguns centros de culto egípcios, uma vez que nos locais onde cada membro 

estacionou teria sido erigido um templo (LESKO, 2002). Esse mito também explicaria para as 

sociedades egípcias faraônicas o conflito natural entre o Nilo e o deserto, sendo o deserto a 

representação de Seth, e a terra fecunda ás margens do Nilo a representação de Osíris. Esta 

assimilação de Seth com o espaço árido do Saara não tem relação somente em ser a 

contraparte do irmão, mas também por ele ser um deus estéril, igualmente ao deserto, cujo 

interior não é capaz de sustentar vida, inclusive, o próprio deus Anúbis, filho da sua esposa, 

era o fruto de um caso extraconjugal (GRIMAL, 2012). 

Ainda em relação à mitologia, após saber do assassinato de Osíris, Ísis, com o auxilio da irmã, 

une os membros espalhados com bandagens e por meio de mágica ressuscita o falecido 

(GRIMAL, 2012). Com o marido mais uma vez vivo a deusa se transforma em uma ave e 

pousa sobre o corpo de Osíris concebendo então Hórus. Para vingar o assassinato do pai e 

tomar o trono do Egito de volta, Hórus participa de uma série de batalhas contra o tio e no 

final sai vitorioso, recebendo por fim o trono do país, sua herança por legitimo direito, na 

medida em que Osíris, não mais pertencente ao mundo dos vivos, fica com o reino dos mortos 

(GRIMAL, 2012). Embora extremamente popular durante todo o faraônico, os relatos da 

morte de Osíris só foram descritos durante o Período Greco-Romano, anterior a estes períodos 

só se faziam citações a sua ressurreição, isto porque a crença egípcia ditava que se um evento 

fosse descrito em detalhes ele seria eternizado, desta forma a morte de Osíris não era 

compartilhada diretamente, mas sabia-se desta passagem (SILVERMAN, 2002). 

A tradição egípcia se interessou enormemente pelo conceito de um universo equilibrado por 

duas forças totalmente contrárias, uma a ordem e a outra a desordem, e esta imagem foi 

expressa metaforicamente na mitologia de Hórus e Seth (KEMP, 1996). O que as pesquisas 

em Arqueologia indicam é que este mito teria sido, mesmo que superficialmente, influenciado 

por acontecimentos anteriores as Dinastias. Sabe-se que “As Disputas de Hórus e Seth” é um 

texto literário do Novo Império, porém suas bases são bem mais antigas (SILVERMAN, 

2002; BAINES; MALEK, 2008), já que nos anos finais do pré-dinástico ambos já eram 

conhecidos, o primeiro era adorado em Behedet, no Delta (cuja “cultura arqueológica” é 
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chamada gerzeense); o segundo era padroeiro da cidade de Noubet (Ombos), perto de Nagada 

(centro da cultura amaratiense), estando, desta forma, relacionados com a divisão do país 

como Baixo e Alto Egito (KEMP, 1996; VERCOUTTER, 2010). Para um melhor 

entendimento, o mito da vitória de Hórus sobre Seth está ligado ao domínio do norte sobre o 

sul, como indica a penetração da cultura gerzeense no território amaratiense (VERCOUTTER, 

2010). A autoridade centralizada do território não foi sustentada e ambos os lados se separam 

criando, cada um, uma sede de governo, uma em Buto no norte, província de culto da deusa 

cobra Uadjet, e a outra no sul, em Nekkeb (El Kab), centro da deusa abutre Nekhbet, ambas 

também representando a dualidade monárquica (KEMP, 1996). Apesar de novamente existir 

uma divisão, Hórus é o deus cultuado a nível nacional e Seth torna-se um antagonista, além de 

uma figura tola, o bufão, o símbolo do que é perigoso e da natureza hostil do deserto, ainda 

que durante alguns períodos tenha ganhado aspectos benevolentes, utilizando suas forças para 

auxiliar na manutenção da harmonia (Figura 30). Este aspecto bondoso de Seth tinha mais 

implicações políticas do que religiosas, resultando na natureza mutável que é vista deste deus 

ao longo dos anos (SILVERMAN, 2002, VERCOUTTER, 2010).  

 

Figura 30 - Hórus e Seth unidos protegendo o nome do faraó Khasekhemui 

 

 

Neste serek contendo o nome do faraó Khasekhemui (Antigo Império; 2ª Dinastia) uma das figuras de 

Hórus é substituída pela a de Seth. Imagem disponível em KEMP, Barry. El Antiguo Egipto: 

Anatomía de uma civilización (Tradução de Mònica Tusell). Barcelona: Crítica, 1996. p. 65. 
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Figura 32 - Hórus e o faraó Quéfren 
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Hórus e Osíris seriam uma constante às margens do Nilo; já o deserto, paisagem também 

comum, nunca foi objeto de culto. Deuses como Ash e Onuris foram relacionados a ele, Min 

foi considerado o padroeiro da região desértica oriental, em contrapartida Seth era tomado 

como o deserto propriamente dito ou associado a alguns dos aspectos (SILVERMAN, 2002; 

BAINES; MALEK, 2008), a exemplo de um fenômeno que ocorre entre Março e Maio 

definido como Kansim, que é constituído por ventos advindos do Sul ou Sudeste e que são 

causadores de muita destruição (DAVID, 2011); ou da própria divisão entre vida e morte onde 

Osíris torna-se a representação da continuidade da vida através da mumificação e Seth 

associa-se a decomposição cadavérica.  

Esta definição do deserto e as terras cultiváveis tinham relação com a intensa representação 

egípcia da morte e a vida justapostas que definiu muitos dos aspectos desta sociedade, 

inclusive no modo de fazer política (DAVID, 2011). Seth é sumariamente o que é mau, torna-

se, inclusive, o símbolo do que não é “egípcio”, desta forma divindades estrangeiras eram 

tomadas como enviadas de Seth. Porém, com a necessidade de domínio de outras terras, e os 

oásis podem ser inclusos aqui, uma vez que eram povos que se encontravam além do deserto, 

novos discursos são agregados a este deus. Vê-se isso na Canção do Harpista, capítulo 175, no 

qual o interlocutor questiona Atum indignado: “Ó Atum, o que isto significa? Estou partindo 

para o deserto, a terra silenciosa” e ele recebe como resposta do deus: 

Lá não há água, lá não há ar, fundo, fundo, escuro, escuro, sem limites, sem 

limites, onde se vive na paz do coração da terra silenciosa. Não se goza dos 

prazeres sexuais ali, mas um estado abençoado lhe é dado em troca de água, 

ar e prazer sexual, e a paz no coração em troca de pão e cerveja (LESKO, 

2002, p. 139).   

