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«A palavra ensina desde o tempo do deus.» 

Ensinamento Lealista, §8-2 

 

A curiosidade sobre o passado é uma característica humana. Alguns dos próprios textos 

egípcios aqui traduzidos, cujas datas históricas se têm admitido serem do Império Médio, debru-

çam-se literariamente sobre épocas anteriores, seja o muito próximo Primeiro Período Interme-

diário ou as mais distantes IV e III dinastias. É evidente que somos privilegiados por estudarmos 

uma época posterior à invenção da escrita, pois para a maior parte do passado humano a arqueo-

logia e as ciências a ela associadas são a única maneira de chegar ao seu conhecimento. Quando 

pouco mais temos do que artefactos, sepulturas ou povoados, é à arqueologia que compete o es-

tudo desses vestígios. Começámos por perceber como uma espécie superou todas as outras, de-

pois de que modo o homem foi dominando o meio envolvente, desenvolvendo novas tecnologias 

e, até, o seu modo de vida, desde aspectos mais relacionados com o seu dia-a-dia, como a ali-

mentação, o vestuário ou as ferramentas, até às suas realizações artísticas e culturais. Hoje sabe-

mos que mesmo para o estudo de períodos recentes, a arqueologia pode preencher lacunas sobre 

questões omissas nos documentos escritos. Sabemos também que por mais que as novas técnicas 

científicas transformem a arqueologia, ela terá sempre o mesmo objectivo: o estudo das socieda-

des, da sua cultura, da sua economia, qualquer que seja a época abordada. Com as respectivas 

variantes derivadas da maior ou menor quantidade de vestígios e da existência de documentação 

escrita, a arqueologia é, por tudo isso, fundamental ao conhecimento do passado humano, seja de 

que época for. 

Contudo, a arqueologia mostra uma exterioridade absoluta aos objectos de estudo, pois 

o arqueólogo é exterior ao sítio em análise e a tudo o que lá se encontra: detectam-se efeitos, 

relações, mas não a essência das próprias coisas. O que o arqueólogo revela é precisamente o 

efeito, a relação. A arqueologia pode reconstituir o aspecto exterior das estruturas e até das civi-

lizações, mas o seu aspecto interior, a sua própria identidade, aquilo que os construtores dessas 

estruturas pensavam só é possível sentir através dos seus registos escritos. Esta prática, a escrita, 

foi possível graças a milénios de «polimento» dos idiomas e de organização e disciplinização da 

linguagem e respectivo enquadramento gramatical que, com o decorrer dos tempos, se tornou 

cada vez mais num sistema metódico, coerente e organizado. É com a linguagem, sejam os sig-

nos de comunicação gráficos, sonoros ou outros, que se transmite o que se pensa e, sem dúvida, 

que as palavras escritas «receberam a tarefa e o poder de “representar o pensamento”», como diz 
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o «arqueólogo do pensamento» Michel Foucault1. Isto porque a escrita é simplesmente a repre-

sentação gráfica da fala que, por sua vez, já é a representação do que se pensa. Por outro lado, a 

palavra escrita, ao contrário da oral que é efémera, perdurará tanto tempo quanto o suporte onde 

foi registada e a qualidade do material de registo utilizado, em particular a tinta. Assim, quando 

surgiu, «a literatura passou a reflectir com pureza a alma dos povos, a par das outras artes, cuja 

forma de expressão não alcança todavia a precisão e a dualidade da palavra. Quando habilmente 

manejada, esta reproduz a cor como o pincel, releva as formas como o escopro, encanta os ouvi-

dos como a orquestra, suscita visões de grandeza como os monumentos arquitectónicos. Mas 

chega a extremos de concreção sintética e de subtileza analítica a que não podem aspirar nem as 

artes plásticas com todo o seu poder de imitação, nem a música com toda a sua espiritualidade, 

nem a arquitectura com toda a sua potência sugestiva»2.  

Daqui se depreende que a sociedade e a mentalidade de um povo ou de uma época se 

revelam nas suas concretizações artísticas, em particular na literária, o meio mais seguro para o 

historiador conhecer uma sociedade, procurando na obra literária «as pulsações do seu coração e 

as vibrações do seu cérebro»3. Práticas, costumes, máximas, pensamentos, crenças, tradições, ou 

mesmo esperanças, ambições ou ilusões, tudo é objecto de atenção dos pensadores que, de forma 

por vezes genial, elaboram textos que acabam por constituir a literatura de um povo. Cada vez 

mais a literatura é «a poderosa alavanca com que os pensadores abalam o mundo»4, uma vez que 

é um dos principais meios de divulgação da ciência, da moral e da filosofia. Chega mesmo a ha-

ver uma troca de influências entre os leitores, que de um modo geral fornecem os elementos ne-

cessários aos escritores, e os escritores, que trabalham esta matéria-prima no seu laboratório ce-

rebral transformando-a, destilando-a e devolvendo-a habilmente manipulada sobre a forma de 

conjuntos estruturados de palavras com múltiplos significados e incidências.  

Já no início do século XVI, o humanista de origem judaica nascido em Valência, Juan 

Luís Vives (1492-1540), afirmava: «Não há espelho que melhor reflicta a imagem do homem do 

que as suas palavras». Ora num espelho plano comum, que é uma superfície muito lisa e com 

alto índice de reflexão de luz, vemos a nossa imagem com a mesma forma e tamanho. Embora 

seja uma forma virtual, uma vez que não se pode projectar num alvo, é também direita e simétri-

ca. Por outro lado, é do senso comum que o espelho nunca mente, pois aquilo que se vê num 

                                                 
1 M. FOUCAULT, As Palavras e as Coisas, p. 131. 
2 A. F. SAMPAIO (dir.), História da Literatura Portuguesa Ilustrada, vol. I, p. 5. 
3 A. F. SAMPAIO (dir.), História da Literatura Portuguesa Ilustrada, vol. I, p. 5. 
4 A. F. SAMPAIO (dir.), História da Literatura Portuguesa Ilustrada, vol. I, p. 5. 
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espelho é aquilo que realmente existe. De tal modo, que é célebre a frase inscrita no suporte de 

marfim do espelho que terá pertencido a Leonardo da Vinci e que se encontra no Museu do Lou-

vre: «Não te queixes de mim, ó mulher. Só te devolvo o que tu me dás». Foi desta sequência de 

pensamentos que surgiu o título proposto para este trabalho. E isto porque a literatura de um po-

vo reflecte a forma de ser e de pensar desse mesmo povo, incluindo as próprias marcas do tempo 

literário em que foi concebida e do tempo histórico que relata. Assim nós saibamos olhar para o 

espelho e ver com clareza o que nele se reflecte! 

É também importante que se assinale que neste trabalho ao aludir-se à literatura está-se 

apenas a sopesar o conjunto de produções literárias do Egipto, numa determinada época, sem 

nenhuma conotação com qualquer definição moderna de «literatura», ainda que se tenha em con-

ta o valor estético dos textos abordados, o que é transversal a todas elas. Quando aqui se alude à 

literatura do antigo Egipto, desde logo fica afastado o conceito de uma literatura em sentido lato 

ou abrangente, que abarcaria toda a produção escrita e conhecida como património literário do 

antigo Egipto. Pelo contrário, pretende-se tão-somente abarcar uma produção de carácter mais 

restrito que, independentemente do conteúdo e por força da sua qualidade estética, foi considera-

da trabalho de primeiro plano pela própria «crítica» egípcia da época. Através dela, os escribas 

legaram-nos valores e conhecimentos, pensamentos e crenças tão importantes ou ainda mais do 

que tudo aquilo que os seus empreendimentos de carácter mais visível nos podem transmitir. E 

isto – deve-se acrescentar – sem escamotear o facto destas afirmações assentarem na certeza de 

só ter chegado até nós uma pequena parte da produção literária egípcia. Além disso, são vestígios 

fragmentados pelo tempo ou pela barbárie dos homens, cuja reconstituição em boa parte dos ca-

sos, só tem sido possível através de diferentes cópias do mesmo texto, por vezes ainda agravada 

por pertencerem a diversas épocas. 

Apesar de variada, a literatura egípcia que chegou até nós pode organizar-se em cinco 

géneros: ensinamentos, literatura das ideias, lírica, textos ideológicos e contos5. 

Os ensinamentos são textos em que um orador se dirige a um interlocutor, normalmente 

pai e filho, transmitindo-lhe conselhos e ensinando-lhe preceitos baseados na sua experiência de 

vida. É o único género para o qual se conhece uma designação egípcia: sebait (sebAyt) – ensina-

mento, instruções. É um termo que se forma a partir da raiz sebá (sbA), que significa também 

«porta», «estrela» e «ensinar», o que está perfeitamente de acordo com a ideia subjacente a estes 

textos que deveriam ser actos pedagógicos que funcionariam como portas que se abriam para o 

                                                 
5 P. VERNUS, Chants d'Amour de l'Égypte Antique, pp. 13-14; R. O. FAULKNER, A Concise Dictionary of Middle 

Egyptian, p. 219 ; J. N. CARREIRA, Literatura do Egipto Antigo, pp. 13-37. 
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conhecimento e estrelas destinadas a guiar a vida daqueles a quem eram dirigidas. Aqui se inse-

rem o Ensinamento de Amenemat I ao seu filho Senuseret, o Ensinamento Lealista e o Ensina-

mento de Kheti. 

A literatura de ideias é um conjunto de textos onde se debatem ideias ou expõem teses. 

Podem assumir diversas formas como cartas, diálogos, lamentações ou máximas. Nesta área fo-

ram estudadas As Admoestações de Ipu-uer, o Diálogo de um Desesperado com o seu ba e as 

Lamentações de Khakheperréseneb. 

Na lírica celebram-se os prazeres terrenos, por vezes vividos com tanta intensidade que 

a demonstração de tão grande apego à vida e às suas delícias é também sintoma de cepticismo 

nas crenças de sobrevivência para além da morte. Agrupam poemas de amor e outros escritos 

como os cantos de harpista. O presente trabalho não se detém nesta temática6. 

Dos textos ideológicos fazem parte a «propaganda» monárquica, hinos, bênçãos que 

passaram a ser considerados obras literárias quando lhes foram reconhecidas as suas excepcio-

nais qualidades, alguns merecendo a atenção de escribas que os copiavam em exercícios de cópia 

ou ditado, em alguns casos inúmeras vezes, seduzidos pelos seus atractivos literários, tornando-

os assim verdadeiros clássicos da literatura egípcia. Apenas foram apreciados os Hinos a Senuse-

ret III. 

Finalmente, os contos são textos narrativos compostos por escribas de grande talento e 

constituem uma das expressões mais importantes da literatura egípcia no elenco das obras literá-

rias do antigo Egipto. À partida não eram destinados ao povo mas a uma elite apreciadora da arte 

de composição e da língua; a sua excepcional qualidade também os tornava dignos de servirem 

pedagogicamente como exercícios de leitura e caligrafia, para os jovens destinados à profissão 

de escriba. Trata-se de obras com temáticas variadas que Gustave Lefebvre organiza em seis 

grupos (mitológicos, anedóticos, filosóficos, psicológicos, maravilhosos e contos-moldura), aos 

quais, contrapondo narrativa de acontecimentos fictícios a narrativa de fundo histórico, acrescen-

ta o grupo dos romances que incluem textos cujos autores se basearam em factos reais7. 

Percorrendo a literatura egípcia de todas as épocas, os textos que Gustave Lefebvre con-

sidera histórias romanceadas são a História de Sinuhe, que consta deste estudo, e a Desventura 

de Uenamon, de uma época posterior. Nos contos mitológicos este autor inclui a Lenda do Deus 

do Mar (Astarté) e as Aventuras de Hórus e de Set, em que as personagens principais são deuses 

                                                 
6 Veja-se, no entanto, os estudos de L. M. ARAÚJO, Estudos sobre Erotismo no Antigo Egipto; J. N. CARREIRA, 

Cantigas de Amor do Oriente Antigo; R. SOUSA, Os Doces Versos. Poemas de Amor do Antigo Egipto. 
7 G. LEFEBVRE, Romans et Contes Égyptiens, pp. VII-IX. 
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e se envolvem em aventuras e peripécias impossíveis de realizar pelos mortais; nos contos ane-

dóticos faz constar a Luta de Apopi e de Sekenenré, A Tomada de Joppe e a Princesa de Ba-

khtan, por se basearem não em acontecimentos históricos mas em pequenos acontecimentos ane-

dóticos verificados em determinadas épocas; nos contos filosóficos aparece Verdade e Mentira, 

uma alegoria em que o bem, Verdade, triunfa sobre o mal, Mentira; nos contos psicológicos te-

mos a primeira parte do Conto dos Dois Irmãos em que, na presença do marido, uma mulher 

calunia um jovem por quem está apaixonada; nos contos maravilhosos inclui a segunda parte do 

anterior conto, e ainda O Náufrago, que mereceu neste estudo devida atenção, os contos do Pa-

piro Westcar, também aqui abordados, O Príncipe Predestinado e O Pastor que viu uma Deusa, 

contos onde a magia assume papel de destaque, criando ambientes em que o maravilhoso é a 

pedra de toque que prende a atenção dos leitores e dos ouvintes. Os contos-moldura, onde se 

enquadra o Conto do Camponês Eloquente, o qual também consta no presente trabalho, é um 

género em que o conto é apenas uma parte secundária da totalidade da obra literária, mas que 

não pode ser separado do todo; no caso presente constituía a introdução e a conclusão. A obra 

completa-se com um conjunto de petições, identificadas no texto como tendo sido proferidas no 

tempo de Nebkauré Kheti. Com excepção dos contos-moldura (onde, além do Conto do Campo-

nês Eloquente8, ainda integra o Conto Profético, que nesta abordagem se titula de Profecia de 

Neferti), de uma forma ou de outra, mais ou menos vincadamente, todos os outros contos dos 

diferentes géneros têm a sua quota de maravilhoso, pois o maravilhoso é praticamente insepará-

vel do conto egípcio.  

Foram certamente estas as razões que tornaram deveras apreciadas as palavras de Gus-

tave Lefebvre, certamente muito interpelantes para os que se debruçam sobre esta temática: «Os 

contos oferecem-nos portanto a sociedade, a sua hierarquia, as suas diversas classes, como tam-

bém as suas ideias morais e crenças religiosas, um quadro fiel, pleno de vida, com ricas cores, de 

detalhes cuidadosamente escritos, que nos permitem penetrar mais profundamente na alma egíp-

cia. A este título eles interessam não somente à história da literatura, mas mais ainda talvez à da 

civilização»9. Acrescentemos que não são só os contos, mas os textos literários em geral que nos 

oferecem tudo isto: conhecer a literatura egípcia é a forma privilegiada de alcançar o modo de 

pensar e sentir da civilização egípcia, enfim, de estudar a «alma egípcia».  

                                                 
8 G. LEFEBVRE, Romans et Contes Égyptiens,  p. VII. Simpson inclui este conto na parte da sua obra intitulada «Nar-

rativas e Contos da Literatura do Médio Egipto»; ver W. K. SIMPSON, The Literature of Ancient Egypt, p. 31. 
Quanto a Miriam Lichtheim inclui-o na «literatura didáctica» do Império Médio; ver M. LICHTHEIM, Ancient 
Egyptian Literature, I, p. 169. 

9 G. LEFEBVRE, Romans et Contes Égyptiens, p. XXV. 
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Refira-se, com clareza, que não é intenção fazer uma abordagem dos textos num estudo 

do ponto de vista estritamente literário, de forma a produzir qualquer definição de literatura 

egípcia e eventual determinação de géneros literários que levem a uma nova arrumação dos ob-

jectos em análise. Como vimos, outros, melhor habilitados, já antes o fizeram. O que se pretende, 

de facto, nesta parte do trabalho, é procurar ideias, maneiras de pensar e agir que possamos con-

siderar suportes civilizacionais egípcios, que permitam um melhor conhecimento da civilização 

egípcia do Império Médio, através dos textos apresentados em antologia no primeiro capítulo 

deste volume, e que surgem traduzidos e comentados no segundo volume. Na realidade, o que se 

propõe é aquilo a que se poderá chamar o tratamento arqueológico do texto, e não o seu trata-

mento literário. Correr-se-á mesmo o risco de não ter em conta a hipótese de eventuais exageros 

motivados por diversas razões, quer sejam propagandísticas quer sejam de outra natureza desco-

nhecida. Contudo, uma tarefa desta natureza pode ser praticamente infinita ou, no mínimo, muito 

extensa, porque há muito a colher em cada texto, e cada elemento extraído pode ser observado de 

múltiplas maneiras. Tudo depende da sensibilidade e da perspectiva de quem investiga. Por esta 

razão, se o próprio autor não impuser um limite correrá o risco de ser acusado de apresentar um 

trabalho incompleto, por não ter sido abordada esta ou aquela perspectiva. Neste sentido, a pre-

sente análise reterá um número mínimo de temas, mais precisamente três grandes temas globali-

zantes, aqueles que no decurso do trabalho de investigação e estudo despertaram maior atenção 

no conjunto dos doze textos traduzidos. 

Também não é intenção determinar a correcção, ou incorrecção, da atribuição da data-

ção do corpus literário em estudo, partindo do princípio de que os textos em análise, pelo menos 

os seus arquétipos, são, de facto, do Império Médio. Ainda assim, antes de se abordarem ques-

tões respeitantes às épocas em causa, seja a época da datação literária, seja a época da datação 

histórica, e de se procurar ver o que nos dizem os textos sobre elas, abordar-se-á esta questão da 

datação a partir do Conto do Camponês Eloquente, apresentando um conjunto de elementos do 

tipo dos que se podem aplicar, de uma forma geral, a cada um dos textos. Tudo leva a crer que os 

manuscritos do Conto do Camponês Eloquente são do Império Médio: B1, B2 e Bt da XII dinas-

tia e R, o único descoberto em contexto datado, da XIII dinastia10. Não tendo sido possível de-

terminar a antiguidade dos três primeiros papiros a partir de dados arqueológicos, foram os estu-

dos epigráficos e, sobretudo, filológicos, que permitiram datá-los. Para este fim, contribuiu tam-

                                                 
10 G. LEFEBVRE, Romans et Contes Égyptiens de l’Époque Pharaonique, p. 45 ; R. B. PARKINSON, The Tale of The 

Eloquent Peasant, pp. xxv-xxviii. Para mais informações sobre os papiros cfr. T. F. CANHÃO, «O Conto do 
Camponês Eloquente na Literatura do Antigo Egipto», em Cadmo (14), pp. 125-143; ver também J. N. CARREI-

RA, Literatura do Egipto Antigo, pp. 82-83). 
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bém o facto do cólofon de B2 ser semelhante ao de outros contos da XII dinastia, nomeadamente 

da História de Sinuhe e do Conto do Náufrago11. Por seu lado, com R foram encontrados no 

Ramesseum alguns objectos cuja origem aponta para finais da XII dinastia, além de 23 outros 

papiros cuja datação só foi possível através do contexto, que os posicionou na XIII dinastia e ao 

túmulo onde se encontravam nos finais da XIII dinastia. 