Esse texto mostra uma pessoa que só consegue ver o lado negativo da morte, mas Atum 

pontua outros aspectos deste momento e aponta o deserto como um local calmo para o 

descanso (LESKO, 2002).  

Atualmente tem se reafirmado que Seth foi antagonista durante toda a história faraônica, mas 

ele só foi tomado exclusivamente como tal a partir do primeiro milênio a. E. C.. Antes disso, 

embora fosse um dos símbolos da maldade, ele era tido em alguns momentos como uma 

divindade cuja força caótica e bruta poderia ser usada para o bem (LESKO, 2002). Porém, a 

despeito disso, na realidade o deserto ainda era tido como um território mortal. Baines (2002) 

aponta que nem os mais desafortunados poderiam, na pior das hipóteses, serem enviados para 
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trabalhar para o estado nessas regiões e algumas biografias de viajantes do deserto parecem 

mostrar algum descontentamento em se atravessar as terras áridas, contudo esta era uma 

atividade que já ocorria no Pré-Dinástico e se estendeu amplamente durante o Período 

Faraônico, especialmente para se manter contato com as populações de oásis.  

 

3.1: Como os oásis são vistos 

 

Chamados de Auases durante o Período Grego-Romano (EDMONSTONE, 2004 apud 

MORRIS, 2000), os oásis compõem um rico assunto para debate na Egiptologia, no entanto, 

eles são lesados pela academia desde a instituição da Arqueologia nesta região da África, seja 

em relação ao que é escolhido como o objeto de estudo do pesquisador, como no que diz 

respeito ao caráter de país exótico que tem estado no imaginário europeu há cerca de dois 

séculos e que continua enraizado na atualidade. Um pensamento herdado destes primeiros 

exploradores que visitaram o Egito e que se constituem como os estereótipos dado às 

sociedades advindas do Oriente Médio – e nesta situação o Egito está incluso – e 

consequentemente a sua paisagem de convívio. É o que Jack Shaheen chama de Arabland 

(“Arabelândia”), um lugar idealizado que possui como cenário o deserto – não raramente 

cheio de armadilhas – e a provável presença de um oásis, um ponto de vista paulatinamente 

orientalista (KELLY, 2009; GANIM, 2009).  

Somado ao cenário idealizado acima, são poucas as pesquisas relativas aos oásis egípcios, 

assim, quando o presente estudo foi arquitetado pensava-se que a ausência de interesse para a 

pesquisa era somente devido à falta de proximidade com o chamado vale fértil do Nilo, 

porém, percebeu-se que para se entender o porquê da ausência de citações significativas de 

trabalhos arqueológicos nestas áreas ou o relativo desdém para com estas, o importante não 

era só observar as fontes acadêmicas disponíveis, mas levar em conta os pesquisadores 

ligados à Arqueologia Egípcia. O arqueólogo é um agente subjetivo, uma vez que a partir do 

momento que ele se deu a possibilidade de optar por uma metodologia de pesquisa ou inferiu 

a respeito do seu objeto de estudo não é possível que ele se descreva como neutro, além disto, 

suas teorias e métodos são fruto dos pensamentos geridos pela sociedade a qual pertence, 

logo, após ler alguns dos ensaios que debatem sobre as populações de oásis com as descrições 

acerca das travessias no deserto e paralelamente trabalhar com leituras da Arqueologia 
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Marítima e exames sobre a visão ocidental acerca do mar e daqueles que vivem dele, foi 

possível notar uma semelhança na forma do trato dos espaços de oásis com as ilhas oceânicas. 

Parte da literatura da Arqueologia acerca das sociedades egípcias tradicionalmente tem como 

base o discurso ocidental, em contrapartida do oriental. Na mesma medida, é o pensamento 

eurocêntrico quem define o mar como um espaço caótico e volúvel (RAMOS, 2008), mesmas 

descrições apontadas para as áreas desérticas.  

Os desertos, sempre predominantes na paisagem egípcia, como já foi pontuado, não eram 

objeto de culto, mas eram relacionados com algumas divindades dentre elas Seth 

(SILVERMAN, 2002), e de acordo com a crença tanto esta paisagem como o deus 

compartilhavam características em termos de aspecto como “silencioso”, “sem vida”, 

“perigoso”, “mortal”, um local reservado para a morte como aponta uma das versões da 19º 

Dinastia do conto “A destruição da humanidade” onde Hathor (no papel de Sekmet) assassina 

parte do povo egípcio no deserto (LESKO, 2002). Porém recapitulando tanto o deserto como 

Seth não eram vistos a todo o tempo como símbolos do terror, eles também tinham sua forma 

benfazeja (LESKO, 2002). Nem o mar e muito menos o deserto são lugares livres de 

intempéries e ambos são locais que sem os devidos cuidados podem se tornar letais, mas 

observá-los unicamente como espaços fatais será uma visão equivocada.  

As descrições atuais acerca desses espaços estão influenciando na maneira de enxergar as 

sociedades antigas e principalmente na forma de interpretar o modo de vida das pessoas que 

viveram nos oásis egípcios. Embora estas localidades se definam por ser um ambiente fértil 

cercado por deserto, o modo de observá-las por parte dos pesquisadores é semelhante ao 

modo de ver os espaços de ilhas oceânicas, cuja história tão corriqueiramente é desvencilhada 

(por vezes injustamente) da das regiões continentais. Para tentar entender como a barreira 

proporcionada pela paisagem influenciou no desenvolvimento da visão de mundo do ponto de 

vista aquático egípcio dos espaços de oásis foi adotada aqui a proposta de Ellen Morris (2010) 

em seu artigo Insularity and island identity in the oases bordering Egypt’s great sand sea, e 

assim comparar estes “locais confinados” com ilhas oceânicas, enquanto que o Vale do Nilo 

seria como o espaço continental. Embora Morris tenha capitado bem a essência de como são 

observados os oásis e ilhas de forma semelhante, ela mesma enxerga esses espaços com os 

mesmos “defeitos” que o modo de ver ocidental sugere que eles possuem em que se destacam 

dois pontos. (1) O primeiro é em relação a ataques de insurgentes as caravanas. Saques a 

viajantes para Dakhla são reconhecidos desde o Antigo Império, entre a 4ª e 5ª Dinastias. 
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Pesquisas na sua fronteira oriental têm apresentado cabanas de pedras sobre as colinas que 

aparentemente alojaram soldados egípcios. Tais estruturas estavam dispostas de tal forma que 

fossem visíveis umas as outras. Esse esquema foi utilizado para Darb el-Ghubari e  Wadi el-