Em obras mais antigas, autores como Adolf Erman, Sergio Donadoni e Edda Bresciani12 

atribuíram como data da sua composição o Primeiro Período Intermediário. Em 1967, Sergio 

Donadoni insistia nessa suposição, contudo, com um certo grau de imprecisão: «quatro manus-

critos não muito posteriores à época da composição»13. Eram conclusões motivadas pela única 

referência histórica que o Conto do Camponês Eloquente apresenta entre a primeira e a segunda 

petições (B1, 102-104: «Ora este camponês fazia este discurso no tempo da majestade do rei do 

Alto e do Baixo Egipto Nebkauré, justo de voz»), reforçada no final, já depois da nona petição, 

quando Rensi manda entregar ao soberano14 o papiro onde escrevera as queixas (B2, 130-131: 

«E o grande intendente Rensi, filho de Meru, mandou-o entregar à majestade do rei do Alto e do 

Baixo Egipto Nebkauré, justo de voz»). São duas afirmações respeitantes ao rei Nebkauré Kheti, 

um dos três monarcas conhecidos do período heracleopolitano e do qual pouco mais se sabe do 

que o nome. Mohammed Mokhtar reforça aquela ideia dizendo que no Primeiro Período Inter-

mediário se assistiu ao florescimento de uma literatura realista que mostrava a vida tal como era 

e na qual se integrava o Conto do Camponês Eloquente. Esse estilo literário orientava-se no sen-

tido de «uma decidida aproximação à democracia, justiça, humanismo, igualdade social e bene-

volência com respeito ao pobre»15. 

Mas, de facto, uma coisa é a datação da época histórica na qual se desenrola a acção, is-

to é, a datação literária, e outra é a época em que o texto foi imaginado e escrito pela primeira 

                                                 
11 P. LUINO, La Véritable Histoire de Sinouhé, p. 140 ; P. LE GUILLOUX, Le Conte du Naufragé (Papyrus Ermitage 

1115), p. 68; M. LAPIDUS, La Quête de l’Île Merveilleuse (le Conte du Naufragé), p. 88; G. R. PARKINSON, The 
Tale of Sinuhe and Other Ancient Egyptian Poems, pp. 43 e 98; G. LEFEBVRE, Romans et Contes Égyptiens, pp. 
25 e 40; E. PERRY, A Critical Study of the Eloquent Peasant, p. 4. 

12 E. PERRY, A Critical Study of the Eloquent Peasant, p. 6; A. ERMAN, Die Literatur der Ägypter, p. 175; S. DONA-

DONI, Storia della Letteratura Egizianna Antica, p. 95; S. DONADONI e E. BRESCIANI, Letteratura e Poesia 
dell’Antico Egitto, p. 95. 

13 S. DONADONI, La Letteratura Egizia, p. 85. 
14 Usaremos indiscriminadamente os termos rei, soberano, monarca e faraó, conscientes porém de que esta última 

designação surgiu por via hebraica, composta a partir da expressão per-aá (pr-aA), a Casa Grande, isto é, o Palá-
cio, sendo comprovada como designação exclusiva do rei do Egipto apenas a partir da XVIII dinastia, mais pre-
cisamente de Tutmés III (M.-A. BONHÈME e A. FORGEAU, Pharaon. Les Secrets du Pouvoir, pp. 34-35). 

15 M. G. MOKHTAR, Ihnâsya El-Medina (Herakleopolis Magna). Its importance and its role in pharaonic history, p. 
121. 
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vez, ou seja, a datação histórica16. Gerhard Fecht, que concorda com a inclusão dos papiros do 

Conto do Camponês Eloquente no Império Médio, afirma que a «época presumível» da sua re-

dacção corresponde ao período heracleopolitano, embora seja claro pela indicação «justo de voz» 

(maé-kheru) que o rei estava morto. É também indiscutível para este autor, que neste texto a mé-

trica utilizada é igualmente do Império Médio, o que o leva à constatação de que a «época ver-

dadeira» da redacção ou é posterior à reunificação ou os manuscritos foram adaptados posteri-

ormente17. Apresenta então uma série de argumentos, mais circunstanciais do que conclusivos, 

para demonstrar que o arquétipo do Conto do Camponês Eloquente não foi escrito nem na XII 

dinastia, tão pouco na XI, mas duzentos ou trezentos anos antes. Para isso fundamenta-se em 

análises contextuais comparativas com textos das duas épocas, principalmente entre o Ensina-

mento para Merikaré, provavelmente da IX ou da X dinastia, o Ensinamento de Amenemhat I ao 

seu filho Senuseret e o Ensinamento Lealista, ambos da XII dinastia. O primeiro é o testamento 

de um rei heracleopolitano não identificado18,  que se dirige ao filho Merikaré tentando explicar-

-lhe acontecimentos recentes e dando-lhe conselhos para, no futuro, evitar situações similares. 

No segundo, o fundador da XII dinastia Amenemhat I, provável vizir de Mentuhotep IV, o últi-

mo rei da XI dinastia19, justifica a sua presença no trono com a obra que realizou: a pacificação 

final do reino iniciada com a unificação de Mentuhotep II. Apresenta, ainda, o seu reconheci-

mento aos deuses, numa prova de que a ideologia legitima o rei a posteriori. O último texto é a 

tentativa ideológica de justificar e fortalecer a autoridade do faraó, num apelo explícito aos súb-

ditos, isto é, o funcionalismo, invocando a lealdade ao seu soberano20. 

Gerhard Fecht acha surpreendente e até inconcebível que o camponês Khuenanupu, vi-

vendo num período particularmente agitado pelas classes sociais mais baixas, que representava, 

                                                 
16 O. BERLEV, «The Date of the “Eloquent Peasant"», p. 78. 
17 G. FECHT, «Bauerngeschichte», LÄ, I, col. 643-645. 
18 Prevalece ainda uma certa confusão acerca da ordem dos reis das IX/X dinastias, não se sabendo mesmo qual a 

sua composição completa, havendo mais suposições do que certezas. No texto só o nome do filho permaneceu 
legível (M. LICHTHEIM, Ancient Egyptian Literature, I, p. 97; P. CLAYTON, Crónicas dos Faraós, pp.70-71). 

19 Segundo a Câmara dos Antepassados de Karnak, terá existido ainda um Mentuhotep IV, Nebtauiré Mentuhotep. 
Contudo, o Papiro Real de Turim no seu lugar apresenta um espaço vazio «de sete anos» e o seu nome é omisso 
nas listas reais de Abido e de Sakara. Para Clayton é Mentuhotep III. O fundador da XI dinastia terá sido o go-
vernador de Tebas que se assumiu como rei com o nome de Antef I. Seguiram-se-lhe Antef II e Antef III e só 
depois o filho deste, Nebhepetré Mentuhotep, ou seja, Mentuhotep II. O rei Mentuhotep I terá sido o pai de Antef 
I, que certas fontes confirmam como rei e do qual pouco mais se sabe. Esta situação gera desfasamentos entre os 
diversos autores, considerando uns três reis com este nome e outros quatro, de modo que Mentuhotep I, II e III 
de uns, correspondem aos Mentuhotep II, III e IV de outros (C. VANDERSLEYEN, L’Egypte et la Vallé du Nil. 
Tomo II. De la fin de l’Ancien Empire à la fin du Nouvel Empire, pp. 12-13 e 37-39; P. CLAYTON, Chronicle of 
the Pharaohs, pp.72-77). 

20 G. POSENER, L’Enseignement Loyaliste. Sagesse égyptienne du Moyen Empire, pp. 15-16. 
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não fosse um analfabeto grosseiro pouco dado a perturbações; ou que fizesse determinadas críti-

cas éticas, denunciando com acutilância a falta de escrúpulos dos funcionários. E isso sem ser 

feito de modo gratuito, mas desenvolvendo um raciocínio claramente ético e oportuno; o próprio 

facto do ouvinte saber pelo desenrolar da narrativa que a disputa entre ele e o grande intendente 

Rensi é fictícia, não retira seriedade aos princípios morais enunciados. Portanto, em seu enten-

der, trata-se de um conjunto de discursos rebeldes que traduzem discussões profundas e sábias, 

totalmente em desacordo com um ser insubmisso que demonstra sempre grande segurança e co-

ragem no relacionamento com um alto funcionário, sem nunca se deixar arrebatar pela impru-

dência. Por isso Gerhard Fecht pensa que o ambiente do Conto do Camponês Eloquente está 

perfeitamente de acordo com o modo de agir e de pensar do tempo de Heracleópolis (IX e X 

dinastias) e em desacordo com o pensamento e a prática pós-unificação da XII dinastia. Inclusi-

vamente, as semelhanças que manifestamente existem com outros textos, em nada contrariam 

segundo a sua opinião, o facto de o arquétipo do Conto do Camponês Eloquente ser do Primeiro 

Período Intermediário21. 

No entanto, outros conceituados egiptólogos22, depois de cuidadosos estudos dos papi-

ros, de análises contextuais e linguísticas, e do cruzamento com outros textos, concluíram que os 

manuscritos do texto em causa são do Império Médio, mais concretamente das XII e/ou XIII 

dinastias. Mesmo com o arquétipo dado como desaparecido, alguns precisam melhor as suas 

opiniões: Gustave Lefebvre afirma que é um texto escrito «na bela língua da XII dinastia»23; 

Oleg Berlev, baseando-se no título de Rensi, mer-per uer (mr-pr wr), situa-o na XII dinastia24; 

Pascal Vernus, através de uma demonstração puramente linguística, acredita que o Conto do 

Camponês Eloquente terá sido escrito na segunda metade da XII dinastia25; William K. Simpson 

repete esta ideia afirmando que este texto, como outros onde se incluem as Admoestações de Ipu-

uer e as Lamentações de Khakheperréseneb26, é de carácter propagandístico, escrito intencio-

                                                 

21 G. FECHT, «Bauerngeschichte», LÄ, I, col. 643-646. Na parte final da sua exposição, Fecht compara expressões do 
Conto com Os Ensinamentos de Ptahhotep, Ensinamento para Merikaré, Ensinamento para Kagemni e Diálogo 
de um Desesperado com o seu ba (G. FECHT, «Bauerngeschichte», LÄ, I, col. 647-649). 

22 A. H. GARDINER, «The Eloquent Peasant», p. 5; M. LICHTHEIM, Ancient Egyptian Literature, I, p. 169; G. MAS-

PERO, Contes Populaires de l'Égypte Ancienne, pp. 175-176. 
23 G. LEFEBVRE, Romans et Contes Égyptiens, pp. 41-45. 
24 O. BERLEV, «The Date of the “Eloquent Peasant"», pp. 78-83. 
25 P. VERNUS, «La date du Paysant Eloquent», pp. 1033-1047. 
26 Textos cujos arquétipos parecem ter sido compostos na XII dinastia. Para Lichtheim é muito provável que pelo 

menos o segundo tenha sido escrito no reinado de Senuseret II; para Simpson são da XII dinastia, podendo o se-
gundo ser mesmo do Segundo Período Intermediário. Nas Admoestações de Ipu-uer o autor lamenta as calami-
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nalmente na tentativa de contrariar uma certa inquietação política e social que o Egipto viveu no 

final da XII dinastia27; por fim, Richard Parkinson coloca-o no final da XII dinastia, «não muito 

depois dos reinados de Senuseret III e Amenemhat III», nos casos de B1, B2 e Bt, e de meados 

da XIII dinastia no que respeita a R, aparentemente mostrando que os heracleopolitanos não fo-

ram anatematizados pela XII dinastia. De certo modo isto foi demonstrado pelo facto de alguns 

reis de meados da XII dinastia, como Senuseret II e Amenemhat III, terem mandado proceder a 

edificações em Heracleópolis28. 

São diversos os argumentos destes estudiosos, indo do facto de o autor do Conto do 

Camponês Eloquente estar familiarizado com questões, conceitos e vocabulário burocrático e 

legal da época, o que prova a sua erudição e um possível treino na prática jurídica, até às preocu-

pações com a corrupção dos funcionários e a injustiça, aspectos que se enquadram tanto num 

panorama de anarquia do Primeiro Período Intermediário como no de reorganização e expansão 

administrativa levada a cabo no Império Médio. Juntemos a nossa voz àqueles que julgam mes-

mo plausível supor que a autoria do Conto do Camponês Eloquente possa ser atribuída a um dos 

reis do final da XII dinastia, com a ideia de ajudar essa reforma. Com efeito, a figura real no con-

to assume sempre uma posição respeitada, cuja autoridade nunca é questionada, todas as suas 

ordens são escrupulosamente cumpridas e o enquadramento nos valores máximos do Estado é 

plenamente conseguido. O suporte desta afirmação provém de duas análises que merecem parti-

cular destaque. 

Oleg Berlev fez o levantamento do número de vezes em que o título de «grande inten-

dente» (mr-pr wr), seguido ou não do nome «Rensi» (rnsy) e do patronímico «filho de Meru», 

meru sa (mrw sA), é mencionado no Conto do Camponês Eloquente. Encontrou-o 26 vezes sem-

pre escrito de forma completa, sem qualquer abreviatura ou simplificação como, ao contrário de 

outros cargos, acontece sempre com este título durante o Império Médio. O patronímico aparece 

isolado apenas duas vezes (B1, 218 e B2, 133) e o nome nunca figura escrito isoladamente. Co-

mo isto acontece em todos os papiros, conclui que esta fórmula é parte integrante do texto, não 

podendo ter sido introduzida por nenhum copista posterior, o que entra em conflito com a data 

literária do conto, com a qual concorda inteiramente. De facto, «grande intendente» era um dos 

                                                                                                                                                             
dades do Primeiro Período Intermediário; nas Lamentações de Khakheperréseneb temos um sacerdote que fala 
consigo próprio, lamentando os perigos e a desorganização dos tempos conturbados (W. K. SIMPSON, The Lite-
rature of Ancient Egypt, pp. 210 e 230; M. LICHTHEIM, Ancient Egyptian Literature, I, pp. 145-146 e 149). 

27 W. K. SIMPSON, The Literature of Ancient Egypt, p. 31; W. K. SIMPSON, «The political background of the Elo-
quent Peasant», pp. 95-99. 

28 R. B. PARKINSON, The Tale of The Eloquent Peasant, pp. xxv-xxviii; R. B. PARKINSON, «The date of the “Tale of 
the Eloquent Peasant”», p. 173. 
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cargos oficiais mais altos da XII dinastia. Logo abaixo do faraó, este funcionário dirigia os seus 

domínios, não havendo conhecimento da sua existência nas dinastias heracleopolitanas. Possi-

velmente era mesmo desconhecido na XI dinastia, já que o único exemplo desta época é uma 

problemática reconstituição de uma estela de Deir el-Bahari29. Além disso há uma inscrição do 

ano 8 do reinado de Mentuhotep II com uma lista completa dos títulos de intendente, onde jamais 

aparece a designação de «grande»30. A primeira notícia segura sobre este cargo é do ano 9 do 

reinado de Senuseret I, segundo rei da XII dinastia, admitindo-se ter havido um caso anterior no 

complexo tumular de seu pai e co-regente Amenemhat I, questão no entanto duvidosa. Todos os 

outros exemplos são posteriores. Acrescente-se, ainda, o facto de o epíteto «grande» aparecer 

nos quatro manuscritos do Conto do Camponês Eloquente escrito sempre como «ancião, velho», 

cujo signo hieroglífico apareceu pela primeira vez neste título no ano 15 do reinado de Ame-

nemhat III31, já na segunda metade da XII dinastia. Hoje é relativamente bem conhecido o papel 

deste cargo no aparelho estatal faraónico das XII e XIII dinastias. 

Por sua vez, Pascal Vernus, após aturado exame analítico à língua egípcia da primeira 

fase, grosso modo o egípcio antigo e o egípcio médio, conclui que o Conto do Camponês Elo-

quente deverá ter sido escrito na segunda metade da XII dinastia, durante ou depois do reinado 

de Amenemhat III e nunca depois das Admoestações de Ipu-uer e das Lamentações de Khakhe-

perréseneb, que apresentam já uma estrutura gramatical diferente32. Sabendo que as línguas não 

são estáticas e que a sua evolução se pode tornar visível através de alterações gramaticais nos 

textos, que as utilizaram como forma de expressão, o experiente egiptólogo francês foi sensível à 

evolução da língua egípcia e, através de uma análise linguística diacrónica33, detectou uma certa 

evolução na oposição entre extensivo e não-extensivo, designações que reflectem o modo como 

se define uma determinada acção. Esta dicotomia é frequente nas línguas camito-semíticas: a 

acção é considerada extensiva quando o sujeito é apresentado num desempenho contínuo e inin-

terrupto, numa acção completa do princípio ao fim, sendo necessário haver um ponto de referên-

cia para avaliar essa extensão; é não-extensiva quando a acção se traduz por uma ocorrência ou 

conjunto de ocorrências que se relacionam com o sujeito pontualmente sem qualquer noção de 

                                                 
29 O. BERLEV, «The Date of the “Eloquent Peasant"», pp. 80-81. 
30 O. BERLEV, «The Date of the “Eloquent Peasant"», p. 82. 
31 O. BERLEV, «The Date of the “Eloquent Peasant"», p. 83. 
32 P. VERNUS, «La date du Paysant Eloquent», p. 1047. 
33 Do ponto de vista linguístico, a diacronia analisa a sucessão de factos linguísticos e a sua mudança em determina-

dos momentos históricos; opõe-se à sincronia que é o estudo de uma língua enquanto sistema que opera apenas 
em determinada altura. Portanto, não só os factos diacrónicos são as alterações sofridas por uma língua ao longo 
do tempo, como o estudo diacrónico de uma língua é uma explicação histórica do sistema sincrónico. 
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extensão, sendo necessário apenas a existência de um enquadramento geral da acção, sem ser 

necessário esta estar ligada a qualquer ponto de referência. Em ambas as situações, essas liga-

ções podem ser apresentadas apenas através do contexto ou do cotexto34 ou, ainda, destacadas 

gramaticalmente. Neste caso concretizam-se através de outro dualismo: as formas verbais desig-

nadas por accompli e inaccompli35. 

Por considerar suficiente para demonstrar o seu ponto de vista, Pascal Vernus aborda 

apenas as combinações inacompli extensivo/inacompli não-extensivo36. Fundamenta-se numa 

análise que, sem recorrer à totalidade dos documentos disponíveis, ainda assim aborda um núme-

ro significativo e diversificado, constituído por inscrições reais e privadas da VI à XII dinastia, 

papiros médicos, extractos dos «Textos dos Sarcófagos» e vários outros textos das VI, XI e XII 

dinastias onde se inclui o Conto do Camponês Eloquente. Primeiro, através da apresentação sis-

temática de exemplos de vários textos, demonstra que desde a segunda metade da XII dinastia se 

verificam alterações nestas construções gramaticais; depois, aplicando os mesmos critérios ao 

Conto do Camponês Eloquente, identifica diversos exemplos nas diferentes situações considera-

das. Conclui que no Império Novo esta situação voltará a alterar-se com a evolução da língua37. 

Após estas duas análises, percebe-se que do ponto de vista quantitativo os exemplos são 

tantos que tornam praticamente impossível serem resultado de uma adaptação posterior à sua 

concepção, pelo que, até novas opiniões fundamentadas, é de aceitar a localização temporal que 

estes últimos autores conferem a este conto. A conjugação do facto de os papiros serem cópias 

dos finais da XII dinastia e da XIII dinastia, com as análises de Oleg Berlev e Pascal Vernus, 

parece excluir a possibilidade do original ter sido composto no princípio do Império Médio, no 

início da XI dinastia, período de afirmação dos novos governantes do Egipto, os Mentuhotep, ou 

                                                 
34 Enquanto o contexto é o que existe em torno de determinado assunto e que ajuda a situar uma frase, nada tendo a 

ver com a linguística, o cotexto é o que existe no texto do ponto de vista linguístico e que ajuda a compreender 
cada frase. 