Battikh, a provável finalidade é que fossem utilizados como pontos de vigia contra saques a 

caravanas. (2) O segundo, é a observação dos oásis como um local para se exilar os 

indesejáveis da sociedade, retirando do convívio dos “cidadãos de bem” os subversivos. Esse 

raciocínio tem levando à conclusão de que os oásis seriam uma região de degredados. Existem 

evidências de que no Médio e Novo Império as pessoas fugiam para Kharga ou Dakhla 

tentando escapar da justiça e em ambos os locais foram exumados exilados políticos da 21ª 

Dinastia (BAINES; MALEK, 2008; GRIMAL, 2012). No Novo Império, na 19ª Dinastia, os 

prisioneiros líbios do faraó Ramsés III no Fayum tiveram a pele marcada para indicá-los 

como servidores mercenários (GRIMAL, 2012), no Terceiro Período Intermediário os 

oponentes do então regente Menkheperre foram exilados nos oásis para depois serem 

anistiados por um decreto oracular de Amon (GRIMAL, 2012). Dessa maneira o senso 

comum tende a associar a essas localidades algum grau de bestialidade, pois devido à natureza 

dos enviados para lá (prisioneiros políticos, cativos de guerra e salteadores) os nativos seriam 

malignos (MORRIS, 2010).    

Observar os espaços de oásis egípcios tais quais ilhas oceânicas é adequado também por outro 

motivo. Analisando este quadro com a visão ocidental dos ambientes de mares e oceanos, os 

oásis e o Vale do Nilo tronam-se a “terra firme”, onde a água era um ambiente de convívio e 

lazer, e o deserto semelhante a um oceano que poucos ousam atravessar. Somado a isto o fato 

de ambos serem parcialmente não propensos à vida, é digno de comparação, uma vez que o 

próprio oceano, com sua água salubre e a presença quase inocorrente de amimais em 

superfície já é digno de um verdadeiro deserto. Dessa maneira, foi aplicado aqui o conceito de 

insularidade para os oásis egípcios, uma vez que de acordo com Diegues (1998) ela se dá com 

“(...) práticas econômicas e sociais decorrentes da vida num território geograficamente 

limitado, com fronteiras geográficas e culturais definidas (...)”, ou seja, trabalha com os 

fenômenos sociais resultantes do relativo isolamento destes espaços. “Relativo” porque dada a 

importância que é atribuída à presença do deserto como um obstáculo para o contato com o 

Nilo é associada a essas regiões a condição de isolamento que assim seria culturalmente e 

historicamente independente do restante do Egito. No entanto, existe uma diferença essencial 

entre insularidade e isolamento, uma vez que na primeira os habitantes vivem em ritmos 

alternados de abertura e fechamento de comunicação com o mundo exterior (neste caso o 
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Vale do Nilo e as demais localidades habitadas) e na segunda a sociedade se desenvolve em 

um sistema fechado (DIEGUES, 1998).  

A cultura material tem apontado para o lado contrário ao do isolamento dessas regiões, uma 

vez que existem resquícios da interação econômica, social e simbólica entre as sociedades de 

oásis com as sociedades das margens do Nilo. Tais interações não ocorriam somente por meio 

de rotas firmemente estabelecidas entre todos os oásis e o grande rio, mas por meio da religião 

– inclusive, alguns dos oásis possuíam templos voltados ao culto a deuses cujos avatares 

eram animais habitantes do Nilo ou dos seus arredores (IKRAM, 2005) – e suas ferramentas, 

dentre elas a arquitetura, a exemplo das colunas egípcias e suas formas que se assemelham a 

algumas plantas que nasciam comumente nas margens do Nilo como o papiro e o lótus. 

A comparação de oásis com ilhas não é uma ideia original e mais uma vez a citações dos 

autores clássicos acerca do Egito se fazem necessárias. Os oásis de Khagra e Dakhla eram 

chamados por Heródoto de “Ilhas dos Abençoados” (MORRIS, 2000), Olympiodorus, um 

nativo de Tebas, também adotou esta metáfora, mas diferentemente de Heródoto, ele, através 

da observação da geologia, argumentou que os oásis não só pareciam com ilhas, mas que, em 

verdade, tinha sido ilhas. Sua crença era advinda da descoberta de ostras e conchas marinhas 

encontradas agregadas na rocha, o que apontava que o deserto teria sido coberto por água 

(EDMONSTONE 2004 apud MORRIS, 2000). O raciocínio não estava de todo incorreto, o 

deserto já tinha sido um lugar úmido, com a presença de grandes lagos, porém os oásis não 

tinham sido antigas ilhas, mas o resultado de bacias subterrâneas de água resguardadas 

durante a desertificação. 

 

3.2: Populações em oásis: 

 

Chamados no Período Faraônico de Wehat e Wake, termos que denotam a uma região fértil ou 

jardim, os oásis são depressões habitáveis em um espaço particular, o deserto, que têm sido 

utilizados deste dos Períodos Pré-Dinásticos (BUNSON, 2002). Pesquisas que buscam 

salientar o papel dos oásis durante os anos iniciais de ocupação têm sido promissoras, destaca-

se neste sentido o trabalho de Gertrude Caton-Thompson (1888 – 1985) no Fayum e Kharga e 

os realizados atualmente em Dakhla, principalmente na área de Balat (GRIMAL, 2012). De 

forma interdisciplinar os estudos de geologia nessas regiões, unidos às escavações 
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arqueológicas buscam conhecer qual a influencia que a formação do solo teve para a 

constituição da vida em sociedade nestes espaços e a sua consequente migração para o Vale 

do Nilo, ocorrida em detrimento da desertificação ocorrida durante o inicio da fase árida do 

Neolítico (GRIMAL, 2012). Também no auxílio estão as análises da flora local, através da 

Palinologia, servindo para apontar o tipo de vegetação que se desenvolveu no planalto líbio 

até as áreas mais próximas ao Nilo (GRIMAL, 2012).  