35 P. VERNUS, «La date du Paysant Eloquent», p. 1035. 
36 P. VERNUS, «La date du Paysant Eloquent», pp. 1035-1036. 
37 Através da apresentação sistemática de exemplos, demonstra concretamente que desde a segunda metade da XII 

dinastia a construção sujeito + Hr + infinitivo, além de continuar no domínio do inacompli extensivo começa a 
intrometer-se no do inacompli não-extensivo, onde rivaliza, sobretudo, com a construção sujeito + sDm.f. Apli-
cando estes critérios ao Conto identifica diversos exemplos das diferentes situações consideradas, primeiro do 
inacompli extensivo (ponto de referência explicitado linguisticamente e não linguisticamente) e depois do 
inacompli não-extensivo (verbos intransitivos, verbos transitivos construídos sem objecto directo e verbos cons-
truídos transitivamente).  Percebe  então  que  neste estádio de desenvolvimento da língua egípcia no inacompli 
não--extensivo os verbos intransitivos só admitem a construção sujeito + sDm.f, mas os verbos transitivos admi-
tem além desta a construção sujeito + Hr + infinitivo. No Império Novo esta situação voltar-se-á a alterar com a 
evolução da língua e a forma verbal autónoma designada por presente 1 com Hr + infinitivo abrangerá os dois 
domínios: o inacompli extensivo e o inacompli não-extensivo (P. VERNUS, «La date du Paysant Eloquent», p. 
1037; P. VERNUS, «L´égypto-copte», p. 187). 
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até no tempo de Amenemhat I, fundador da XII dinastia, cujo reinado proporcionou uma estabi-

lidade que o Egipto já não via há cerca de duzentos anos. Isto prova também que o Conto do 

Camponês Eloquente era desconhecido no Primeiro Período Intermediário e que só depois de 

uma pacificação militar definitiva e da unificação das Duas Terras, surgiu a necessidade de apa-

ziguar algumas mentalidades e de redefinir critérios. Apelando a exemplos de anarquia recente, 

pôs-se em evidência o caminho a seguir, definindo a hierarquia e os valores necessários ao forta-

lecimento do Estado. 

Richard Parkinson tenta ser mais preciso ainda e avança a hipótese do arquétipo ter sido 

escrito no reinado de Senuseret II ou logo após o seu final38. Em B1, 98-99, depois de «uma titu-

latura quase real», onde lemos «Vem à voz daquele que apela»39, Parkinson traduz por «Aquele 

que vem à voz daquele que apela»40 e cria um quinto epíteto obtendo uma titulatura real, o que, 

aplicado ao grande intendente parece improvável ou mesmo impossível, uma vez que era de ex-

clusivo uso real. Em R, 16.2.-16.3 (R é posterior a B1) este epíteto é substituído por um impera-

tivo «Põe o mal de lado!»41. Sem alterar a sua tradução inicial, esta variante, contudo, sugere 

àquele autor a hipótese de o original ser efectivamente constituído por uma titulatura real de qua-

tro epítetos, remetendo o arquétipo para a segunda metade do Império Médio quando a titulatura 

de cinco epítetos não estava ainda sistematizada42, o que só viria a acontecer a partir da XII di-

nastia. Reforça esta ideia com o facto de Senuseret II ser o único rei que tem um epíteto, o nome 

de Hórus, com uma palavra que também aparece no primeiro dos epítetos de Rensi, sechemu 

(sSmw): sechemu taui (sSmw tAwy), «Aquele que é como um guia na terra»; e de haver grande 

semelhança entre o nome de Nebkauré (nb-kAw-ra) e o nome de coroação de Amenemhat II, Nu-

bkauré (nbw-kAw-ra), pai, predecessor e co-regente de Senuseret II43. 

É claro que todas estas suposições linguísticas e interpretativas não conferem valor ab-

soluto a tais provas, mas as evidências apontam com alguma persistência para a hipótese de o 

arquétipo ter sido concebido na segunda metade da XII dinastia. E sabendo-se ainda que junto à 

                                                 
38 R. B. PARKINSON, «The date of the “Tale of the Eloquent Peasant”», p. 181; também em J. N. CARREIRA, Litera-

tura do Egipto Antigo, p. 98 ; cfr. J. FOSTER, Ancient Egyptian Literature, p. 183. 
39 B1, 98-99: , ii Hr xrw  aa-r.i. 
40 R. B. PARKINSON, «The date of the “Tale of the Eloquent Peasant”», pp. 178-179.  
41 R 16.2-16.3:  , imi bw-Dw r tA. Lit.: «Põe o mal para o chão!» (R. B. PARKINSON, The 

Tale of The Eloquent Peasant, p. 18). 
42 Amenemhat I e Senuseret I têm titulaturas de quatro nomes (R. B. PARKINSON, «The date of the “Tale of the Elo-

quent Peasant”», p. 179). 
43 R. B. PARKINSON, «The date of the “Tale of the Eloquent Peasant”», p. 179; E. PERRY, A Critical Study of the 

Eloquent Peasant, p. 207; P. CLAYTON, Crónicas dos Faraós, pp. 78-83. 
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pirâmide de Senuseret II foram descobertas «dúzias de papiros  ̶  cobrindo um grande número de 

tópicos desde acontecimentos e textos legais até dissertações ginecológicas e veterinárias»44, é 

natural que se pondere a hipótese de o Conto do Camponês Eloquente ter feito parte de um tal 

acervo. Sendo assim, este monarca poderia mesmo ser o responsável pela sua criação. Contudo, 

se por um lado o seu reinado pacífico e as relações amistosas que estabeleceu com as elites pro-

vinciais, como se pode constatar pelas inscrições de alguns túmulos de governadores provinciais 

coevos, foram propícios ao aborrecimento que a eloquência de Khuenanupu teve de combater, 

por outro, levam a pensar que a falta de motivação do rei nos pode induzir em erro. Neste con-

texto, parece ser lícito concluir que o seu filho, Senuseret III, se apresenta com maiores probabi-

lidades para assumir a paternidade do Conto do Camponês Eloquente. 

Senuseret III governou 37 anos e foi senhor de uma política externa muito activa a sul e 

a norte do Egipto.  Não  só  se  mostrou  um  poderoso  chefe  militar  na  Alta  Núbia  e  na Sí-

ria-Palestina como também se preocupou com as relações comerciais externas do Egipto, nesta 

última região, por exemplo. Além disso foi um enérgico construtor, mandando edificar um tem-

plo para Montu, deus da guerra, em Madu (actual Medamud), a cerca de cinco quilómetros do 

templo de Karnak e um complexo funerário em Dahchur. Procedeu ainda a uma reorganização 

administrativa que pôs fim às «últimas linhagens de nomarcas à moda antiga» fazendo surgir 

outros títulos «que reflectem uma nova reorganização dos aparelhos administrativos e das insti-

tuições centrais cujos detentores constituíram uma categoria dirigente inferior»45. Líder militar, 

promotor das relações externas, construtor e reformador são poderosos atributos. Para governar 

bem e sobretudo para assumir determinadas posições, por vezes radicais, não basta ocupar os 

cargos, é necessário possuir um conjunto de características que não estão ao alcance de todos os 

estadistas. Parece ser este o meio ideal para o nascimento do Conto do Camponês Eloquente, 

tanto mais que se enquadra perfeitamente nos limites estabelecidos anteriormente. Pode ter sido 

uma das «armas» para enfrentar os governadores de província que o afrontaram quando subiu ao 

trono! 

De facto, o reinado de Senuseret III foi um momento de agitação entre dois períodos de 

acalmia: se o reinado de seu pai fora pacífico, os 45 anos de governação do seu filho Amenemhat 

III não o seriam menos. Foram o apogeu económico do Império Médio, fruto da reorganização 

                                                 
44 P. CLAYTON, Crónicas dos Faraós, p. 83. A colecção egípcia do Museu Calouste Gulgenkian exibe uma expressi-

va cabeça de obsidiana de Senuseret III (ver L. M. ARAÚJO, Arte Egípcia, pp. 66-68). 
45 P. VERNUS, «La date du Paysant Eloquent», p. 1037; J. YOYOTTE, Dictionnaire des Pharaons, pp. 156-157. Divi-

diu o Egipto em três zonas administrativas, cada uma delas supervisionada por um conselho e encabeçada por 
um vizir (P. CLAYTON, Crónicas dos Faraós, p. 85). 
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económica e administrativa anteriormente realizada. Não parece também o ambiente propício ao 

aparecimento do Conto do Camponês Eloquente, ainda que possamos ter em linha de conta que a 

reforma administrativa de seu pai estava ultrapassada, criando assim condições para a ascensão 

de novos titulares da franja média da sociedade, de pequenos mas eficientes funcionários. No 

entanto, nesta altura isso parece não ter sido problemático e, no seu todo, o seu reinado represen-

ta uma fase de estabilidade e não de reforma, como parece transparecer do conto. Pouco depois 

do reinado de Amenemhat III terminará o Império Médio, começando em breve o atribulado o 

Segundo Período Intermediário. 

De então para cá, o que se afigura não levantar dúvidas é o conhecimento desta obra no 

Império Novo. A existência de um óstraco ramséssida de calcário com cópia de B1, 28-29, prova 

que pelo menos em alguns círculos, entre escribas e candidatos a escriba, havia conhecimento do 

conto. Sob a forma de carta, um pai dirige uma série de recomendações ao filho e assistente, na 

qual inclui duas alusões a manuscritos do Império Médio: uma do Conto do Náufrago e outra do 

Conto do Camponês Eloquente. Não se trata de uma cópia exacta das duas linhas em questão e é 

um caso isolado, mas também não deixa margem para dúvidas de que surge como uma citação 

deste texto, o que permite pensar que já então era um clássico entre os letrados egípcios46. 

À falta de dados arqueológicos concretos, são razões sobretudo desta natureza, esmaga-

doramente circunstanciais, que, extrapoladas para os outros textos, nos levam a admitir termos 

reunido um conjunto de textos do Império Médio. 

 

                                                 
46 A. H. GARDINER, «The Eloquent Peasant», p. 25; W. K. SIMPSON, «Allusions to The Shipwrecked Sailor and The 

Peasant in a Ramesside Text», pp. 50-51. 
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As duas nomeações de Nebkauré Kheti, provável rei das dinastias heracleopolitanas, 

que ficaram registadas na introdução que antecede este capítulo, são os únicos elementos explíci-

tos do Conto do Camponês Eloquente que reflectem a época em que decorre a acção: o Primeiro 

Período Intermediário. Foi um período da história egípcia que decorreu aproximadamente entre 

2180 e 2040 a. C., indo da VII à XI dinastia, antes da reunificação tebana. Independentemente do 

seu conteúdo, a VII e a VIII dinastias são um prolongamento da monarquia menfita, correspon-

dendo ao Império Antigo tardio; a IX e a X dinastias coincidem com o reino heracleopolitano 

que se seguiu aos reis de Mênfis47, por razões que ainda desconhecemos, e que partilhou o Egip-

to com o reino tebano dos Antef, monarcas que antecederam Mentuhotep II, reunificador do 

Egipto48. 

Na introspecção d’As Lamentações de Khakheperréseneb, este afirma: 

«Cada ano é mais opressivo do que o outro. 

A turbulência da terra aumenta a (sua) destruição, ela transforma-se num [deserto?]. 

A ordem foi lançada fora; o caos está no interior da sala do conselho. 

Os planos dos deuses são transgredidos; as suas ordens são negligenciadas. 

A terra está na miséria, a carência está por todo o lado. 

As cidades e províncias estão desoladas, toda a gente está submetida de igual modo  

                    [ao mal.» (recto 10-12) 

Este cenário colectivo de destruição, miséria e ateísmo em que isefet substitui maat, tem 

sido compreendido como uma visão do conturbado Primeiro Período Intermediário, época em 

que o Egipto assistiu a um enfraquecimento do poder real que acabou por conduzir à própria 

fragmentação do Estado centralizado. O desenvolvimento deste multifacetado processo fez com 

que a capital mudasse de Mênfis para Tebas (Uaset), com uma breve passagem por Heracleópo-

lis. Vamos tentar perceber o que levou Mênfis a dar lugar a Heracleópolis e esta a perder a lide-

rança do Egipto em favor de Tebas dando início a uma nova dinastia, e a turbulência que todo 

esse processo acarretou para o Egipto e para os Egípcios. O texto que melhor expõe uma visão 

                                                 
47 Mênfis deve o seu nome de «Muro Branco» (inb HD), provavelmente, ao «aspecto externo das [suas] paredes de 

tijolos cobertos com reboco de gesso branco» (J. MÁLEK, «The temples of Memphis. Problems highlighted by 
the EES survey», p. 91). 

48 A questão à volta das dinastias do Primeiro Período Intermediário permanece em aberto. Ainda hoje não se perce-
bem vários assuntos, entre eles as razões que levaram Maneton a fazer a subdivisão entre a VII e a VIII dinastias 
e a apresentar para a primeira delas a seguinte informação: «a VII dinastia consistiu em 70 reis que reinaram por 
70 dias» (W. C. HAYES, The Scepter of Egypt, vol. I, p. 136; B. G. TRIGGER, B. J. KEMP, D. O'CONNOR e A. B. 
LLOYD, Historia del Egipto Antiguo, p. 147; D. LORTON, «The internal history of the Herakleopolitan period», 
pp. 21-28). 
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catastrófica do Primeiro Período Intermediário é o que é conhecido pelo título As Admoestações 

de Ipu-uer, uma obra que, embora amputada do início e do final, está muito bem organizada na 

forma como se apresenta, começando por expor o desespero face à destruição e o caos social, 

expressando depois o desejo de regresso à normalidade e concluindo com uma visão de um futu-

ro em perfeito equilíbrio.  

Os longos anos de reinado de Pepi II, no final da VI dinastia, terão contribuído para a 

instabilidade que se seguiu com uma crise sucessória, por um lado e, por outro, com uma dimi-

nuição do respeito pela figura do faraó, pois, na busca de apoios para manter a estabilidade da 

longa governação, deixou acumular títulos e direitos nas famílias locais mais importantes. E 

quando a característica fundamental do sistema político egípcio se traduz na centralização do 

poder nas mãos de um «rei-deus» forte, numa monarquia divina49, assistimos ao enfraquecimen-

to do seu poder, delegando competências e valorizando, através de decretos, a carreira de autori-

dades provinciais. 

Dos 31 éditos conhecidos do Império Antigo, 9 são de Pepi II e «13 dos efémeros reis 

da VIII dinastia»50, dos quais 14 foram encontrados em Coptos nomeando membros de uma úni-

ca família local para ocuparem diversos cargos administrativos e religiosos51. Os títulos de 

«grande sacerdote»,  de  «governador de cidade»,  de  «director do Sul» ou outros,  acumulavam-

                                                 

49 As ideias de «monarquia divina» e «rei-deus» foram criadas nos finais do século XIX com um sentido universal 
que nunca tiveram, uma vez que foram criadas fundamentalmente com exemplos africanos. Aliás, a historiogra-
fia ocidental considerou até há bem pouco tempo o Egipto antigo como uma cultura do Próximo Oriente, alhean-
do-se quase por completo da sua localização geográfica e das implicações culturais daí provenientes. Cervelló 
Autuori afirma num interessante artigo: «Como é evidente que os termos “realeza” e “divino” são conotados ao 
excesso nas nossas línguas, e não podem ser utilizados sem serem definidos, é conveniente precisar desde já o 
sentido exacto que lhe atribuímos. A nossa palavra “rei” remete necessariamente para uma forma de poder polí-
tico-militar, enquanto que o rei ao qual nos referimos não é necessariamente dotado destas prerrogativas e pode 
ser um personagem que dispõe apenas de funções exclusivamente cósmico-rituais. Nós conservaremos contudo 
este termo porque se trata, em todo o caso, de um personagem único, centro da vida da sua comunidade, e que 
pertence necessariamente a uma linhagem marcada de maneira especial, quer dizer, que se trata de um descen-
dente legítimo de determinado antepassado fundador, directamente ligado aos deuses ou às forças cósmicas (é 
mesmo o princípio da “legitimidade dinástica”). Quanto ao termo “deus”, remete na nossa cultura a conceitos 
como criação e omnipotência. Todavia, o rei-deus africano não é nunca um ser omnipotente nem criador. Bem 
pelo contrário, a sua ‘divindade’ emana da sua identificação com um deus-vítima sacrificial que, pela sua morte, 
facilita a ordem e expia o caos. O rei é antes do mais um corpo-fetiche depositário de poder cósmico benéfico, o 
centro dinâmico do universo, o ser no qual converge o cósmico e o social, um integrador universal; e é por isso 
que falamos da sua causalidade pessoal. É estritamente como fetiche-vítima sacrificial que é preciso entender a 
palavra “deus” neste contexto. Ao carácter eminentemente cósmico e ritual do rei divino africano pode eventu-
almente ser acrescentado um poder político-militar mais ou menos importante numa organização social pré-
estatal ou plenamente estatal.» (J. CERVELLÓ AUTUORI, «Monarchie pharaonique et royautés divines africaines», 
em Cahiers Caribéens d’Egyptologie (2). La Maât dans tous ses Etats, pp. 28-30).  

50 D. B. REDFORD, Egypt, Canaan and Israel in Ancient Times, p. 61. 
51 B. G. TRIGGER, B. J. KEMP, D. O'CONNOR e A. B. LLOYD, Historia del Egipto Antiguo, p. 147. 
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-se52. Estes cargos provinciais tornavam-se hereditários e os chefes locais agiam nas suas provín-

cias como soberanos; o poder central enfraquecia e as famílias locais, acumulando funções civis 

e religiosas, fortaleciam-se. Deste modo, surge uma «nova classe média», independente e auto-

suficiente53, enfeudada e hierarquizada, onde se incluíam detentores de cargos da polícia local54, 

a quem os títulos e propriedades concediam poder e desencadeavam ambição. Esta situação, 

além de enfraquecer os domínios da coroa, conduziu também à redução do erário real, introdu-

zindo carências na corte, porque a usurpação levava os chefes provinciais a comportamentos de 

autênticos reis em cada província, recompensando as suas clientelas e esquecendo o faraó. As 

Admoestações de Ipu-uer falam da usurpação real em termos bem duros:  

«Olhem, de facto o fogo há muito que se eleva, 

ele arde erguendo-se contra os inimigos do país. 

Olhem, de facto foram feitas coisas que nunca tinham acontecido antes: 

o rei foi roubado por miseráveis. 

Olhem, aquele que foi enterrado como um falcão está (agora) num féretro de madeira; 

o que a pirâmide ocultava está vazio. 

Olhem, de facto, além disso, o país foi privado da realeza, 

por alguns homens que ignoram conselhos. 

Olhem, de facto, aventuraram-se em rebelar-se 

contra a iaret, o poder de Ré que pacifica as Duas Terras. 

Olhem, o segredo do país, 

cujos limites são desconhecidos, foi divulgado; 

o palácio foi rapidamente derrubada. 

Olhem, o Egipto pôs-se a verter água;  

aquele que deitava água na terra 

conduziu o poderoso à miséria. 

Olhem, o espírito da serpente foi tirado do seu covil; 

os segredos dos reis das Duas Terras foram desvendados. 

Olhem, o palácio tem medo da miséria 

e o senhor lutará firmemente sem oposição. 

                                                 
52 J. VERCOUTTER, L'Egypte et la Vallée du Nil. Tome I. Des origines à la fin de l'Ancien Empire, p. 353. 
53 K. BARD (ed.), Encyclopedia of the Archaeology of Ancient Egypt, p. 45. 
54 G. ANDREU, «Deux stèles de commissaires de police (jmy-r Snt) de la Première Période Intermédiaire», em Mé-

langes Jacques Jean Clère, Cahiers de Recherches de l'Institut de Papyrologie et d'Egyptologie de Lille (13), pp. 
18-20. 
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Olhem, o país está em dificuldades sob o domínio de quadrilhas; 

ao homem corajoso, o cobarde roubou as suas propriedades. 

Olhem, o espírito da serpente está na água como os mortos; 

aquele que nem um sarcófago podia fazer, é (agora) senhor de um túmulo. 

Olhem, os senhores dos lugares de embalsamamento foram expulsos para as terras altas; 

aquele que nem um caixão podia fazer, é (agora) senhor de um tesouro.» (7.1-7.8) 

Aliás, parece existir aqui há uma observação implícita à grande convulsão existente a 

sul, no Alto Egipto, mais afastado do poder real que se encontrava a norte, no Baixo Egipto pri-

meiro e, depois, no Médio Egipto, e, portanto, mais dificilmente controlável. Aí, subsistiria não 

só grande anarquia interna como alguma preponderância do inimigo que entrava pelo sul:  

«Na verdade, as portas, as colunas e as paredes ardem; 

(mas) as paredes do palácio real, v. p. s., estão firmes e duráveis. 

Na verdade, o barco do Sul naufragou; 

as cidades são destruídas e o Alto Egipto transformou-se num planalto seco.» 

                [(2.10-2.11) 

Mas a situação do Norte, do Baixo Egipto, não é melhor: 

«O Baixo Egipto chora. 

No armazém real “Eu acedo e trago” é tudo para todos. 

O palácio, v. p. s., na sua totalidade, desconhece os seus rendimentos. 

Pertencem-lhe a cevada e o trigo, 

as aves e os peixes. 

Pertencem-lhe as roupas brancas de linho e o linho fino, 

o bronze e o óleo; 

pertencem-lhe os tapetes e as esteiras, 

os lótus e os fardos, 

todos os bons produtos que ele produzia. 

Se o aprovisionamento foi destruído no palácio, v. p. s.,…» (10.3-10.6) 

A falta de receitas reais e a impossibilidade de manter o contacto com o estrangeiro pu-

nha em causa os pilares da civilização faraónica e a sua imagem face aos seus vizinhos: 

«Na verdade, os construtores de pirâmides transformam-se em lavradores. 

Aqueles que estão na barca sagrada estão oprimidos … 
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Nos dias de hoje não se pode navegar para Biblos. 

Agora, como faremos para (obter) a madeira de cedro para as nossas múmias, 

com que produtos os sacerdotes puros os enterram 

e com que óleos embalsamarão os grandes, 

se eles vêm de tão longe quanto Creta? 

Eles não virão mais. 

O ouro foi destruído e acabaram-se os materiais para todos os trabalhos. 

Pilharam os bens do palácio real, v. p. s. 

Como é importante quando os oasianos vêm 

com as suas oferendas para os festivais: 

esteiras de junco e peles (de animais), 

juntamente com plantas redemet frescas 

e pássaros gordos 

por (terem) consciência de que criavam a riqueza. 

Na verdade, Elefantina e Tinis, a autoridade do Alto Egipto, 

não pagavam impostos por causa da revolta. 

Estão destruídas as vagens de alfarroba, o carvão de lenha, os frutos irtiu, 

a madeira maau, a madeira nut, 

os vimes (para) o trabalho dos artífices. 

A necessidade …………… põem fim ao palácio. 

Para que serve uma casa do tesouro sem as suas receitas? 

Feliz fica o coração do rei quando os presentes vêm até ele! 

E então cada país estrangeiro poderá dizer: 

«Ele é a nossa água! Ele é a nossa prosperidade!» 

(Mas) o que podeis fazer acerca disto? 

Tudo está em ruínas!» (3.6-3.13) 

Mas o caos não está apenas instalado à volta da realeza. Ele atingiu todos os Egípcios 

sem excepção e provocou um autêntico colapso social: ninguém escapa, homens, mulheres ou 

crianças; os ricos tornam-se pobres e os pobres ricos; os que antes tinham poder deixaram de o 

ter e os que não o tinham passaram a tê-lo; os dependentes agem como senhores e estes como 

dependentes; já ninguém cumpre as suas obrigações; a família desintegra-se; a morte paira sobre 

todos: 

«Na verdade, os opulentos lamentam-se e os pobres estão alegres. 
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Todas as cidades dizem: “Vamos eliminar os poderosos de entre nós”.» (2.7) 

«Na verdade, o que sai da boca das dependentes é poderoso; 

o discurso das senhoras é fastidioso para as (suas) dependentes.» (4.13-4.14) 

«Na verdade, os servidores governam … … por todo o país. 

A violência é enviada para todo o lado. 

Um homem espanca o seu irmão, (o filho) da sua mãe. 

Como é que isto aconteceu? 

Eu digo que foi o sofrimento!» (5.9-5.11) 

«Olhem, de facto, para as transformações do povo! 

Aquele que não podia construir uma (simples) sala, tem (agora) todas as paredes. 

Olhem, os tribunais do país foram reprimidos em todo o país; 

aquele que (antes) era reprimido está (agora) nas casas reais. 

Olhem, as grandes damas estão em jangadas; 

os grandes estão no armazém. 

Aquele que nem num quarto podia dormir é (agora) senhor de uma cama. 

Olhem, um senhor de posses passa a noite sequioso; 

aquele que pedia restos para si é (agora) um senhor de taças a transbordar. 

Olhem, os senhores que tinham boas roupas (agora andam) com farrapos; 

aquele que não podia tecer para si, é (agora) senhor de linho fino. 

Olhem, aquele que não podia construir para si próprio um barco, é (agora) senhor de 

           [barcos; 

os seus antigos proprietários olham para eles que não são mais seus. 

Olhem, aquele que não tinha a sua sombra, é (agora) senhor de uma sombra; 

os senhores da sombra estão na rajada de vento da tempestade. 

Olhem, aquele que ignorava a lira, é (agora) senhor de uma harpa; 

aquele que não cantava para si próprio (agora) exalta Meret. 

Olhem, os senhores que tinham jarras de oferendas de bronze, 

(agora) nem um deles tem uma jarra adornada. 

Olhem, aquele que dormia sem mulher porque não tinha, encontrou a abundância; 

aquele que não era visto levanta-se porque (agora) é importante. 

Olhem, aquele que não tinha bens é (agora) senhor de riquezas 

e o grande favorece-o. 
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Olhem, os pobres sem terra tornaram-se ricos 

e o senhor com posses (tornou-se) naquele que não tem nada. 

Olhem, os cozinheiros tornaram-se senhores dos copeiros; 

aquele que era um mensageiro, (agora) manda outro. 

Olhem, aquele que não tinha pão, (agora) é senhor de um celeiro; 

o seu armazém está cheio dos bens de outro. 

Olhem, aquele a quem caíram os cabelos e que não tinha o seu óleo, 

tornou-se senhor de jarros de mirra doce. 

Olhem, aquela que não tinha uma caixa, é agora senhora de um cofre; 

aquela que via o seu rosto na água, (agora) é senhora de um espelho. 

Olhem, de facto olhem! Um homem é feliz quando come a sua comida: 

«Consome o que é teu com alegria e sem entraves!» 

É excelente quando um homem come a sua comida. 

Deus ordena para aquele que o glorifica …………………………… 

Olhem, de facto, aquele que ignorava o seu deus, 

(agora) faz-lhe oferendas com incenso de outro, sem o seu conhecimento. 

Olhem, as mulheres ricas e as grandes damas, senhoras de grandes riquezas, 

dão as suas crianças por uma cama. 

Olhem, de facto, um homem …… uma grande dama como esposa o pai dela protegia-o, 

(agora) um indigente pode matá-lo. 

Olhem, as crianças dos magistrados estão em andrajos. 

Os bezerros das suas vacas …… para os ladrões. 

Olhem, os dependentes reais espancam o gado 

e os miseráveis tornam-se ladrões. 

Olhem, aquele que nunca abateu (gado) para si, (agora) mata touros; 

aquele que nunca controlou a boca, contempla (agora) todo o tipo de alimentos (bem) 

                [escolhidos. 

Olhem, os dependentes reais matam gansos  

e dão-nos aos deuses em vez dos touros de cornos largos 

Olhem, as dependentes …… de oferendar aves; 

as grandes damas ……………………… 

Olhem, as grandes damas estão a fugir de uma vez só; 

os seus corações lançam-se ao chão com medo da morte. 
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Olhem, os chefes do país fogem; 

eles não têm ocupação porque lhes falta um senhor que os elogie. 

Olhem, os senhores que tinham camas (agora) estão no chão; 

aquele que passava a noite na imundice, pois (agora) prepararam-lhe um tapete de pele. 

Olhem, as grandes damas padecem de fome 

os dependentes reais estão saciados com o que foi preparado para eles.  

Olhem, nenhuma oficina está no seu lugar, 

como uma manada dispersa sem o seu guarda. 

Olhem, os touros tresmalham-se sem ninguém que cuide deles;  

cada homem agarra (os touros) para si e marca-o a fogo com o seu nome. 

Olhem, um homem é morto ao lado do seu irmão; 

ele cai enquanto ele (o irmão) protege o seu (próprio) corpo. 

Olhem, aquele que não tinha uma junta de bois sua, (agora) é senhor de uma manada. 

Aquele que não encontrava por si próprio bois para lavrar, (agora) é senhor de gado. 

Olhem, aquele que não tinha grãos seus, (agora) é senhor de celeiros; 

aquele que tinha que ir buscar grãos, (agora) garante a sua distribuição. 

Olhem, aquele que não tinha, dependentes (agora) é senhor de servos. 

Aquele que era um grande, (agora) ele próprio faz as suas mensagens. 

Olhem, os homens poderosos da terra não são mais informados do estado do povo. 

Caem na ruína! 

Olhem, nenhum artesão trabalha;  

os inimigos do país esvaziaram-no de trabalho artesanal. 

Olhem, aquele que registava (os resultados) da colheita, (agora) não sabe nada acerca 

           [disso. 

Aquele que não podia trabalhar para si próprio ……… 

…………… acontece, mas já não pode ser anunciada. 

O escriba, com os seus braços frouxos, está em sua casa.» (7.9-9,8) 

A este cenário acrescente-se o assédio ao Delta, sobretudo pelos asiáticos a este, até en-

tão base de riqueza agrícola e que, pelo menos em parte, deixava de ser fonte de rendimento. A 

questão dos invasores também não foi esquecida nesta obra, mas, infelizmente, deve ter sido 

referida no começo em falta pois o que restou foram alguns versos espaçados no início do texto: 

«… os habitantes do Delta andam com escudos;» (1.4) 
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«Os habitantes do deserto transformaram-se em egípcios, em todo o lado.» (1.9) 

«Os estrangeiros do exterior vêm para o Egipto. 

Na verdade, [os estrangeiros] chegaram e, de facto, não há egípcios em nenhum 

              [lugar.» (3.1) 

«Na verdade, não se pode ocultar todo o Delta, 

o coração do Baixo Egipto está cheio de caminhos que (os invasores) podem percorrer. 

“Na realidade, o que podemos fazer? A fuga tornou-se impossível em todo o lado!”, 

                 [dizem.» (4.5-4.6) 

«Os estrangeiros estão peritos nos trabalhos das terras pantanosas do Delta.» (4.8) 

Por seu lado, o fim do subpluvial neolítico no crepúsculo do Império Antigo, motivou 

uma enorme depressão no «modelo cíclico do Nilo», acentuou a diminuição da produtividade 

rural e provocou o aumento populacional no Vale, com a chegada dos nómadas impossibilitados 

de continuarem a viver nas estepes oriental e ocidental. Afectou não só os níveis e volume do 

Nilo, mas também a fauna do deserto, como é visível nas representações tumulares, originando 

períodos de fome no início do Primeiro Período Intermediário e pressões no equilíbrio entre as 

diversas forças em confrontação ao aumentar a procura, que nem o rei nem a maioria dos chefes 

locais satisfaziam55. As estelas do Primeiro Período Intermediário referem os movimentos migra-

tórios entre distritos de uma população cheia de fome e acossada pela guerra56. Sintetizando: 

observa-se uma crise real, repetidos confrontos nas fronteiras, cheias de baixo nível e fraca plu-

viosidade que põe em causa grande parte da produção e das relações comerciais internas e exter-

nas, originando um surto demográfico no Vale, factores que impediam a acumulação de exce-

dentes e provocavam fomes: 

«As donas de casa dizem: “Pudéssemos nós ter alguma coisa para comer!”» (3.3) 

«Na verdade, os grandes têm fome e sofrem (enquanto) servem os seus servidores.» 

                [(5.2) 

«Na verdade, comem-se pastos, que se ingerem com água, 

pois não se encontram mais grãos, vegetais ou aves. 

Roubam-se (até) os frutos da boca dos porcos; 

                                                 
55 J. VERCOUTTER, L'Egypte et la Vallée du Nil. Tome I. Des origines à la fin de l'Ancien Empire, p. 338; B. G. 

TRIGGER, B. J. KEMP, D. O'CONNOR e A. B. LLOYD, Historia del Egipto Antiguo, pp. 229-230. 
56 K. BARD (ed.), Encyclopedia of the Archaeology of Ancient Egypt, p. 45. 
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não se dirá mais: «Isto é mais agradável para ti do que para mim», por causa da fome. 

Na verdade, os cereais foram destruídos por todo o lado; 

despidos da (sua) roupagem e de grãos com óleo. 

E todos dizem: «Não há nada». 

Os armazéns estão vazios, 

os seus guardas estão estendidos no chão.» (6.1-6.4) 

As instituições foram violadas e os seus registos desbaratados ao vento enquanto quem 

cuidava deles foi afastado ou morto. Mas pior ainda foi que ao caírem na boca do povo, daqueles 

que não eram iniciados, as fórmulas mágicas perderam o seu efeito. A ordem cósmica e a justiça 

são vilipendiadas: 

«Na verdade, a câmara sagrada foi privada dos seus escritos 

e o lugar dos segredos foi revelado. 

Na verdade, as fórmulas mágicas foram reveladas; 

presságios e encantamentos tornaram-se ineficazes 

por serem repetidas pelo povo. 

Na verdade, os escritórios foram abertos, os seus inventários foram levados 

e as pessoas que eram servos tornaram-se senhores de servos. 

Na verdade, os escribas são mortos e os seus escritos levados. 

Ah, como foi má para mim a miséria dessa época!  

Na verdade, aos escribas dos cadastros destroem-lhes os escritos; 

os víveres do Egipto são (agora) uma propriedade comum. 

Na verdade, as leis da câmara do conselho são deitadas fora 

e, de facto, caminham sobre elas nos lugares públicos; 

os miseráveis partem-nas nas ruas. 

Na verdade, o miserável atinge o braço da Enéade; 

o procedimento da “Casa dos Trinta” foi revelado. 

Na verdade, a “Câmara do Grande Conselho” está cheia  

e os miseráveis vão e vêm das “Grandes Casas”.» (6.5-6-12) 

Tudo isto foram certamente motivos para o enfraquecimento de Mênfis e emergência 

dos governadores de Heracleópolis; a primeira mais exposta e com maiores carências no Vale e a 

segunda mais protegida e com melhores condições de produção no Faium. Contudo, as grandes 

desgraças estão em todo o lado e a morte espreita em cada esquina: 
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«Na verdade, os rostos estão pálidos, o archeiro está pronto 

e os malfeitores estão por todo o lado. 

Já não existe o homem do passado! 

Na verdade, o saqueador rouba em todo o lado; 

aquele que é servo apanha o que encontra. 

Na verdade, face à inundação do Nilo eles não estão preparados para ela. 

Cada homem diz: «Nós não compreendemos o que aconteceu por todo o lado no país.» 

Na verdade, as mulheres estão estéreis e não conseguem engravidar; 

Khnum não fabrica mais por causa do estado do país. 

Na verdade, os pobres tornaram-se senhores opulentos; 

aquele que não podia fazer para si próprio um par de sandálias possui (agora) todas as 

             [coisas. 

Na verdade, os dependentes têm o coração triste; 

os grandes já não confraternizam com o povo quando ele grita. 

Na verdade, o coração (dos homens) é violento: a pestilência está por todo o país, o 

           [sangue está por todo o lado; 

a morte não escasseia, a mortalha chama se não se aproximarem dela.» (2.2-2.6) 

O desespero é tanto que se chega ao ponto de se desejar o fim da humanidade como 

única solução para todos os males: 

«Oxalá isto possa ser o fim da espécie humana, 

não se conceberá mais, nem se nascerá! 

Então, a terra em barulho silenciar-se-á e não haverá mais distúrbios.» (5.14-6.1) 

Acossados pela miséria, pela violência e pela desordem, as pessoas deixam de pensar e 

reagir, possibilitando situações incríveis, mais próprias dos animais do que dos humanos, pondo 

algumas em causa costumes e crenças ancestrais: 

«Na verdade, a espécie humana é como as íbis negras, a imundice está por todo o país; 

de facto, ninguém se veste de branco nestes tempos.» (2.8) 

«Na verdade, muitos mortos são sepultados no rio. 

A inundação é uma sepultura, de facto a inundação tornou-se uma tumba.» (2.6-2.7) 

«Na verdade, o rio é sangue e bebem dele; 

com ele afastam-se da sua qualidade de homens, têm sede de água.» (2.10) 
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«Na verdade, as crianças dos grandes foram atiradas contra as paredes; 

as crianças de colo foram abandonadas nas terras altas. 

Na verdade, aqueles que estavam nos locais de embalsamamento 

foram abandonados nas terras altas; 

os segredos dos embalsamadores caíram por causa disso.» (4.3-4.4) 

Mesmo quando o texto já se encontra numa fase em que Ipu-uer mostra o seu desejo de 

regresso ao equilíbrio perdido, com um apelo à força protectora divina, em particular do demiur-

go, a linguagem ainda é de alguma violência, vendo-se que a ordem social do Estado e da família 

se desmoronaram completamente e a própria ordem cósmica parece afectada: 

«Olhem, porque procura ele dar forma à humanidade 

sem distinguir o homem tímido do homem violento? 

Se ele for despejar água fria sobre a chama, 

dizem: “Ele é o guardião de todos; 

o mal não existe no seu coração.” 

Quando o seu rebanho é pequeno, ele passa o dia ocupado com ele 

e há fogo nos seus corações. 

Ah! Se ele tivesse percebido a sua natureza na primeira geração! 

Então ele poderia ter derrotado completamente o mal, 

podia ter estendido o seu braço contra ele 

e destruído o seu sémen e a sua hereditariedade. 

(Mas como) o seu nascimento foi desejado, 

a tristeza aparece e a miséria está por todo o lado. 

Assim foi! E não acabará 

(enquanto) os deuses não estiverem entre eles. 

A semente virá das mulheres da espécie humana; 

não será encontrada num caminho! 

Por causa disso os combates aparecerão 

e aquele que pune o mal é (agora) o seu criador.» (11.12-12.5) 

«O senhor do universo teve a preocupação de criar o céu separado da terra, 

mas o medo está em cada rosto quando ele vem. 

Se ele faz isto quando nos ataca, 

quem nos protegerá contra isto se tu nos repudiares e fores embora? 
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Hu, Sia e Maat estão contigo,  

(mas) foi o caos que tu espalhaste através da terra 

junto com o barulho do tumulto. 

Olhem, um homem agride outro homem;  

eles transgridem o que tu ordenaste. 

Se três homens caminharem por uma estrada, 

só dois homens poderão ser encontrados: 

a maioria mata a minoria. 

Deverá um guardião amar a morte? 

Sendo assim, poderás ordenar que se faça isto: 

na verdade, substitua-se um (homem) que ama por outro que odeia 

e serão poucas as suas manifestações por todo o lado! 

Enquanto tu agias (assim) criaste isto! 

Tu falaste mentira e a terra encheu-se de ervas daninhas 

que destruíram a humanidade. 

Não se pode pensar que isto seja viver! 

Todos estes anos têm sido um estado de guerra:  

pode-se matar um homem debaixo do seu próprio tecto. 

Ele tem que estar atento à porta da sua casa. 

Se ele for forte salvar-se-á. Isto é a sua vida! 