O Saara cobre quase um quarto da área total do continente africano, se estendendo por cerca 

de 5 500 km do Mar Vermelho ao Atlântico e de Norte a Sul em uma largura de cerca de 1 

700 km5 (SAID, 2010). Somado ao vasto território está uma das suas características mais 

peculiares, a sua hidrografia, que é pobre, sendo uma das mais baixas do mundo (HUGOT, 

2010). O principal fator que influencia na erosão do deserto e a consequente formação do 

Saara, tanto na atualidade quanto nos demais períodos de aridez, é a erosão eólica (SAID, 

2010). Embora haja divergências em relação a quando se deu o processo de desertificação, 

existe um acordo unanime de que antes de alcançar a sua fase árida, o Saara conheceu climas 

úmidos, compreensíveis através da distribuição da flora e fauna outrora existentes e de 

determinadas características sedimentares. Inclusive, ocorreu uma tentativa de domesticação 

de alguns destes animais, onde os baixos relevos mostram felídeos, gazelas e canídeos, dentre 

eles hienas (HUGOT, 2010). Tais animais possuem atualmente como habitat natural a África 

Central, região que lhes oferece a presença de vegetação e água necessárias para a 

sobrevivência (HUGOT, 2010; SAID, 2010). Apesar do desacordo, uma datação aproximada 

para o inicio da desertificação é 11 000 00, durante o Pleistoceno árido, locado na fase 

hiperárida do Pleistoceno (Quadro 5) (SAID, 2010).  

 

 

 

 

       

 

                                                           
5 Hugot dá de Leste a Oeste (do Mar Vermelho ao Atlântico) 5 700 km e de norte a sul (do Atlas pré-sacriano e o 
Sahelsudanês) 1 500 km.   
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Quadro 5 - Variações climáticas identificadas no Egito 

 

Variações Anos 

Pluvial Plioceno 3320000 a 1850000 A.P 

Fase hiperárida do Pleistoceno Inferior 1850000 a 700000 A.P  

Pluvial Edfon 700000 a 600000 A.P 

Fase árida do Pré-Nilo 600000 a 125000 A.P 

Pluvial Abbassia 125000 a 80000 A.P 

Fase árida Abbassia Makhadma 80000 a 40000 A.P 

Subpluvial Makhadma 40000 a 27000 A.P 

Faze árida do Neo-nilo 27000 A.P até a atualidade 

 

Informações do quadro baseadas em Said (2010) e Grimal (2012). 

 

Com a desertificação ocorreu a expulsão progressiva dos habitantes do Saara para o Vale do 

Nilo e para os poucos nichos de vegetação, ou seja, os oásis líbios (Quadro 6) (DEBONO, 

2010; VERCOUTTER, 2010). Ainda no que diz respeito às comunidades pré-dinásticas, são 

admitidas no Fayum a existência de duas importantes fases para a compreensão dos períodos 

anteriores ao faraônico: O Fayum A e Fayum B, reconhecidos por sua indústria lítica e 

construção de cerâmica (GRIMAL, 2012). 

Quadro 6 - Períodos de habitação humana encontradas nos oásis líbios 

 

Período Oásis 

Paleolítico Inferior (Old Stone Age) Kharga 

Paleolítico Médio (Midle Stone Age) Dakhla, Kharga, Siwa 

Paleolítico Tardio (Late Stone Age) Kharga 

Neolítico e Pré-Dinástico Kharga, Fayum 

 

Informações retiradas de Debono (2010), Vercoutter (2010), Grimal (2012). 
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Do Pré-dinástico até a unificação do país é visto no Egito evidências de contato com povos de 

modo de vida ímpar aos das comunidades que viviam no Vale, como a presença de imagens 

de humanos em embarcações semelhantes às comumente utilizadas pelos povos líbios, o que, 

de acordo com Grimal (2012), leva a suposição de que o trânsito por caravanas que utilizavam 

os oásis como postos de parada já estava fortemente estabelecido (GRIMAL, 2012). E assim 

se seguiu durante o Período Faraônico, a exemplo de tumbas em Assuã pertencentes a chefes 

expedicionários da 6ª Dinastia onde foram encontradas informações acerca do comércio com 

regiões do sul, o que pode ter sido efetuado especialmente através dos oásis de Kharga e 

Dakhla (BAINES; MALEK, 2008). Nos reinados de Merenrê e Pepi II, o chefe de expedição 

e governador de Swenet (em grego, Elefantina) hoje Assuã, Harkhuf, realizou viagens a Iam 

(provavelmente as modernas Kerma e Dogom) e em uma ocasião seguiu “pelo caminho do 

deserto”, a “Rota dos Oásis” (Imagem 33), como será citado mais à frente, saindo do Vale por 

Abidos passando provavelmente por Dakhla (BAINES; MALEK, 2008; SIMPSON, 2003; 

FÖRSTER, 2007; MORIS, 2010). A jornada foi realizada com asnos, o modo de trânsito 

comum para estas regiões (BAINES; MALEK, 2008). Harkhuf foi sepultado em Qubbet el-

Hawa e na autobiografia que gravou nas paredes de sua tumba descreveu uma das viagens 

para o Tjemhu, uma das tribos líbias, mas não propriamente viventes dos oásis:  

Sua Majestade mandou-me ainda, pela terceira vez, ir a Iam. Saí do nomo 

tinita pela rota do Oásis e encontrei o governador de Iam em marcha para a 

terra de Tjemeh6, na direção do oeste. Fui atrás dele até a terra de Tjemeh e o 

venci, de modo que ele rogou a todos os deuses pelo soberano (...) [Desci em 

Imaau (?)] que fica ao sul de Irtjet e ao fundo de Zatju, e encontrei o 

governador de Irtjet, Zatju e Uauat, todos juntos numa coligação. Mas eu 

desci com 300 burros carregados com incenso, ébano, óleo-hekenu, grãos-

sat, peles de panteras, presas de elefantes, bumerangues, todas estas coisas 

belas, de valor, pois o governador de Irtjet, Zatju e Uauat via a forma 

múltipla das tropas de Iam que desciam comigo na Residência, com a 

expedição enviada comigo (...) (ROCCATI, 1982, pág. 205 apud GRIMAL, 

2012, pág. 83,84).    

Da citada “rota dos Oásis” saindo do nomo tinita e seguindo até o oásis Kharga (utilizado 

nesta citação como ponto de partida – o “marco zero”) é possível tomar um caminho pré-

estabelecido ao sul e chegar ao oásis Selima, atualmente fora do território egípcio, através do 

                                                           
6 Tjemhu. 



 

 

chamado Darb el-Arba (GR

Pegando a rota norte que 
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Em cerca de vinte sítios localizados nas rotas, especialmente próximo a Dakhla, dentre eles a 

trilha Abu Ballas (Figuras 34 e 35), reservatórios de jarras de armazenamento foram 

encontrados escondidos nas bases das montanhas. Seu uso estava especialmente ligado aos 

transeuntes humanos e os demais animais, provendo-os, em intervalos regulares, com comida 

e água (FÖRSTER, 2007; MORIS, 2010). 