Eles enviam emboscadas (mesmo) contra pessoas comuns! 

Ele irá pelos caminhos até ter a inundação à vista! 

Eles submergem o caminho e ele fica em perigo. 

O que ele carrega é roubado! É espancado à paulada e morto injustamente. 

Se tu pudesses provar um pouco desta miséria!» (12.11-13.6) 

No ocaso do texto Ipu-uer apresenta uma visão de um futuro normalizado, sem que o 

Egipto tenha sucumbido e mantendo a tradicional superioridade em relação aos vizinhos: 

«Agora, todos os estrangeiros estão com medo do Egipto! 

A experiência do povo permite dizer: “O Egipto não pode ser dado à areia! 

Ele é forte por causa dos seus limites”» (15.2-15.3) 

Mas imediatamente antes é recordado que foi a própria desordem interna que abriu as 

portas ao invasor: 
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«Ninguém encontrará quem esteja destinado a levantar-se 

e a proteger o Egipto dos Líbios e dos Asiáticos. 

Cada homem combate pela sua irmã e protege-se a si próprio. 

São os Núbios? – pergunta-se. Possamos nós fazer a vossa protecção 

com numerosos guerreiros para repelir os estrangeiros! 

Serão os Líbios? – pergunta-se. Possamos nós fazê-los recuar! 

Os Medjai estão satisfeitos com o Egipto. 

Como pode, então, qualquer homem matar o seu irmão? 

As tropas que nós próprios comandámos tornaram-se archeiros prontos a destruir(-nos)! 

Isto deu origem a que déssemos conhecimento aos Asiáticos do estado do país!» 

                [(14.12-15.2 

Tudo somado, percebe-se que Heracleópolis pudesse estar mais protegida do que Mên-

fis. Mas foram as escavações de David Jeffreys na zona da antiga capital menfita que acrescenta-

ram o elo fundamental que faltava para se perceber o declínio de Mênfis. Os estratos encontrados 

mostram não haver sobreposição de ocupação no decorrer do tempo, mas sim ocupações conse-

cutivas ao lado umas das outras, em direcção a leste. Hoje, sabemos que a primitiva Mênfis se 

localizava junto da escarpa oeste a cerca de 3 km para noroeste da cidade do Império Médio e 

que o núcleo da cidade do Império Novo está localizado a leste da anterior. A cidade deslocou-se 

acompanhando o Nilo que, cheia após cheia, ia alterando lentamente o seu percurso de oeste para 

leste. Em relação às duas últimas posições surgem, portanto, duas questões relacionadas: por um 

lado a necessidade de abandonar a cidade e transferir a localização da zona urbana nos finais do 

Império Médio ou nos princípios do Império Novo; por outro, a recuperação das zonas da mar-

gem oeste para instalação de templos no Império Novo, onde ainda hoje encontramos os seus 

vestígios57. A geologia completa eficazmente o trabalho do arqueólogo, ao esclarecer que as 

«faixas alternadas de sedimento e areia de diferentes cores testemunham uma série de mudanças 

climáticas quando as cheias do Nilo eram alternadamente baixas e altas. Muito altas e a cidade 

era inundada, as casas de tijolos de barro seco ao sol aluíam e o gado afogava-se; muito baixas e 

as areias trazidas pelo vento de oeste atapetavam o chão do vale com um sabor a deserto»58. 

Contudo, a mudança do Império Antigo para o Império Médio, não só do ponto de vista 

de localização mas também de orientação da zona urbana, poderá ter sido bem mais dramática do 

                                                 

57 D. G. JEFFREYS, J. MÁLEK e S. SMITH, «The Survey of Memphis, 1982», pp. 23-32. 
58 D. JEFFREYS, The Survey of Memphis, pp. 6-10; V. DAVIES e R. FRIEDMAN, Egypt, p. 42. 
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que nos leva a crer uma simples alternância na altura das águas do rio: «são ainda as cores geo-

lógicas que revelam que no final do Império Antigo, aproximadamente 1000 anos após ser fun-

dada, que a primitiva Mênfis foi submersa por uma gigantesca duna de areia, testemunho de um 

prolongado período de fracas cheias do Nilo e de intenso calor»59. Por outro lado, no Faium, as 

mesmas alterações climáticas provocavam uma descida de nível do lago Moeris, de 22-24 para 

18 ou mesmo 15 metros acima do nível do mar, aumentando consideravelmente a extensão de 

terra cultivável da região60. Estas alterações topográficas podem constituir fortes razões para 

transferir a capital de Mênfis para Heracleópolis, o que não quer dizer que Mênfis tenha deixado 

de ser um centro económico e administrativo importante. Possivelmente teria atingido o «ponto 

de saturação» relativamente às terras disponíveis, a dificuldade de comunicação face às constan-

tes mudanças do rio e à dificuldade de albergar quem vinha do deserto e até os que já viviam no 

Vale. Cumulativamente terão também interferido nesta questão problemas relacionados «com o 

aparelho fiscal e coercivo do Estado» e com «uma redistribuição da riqueza do país em proveito 

dos mais desapossados, e um aprovisionamento dos funcionários», que ajudaram a criar desequi-

líbrios e necessidades de mudança61. Por seu lado, a emergência de Heracleópolis e consequente 

elevação do Faium «como uma unidade agrícola/política», parece marcar essa viragem62. 

No início, os soberanos de Heracleópolis, da «casa de Kheti», provavelmente fundada 

por Meribré Kheti (Kheti I), por um lado tentaram restaurar a ordem no Delta, expulsando parci-

almente asiáticos e líbios, reconquistando parte da costa e restabelecendo o comércio com 

Biblos, fundamental para a economia egípcia63; por outro, parece terem aceitado o sistema admi-

nistrativo provincial herdado dos soberanos menfitas. Apesar disso não conseguiram estender o 

seu domínio a todo o Sul; ainda que Kheti I apareça em inscrições até à primeira catarata, o seu 

                                                 
59 V. DAVIES e R. FRIEDMAN, Egypt, p. 43. Esta não é uma opinião comum a todos os investigadores. As alterações 

climáticas do final do Império Antigo são discutíveis e parece não haver «uma relação determinista» com a de-
mografia e a agricultura egípcias, embora pareça claro que a deslocação da capital se ficou a dever à necessidade 
de novos terrenos para a agricultura e para os monumentos (J. C. MORENO GARCIA, Études sur l’adminis-tration, 
le pouvoir et l’idéologie en Égypte, de l’Ancien au Moyen Empire, pp. 10-11). 

60 B. G. TRIGGER, B. J. KEMP, D. O'CONNOR e A. B. LLOYD, Historia del Egipto Antiguo, pp. 227-228. Para o lago 
Faium veja-se J. BAINES e J. MÁLEK, Egipto. Deuses, templos e faraós, pp. 131-133. Usa-se aqui a forma Moeris 
a partir da versão egípcia de Meruer (o Grande Lago). 

61 J. C. MORENO GARCIA, Études sur l’administration, le pouvoir et l’idéologie en Égypte, de l’Ancien au Moyen 
Empire, pp. 11-12. Cfr. J. C. MORENO GARCIA, Hwt et le milieu rural égyptien du IIIe millénaire. Economie, ad-
ministration et organisation territoriale, pp. 209-269. 

62 L. GIDDY, «Memphis and Saqqara during the late Old Kingdom», em Études sur l'Ancient Empire et la nécropole 
de Saqqara, dédiés à Jean-Phillipe Lauer, pp. 197-199. 

63 F. DAUMAS, La Civilisation de l'Egypte Pharaonique, p. 61. 
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poder não teria ultrapassado Tinis64, se bem que tenha conferido certa legitimidade à dinastia que 

se seguiu. E durante o Primeiro Período Intermediário, depois da derrocada de Mênfis, a única 

personagem que assumiu em todo o Egipto a condição de rei até à entrada em cena dos Antef, foi 

o soberano heracleopolitano. Aliás, embora não se saiba praticamente nada destes reis, tão pouco 

como chegaram ao poder ou se a sua ordem está correcta, é um facto que a legitimação dos 17 ou 

18 reis heracleopolitanos é dada pelo Papiro Real de Turim, onde a sua presença significa que 

foram considerados pelos arquivistas oficiais da época ramesséssida como representantes legíti-

mos da monarquia egípcia65. 

Com a situação do Delta mais ou menos estabilizada, os sucessores de Kheti I viraram-

se para o Sul tentando impor a autoridade da coroa nas províncias do Alto Egipto: «numa série 

de lugares, certamente em Dendera e Naga el-Deir, o título de nomarca foi abolido e os nomos 

passaram a ser governados através da administração local de sacerdotes, que estavam na depen-

dência directa de um “director do Alto Egipto”»66. Não devem ter sido, provavelmente, reformas 

muito populares, o que teria causado ressentimentos nalgumas famílias locais, privadas de direi-

tos adquiridos. Por isso os problemas começaram no Sul, região cujas calamidades climáticas 

«provocaram uma fome tão grande que alguns recorreram ao canibalismo, como um governante 

local, Ankhtifi de Moalla, estava em crer»67, conforme este provável aliado de Heracleópolis fez 

registar na sua autobiografia e é visível nalguns relevos desta época onde surgem indivíduos ex-

tremamente magros. 

                                                 
64 W. C. HAYES, The Scepter of Egypt, vol. I, p. 143; C. VANDERSLEYEN, L’Egypte et la Vallé du Nill. Tomo II. De 

la fin de l’Ancien Empire à la fin du Nouvel Empire, pp. 6-7. 
65 D. VALBELLE, Histoire de l’État Pharaonique, p. 106. É evidente que as listas reais devem ser olhadas com todas 

as cautelas, sobretudo quando não existem quaisquer outras fontes com que se possam cruzar conhecimentos ou 
quando se mostram demasiado confusas. Independentemente dos motivos, basta lembrar que Akhenaton, Se-
menkhkaré, Tutankhamon e Ai foram de uma só assentada omitidos nas listas reais de Abido e de Karnak; ou 
que a própria lista do papiro que contém o Papiro Real de Turim tinha originalmente mais de trezentos nomes 
reais, grande parte deles pertencentes a personagens actualmente ainda desconhecidas (P. A. CLAYTON, Crónicas 
dos Faraós, pp. 12-13 e 128). 

66 K. BARD (ed.), Encyclopedia of the Archaeology of Ancient Egypt, pp. 43-44. 
67 K. BARD (ed.), Encyclopedia of the Archaeology of Ancient Egypt, p. 44. Para além das autobiografias do Primei-

ro Período Intermediário, há um outro texto onde este clima é também particular e visivelmente dramático: As 
Admoestações de Ipu-uer. Sobretudo o ponto 7.1. Neste texto, cujo original provavelmente é da XII dinastia mas 
que relata acontecimentos da X dinastia, a narração diz que a populaça revoltada chega ao ponto de pilhar as ins-
tituições, destruir registos, divulgar segredos, assassinar funcionários e depor o próprio rei (M. LICHTHEIM, An-
cient Egyptian Literature, I, pp. 149-163; W. K. SIMPSON, The Literature of Ancient Egypt, pp. 210-229). Con-
tudo, alguns investigadores crêem que, em vez de problemas climáticos, toda esta agitação pode ter sido provo-
cada por «uma má organização administrativa»; outros acreditam que podem ser simples artifícios literários ou 
exageros próprios de campanhas tendentes a desacreditar o poder heracleopolitano (J. C. MORENO GARCIA, Étu-
des sur l’administration, le pouvoir et l’idéologie en Égypte, de l’Ancien au Moyen Empire, p. 8). Sobre o dra-
matismo e as práticas de antropofagia no Primeiro Período Intermediário cfr. M.-A. BONHÈME e A. FORGEAU, 
Pharaon. Les Secrets du Pouvoir, pp. 161-162. 



 TEMPOS CONTURBADOS: DO PRIMEIRO PERÍODO INTERMEDIÁRIO À XII DINASTIA   
 

 

 341

Uma simples contenda de fronteira na busca por comida «pode ter levado a abrir hosti-

lidades entre Ankhtifi e o seu gémino do nomo Tebano ao Norte»68. Foi por esta altura que se 

terá fragmentado o poder monárquico, dando lugar a que o então governador de Tebas, confiante 

numa série de êxitos que até aí alcançara, se assumisse como rei com o nome de Antef I, inician-

do a XI dinastia. O seu nome de Hórus era Sertaui (shr-tAwy), ou seja, «Aquele que Fez a Paz nas 

Duas Terras», e embora tenha vivido em coabitação com o monarca heracleopolitano, mostra 

claramente que se assumiu como rei69. Aparentemente, já o seu pai Mentuhotep ter-se-ia intitula-

do rei. Seguiram-se Antef II e Antef III e, só depois, Nebhepetré Mentuhotep, ou seja, Mentuho-

tep II70, que trouxe de novo a unidade ao Estado. A unificação não terá sido fácil mas a determi-

nação ficou marcada pela sucessiva assunção de três nomes de Hórus consecutivos: Seankhibtaui 

(s anx ib tAwy) «Aquele que Faz Viver o Coração das Duas Terras», Netjerhedjet (nTr HDt) «Divi-

no de Coroa Branca» e Semataui (smA tAwy) «Aquele que Reuniu as Duas Terras»71. Durante 

cerca de um século o Egipto foi partilhado por reis heracleopolitanos e tebanos, numa coexistên-

cia pouco pacífica. Cada governador de província esforçava-se por manter a independência da 

sua província fazendo e desfazendo alianças sucessivamente, até à vitória final de Tebas.  

Até ao início dos anos 90 do século XX não existia nenhum vestígio que fizesse crer 

numa vitória bélica de Tebas sobre Heracleópolis. A prova de que parece ter sido, efectivamente, 

uma derrota militar e não qualquer tipo de aliança  ̶  um casamento dinástico, por exemplo, como 

chegou a ser proposto72  ̶  vem-nos de Ihnasseia el-Medina, antiga Heracleópolis, a Neninesu 

[nni-nsw] egípcia, capital da XX província do Alto Egipto, situada aproximadamente a 100 km a 

sul do Cairo, na margem esquerda do Nilo, junto ao Bahr Yussef e perto da entrada sul do Fai-

um. A exploração arqueológica da zona mais meridional desta jazida tem estado desde a década 

                                                 
68 M.-A. BONHÈME e A. FORGEAU, Pharaon. Les Secrets du Pouvoir, pp. 161-162. 
69 D. VALBELLE, Histoire de l’État Pharaonique, p. 119; P. CLAYTON, Crónicas dos Faraós, p. 72. 
70 Mentuhotep II era filho de Antef III. O rei Mentuhotep I terá sido o pai de Antef I, que certas fontes confirmam 

como rei e do qual pouco mais se sabe. Vernus e Yoyotte dizem que Mentuhotep I nunca reinou efectivamente e 
que só a posteriori foi considerado faraó por ter sido pai dos dois primeiros reis da XI dinastia, Antef I e Antef 
II. Acrescentam que o facto do seu nome de Hórus ser «O Antigo», sugere que a sua titulatura foi atribuída post 
mortem. Nesta observação parece haver pelo menos uma incorreção: Antef II era filho de Antef I e não seu ir-
mão (C. VANDERSLEYEN, L'Egypte et la Vallée du Nil. Tome II. De la fin de l'Ancien Empire à la fin du Nouvel 
Empire, pp. 12-13; P. VERNUS e J. YOYOTTE, Dictionnaire des Pharaons, p. 100; L. M. ARAUJO, «Antef», em 
Dicionário do Antigo Egipto, pp. 77-78; I. SHAW e P. NICHOLSON, «Intef», em British Museum Dictionary of 
Ancient Egypt, p. 141). Esta situação gera desfasamentos entre os diversos autores, considerando uns três reis 
com este nome e outros quatro, de modo que Mentuhotep I, II e III de uns, corresponde aos Mentuhotep II, III e 
IV de outros. Parece ser mais plausível a ordem do segundo grupo (P. CLAYTON, Crónicas dos Faraós, pp.72-
77; L. M. ARAÚJO, «Onomástica real», em Dicionário do Antigo Egipto, pp. 642-649). 

71 D. VALBELLE, Histoire de l’État Pharaonique, p. 121. 
72 S. QUIRKE e J. SPENCER, British Museum. Le Livre de l'Ancienne Égypte, pp. 38-39. 
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de 60 do século passado entregue à Missão Arqueológica Espanhola que, desde 1984, é dirigida 

por Maria del Carmen Pérez Die. Neste local foram encontrados vestígios de várias épocas, sen-

do particularmente relevante para este estudo a necrópole do Primeiro Período Intermediário, que 

continua em prospecção. 

Embora a datação absoluta das diferentes etapas esteja ainda por fazer e a datação rela-

tiva, obtida através da tipologia das estelas de falsa porta, da cerâmica e de uma versão dos 

«Textos dos Sarcófagos», levante dúvidas a alguns investigadores, o anterior responsável pelos 

trabalhos nesta jazida, Jesus López, afirmou sobre a necrópole do Primeiro Período Intermediá-

rio «que no interior dos três túmulos, que apareceram violados e com cadáveres de intrusos no 

seu interior, acharam-se objectos que confirmam o saque na época heracleopolitana e que os seus 

primitivos proprietários viveram nesses anos»73. Mais tarde Pérez Die acrescentaria: «à primeira 

vista destaca-se o estado de destruição do nível correspondente ao cemitério com blocos enormes 

de pedra quebrados intencionalmente, revoltos e dispersos por toda a área. Fragmentos de uma 

mesma peça podem aparecer muito distantes uns dos outros, o que demonstra que o lugar foi 

saqueado e destruído selvaticamente»74. Portanto, conclui-se que durante a IX e a X dinastias, o 

cemitério esteve em actividade e terá sido destruído, muito provavelmente pelos tebanos, deitan-

do por terra as hipóteses pacíficas para o fim do conflito. Aliás, a crer em Ipu-uer, a paz e os 

comportamentos pacíficos era o que menos se via por esta altura no Egipto: 

«Na verdade, os homens são poucos. 

Aquele que atira o seu irmão por terra está por todo o lado; 

a palavra daquele (que) conhece as coisas foge sem demora.» (2.13) 

«Na verdade, os caminhos estão vigiados e as estradas guardadas. 

Sentam-se nos arbustos até que venha o viajante nocturno, 

de modo a apanhar-lhe a sua carga. 

O que ele carrega é roubado, é espancado à paulada e morto injustamente.» (5.11-5.12) 

Alguns pela necessidade do alimento, outros pelo desespero em que viviam, encaravam 

a morte num autêntico suicídio: 

«Na verdade, os crocodilos estão saciados com o peixe que têm capturado, 

                                                 

73 M. C. PÉREZ DIE, «La necrópolis del Primer Periodo Intermedio de Heracleópolis Magna: estado de la cuestión», 
p. 99. 

74 M. C. PÉREZ DIE, «La necrópolis del Primer Periodo Intermedio de Heracleópolis Magna: estado de la cuestión», 
p. 96. 



 TEMPOS CONTURBADOS: DO PRIMEIRO PERÍODO INTERMEDIÁRIO À XII DINASTIA   
 

 

 343

(pois) os homens vão até eles de livre vontade. 

Isto é a destruição deste país! 

Diz-se: «Não caminhes aqui. Vê, é uma armadilha! 

Vê, nós debatemo-nos na nassa como os peixes!» 

O homem assustado não sabe o que diz por causa do terror no seu coração.» (2.12-2.13) 

A morte transformou-se num objectivo e a vida num penar: 

«Na verdade, grandes e pequenos dizem: “Quero morrer”; 

as criancinhas dizem: “Ele nunca (me) devia ter dado a vida”». (4.2-4.3) 

A referida necrópole do Primeiro Período Intermediário pertenceu a nobres e dignitários 

de alta categoria; as inscrições, quer das estelas de falsa porta, quer dos fragmentos das paredes, 

permitem identificar os nomes e títulos de quantos ali foram sepultados, conservando-se de pé 

um grande túmulo de pedra «com as paredes cobertas de pinturas e baixos-relevos que mostram 

desfiles de servidores, oferendas funerárias e, sobretudo, uma versão dos «Textos dos Sarcófa-

gos»75. Já antes Pérez Die afirmara que os túmulos do Primeiro Período Intermediário de Ihnas-

seia el-Medina eram decorados com «relevos de grande qualidade e beleza que demonstram a 

importância da cidade neste período»76. 

Esta última afirmação sublinha ainda mais o declínio de Mênfis em relação a Heracleó-

polis. Sakara recebeu no Primeiro Período Intermediário a preferência de particulares que deixa-

ram os seus túmulos junto das pirâmides de Teti e de Pepi II77. São túmulos de «características 

invulgares» nos quais o estilo menfita teve dificuldade em sobreviver, pois muitas mastabas de 

câmara foram substituídas por câmaras de falsa porta onde era colocada uma estela, e nos relevos 

as cenas foram abreviadas ao máximo: «a estela colocada nas grosseiras paredes era a única de-

coração de capelas de má qualidade pertencentes a um período tardio durante as IX e X dinastias. 

O desenho e modelagem do homem e dos animais era esquemático, e o velho naturalismo deu 

lugar a modelos de cores confusas no gado e na pintalgada pele de pantera da roupa cerimonial 

do proprietário e do tracejado das asas dos pássaros por cima da pilha de oferendas em cima do 

altar ritual»78. 

                                                 
75 M. C. PÉREZ DIE, Excavaciones en Ihnasya el Medina (Heracleópolis Magna), p. 20. 
76 M. C. PÉREZ DIE, «La necrópolis del Primer Periodo Intermedio de Heracleópolis Magna: estado de la cuestión», 

p. 96. 
77 J. BAINES e J. MÁLEK, Egipto. Deuses, templos e faraós, p. 146. 
78 S. SMITH, The Art and Architecture of Ancient Egypt, p. 80. 
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Ainda longe de se conhecer o urbanismo antigo da cidade e a sua topografia79, há já, no 

entanto, elementos suficientes para se poder pensar que, embora importante, Heracleópolis pare-

ce ter permanecido uma cidade provincial em muitos aspectos (para além do templo de Herichef 

não se conhecem, ainda, outras grandes estruturas arquitectónicas), o que leva a admitir que 

Mênfis, mantendo-se sob controlo heracleopolitano, deverá ter permanecido um importante cen-

tro administrativo e comercial, residindo o principal interesse do Faium na agricultura, para um 

efectivo controlo dos excedentes que, como vimos, faltavam. Ihnasseia el-Medina é não só o 

exemplo da tentativa dos príncipes de Heracleópolis restaurarem o poder real menfita e o Estado 

egípcio, a sua luta contra o caos, mas sobretudo o próprio espelho da fragilidade e fragmentação 

política do Primeiro Período Intermediário, quebradas pela impossibilidade do Egipto continuar 

a aceitar a fraqueza e o divisionismo do poder real. Assim que Nebhetepré Mentuhotep, Men-

tuhotep II, encabeça a renovada onda unificadora sulista, tudo volta à «primeira vez», reposicio-

na-se maat e o Estado egípcio renasce. No entanto, já não era possível apagar as calamidades, a 

guerra civil e todos os horrores que o Egipto vivera neste período e que acabariam por ter «um 

efeito intelectual perturbador»80.  

Contudo, a vitória final de Tebas sobre Heracleópolis, levada a cabo por Mentuhotep II, 

parece não ter derrubado definitivamente o espectro da oposição, que terá ficado latente à espera 

de oportunidade. Fica a ideia de que a XI dinastia deve ter estado assente numa base de legitimi-

dade muito frágil e transportando consigo sequelas do Primeiro Período Intermediário. Essa 

oportunidade terá surgido quando Nebtauiré Mentuhotep, Mentuhotep IV, mostrou ser incapaz 

de conter os problemas, tal como tinham feito os seus antecessores. Não se sabe muito do reina-

do deste faraó que terá governado o Egipto cerca de seis anos81 e de quem Amenemhat I terá 

sido vizir. Porém, fazendo fé no texto As Profecias de Neferti, parecem ter sido seis anos tão 

traumáticos quanto o Primeiro Período Intermediário todo. E só sabemos que não estamos foca-

                                                 
79 Uma das questões ainda sem resposta, por exemplo, é saber com exactidão onde passava o Bahr Yussef. Aceitan-

do que o relato do Conto do Camponês Eloquente assenta no efectivo conhecimento de Heracleópolis durante a 
XII dinastia, quando chega a Neninesu, Khuenanupu começa por procurar o grande intendente que encontra a sa-
ir da porta de sua casa, aparentemente por uma saída directa para o braço de água onde estava a barca posta à 
disposição deste funcionário pelos serviços administrativos, para a realização das tarefas que lhe competiam (G. 
R. PARKINSON, The Tale of Sinuhe and Other Ancient Egyptien Poems, p. 14). Por enquanto, apenas se sabe que 
passava perto da cidade. As incertezas ligam-se, principalmente, à natureza do solo e sua deterioração motivada 
pelas cheias: em determinadas zonas a deslocação das águas e o consequente depósito de sedimentos provoca-
vam alterações ao leito do rio. Só aturados estudos arqueológicos e geológicos permitirão vir a concluir algo a 
este respeito. O caso mais notório de uma situação desta natureza é o da cidade de Mênfis que, pelos mesmos 
motivos, se foi deslocando ao longo da sua história (vide infra páginas 19-20). Também aí estão por determinar 
ainda, a localização de uma série de estruturas ligadas aos diversos locais por onde foi passando a cidade, inclu-
indo o seu (ou seus!) porto, referido em inúmeros documentos (D. JEFFREYS, The Survey of Memphis, pp. 48-51). 

80 B. G. TRIGGER, B. J. KEMP, D. O'CONNOR e A. B. LLOYD, Historia del Egipto Antiguo, p. 104. 
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dos no Primeiro Período Intermediário porque é referido expressamente:  

«Um rei virá do Sul, 

Ameni, justo de voz, é o seu nome. 

Será filho de uma mulher da Núbia, 

e nascerá no Alto Egipto. 

Ele receberá a coroa branca, ele erguerá a coroa vermelha, 

ele unirá as duas coroas, 

ele satisfará os dois senhores, Hórus e Set, com o que eles desejarem, 

empunhando “aquele-que-anda-à-volta-no-campo” e o “remo” em movimento. 

As pessoas do seu tempo ficarão contentes. 

O filho de um homem gerará o seu nome para todo o sempre. 

Aqueles que percorrerem o caminho do mal e planearem rebelar-se, 

acabarão por se calar por temor a ele. 

Os Asiáticos cairão chacinados por ele; 

os Líbios tombarão por causa da sua chama;  

os rebeldes tomarão o seu conselho 

e as pessoas descontentes respeitá-lo-ão. 

A iaret que está na sua cabeça 

é para pacificar as pessoas descontentes. 

Construir-se-ão os Muros do Rei, v. p. s., 

não permitindo que os Asiáticos desçam ao Egipto. 

Eles pedirão água do modo habitual para darem de beber ao seu gado. 

Maat regressará ao seu lugar 

e o mal será atirado fora.» (58-69). 

Ora Ameni é um nome hipocorístico de Amenemhat I, que terá usurpado o trono a Men-

tuhotep IV, sem que saibamos se as suas pretensões eram simplesmente o poder, ou se agiu por 

impulso quando viu à sua volta tudo a regressar ao caos e à frente dos destinos do Egipto um 

faraó incapaz de enfrentar a situação. Uma coisa que parece certa é que não foi uma entronização 

pacífica, pois é conhecida a existência de outros pretendentes, como eram os casos de um ho-

mem de nome Antef e de outro chamado Seguerseni82. Esta luta pelo poder terá provocado os 

                                                                                                                                                             
81 P. CLAYTON, Crónicas dos Faraós, p. 77; cfr. N. GRIMAL, Histoire de l’Égypte Ancienne, pp. 209-210. 

82 M. J. SEGURO, «Amenemhat», em Dicionário do Antigo Egipto, p. 54; também em N. GRIMAL, Histoire de 
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seus danos. Conhecemos a sua ascendência popular, e sabemos que o seu pai era um sacerdote 

de nome Senuseret e que a sua mãe se chamava Neferet, sendo natural da região de Elefantina, 

tendo, por isso, Amenemhat nascido no Alto Egipto83. Também é conhecida a sua actividade 

bélica na defesa das fronteiras ocidental e oriental do Egipto e as suas incursões e expansão para 

sul. Por fim é sabido que foi Amenemhat I quem mandou construir um encadeado de fortifica-

ções defensivas ao longo da região do Nordeste do Delta, provavelmente no Uadi Tumilat, do-

minando simultaneamente os «Caminhos de Hórus» e todo o seu movimento caravaneiro. Desig-

nados por Muros do Rei84, são referidos também na História de Sinuhe (R, 42) onde se fica 

mesmo a saber que foram «construídos para reprimir os Asiáticos e para esmagar os Beduínos» 

(R, 43). Na sua visão Neferti diz:  

 «Preocupando-se com o que iria acontecer no país 

e evocando a condição do Este,  

quando os Asiáticos avançassem com as suas espadas curvas, 

e aterrorizassem os corações daqueles que estivessem a fazer as colheitas,  

e se apropriassem dos animais de tiro com que estiverem a lavrar…» (17-19) 

E mais adiante, a ideia da invasão dos Asiáticos, o «pássaro estranho», dos malefícios 

consequentes e, portanto, a necessidade de prevenir defesas, volta a ser expressa. Mas não é só 

construir fortalezas! Isso não chega: é necessário estar atento e vigilante dia e noite, sobretudo de 

noite: 

«Um pássaro estranho nidificará 

nas terras pantanosas do Delta, 

fazendo os seus ninhos próximo dos humanos, 

porque os homens permitirão a sua aproximação devido à sua debilidade. 

Certamente será destruído aquilo que é bom, os viveiros de peixe 

                                                                                                                                                             
l’Égypte Ancienne, p. 210. 

83 Cfr. P. CLAYTON, Crónicas dos Faraós, p. 78. 
84 Levada à letra, a expressão inbw-HqA significa Muros do Governador: a palavra inbw significa «muros» ou «mura-

lhas» e HqA significa «governador». Faulkner não lhe dá nome, dizendo apenas que é uma «fortaleza da fronteira 
oriental»; Sánchez Rodrígues, para além de ter tido um lapso de escrita na palavra na página 93 do seu dicioná-
rio, chama-lhes «Muros do governador» (R. O. FAULKNER, A Concise Dictionary, pp. 23 e 178; Á SÁNCHEZ RO-

DRÍGUES, Diccionario de Jeroglíficos Egipcios, pp. 93 e 307). Neste texto, ao contrário do que acontece na His-
tória de Sinuhe onde aparece apenas a palavra inbw, a palavra «governador» além do seu determinativo normal, 
G. S38, tem como determinativo G. G7, usado apenas com reis ou divindades, e ainda surge dentro de uma carte-
la, exclusiva dos soberanos (cfr. p. 348 do II volume). Por esta razão, julgamos que não lhe devemos chamar de 
Muros do Governador ou Muralhas do Príncipe, como sujerem alguns autores, mas Muros do Rei ou Muros do 
Soberano.  
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onde se encontravam prontos a estripar, 

brilhando no meio dos outros peixes e dos pássaros. 

Todos os lugares de felicidade desaparecerão, derrubados pelo país em desgraça; 

por causa daqueles alimentos, os Asiáticos prevalecerão sobre a terra. 

Os inimigos aparecerão a este. 

Os Asiáticos descerão ao Egipto; 

falta-nos uma verdadeira fortaleza para os enfrentar; 

a guarda não ouve alguém que caminhe devagar; 

a escalada será feita de noite, 

a fortaleza será invadida 

e a sonolência dos meus olhos será repelida enquanto permaneço deitado 

a dizer: “Eu estou acordado!” 

Os animais selvagens virão beber 

ao rio do Egipto; 

eles refrescar-se-ão nas suas margens 

na ausência de alguém que os faça fugir. 

Esta terra vacila 

e as consequências são desconhecidas, permanecem escondidas 

de acordo com o que se costuma dizer: “Quando ver e ouvir falham, o mudo domina”. 

           [(29-38) 

Mas as invasões e o caos só voltariam a acontecer devido à perfeita apatia governativa, 

contando a centralização do poder ainda com fortes resistências, pois no Médio Egipto os gover-

nadores de província «mantinham as tradições aristocráticas e regionalistas que tinham arruinado 

o Império Antigo»85, e por isso esta obra de propaganda previa um futuro muito semelhante ao 

catastrófico Primeiro Período Intermediário, ao ponto de se prever a possibilidade do demiurgo 

faltar e do Nilo secar:   

«…disse: “Desperta coração, 

e chora por este país onde começaste! 

O silêncio é inebriante! 

Olha! Há qualquer coisa que é preciso dizer acerca disto, com respeito. 

Olha então! O grande está lançado por terra,  

                                                 
85 P. VERNUS e J. YOYOTTE, Dictionnaire des Pharaons, p. 26. 
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no país onde começaste. 

Não te aborreças! Olha, os factos estão diante de ti! 

Possas tu levantar-te contra o que está diante de ti! 

Olha, os governantes estão satisfeitos com o estado do país! 

O que foi feito nunca antes tinha sido feito! 

Ré deverá começar a recriar! 

O país será totalmente arruinado e nada crescerá e prosperará! 

Nem mesmo o negro das unhas a que tinha direito!  

Este país está destruído. Ninguém se preocupe com ele. 

Ninguém fala. Ninguém chora. 

O que acontecerá a este país? 

O disco solar está encoberto e não brilhará para que os homens o possam ver. 

Não viveremos se as nuvens o esconderem 

e se isso acontecer todas as pessoas ficarão paralisadas por causa da sua ausência. 

Eu falarei do que estiver diante do meu rosto e não predirei o que não aconteceu ainda. 

Sim, (com) o rio do Egipto seco 

pode-se atravessar a água a pé. 

Nós vamos procurar água para os barcos poderem navegar, 

porque o seu curso secou: 

onde era a margem há água e onde havia água está seco. 

O vento do sul opor-se-á ao vento do norte: 

não existirá mais céu de um único vento.» (20-30) 

Sucedem-se as divisões entre os homens, prevalecendo o egoísmo e o medo. Nas famí-

lias passa-se o mesmo e todos se temem uns aos outros: 

«Eu mostro-te uma terra em estado de angústia: 

o que nunca tinha acontecido aconteceu. 

As armas de guerra serão empunhadas 

e o país viverá em desordem. 

Serão fabricadas flechas em cobre 

e mendigado pão ensanguentado; 

riremos com um riso de dor, 

não choraremos por causa da morte 

nem passaremos a noite em jejum por causa da morte. 
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Cada homem só pensará em si próprio. 

Não serão feitas cerimónias fúnebres neste dia: 

o pensamento afastar-se-á delas totalmente. 

Um homem ficará sentado no seu canto de costas, 

enquanto um homem mata outro. 

Eu mostro-te um filho como inimigo, 

um irmão como adversário, 

um homem que mata o seu próprio pai.» (38-45) 

A ter em conta as expressões «o que foi feito nunca antes tinha sido feito» e «o que 

nunca tinha acontecido aconteceu», poderemos considerar que a desordem atinge o auge com 

uma brutalidade superior à existente no Primeiro Período Intermediário. De resto o panorama é 

semelhante: o rico torna-se pobre e vice-versa; impera o medo, a violência e a carência. E não só 

Ré abandonará os homens, como desaparecerá o próprio local de nascimento das divindades, 

Heliópolis:  

«Cada boca estará cheia de: “Eu quero!” 

Tudo aquilo que é bom desaparecerá. 

Será a ruína do país. As leis serão feitas contra ele.  

Haverá destruição por causa do que foi feito 

e desolação por causa do que encontrámos. 

O que foi feito nunca antes tinha sido feito: 

os bens de um homem foram-lhe tirados e dados ao que é estrangeiro. 

Eu mostro-te o proprietário a lamentar-se 

e o estrangeiro satisfeito. 

Aquele que nada faz, acumula para si; 

aquele que age, está sem recursos. 

Damos as coisas com relutância 

apenas para calar a boca daquele que fala. 

Respondemos a um discurso agitando um bastão com o braço 

e falamos em matar o outro! 

As palavras expressas são para o coração como fogo! 

Aquilo que sai da boca não pode ser tolerado. 

O país está na penúria: são numerosos os seus administradores. 

Está vazio: são elevados os seus impostos. 



 TEMPOS CONTURBADOS: DO PRIMEIRO PERÍODO INTERMEDIÁRIO À XII DINASTIA  
 
 

 350

Pequena é a quantidade de grão: grande a medida 

e mede-se em excesso! 

O próprio Ré separar-se-á da espécie humana! 

Ele erguer-se-á quando for a hora, 

mas ninguém saberá que o meio-dia chegou, 

ninguém distinguirá a sua sombra, 

nenhum rosto se iluminará ao vê-lo. 

Os olhos não derramarão lágrimas: 

ele estará no céu como a lua. 

Não deixará de anoitecer, 

mas os seus raios no rosto é um acontecimento do passado. 

Eu mostro-te uma terra em sofrimento: 

o que era fraco é agora um senhor poderoso; 

cortejamos quem antes tinha que cortejar. 

Eu mostro-te o pior daquilo que predomina: 

o homem que vinha no fim, agora dirige uma geração. 

Vivemos na necrópole. O pobre tornar-se-á rico  

e o poderoso [recolher-se-á] para sobreviver. 

Os pobres comem o pão 

e os dependentes exultam. 

Deixará de existir a província de Heliópolis na terra, 

lugar de nascimento de cada deus.» (45-57) 

Não esqueçamos que embora Neferti seja um sacerdote da deusa Bastet, adorada em 

Per-Bastet, isto é, «A morada de Bastet», e que mais tarde se chamou Bubástis, ele era nativo de 

Heliópolis, província a sul da de Bastet: 

«E pôs-se a escrever 

o que dizia o sacerdote leitor Neferti, 

o sábio do Este 

que pertence a Bastet logo que ela se ergue, 

um nativo da província de Heliópolis.» (16-17) 

Para além dos parcos achados arqueológicos com o seu nome, uma taça de pedra encon-

trada em Licht e algumas inscrições rupestres referentes a duas expedições por si enviadas às 
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minas de ametista do Uadi el-Hudi e às pedreiras do Uadi Hammamat86, Mentuhotep IV parece 

ter permitido que o país mergulhasse numa autêntica guerra civil. Os problemas do final do Pri-

meiro Período Intermediário mal resolvidos, com o regresso à ribalta do poder de algumas famí-

lias mais preponderantes e de alguns altos funcionários, levou à divisão de forças entre vários 

possíveis sucessores de Mentuhotep IV, mas foi o seu provável vizir Amenemhat quem acabou 

por levar a melhor e fundar a XII dinastia.  

Para além da sua preocupação com a defesa em relação aos invasores, claramente ex-

pressa na expulsão dos infiltrados no Delta e na execução dos Muros do Rei, uma das suas prio-

ridades foi uma reforma administrativa com criação de uma nova capital. Nem Tebas nem Mên-

fis ou Heliópolis, mas uma nova cidade fundada perto de Licht (em egípcio Itji-taui, isto é, «que 

divide os dois países»), a cerca de 50 km ao sul de Mênfis, a que chamou de Amenemhat-Ititaui 

(«Amenemaht conquistou as Duas Terras») e cujo nome abreviado Iti-taui se tornou mais co-

mum87. A construção da capital neste local, charneira entre o Alto e o Baixo Egipto, ainda por 

descobrir, tem o claro significado de união das Duas Terras. 