 

Figura 34 - Depósitos de cerâmicas em Abu Ballas em 1927 

 

Depósito de Abu Ballas com cerâmica do Antigo Império e Primeiro Período Intermediário. Fotografia 

de J. Ball em 1923. Imagem disponível em FORSTER, Frank. With donkeys, jars and water bags into 

the Libyan Desert: the Abu Bllas trail in the late Old Kingdom/First Intermediate Period. British 

Museum Studies in Ancient Egypt and Sudan. v.7, p.1-36, 2007. 
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Figura 35 - Depósito de cerâmicas de Abu Ballas 

 

Cerâmicas do Antigo Império, Primeiro Período Intermediário e Novo Império encontradas em Abu 

Ballas. Foto: R. Kuper. Imagem disponível em FORSTER, Frank. With donkeys, jars and water bags 

into the Libyan Desert: the Abu Bllas trail in the late Old Kingdom/First Intermediate Period. British 

Museum Studies in Ancient Egypt and Sudan. v.7, p.1-36, 2007. 

 

Mas o uso dos oásis como postos de paradas não era atividade exclusiva do comércio, eles 

possuíram também importância militar durante parte da história faraônica, quando formaram 

postos contra os líbios, que sempre tentaram se infiltrar no vale e Delta, especialmente em 

anos de fome (ROSALIE; DAVID, 1992; BAINES; MALEK, 2008; GRIMAL, 2012). A 

preocupação em se proteger estas regiões tanto contra os invasores como dos salteadores que 

por ventura tentassem saquear os reservatórios de comida e água está hoje refletida na cultura 

material através da existência de acampamentos militares, os quais possuem marcas nas 

rochas, sugerindo que alguns dos soldados que ali viviam pontuavam os dias que passavam no 

local (MORIS, 2010).  
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Os oásis egípcios já estavam totalmente formados no final do III milênio (BAINES; MALEK, 

2008), mas somente ao final da 5ª e decorrer da 6ª Dinastia, no Antigo Império, reis 

começaram a dedicar recursos para a construção e renovação dos templos para os deuses em 

áreas mais periféricas, ou seja, em grandes centros de cultos nas províncias e nos oásis, em 

especial o de Dakhla, o que sugere uma comunicação política e teológica através da paisagem, 

uma estratégia para a materialização e aceitação da realeza egípcia além do Vale 

(RICHARDS, 2010). É o que Adam Smith chama de “Paisagem Política”, um “(...) amplo 

conjunto de práticas espaciais críticos para a formação, funcionamento e queda de ordens 

geopolíticas, de políticas, de regimes, de instituições”7 (SMITH, 2003, p. 05 apud 

RICHARDS, 2010, p. 55, tradução nossa), que envolvem formas de comunicações textuais e 

visuais, tais como disposição de artefatos, monumentos e organização espacial (RICHARDS, 

2010). Em Dakhla foi encontrado outra estrutura da 6ª Dinastia que buscava representar o 

poder real no Antigo Império, um palácio de um governador em Ayn Asil, em Balat 

(SOUKIASSIAN et al. 2002 apud MARK, 2010). Na mesma região e ainda datado deste 

período foram encontrados modelos de “Cabanas do Ka” (em inglês, hut-ka), ao redor dos 

palácios dos governadores, cada um com a sua própria capela (SOUKIASSIAN; 

WUTTMANN; PANTALACCI, 2002 apud BAUD, 2010). 

Estes e outros fatores, mostram a preocupação de alguns faraós, em épocas pontuais, em 

manter o controle dos oásis, tentando aproximá-los ao máximo, culturalmente, do Vale e 

Delta do Nilo, em especial no que diz respeito a religião que, como já foi explanado, possui 

características fortemente aquistas.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 (…) broad sets of spatial practices critical to the formation, operation, and overthrow of geopolitical orders, of 
polities, of regimes, of institutions (SMITH, 2003 apud RICHARDS, 2010). 



85 

 

 

 

Capítulo 4.0: Por uma Arqueologia de Ambientes Aquáticos para os oásis 

 

Embora o Egito, durante a antiguidade, fosse uma civilização fluvial, essa característica pouco 

tem sido abordada do ponto de vista da Arqueologia de Ambientes Aquáticos, mesmo para o 

contexto das regiões às margens do Nilo e Mar Mediterrâneo, áreas tidas como importantes 

tanto para a academia como para os inábeis. Quando se fala das áreas lacustres dos oásis a 

situação é mais alarmante por serem locais de pouco interesse para a pesquisa e 

consequentemente não ter desenvolvido debates acerca da proximidade com a água por parte 

dos oasitas – nem mesmo no que diz respeito a sua subsistência – por se tratarem de regiões 

de pessoas “invisíveis” para a historiografia. Este pensamento embora justificado pelo atual 

ponto de vista do que se trata um oásis também foi compartilhado durante o Período 

Faraônico, não em detrimento da distância do Vale do Nilo ou parcial isolamento, mas por 

serem áreas encontradas no domínio do deus Seth, o inimigo da ordem e do que significava 

ser “egípcio”.       

As sociedades egípcias foram influenciadas sumariamente por sua paisagem de forma visual e 

física. A disparidade entre as regiões próximas ao Nilo e o deserto e todo o simbolismo dado a 

este como o antagonista da água e da terra fecunda podem ter incitado a antipatia das 

populações da “Terra Negra” para com aqueles que viviam na “Terra Vermelha”. É sabido 

que a população comum pode ter tido pouca consciência do que se localizava além do Deserto 

Líbio e tenham preferido apresentar os grupos que viviam nos oásis de forma estereotipada ou 

simplesmente não identificá-los (JEFFREYS, 2010). Caso semelhante ao que ocorre 

atualmente na academia, como os próprios Baines e Malek (2008), que apontam sobre a 

heterogeneidade dos oasitas, ignorando a individualidade dos ali viventes. Heterogeneidade 

idealizada pela visão do espaço limitado, que leva também a debates acerca da 

autossuficiência dos oásis, com questões sobre a capacidade destas comunidades de viver fora 

da extrema miséria, ou se eles estão em desvantagem em termos de capitação de alimentos e 

água. Essa é uma ideia equivocada, uma vez que esses lugares foram, além de laços 

importantes para o comércio com regiões distantes, o abrigo de centros urbanos, ao menos nos 

moldes do Egito Faraônico (BUNSON; MARGARET, 2002; BAINES; MALEK, 2008).  

Sem uma Arqueologia que tenha estendido o seu debate para o ambiente aquático, não é 

tarefa fácil entender de que forma os espaços com água influenciaram no ponto de vista dos 

oasitas sem ser como uma realidade física, ainda mais porque os seus símbolos auxiliam a 
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observar que a água de alguma forma participou da produção e reprodução da cultura material 

na busca de uma conexão com o mundo invisível, em uma leve semelhança com as 

populações que habitavam as margens do Nilo e que embora vivessem em uma realidade 

espacial ímpar compartilharam o discurso da existência de divindades ligadas à natureza e que 

influenciaram na meteorologia. 

Dentre os principais oásis líbios – e os escolhidos para este trabalho – estão o Bahariya, 

Dakhla, Fayum, Farafra, Kharga e Siwa que durante os curtos períodos de pesquisas 

demonstraram seu potencial arqueológico. 

 

4.1: Bahariya  

 

Chamado de “Oásis do Norte”, ele se encontra cerca de 190 km ao sul do Cairo e a sudoeste 

de Heracleópolis Magna, em um território chamado “Deserto Negro”. Sua atual capital é El-

Qasr, que se tornou o foco das pesquisas em Arqueologia em detrimento da descoberta do 

hoje chamado “Vale das Múmias Douradas”, que nada mais é que um complexo de sepulturas 

de indivíduos que viveram durante o Período Greco-Romano (BUNSON; MARGARET, 

2002). Também em El-Qasr e em El-Bawiti foram encontradas catacumba datadas da 6ª 

Dinastia votivas ao deus da Lua e dos escribas Thot que, de acordo com a crença, se 

manifestava através dos íbis sagrados, que eram mumificados em nome de devotos e 

abrigados em jazigos para atender suas preces diretamente com o deus (BUNSON; 

MARGARET, 2002). A Lua que, de acordo com algumas interpretações, em verdade seria o 

Sol em sua forma noturna, também navega em uma barca sagrada (JAMES, 2005). 

Este oásis foi de importância também pelas campanhas militares, como a ocorrida no decorrer 

do Segundo Período Intermediário, durante o ataque dos príncipes de Tebas ao rei hicso que 

dominava o Delta. Este enviou um mensageiro para a rota dos oásis esperando que chegassem 

ao seu aliado, o rei de Kerma, na Núbia, porém o mensageiro foi capturado em Bahariya 

durante a invasão dos monarcas egípcios (DAVIES, 2003; SIMPSON, 2003 apud MORIS, 

2010). Pesquisas do Museu Britânico em El-Kab sugerem que outros mensageiros tiveram 

sucesso, o que mostra a importância militar deste território tanto durante este período quanto 

depois, como mostrou a descoberta de um forte da 26ª Dinastia (COLIN, 2004 apud 

WILSON, 2010).  
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Na área de Qarat Heluwat foi encontrado o sepulcro de Amenhotep Huy, um funcionário do 

faraó Tutmés III (Novo Império; 18ª Dinastia) que serviu como governador deste oásis 

(BUNSON; MARGARET, 2002; DAVIS, 2011).  

 

4.2: Dakhla 

 

Chamado de “Oásis do Interior” localiza-se a oeste do oásis de Kharga. Sua capital durante o 

Antigo Império se estabeleceu no território da atual Balat (BUNSON; MARGARET, 2002). É 

um dos oásis que mais receberam pesquisas arqueológicas, especialmente através do Dakhlen 

Project que entre os anos de 2000 e 2001, compreendeu, dentre tantos objetivos, o estudo de 

remanescentes ósseos humanos em Ismant el-Kharab em uma ocupação do Holoceno e as 

pesquisas concentradas no Período Faraônico em Ein el-Gezareen, mais especificamente 

situados no Antigo Império (Dakhlen Project, Temporada 2000/2001). Os trabalhos desta 

equipe mostraram o que as escavações realizadas pelo Institut Français d'Archéologie 

Orientale (IFRAO) e do Royal Ontario Museum também já apontaram: este oásis já possuiu 

uma efetiva ocupação durante a 6ª Dinastia (Antigo Império), embora o local tenha começado 

a ser habitado em períodos anteriores ao Pré-dinástico (GRIMAL, 2012).  

O interesse dos colonizadores advindos do Vale do Nilo não era só em se apropriar dos 

recursos agrícolas, mas de utilizar o local como um ponto de controle das rotas que abriam 

caminho tanto para os demais oásis como para o próprio Nilo, controlando desta forma a 

fronteira egípcia no Deserto Ocidental (GRIMAL, 2012). Durante o período saíta uma série 

de estelas de Psamético I foram encontradas na rota próxima a Dashur, que buscavam alertar 

os habitantes do deserto sobre o controle da região por parte do faraó (PERDU, 2002 apud 

WILSON, 2010). Além destas estelas, cemitérios, também saítas, apontam para a colonização 

do local (DAKHLEH OASIS PROJECT, 2009; FAKHRY, 1973 e 1974 apud WILSON, 

2010). 

Os Textos das Pirâmides, aplicados pela primeira vez no sepulcro de Unas (Antigo Império; 

5ª Dinastia), que transmitiam fórmulas mágicas que buscavam auxiliar o falecido em sua 

jornada no além-vida que ocorriam, em parte, através do auxilio de uma embarcação, também 

fazem parte do conjunto de textos funerários dos quais os primeiros exemplos foram 

encontrados em Dakhla datados da 6ª Dinastia (GRIMAL, 2012). Os costumes funerários 
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destes oasianos eram semelhantes aos das sociedades que viviam às margens do Nilo, porém 

adaptado para a realidade geomorfológica dos oásis onde as mastabas e hipogeus, graças ao 

solo argiloso do local, precisaram ser edificados com o uso de técnicas mistas de construção 

com um antro feito com argila e as superestruturas feitas com tijolos (VALLOGGIA, 1986 

apud GRIMAL, 2012).  

No que diz respeito à subsistência em relação à água, a cidade agrícola de Balat não sofreu 

com a seca que assolou algumas províncias às margens do Nilo nos anos finais da 6ª Dinastia 

(GRIMAl, 2012).  

 

4.3: Fayum: 

 

O Fayum não é um oásis no formato clássico, já que é ligado com o Nilo por um afluente, 

hoje chamado de Bahr Yusef, que deságua no lago Birket Qarum, ou Moeres, como era 

conhecido na antiguidade. O Bahr Yusef foi canalizado por Senuseret II (Sesostris, em grego; 

Médio Império, 12ª Dinastia) e os sistemas de drenagem foram concluídos por seu sucessor, 

Amenemhat III. Neste mesmo período a necrópole real saiu de Dashur e passou para Lahun 

(Kahun).  