Contudo, no apaziguamento que se seguiu ao fim da guerra civil, teve que recompensar 

os que lhe tinham sido fiéis, e ao confirmar uns governadores de província e substituir outros, se 

permitiu um certo reforço do poder provincial a alguns, também manteve alguma tensão latente 

entre a sua acção centralizadora e os desejos de autonomia de alguns que já vinham de trás. Tal-

vez por causa disso, surja a literatura como forma de legitimação do seu poder com este texto das 

Profecias de Neferti. Mas foi mais longe e viu na necessidade de funcionários competentes a 

forma de incentivar uma sólida formação dos escribas, colaboradores imprescindíveis não só nas 

actividades produtivas e de arquivo, como também na manutenção da ordem. Neste particular, é 

bem provável que tenha sido ele a inspirar o Ensinamento de Kheti, e, até mesmo o livro Kemit 

aí referido, uma espécie de compêndio, uma compilação de frases/princípios utilizada na forma-

ção dos escribas88.  

É uma época literariamente muito rica e, como se vê, Amenemhat I está, implícita ou 

explicitamente, ligado a vários textos. Além dos já referidos, na História de Sinuhe é o seu assas-

sínio no ano 30 do seu reinado que despoleta todo o enredo, e no testamento político que deixa a 

posteriori a seu filho, responsável pelo exército egípcio e provável co-regente desde o ano 20 do 

seu reinado, o Ensinamento de Amenemhat I ao seu filho Senuseret, fala com o filho num sonho 

                                                 
86 I. SHAW e P. NICHOLSON, «Mentuhotep», em British Museum Dictionary of Ancient Egypt, p. 183. 
87 M. J. SEGURO, «Amenemhat», em Dicionário do Antigo Egipto, pp. 54-55. 
88 Cfr. p. 173, I volume* e p. 467, nota 12, II volume (Anexos).  
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deste, defendendo as suas realizações e propondo a sua continuação pelo seu sucessor. Era cer-

tamente um homem de carácter e forte personalidade, respeitado e temido tanto pelos seus cola-

boradores como pelos seus adversários. 

Não  vale  a  pena  imiscuirmo-nos   na  questão  da  existência  ou  inexistência  da  co-

-regência, porque apenas conhecemos indirectamente as duas estelas e a inscrição rupestre que 

fundamentam a sua existência para os seus defensores. Contudo, tanto a História de Sinuhe co-

mo o Ensinamento de Amenemhat ao seu filho Senuseret, permitem fazer algumas considera-

ções. Na História de Sinuhe, da primeira vez que Senuseret é nomeado diz-se: «Ora, sua majes-

tade tinha enviado um exército ao país dos Líbios/e o seu filho mais velho era quem o comanda-

va,/o bom deus Senuseret,/que tinha sido enviado para atacar os países estrangeiros/e para abater 

os Líbios». E logo depois: «Os mensageiros encontraram-no na estrada/e alcançaram-no à noi-

te./Rapidamente ele se pôs a correr muito:/o falcão levantou voo junto com os seus seguido-

res,/sem dar conhecimento ao seu exército». Para D. Wildung isso é uma menção à co-regência, 

mas o autor ao tratar Senuseret por «deus» e «falcão» está a reconhecer-lhe o estatuto real. E isso 

não quer dizer co-regência, uma vez que o autor sabia que Amenemhat estava morto e Senuseret 

era o seu sucessor. Quando Sinuhe faz o elogio do novo rei do Egipto diz: «Certamente o seu 

filho entrou no palácio/e tomou posse da herança de seu pai./É agora um deus sem igual». E 

pouco depois: «Ele subjugou países estrangeiros./O seu pai estava ainda no palácio/e ele fez-lhe 

um relatório depois de ter realizado o que ele lhe ordenara.» São afirmações que dão Senuseret 

como chefe militar mas não como co-regente. Além do mais teve que fazer um relatório ao rei 

para confirmar se tinha cumprido as ordens dadas. Logo no início Amenemhat diz: «Ouve o que 

eu te vou dizer/e quando tu reinares no país,/quando tu governares o Egipto,/poderás agir segun-

do as minhas palavras com grande perfeição.» Aparentemente o rei fala de um sucessor e não de 

um co-regente. Mesmo no fim Amenemhat diz: «Olha! Eu comecei e quero assegurar que tu 

concluis./Foi para ti que eu conduzi a bom porto o que estava na minha vontade./Tu tens o en-

cargo de conservar a coroa branca, a divina progenitura!/O selo está no seu lugar, segundo o que 

eu comecei para ti./Há alegria na barca de Ré./Tu ascendes à realeza criada antes de mim,/mas 

não como eu me fiz alguém excelente!/Edifica os teus monumentos!/Assegura uma renda para o 

teu poço tumular!/Luta para saberes o que me aconteceu!/Porque não há ninguém que eu amasse 

como tu junto à minha majestade, v. p. s.». Com clareza é explicado que Amenemhat chegou à 

realeza sem pertencer à realeza, não seria a última frase que deixaria no ar a incerteza da co-

regência. Mesmo nos versos eventualmente mais controversos, como «Olha, a traição aconteceu 

quando tu não estavas ao pé de mim,/antes da corte saber que eu te fizera florescer,/e antes de eu 
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estar sentado junto de ti. Vou ensinar-te a governar,/já que eu desconhecia isto, que eu não levei 

a melhor sobre isto,/e que o meu coração negligenciou os servidores», a única leitura que se pode 

fazer é que Amenemhat tinha muita confiança em Senuseret. É verdade que o fez «florescer», 

mas em quê? Pode ter sido com o seu alto cargo militar onde mostrou grande empenho na defesa 

do Egipto! E tudo isto foi «antes de estar sentado junto» dele. Esta é a única frase em que pode-

ríamos pensar que o rei até pode ter pensado na co-regência, mas não teve tempo de a concreti-

zar, pois, como é dito no início deste texto, só depois da morte do pai o filho reinou no Egipto. 

Amenemhat pode ter preparado um sucessor, mas não parece que tenha tido um co-regente, pelo 

menos visível na literatura da época89. 

Temos, então, um longo período de aproximadamente de 140 anos que se estende do fi-

nal da VI dinastia (c. 2180) até à reunificação de Mentuhotep II (c. 2042), designado por Primei-

ro Período Intermediário, que compreende as dinastias VII, VIII, IX, X e parte da XI. Neste perí-

odo o faraó foi perdendo progressivamente o poder para os governadores e demais chefes locais, 

que acumulavam funções, civis e religiosas, chegando mesmo a estabelecer o princípio de trans-

missão hereditária dos cargos e a reconhecer no faraó uma autoridade simplesmente nominal. 

Esta crise foi potenciada e agravada devido a modificações climáticas que na mesma época caí-

ram sobre o Egipto. A anarquia político-militar por um lado diminuiu a defesa das fronteiras, 

tanto a norte como a sul, como levou ao caos social fazendo surgir por todo lado a ignomínia, a 

fome e a miséria. Como diz J. Nunes Carreira, «a produção literária, ou os ecos literários, do 

Império Antigo (c. 2650-2150) reflectem uma espécie de segurança tranquila, uma fé inabalável 

no poder e na estabilidade do reino. A revolução trouxe problemas gravíssimos e rasgou brechas 

perigosas nas concepções sociais e religiosas. Parecia o fim do mundo, em sentido próprio»90. 

Toda esta crise marcou profundamente a civilização egípcia de várias formas: material-

mente devido à destruição que provocou; socialmente pelas alterações que promoveu; ideologi-

camente porque operou uma «democratização» das crenças funerárias e de maat, pois o destino 

solar post mortem, até então exclusivo do faraó, passou a ser também possível para os particula-

res, e para a maat, que até então não era sequer nomeada por se fundir com o rei, ou seja, com o 

Estado, mas que agora, tendo a monarquia egípcia entrado em crise e o seu rei perdido o papel 

                                                 
89 Quando D. Wildung observa que alguns textos do Império Médio são ensinamentos do rei ao seu sucessor, como 

no caso do Ensinamento de Amenemhat I ao seu filho Senuseret, ou de Kheti ao seu filho Merikaré, é uma afir-
mação com a qual facilmente se concorda.  Mas quando acrescenta que isso indica a existência de co-regência, 
deixa de poder haver concordância. Pode-se concluir que na literatura do Império Médio, pelo menos nos textos 
desta antologia, não há qualquer indicação que leve a admitir peremptoriamente a co-regência (D. WILDUNG, 
L’Âge d’Or de l’Égypte. Le Moyen Empire, p. 128). 

90 J. N. CARREIRA, Literatura do Antigo Egipto, p. 61. 
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que desempenhara no Império Antigo, foi necessário construir-lhe um corpo ideológico coerente 

que abrangeu toda a sociedade; intelectualmente, pois formou-se uma visão pessimista do mundo 

que acabou por alimentar a corrente do pensamento que colocou no património cultural das letras 

egípcias do Império Médio textos como as Profecias de Neferti, o Ensinamento de Kheti ou o 

Conto do Camponês Eloquente. 

E quando os inimigos internos e externos do Egipto pareciam estar controlados e o fara-

onato parecia ter voltado ao domínio da situação, tudo voltou a querer ruir, aparentemente devi-

do à fraqueza de um faraó e a questões mal resolvidas com a reunificação de meados da XI di-

nastia. A monarquia voltou a oscilar, a ideologia voltou a ser atingida e foi necessário dar novo 

rumo ao Egipto com o início de uma nova dinastia: a XII. Os caminhos abertos pela «revolução» 

intelectual do Primeiro Período Intermediário estavam bem vivos e foi graças a uma eficaz pro-

paganda promovida pelos faraós e realizada por excelentes escribas, que confrontaram as popu-

lações, pelo menos as dos meios mais elitistas, com a ideologia e o poder real. Inclusive, criaram 

obras para legitimar os faraós, como foi o caso da Profecia de Neferti, em relação a Amenemhat 

I, ou o Ensinamento de Amenemhat I ao seu filho Senuseret, em relação a Senuseret I. 

 

 



   
 

 

2. A XII dinastia: o tempo 
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Uma das primeiras atitudes da XII dinastia tendente à pacificação depois de ultrapassa-

da a dinastia dos Mentuhotep foi evitar hostilizar os apoiantes daqueles que tinham governado 

Tebas durante cerca de um século. Para o efeito começou-se por proceder à já referida mudança 

de capital para Iti-taui, afastando-se assim de um ambiente que lhes seria desfavorável e colo-

cando-a num lugar mais adequado ao controlo do Egipto unificado. Depois ocorreu uma impor-

tante mudança, sobretudo em Tebas, do deus protector da família real no poder: o deus Amon 

substituiu o deus Montu. Esta mudança reflectiu-se de imediato nos nomes reais, uma vez que a 

XI dinastia se tinha ligado ao deus Montu, os Mentuhotep, isto é, «Montu está satisfeito», e ago-

ra a XII ligava-se a Amon, com o significativo nome de quatro reis Amenemhat: «Amon está no 

comando». E por fim, todos os reis da XII dinastia mantiveram o respeito devido ao rei unifica-

dor do Egipto, Mentuhotep Nebhepetré, reconhecendo-lhe o papel de verdadeiro fundador do 

Império Médio através da manutenção de estátuas suas em vários templos, sobretudo no templo 

de Amon em Karnak, e na produção de decretos a fixar oferendas dirigidas a Mentuhotep Neb-

hepetré e a referenciá-lo como seu pai, como fez Senuseret III91.  

Um outro problema com que os reis da XII dinastia se depararam foi com a insuficiên-

cia de pessoal administrativo. A instabilidade política, social e militar do Primeiro Período In-

termediário e do final da XI dinastia levaram à degradação do Estado e à falta de pessoal admi-

nistrativo experiente e fiel, fundamental para a restauração do poder. É assim que aparece o basi-

lar Kemit para o ensino dos escribas, sobretudo do pessoal da administração central. A experiên-

cia parece ter resultado, mas era necessário reforçar o insentivo à opção pela carreira de escriba, 

e pouco depois terá surgido o Ensinamento de Kheti, exactamente com essa desejada incumbên-

cia e onde o próprio Kemit é mencionado e citado: 

«Então ele disse-lhe: 

“Eu vi muitos espancamentos. 

Dirige o teu interesse para a escrita. 

Eu observei como se salvam as pessoas através do seu trabalho! 

Olha, não há nada melhor do que a escrita! 

É como ser levado pela água! 

Lê até ao fim o livro Kemit 

e aí encontrarás estas palavras dizendo: 

“Quanto ao escriba, seja qual for a sua posição na residência real, 

                                                 
91 Cfr. G. POSENER, Littérature et Politique dans l’Égypte de la XIIe dynastie, pp. 1-3. 
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ele nunca será insignificante aí”.» (4,2-4,3) 

Aparentemente, com a efectiva reforma e desenvolvimento da administração central 

deste período, parece ter ficado aprovada a ideia de que a literatura, obviamente junto das elites, 

cumpria o seu papel propagandístico e manipulador de opinião. Hoje parece evidente que estas 

duas obras não foram «criações espontâneas ou acidentais»92. Era tempo, então, de se dar mais 

um passo decisivo: legitimar os monarcas da XII dinastia e a própria dinastia. Surgem assim 

obras literárias como a Profecia de Neferti, para impor Amenemhat I: 

«Um rei virá do Sul, 

Ameni, justo de voz, é o seu nome. 

Será filho de uma mulher da Núbia, 

e nascerá no Alto Egipto. 

Ele receberá a coroa branca, ele erguerá a coroa vermelha, 

ele unirá as duas coroas, 

ele satisfará os dois senhores, Hórus e Set, com o que eles desejarem, 

empunhando “aquele-que-anda-à-volta-no-campo” e o “remo” em movimento.» (57-61) 

E o Ensinamento de Amenemhat I ao seu filho Senuseret, como forma de legitimação de 

Senuseret I, provavelmente escrito pelo autor do Ensinamento de Kheti: 

«Olha! Eu comecei e quero assegurar que tu concluis. 

Foi para ti que eu conduzi a bom porto o que estava na minha vontade. 

Tu tens o encargo de conservar a coroa branca, a divina progenitura! 

O selo está no seu lugar, segundo o que eu comecei para ti. 

Há alegria na barca de Ré. 

Tu ascendes à realeza criada antes de mim, 

mas não como eu me fiz alguém excelente! 

Edifica os teus monumentos! 

Assegura uma renda para o teu poço tumular! 

Luta para saberes o que me aconteceu! 

Porque não há ninguém que eu amasse como tu junto à minha majestade, v. p. s.» 

                    [(3,5-3,7) 

E como o faronato não devia gozar de grande estima após os períodos conturbados de 

                                                 
92 G. POSENER, Littérature et Politique dans l’Égypte de la XIIe dynastie, p. 7. 
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finais do III milénio, era necessário restaurar a autoridade real, renovar a dignidade e superiori-

dade da monarquia egípcia. Fez-se apelo aos grandes nomes do Império Antigo, da III e da IV 

dinastias e ao nascimento dos três primeiros reis da V dinastia: Userkaf, Sahuré e Neferirkaré 

Kakai. Em Khufu e os Mágicos os reis anteriores mencionados são Nebka, Djoser, Seneferu, 

Khufu e Khafré. Embora a magia seja a principal linha de força destes contos, o certo é que eles 

também foram um apelo às figuras majestáticas dos reis de maior destaque do Império Antigo, 

sendo Khufu, que descansava na mais monumental de todas as obras realizadas pelo povo egíp-

cio, o rei a quem se procurava quebrar o tédio: 

«Então, a majestade do rei do Alto e do Baixo Egipto Khufu, justo de voz, disse: 

“Que sejam oferecidos mil pães, 

cem jarros de cerveja, 

um boi e duas bolas de incenso 

ao rei do Alto e do Baixo Egipto Djoser, justo de voz, 

e juntamente que seja oferecido um bolo, um jarro de cerveja, 

uma porção de carne,  

uma bola de incenso ao sacerdote leitor chefe … … …, 

pois eu vi o seu acto de sabedoria.” 

E foi feito exactamente como sua majestade ordenara.» (12-17) 

Mas foi sobretudo o carácter divino do rei que se quis assinalar com o nascimento das 

três crianças divinas, porventura o texto principal do Papiro Westcar, o procedimento para que 

fossem dados à luz os futuros reis foi igual para as três crianças: 

«Então Ísis colocou-se diante dela, Néftis atrás 

e Heket apressou o trabalho de parto. 

E Ísis disse: “Não sejas tão forte no seu ventre! 

O teu nome será User-ref!” 

E a criança precipitou-se nos seus braços. 

Era uma criança com um côvado e ossos fortes. 

Tinha os membros revestidos a ouro 

e um toucado de verdadeiro lápis-lazúli. 

Elas lavaram-no, cortaram-lhe o cordão umbilical 

e puseram(-no) numa cama de tijolo. 

Depois Meskhenet foi até junto dele 
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e disse: “Um rei que assumirá a realeza 

em toda esta terra.” 

E Khnum deu vigor ao seu corpo.» (237-244) 

E se a magia pode ter distraído os menos atentos da grande finalidade do texto, terá sur-

gido então uma outra obra literária bastante mais direccionada ao objectivo de fazer voltar a ins-

tituição monárquica ao seu lugar cimeiro: o Ensinamento Lealista93. Aqui não restam quaisquer 

dúvidas, é feita mesmo a exaltação do rei: 

«Eu vou dizer (uma coisa) importante e fazer com que vós (a) escuteis. 

Eu vou fazer com que vós tenhais um (bom) comportamento para sempre, 

um método de vida com sucesso (para) passar a existência em paz. 

Adorai o rei Nimaatré, que ele viva eternamente no interior do vosso corpo! 

Confraternizai com sua majestade no vosso coração! 

Propagai o seu terror diariamente! 

Suscitai para ele louvores em relação a cada momento! 

É Sia que está nos corações: 

os seus olhos exploram cada ser! 

É Ré, sob a governação de quem vivemos: 

aquele que está sob a sua sombra terá grandes posses! 

É Ré, graças aos raios de quem vemos: 

ele ilumina as Duas Terras mais do que o disco solar!» (§1-5-§2-10) 

No entanto, este texto entra também num outro campo para o qual a XII dinastia igual-

mente apelou: a literatura. É possível que o próprio rei escolhido para constar nesta obra, não 

tenha sido um acaso: Nimaatré, o nome de coroação de Amenemhat III, sexto rei da XII dinastia 

e filho de Senuseret III. Além de nos dizer que o texto é contemporâneo ou posterior ao rei men-

cionado, é o único rei da XII dinastia que utiliza a palavra maat no seu nome (ni-maat-ré, ou 

seja, «Aquele que pertence à justiça de Ré», ou, lido de outra forma, «A justiça pertence a Ré»). 

E maat tem aqui o papel central nesta questão, porque, do ponto de vista ideológico, também era 

necessário reposicionar o pensamento egípcio. Desde os primórdios do Império Antigo que a 

ordem e a harmonia, reguladas por maat, eram características fundamentais da sociedade egípcia. 