Na antiguidade ele era chamado de She-resy, “O Lago Meridional”, com os gregos recebeu o 

nome de Mer-wer (Moeris), “O Grande Lago”, porém o atual nome vem do copta Peiom 

(WILDUNG, 2009; BAINES; MALEK, 2008; DAVID, 2011; GRIMAL, 2012). Durante a 

12ª Dinastia os faraós empreenderam obras que provavelmente reduziram o lago, criando 

cerca de 450 km² para o cultivo (BAINES, MALEK, 2008; DAVID, 2011, GRIMAL, 2012). 

Dentre os seis oásis apresentados nesta dissertação o Fayum é o que mais interagiu com 

história egípcia, tendo sido tomado em meados do Médio Império como sede do governo e 

residência real. Foi neste mesmo período que Senusret II realizou reformas administrativas 

que aparentemente completou o recorte de poderes dos governadores provinciais. 

Documentos datados entre 12ª e 13ª Dinastias encontrados neste oásis, em Lahun, 

demonstram que ocorreu uma crescente organização burocrática (BAINES; MALEK, 2008).  

Na antiguidade o lago alcançava proporções maiores do que hoje e abrigava, dentre várias 

plantas e animais, crocodilos, animais que influíram na preferência em tornar Fayum como 
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uma das sedes de culto a Sobek (BAINES; MALEK, 2008). Provavelmente foi o faraó Aha 

(Período Tinita) o responsável pela promoção desta divindade no local (GRIMAL, 2012). A 

escolha desta região para abrigar o culto a este deus não é proposital: mesmo que crocodilos 

fossem ocorrentes em todo o Nilo, somente em Fayum e em Kom Ombo (Sul do Egito) 

receberam maior destaque (JEFFREYS, 2010). No caso do oásis a escolha foi devido ao 

Birket Qarum, em uma analogia ao oceano primordial, o Nun (BRESCIANI, 2005).    

Sobek era comumente ligado ao deus Osíris, divindades solares e ao Nilo, mas o seu maior 

atributo e importância estava no fato de ser um animal que poderia viver tanto na terra como 

na água (BRESCIANI, 2005). Existia a crença de que alguns animais em especifico seriam a 

manifestação visível de um deus e para estes eram ofertadas homenagens e sacrifícios 

(BAKR, 2011). Com os crocodilos não foi diferente, para eles cemitérios foram oferecidos em 

Magdola, Kom al-Khamsin, Tell Maharaqa, Theadelphia, Tebtynis e Medinet Madi, todos no 

oásis (BRESCIANI, 2005). 

Em Medinet Madi uma descoberta e consequente pesquisa feita pela Pisa University, 

realizada durante sua missão de Arqueologia entre 1995 e 1999, revelou detalhes acerca do 

culto aos crocodilos. A equipe encontrou ovos do animal (Figura 36) em uma edificação 

especial denominada de “Templo C” (Figura 37), datada do Médio Império. A estrutura 

contava com um espaço com água onde os crocodilos recém-nascidos poderiam permanecer 

até serem sacrificados e mumificados para os peregrinos (BRESCIANI, 2005).      

Amenemés III (Médio Império; 12ª Dinastia), sucessor de Serusret III foi deificado em 

Fayum, onde construiu uma das suas duas pirâmides (neste caso em Hawara) 

(TIRADRITTI,1998; WILDUNG, 2009), entre outros monumentos, além de provavelmente 

iniciar a drenagem de terras pantanosas (BAINES; MALEK, 2008; GRIMAL, 2012). Seu 

filho, Amenemés IV edificou o templo de Qasr Es-Sagha, atualmente a 08 km do Birket 

Qarum, na área norte do oásis, que provavelmente se encontrava nas margens do lago. Por 

estar incompleto não é possível identificar para qual divindade ele foi dedicado (WILDUNG, 

2009; GRIMAL, 2012). 
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seus donos, um destes exemplares foi encontrado na área de Kom Medinet Ghurab (Imagem 

38) e acha-se disponível para a visitação no Museu Egípcio do Cairo.  

 

Figura 38 - Colher em forma de nadadora encontrada em Kom Medinet Ghurab  130 

 

Imagem disponível em MARIE, Rose; HAGEN, Rainer. Egipto (Tradução de Maria da Graça Crespo). 

Lisboa: Taschen, 1999. p. 130. 

 

Escavações britânicas foram realizadas em 1914 em Lahun onde foi encontrada a tumba da 

princesa Sithathoriunet, no complexo funerário de Senuseret II (TIRADRITTI,1998; 

BAINES; MALEK, 2008). Nela foi descoberto dentre os artefatos um espelho em formato de 

flor de papiro com a face da deusa Hathor (TIRADRITTI,1998), lembrando o motivo de 

capitel hatóriano vistos em templos do Vale do Nilo. Motivos de plantas aquáticas em 

artefatos vulgares eram comuns durante o Período Faraônico e visto a ligação cultural entre os 

oásis e as populações das margens do Nilo não seria incomum encontrar tais motivos em 

contextos funerários ou domésticos oasitas.  

Próximo a Fayum está Meidum, reconhecido atualmente pela pirâmide de Snefru (Antigo 

Império; 4ª Dinastia) que entrou em colapso. Iconografias sepulcrais advindas desta região 

mostram a presença do ambiente aquático, muito embora não exista a preocupação em defini-

lo, como é o caso de um dos relevos na tumba de Itet que mostra um homem ao lado de flores 

de lótus (BAINES; MALEK, 2008). 

Estas construções provenientes do Médio Império tinham a intenção firmar a autoridade do 

faraó nesta região. Isto se reflete, inclusive, de forma isolada na iconografia presente no trono 

do faraó Senuseret I (Médio Império; 12ª Dinastia), encontrado em seu templo funerário em 
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El-Lish, onde estão retratados os deuses Hórus e Seth unidos dando o nó Sema-Tauy, 

simbolizando a união do Alto e Baixo Egito (Figura 39) e, porque não, das margens do Nilo 

com o deserto (KEMP, 1996).       

 

Figura 39 - Detalhe do trono de Senuseret I mostrando Hórus e Seth atando o "Sema-Tauy" 

 

Conciliação entre as forças contrárias de Hórus (esquerda) e Seth (direita) que se unem através do nó 

Sema-Tauy. Base do trono de Senuseret I, procedente do seu templo da pirâmide em El-Lish. Imagem 

disponível em KEMP, Barry. El Antiguo Egipto: Anatomía de uma civilización (Tradução de Mònica 

Tusell). Barcelona: Crítica, 1996. p. 38. 
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4.4: Farafra 

 

Localizado ao sul do oásis Dakhla, Farafra já foi chamado na antiguidade de "Terra da Vaca" 

(Ta-a het), e assim associado à deusa Hathor, servindo como uma área para a pastagem de 

gado. Situado na área do chamado “Deserto Branco”, a atual capital é a Qasr el-Farafra 

(BUNSON; MARGARET, 2002).  

A bibliografia aponta um desconhecimento de estruturas pertencentes ao Período Faraônico, 

ainda que durante o Novo Império, dada a sua localização, tenha sido considerado como um 

dos pontos militares mais estratégicos do Deserto Líbio, recebendo caravanas para o oásis de 

Siwa. Ele também foi citado no “Conto do Camponês Eloquente” e em uma estátua da 5ª 

Dinastia encontrada no Vale um funcionário é referido com o título de “Governador do oásis 

Farafra” (BARICH, 1999; LOPRIENO, 1999; GIDDY, 1987 apud MORRIS, 2006, BAINES; 

MALEK, 2008). Atualmente o interesse da Arqueologia tem estado em se entender as 

ocupações do Holoceno, em um trabalho coordenado pelo The Italian Archaeological Mission 

in the Farafra Oasis - Egypt (IAMFO) (FABIANI; LUCARINI, 2010, BARICH, 2012).   

 

4.5: Kargra 

 

Chamado outrora de Uakt-rest, Kargra está localizado a 77 km a sudoeste de Assiut. Nele foi 

erigido durante o reinado de Dario I (521-486 a. E. C.) um templo para Amon, munido de um 

lago sagrado, e o templo de Íbis, este último concluído mais tarde por Achoris. Templos 

dedicados a outras divindades também foram construídos, dentre elas estão Ísis, Mut e Osíris 

(BUNSON; MARGARET, 2002; BAINES; MALEK, 2008; GRIMAL, 2012). Durante 

Antigo e Médio Império Khargra foi denominado como a capital dos demais oásis (CRUZ-

URIBE, 1999).   

Embora sejam mais conhecidos os edifícios construídos nos períodos tardios, fundações de 

templos dedicados a “Amon-Íbis” e “Amon-Rá de Karnak que vive em Íbis”, relacionados 

com elementos do Novo Império, foram encontrados (CRUZ-URIBE, 1999).   
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Este oásis foi uma das principais fontes de água potável que abasteceu os reservatórios das 

rotas no deserto (CRUZ-URIBE, 1999).   

 

4.6: Siwa 

 

O oásis mais afastado do Nilo, Siwa possuía um templo dedicado a Amon chamado Umm 

Ubayd. De acordo com as fontes gregas, este era um dos locais do Deserto Líbio cujos 

templos eram os mais ricos, o que levou Cambises, primeiro soberano da 27ª Dinastia 

(Período Tardio), a empreender uma invasão para saqueá-lo, mas devido ao desconhecimento 

das rotas do deserto a campanha fracassou (BAINES; MALEK, 2008; GRIMAL, 2012). 

Abrindo o Período Greco-Romano, no ano de 332 a. E. C., Alexandre Magno consultou o 

oráculo de Amon em Siwa, após este evento o oásis recebeu a denominação de Júpiter Amon 

(BUNSON; MARGARET, 2002, BAINES; MALEK, 2008). 

Neste, assim como nos demais oásis, foi adotada a prática da mumificação egípcia e 

provavelmente toda a sua simbologia ligada ao renascimento de Osíris (BUNSON; 

MARGARET, 2002).     
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Considerações finais: 

 

O estudo do Antigo Egito sob os paradigmas da Arqueologia ocorrem há cerca de dois 

séculos, recebendo a influência de milhares de pesquisadores de diferentes especialidades e 

nacionalidades que tinham como objetivo comum conhecer um pouco do passado egípcio.  

A ciência é plural e mutável e parte da responsabilidade por esta mudança está ligada ao 

contexto social dos pesquisadores diretamente ligados a análise da cultura material relativa ao 

país, desta forma a Arqueologia Egípcia se viu continuamente presa às impressões dos 

primeiros estudiosos europeus, cujos alguns deles ainda possuem trabalhos utilizados como 

fonte de pesquisa. Porém, tais interpretações, muitas das quais carregadas de um preconceito 

aos espaços desérticos, afastaram os oásis ocidentais gradativamente das pesquisas de 

Arqueologia, sendo relegados a um segundo plano.  

Paralelamente, a Arqueologia de Ambientes Aquáticos também se encontra em estado de 

descaso no país, não necessariamente em termos de fiscalização dos trabalhos, mas no que diz 

respeito aos debates teóricos onde os funcionários do Ministry of State for Antiquities 

desconsideram o contexto simbólico dos artefatos relacionados à água encontrados em terra, 

embora ao longo do Período Faraônico o Egito tenha dado um caráter divino a estes 

territórios, que por sua vez também eram utilizados como lugares para a socialização e 

capitação de recursos. Atitude esta que provavelmente não ocorria somente no Nilo, mas 

também nos lagos oasistas do Deserto Ocidental. 

Abordar estas sociedades com o uso de novos métodos de trabalho auxiliará o pesquisador a 

observar essas comunidades de um novo ponto de vista. Logo, existe um significativo espaço 

para os debates relacionados à Arqueologia da Paisagem e o seu estudo da relação do 

ambiente com elementos arquiteturais das edificações. Neste caso a presença ou ausência do 

ambiente aquático, seja natural ou artificial, e sua influência para o uso social destes locais 

por parte destas populações dos oásis.  

Os debates acerca da influência do deserto, sob o aspecto do deus Seth, e às margens do Nilo, 

sob o aspecto de Osíris e Hórus, já existem, mas, sob o direcionamento da Arqueologia da 

Paisagem mais a Arqueologia de Ambientes Aquáticos, poderá explanar de forma mais 

pontual acerca do impacto do ambiente para a criação dos discursos de poder, que auxiliaram 

na centralização da autoridade governamental nas mãos de um número seleto de indivíduos.  
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Além da necessidade de levar a Arqueologia de forma efetiva para estas localidades, é 

imperativo que não se tome como prioridade a observação dos espaços aquáticos unicamente 

como um meio de sobrevivência. Os oásis não estavam isolados das populações do Vale e 

Delta, como foi mostrado ao longo deste trabalho. Estas sociedades estiveram relacionadas 

social e economicamente, compartilhando pontos essenciais da sua cultura, porém, seguindo o 

exemplo dos primeiros exploradores, a Arqueologia Egípcia tem dado atenção somente às 

áreas próximas ao Nilo, praticamente ignorando a existência dos oasitas, tratando-os como 

habitantes de locais periféricos ou insurgentes da sociedade, subestimando a importância dos 

ali viventes e é este ponto de vista que explica a sua invisibilidade histórica dentro das 

pesquisas da Egiptologia.   
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