A partir da V dinastia as biografias testemunham o papel central de maat na sua civilização. No 

Império Antigo a obediência e o respeito hierárquicos que estabeleciam a ordem e a harmonia 

                                                 
93 J. N. CARREIRA, Filosofia antes dos Gregos, pp. 117-118. 
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social começavam e terminavam no soberano: o faraó era o Estado. Por isso era considerado a 

incarnação e a institucionalização de maat, sendo a sua realização a própria vontade do rei. Deste 

modo, maat assumia-se ainda como elemento determinante da monarquia egípcia. E quando esta 

entrou em crise pela primeira vez, surgiu a necessidade de definir a natureza de maat, uma vez 

que o que até aí parecia ser uma evidência natural deixou de o ser. Portanto, se não era a vontade 

do rei, era necessário abordar a questão e construir-lhe um corpo ideológico coerente que, para 

além do mais, mantivesse a ideia de Estado monárquico, centralizado e hierárquico. E foi esta 

necessidade que fez surgir os discursos sobre maat.  

Alguns dos textos da época fazem parte daquilo que Jan Assmann chama de «discursos 

de maat»94. Uns falam explicitamente em maat, como em As Admoestações de Ipu-uer quando 

este se dirige ao senhor do universo e afirma:  

«O senhor do universo teve a preocupação de criar o céu separado da terra, 

mas o medo está em cada rosto quando ele vem. 

Se ele faz isto quando nos ataca, 

quem nos protegerá contra isto se tu nos repudiares e fores embora? 

Hu, Sia e Maat estão contigo,  

(mas) foi o caos que tu espalhaste através da terra 

junto com o barulho do tumulto.» (12.11-12.13) 

Também no final das Profecias de Neferti, o sacerdote de Bastet afirma: 

«Maat regressará ao seu lugar 

e o mal será atirado fora.» (68-69) 

Contudo, na maior parte dos casos, a sua presença é implícita, surgindo através dos efei-

tos da sua presença ou da sua ausência. No terceiro discurso do homem no Diálogo de um De-

sesperado com o seu ba, o homem fala da reciprocidade, do agir um pelo outro, ou seja, da soli-

dariedade activa: 

«O passado não é lembrado,  

ninguém ajuda aquele que antes o ajudou.» (115-116) 

E quando a solidariedade activa falha, o mundo transforma-se num campo de batalha, 

como é dito no Ensinamento de Amenemhat I ao seu filho Senuseret: 

                                                 
94 J. ASSMANN, Maât, l’Égypte pharaonique et l’idée de justice sociale, p. 32; também em J. N. CARREIRA, Filosofia 

antes dos Gregos, pp. 160-163. 
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«Na verdade, quando alguém combate numa arena e esquece o passado, 

a bondade não será vantajosa para aquele que ignora o que devia saber.» (1,8) 

Também a solidariedade comunicativa, dizer maat, é fundamental para não se interrom-

per o fio condutor da solidariedade individual, como veremos no Conto do Camponês Eloquente, 

ou colectiva de um mundo sem maat, como em textos como As Lamentações de Khakheperrése-

neb, As Profecias de Neferti ou Diálogo de um Desesperado com o seu ba, como é possível veri-

ficar no exemplo deste último: 

«Com quem posso falar hoje? 

Com os irmãos é mau,  

os amigos de hoje não amam. 

Com quem posso falar hoje? 

Com os corações é ambicioso, 

cada homem apropria-se dos assuntos do seu igual. 

Com quem posso falar hoje? 

A piedade pereceu, 

a violência tomou conta de toda a gente. 

Com quem posso falar hoje? 

Um está satisfeito com o mal,  

e por todo o lado o bem foi atirado ao chão. 

Com quem posso falar hoje? 

Aquele que enfurece um homem com a sua má conduta, 

escarnece de toda a gente com o seu mau comportamento. 

Com quem posso falar hoje? 

Eles pilham, 

cada homem rouba o seu igual. 

Com quem posso falar hoje? 

O malfeitor é um amigo íntimo, 

o irmão que fará com que (qualquer) acontecimento se torne um inimigo. 

Com quem posso falar hoje? 

O passado não é lembrado,  

ninguém ajuda aquele que antes o ajudou. 

Com quem posso falar hoje? 

Com os irmãos é mau,  
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um regressa ao estrangeiro por amizade. 

Com quem posso falar hoje? 

Os rostos estão inexpressivos,  

cada homem está cabisbaixo em relação aos seus irmãos. 

Com quem posso falar hoje? 

Os corações são ávidos,  

não há nenhum coração humano que seja de confiança. 

Com quem posso falar hoje? 

Não há homens justos, 

a terra foi abandonada aos malfeitores. 

Com quem posso falar hoje? 

Falta um amigo íntimo, 

um regressa como um desconhecido para se lamentar. 

Com quem posso falar hoje? 

Não há ninguém que esteja satisfeito, 

aquele com quem se caminhava não existe mais. 

Com quem posso falar hoje? 

Estou sobrecarregado pela miséria, 

por falta de um amigo íntimo. 

Com quem posso falar hoje? 

Deambular errático pela terra; 

não há fim para isso.» (103-130) 

E tal como vemos n’As Profecias de Neferti quando a palavra se desintegra totalmente, 

a escuta mútua, o acordo e a confiança, são substituídos pela violência: 

«Damos as coisas com relutância 

apenas para calar a boca daquele que fala. 

Respondemos a um discurso agitando um bastão com o braço 

e falamos em matar o outro! 

As palavras expressas são para o coração como fogo! 

Aquilo que sai da boca não pode ser tolerado.» (48-50) 

O conceito de maat, que tem como opositora isefet, sustentava o próprio Estado faraóni-

co, tendo-se institucionalizado através da monarquia faraónica. Quando maat desaparece, desa-
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parece também o Estado, como fica claro n’As Lamentações de Khakheperréseneb: 

«A ordem foi lançada fora; o caos está no interior da sala do conselho95.» (11) 

O próprio cosmos, que «é incapaz de viver sem maat»96, é posto em causa quando «a 

monarquia divina, que se realiza no céu no percurso solar e na terra no Estado faraónico», vê «a 

solidariedade entre o céu e a terra parar […] e o processo cósmico dirigir-se inevitavelmente para 

isefet»97, como encontramos descrito n’As Profecias de Neferti, primeiro numa visão naturalista 

depois numa visão teológica: 

«O disco solar está encoberto e não brilhará para que os homens o possam ver. 

Não viveremos se as nuvens o esconderem 

e se isso acontecer todas as pessoas ficarão paralisadas por causa da sua ausência. 

Eu falarei do que estiver diante do meu rosto e não predirei o que não aconteceu ainda. 

Sim, (com) o rio do Egipto seco 

pode-se atravessar a água a pé. 

Nós vamos procurar água para os barcos poderem navegar, 

porque o seu curso secou: 

onde era a margem há água e onde havia água está seco. 

O vento do sul opor-se-á ao vento do norte: 

não existirá mais céu de um único vento.» (24-29) 

«O próprio Ré separar-se-á da espécie humana! 

Ele erguer-se-á quando for a hora, 

mas ninguém saberá que o meio-dia chegou, 

ninguém distinguirá a sua sombra, 

nenhum rosto se iluminará ao vê-lo. 

Os olhos não derramarão lágrimas: 

ele estará no céu como a lua. 

Não deixará de anoitecer, 

mas os seus raios no rosto é um acontecimento do passado.» (51-54) 

                                                 
95 A frase é rdi.tw  mAat  rwty  isft  m-Xnw sH e poderia ter sido traduzida por «Maat foi lançada fora; isefet está no 

interior da sala do conselho», cfr. p. 373 do II volume. 
96 J. ASSMANN, Maât, l’Égypte pharaonique et l’idée de justice sociale, p. 132. 
97 J. ASSMANN, Maât, l’Égypte pharaonique et l’idée de justice sociale, p. 133. Sobre a permanente tensão entre 

maat e isefet veja-se também J. N. CARREIRA, Filosofia Antes dos Gregos, pp. 158-170. 
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E quando tudo na terra falha, a única hipótese de encontrar maat é conseguir sobreviver 

depois da morte e alcançar a imortalidade, como se expressa no Diálogo de um Desesperado 

com o seu ba: 

«De facto, aquele que está no Além é um deus vivo, 

que pune as más acções daquele que as faz. 

De facto, aquele que está no Além deve manter-se firme na barca sagrada, 

distribuindo aos templos alimentos cuidadosamente aí escolhidos. 

De facto, aquele que está no Além é um sábio sem oposição, 

quando fala ao apelar a Ré.» (142-147) 

Contudo, há um texto que expõe toda a teoria sobre maat, a que o próprio Jan Assmann 

chamou de «tratado sobre Maat»98: o Conto do Camponês Eloquente. A riqueza de conteúdo dos 

contos egípcios faz deles um dos mais importantes géneros da literatura egípcia, não os limitando 

a funções meramente lúdicas ou a exercícios de caligrafia e leitura para futuros escribas. O com-

bate ao aborrecimento referido por alguns desses textos é um expediente para justificar o apare-

cimento de uma história que servirá de veículo pedagógico para vincular leitores e ouvintes a 

temas de grande seriedade. Mostrando, de uma forma geral, quadros sociais bastante fiéis e deta-

lhados do povo egípcio, expõem tanto as suas convicções religiosas quanto as suas concepções 

morais e políticas. O Conto do Camponês Eloquente não foge à regra. 

Longe de ser uma obra literária nascida do prazer de bem escrever, isto é, arte pela arte, 

é um texto que revela o conhecimento de diversas linguagens por parte do seu autor, facto que 

lhe confere o estatuto de um autêntico «homem de letras». Tanto há provérbios e ditos populares 

que tentam aproximar a figura do camponês à realidade social a que pertenceria, como se suce-

dem metáforas de grande erudição que denunciam um conhecimento superior, próprias daqueles 

cuja educação foi seriamente cuidada; passa-se de um conjunto de ideias ao alcance de qualquer 

popular, como a temática náutica ou a utilização equilibrada de uma balança, para episódios de 

erudição totalmente desajustada em relação a um camponês, como é o caso dos que advogam a 

jurisprudência ou a moral. Por isso, o texto está repleto de termos técnico-jurídicos.  

Por outro lado, as denúncias de corrupção e de inércia, o modo violento e ofensivo com 

que por vezes se dirige ao grande intendente, o juiz que o vai julgar, não são próprios do com-

portamento típico do estrato popular egípcio antigo. É evidente que tendo em conta a sua prove-

                                                 
98 J. ASSMANN, Maât, l’Égypte pharaonique et l’idée de justice sociale, p. 36. 
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niência, também é possível imaginar o camponês como um estrangeiro no Egipto, o que na mon-

tagem do conto lhe poderá ter dado uma certa imparcialidade para julgar pessoas e instituições, 

ainda que isso revele que tem conhecimentos linguísticos e culturais iguais ou superiores à maio-

ria dos autóctones. Assim como também não é vulgar a sua capacidade oratória, a sua exposição 

tão organizada e, de um modo geral, a beleza da linguagem utilizada. O tema principal, presente 

do princípio ao fim, é a natureza e prática de maat. A mensagem do texto enquadra-se perfeita-

mente no conhecimento que temos do Egipto desta época: repor maat, a verdadeira base da soci-

edade civilizada. Por isso, para além do envolvimento mágico e religioso, é também um tratado 

filosófico, legal e político; um longo trabalho de reflexão sobre a prática jurídica e sobre as dico-

tomias verdade/mentira e justiça/injustiça, aqui dirimidas no par camponês/funcionário99. Discor-

re acerca da ideia abstracta da maat, comparando-a a conceitos a ela associados ou opostos, pre-

sentes nas exemplificações de bons e maus procedimentos como a verdade, a bondade ou a gene-

rosidade, a mentira, a maldade ou a avidez; denuncia o mau funcionamento do aparelho jurídico, 

avançando hipóteses de solução; mantém latente a ideia da omnipresença do rei, que, por fim, 

com as instituições a funcionar segundo a ordem preestabelecida, recupera o poder usurpado à 

figura real durante o atribulado Primeiro Período Intermediário. É por isso, também, um texto de 

propaganda política, pois, para além de promover a concepção de maat, deixa clara a existência 

de uma estreita ligação entre esta e o rei, isto é, o Estado, reforçando a ideia de poder teocrático 

do Egipto. 

Assumindo-se como o mais poderoso pilar do Egipto faraónico, a religião teve na teolo-

gia e em alguns rituais os principais responsáveis pelo modelo de governação, pela organização 

social e pelas mais díspares actividades do Egipto antigo. Complexa graças a um vastíssimo pan-

teão, era impulsionada por um influente e bem hierarquizado grupo de profissionais, sobretudo a 

partir do Império Novo: os sacerdotes. Liderados pelo faraó, foi o grupo social que mais afectou 

o quotidiano dos Egípcios, mesmo sem que a esmagadora maioria da população participasse dia-

riamente das cerimónias religiosas. A própria existência após a morte não era entendida como 

uma forma espiritual abstracta, mas como um mundo real, uma espécie de vida em «negativo» da 

passagem terrena, onde se evoluía por várias etapas para alcançar a eternidade e a osirificação, 

requerendo, para além dos rituais mágicos exigidos durante a viagem pela Duat, apenas que não 

se tivessem praticado actos maus ou errados entre os homens, não sendo prescrita especificamen-

                                                 
99 Para J. N. Carreira, «camponês e funcionário são a maat e a anti-maat personificadas» (J. N. CARREIRA, Literatu-

ra do Egipto Antigo, p. 87). 
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te a realização de actos bons100. 

As crenças religiosas do Egipto antigo assentavam nos mitos da criação e no eterno re-

torno à «primeira vez». Esse era o tempo do criador e, por extensão, dos deuses que reinavam 

sobre a terra; como o andamento do mundo dependia da vontade desses seres superiores, era 

necessário manter com eles boas relações. Esta convicção em que se baseava o modelo teocrático 

egípcio fundamentava-se numa das suas principais crenças: o demiurgo, Ré-Atum, criou o céu e 

a terra (o ser) a partir do caos, das trevas e da humidade preexistentes (o não-ser), estabelecendo 

assim a ordem primordial. Governados por Ré, inicialmente os deuses viviam na terra com os 

homens, mas depois destes terem conspirado contra o deus-sol e de serem violentamente repri-

midos por Sekhmet, a deusa leoa identificada com o olho do Sol, e pelos seus «massacradores», 

o criador acabou por entregar o governo de tudo o que estava «à volta do sol» ao «filho de Ré», o 

faraó. A ordem, não só a terrena mas também a demiúrgica, competiria a partir de então ao rei, 

que tinha a obrigatoriedade de manter ou repor a harmonia primordial, uma vez que ela era per-

manentemente ameaçada pelas forças que se lhe opunham (era a luta constante entre o ser e o 

não-ser). 

Dependendo das mesmas crenças, tempo, história e sociedade eram assim facetas de 

uma mesma maneira de pensar. Aliás, quando o próprio texto do Conto do Camponês Eloquente 

afirma que «Uma boa acção volta ao seu lugar de ontem», (B1, 140) e que «Não há “ontem” para 

o indolente, não há amigo para aquele que é surdo à justiça, não haverá dias felizes para o ava-

rento» (B1, 109-111), fala-nos de passado, presente e futuro. Para os Egípcios, recordar ou es-

quecer o «ontem» eram fórmulas vulgares de descrever, como forma moralizadora, a gratidão ou 

a ingratidão em relação a qualquer acontecimento passado. Contudo, não havia na sua cultura 

uma noção de história tal como hoje a entendemos, fundamentalmente devido ao modo como 

percepcionavam o tempo, cuja concepção assentava na união entre duas ideias complementares 

de eternidade: uma contagem linear de ciclos que se iniciavam cada vez que um novo rei subia 

ao trono e que, portanto, se sucediam uns aos outros, djet (Dt); e uma contagem cíclica baseada 

no movimento do sol, que se repete todos os dias, neheh (nHH)101. Tanto Eric Hornung como 

Pascal Vernus mostram que no Egipto antigo a concepção de história era uma «celebração» do 

eterno retorno à «primeira vez», ao tempo em que o criador estabelecera a ordem primordial, que 

                                                 
100 Perante Osíris era feita uma «confissão negativa» (capítulo 125 do «Livro dos Mortos»); ver P. BARGUET, Le 

Livre dês Morts, pp. 157-164; ver também R. O. FAULKNER, The Ancient Egyptian Book of the Dead, pp. 28-34; 
e R. O. FAULKNER, O. GOELET e C. ANDREWS, The Egyptian Book of The Dead. The Book of Going Forth by 
Day. Presentation of The Complete Papyrus of Ani, chapa 31; e ainda C. CARRIER, Le Livre des Morts de 
l’Égypte Ancienne, pp. 429-462. 

101 J. N. CARREIRA, Filosofia antes dos Gregos, pp. 62-65. 
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o faraó teria que manter102. 

Esta concepção de existência tinha uma certa autonomia e a ordem social, que represen-

ta apenas um dos seus elementos, foi concebida sobre princípios de auto-regulação que premia-

vam os cumpridores e castigavam os transgressores. A paz social era, pois, a recompensa de 

quem respeitava a ordem estabelecida e cumpria as regras da instituição que a regulava: maat 

(mAat), literalmente «aquela que guia»103. Concebida como um conceito «compacto»104 de múlti-

plas acepções (justiça, verdade, ordem...), foi criado no início do Império Antigo com uma fun-

ção de ideologia estabilizadora associada à unificação do Alto e do Baixo Egipto. Nele convivi-

am a ordem cósmica e a ordem humana, a natureza e a sociedade, o ser e o dever. Nele se con-

frontava permanentemente a dualidade dos opostos: bem/mal, justiça/injustiça, verdade/mentira, 

ordem/desordem. Representava assim o único momento em que todos estes elementos coexisti-

ram em equilíbrio cósmico. Era a unidade primordial que era necessário manter ou restabelecer, 

sempre que a harmonia pessoal ou colectiva era posta em causa. 

Assumiu tal importância no quotidiano dos Egípcios que foi personificado na deusa 

Maat105, cujas representações mais comuns são: uma figura feminina em pé, sentada ou ajoelha-

da, por vezes sobre um signo neb (  nb ), com uma pena de avestruz na cabeça (  ;  ;  ), 

formas aladas (  ;  ), ou simplesmente uma pena de avestruz (  ). Na maior parte das 

vezes trazia consigo um ankh (  anH ), o que representa uma autêntica redundância, uma vez que 

a própria deusa simbolizava a vida. No entanto, Hornung refere que a mais significativa das suas 

representações é aquela em que o seu nome é escrito com o signo que representa um pequeno 

pedestal com uma das faces em bisel (  ) que, na sua opinião, podia servir para assentar o tro-

no das divindades: «Deste ponto de vista, maat é o que constitui o fundamento do equilíbrio do 

mundo criado, a base sobre a qual repousa toda a vida cósmica e social»106. Era, no entanto, um 

princípio claramente subjectivo, que incitava a uma busca permanente e perpétua, cujos preceitos 

                                                 
102 E. HORNUNG, L'Esprit du Temps des Pharaons, pp. 147-163; P. VERNUS, Affaires et Scandales sous les Ramsès, 

pp. 159-172; P. VERNUS, Essais sur la conscience de l´histoire dans l’Egypte Pharaonique, pp. 35-54. 
103 J.-M. KRUCHTEN, «Law», em The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, vol. 2, p. 277. A palavra mAat tem o 

mesmo radical do verbo mAa (guiar, dirigir), distinguindo-se deste pela imposição do feminino e pelo uso de de-
terminativos específicos (R. O. FAULKNER, A Concise Dictionary of Middle Egyptian, pp. 101 e 102). 

104 J. ASSMANN, Maât, l’Egypte pharaonique et l’idée de justice sociale, p. 22. 
105 Como já foi dito, será apresentado o conceito de maat como substantivo comum, distinguindo-o da deusa Maat, 

que surgirá como substantivo próprio (T. F. CANHÃO, «O Conto do Camponês Eloquente na literatura do Antigo 
Egipto», em Cadmo (14), p. 140 nota 29. 

106 E. HORNUNG, L'Esprit du Temps des Pharaons, p. 134. 
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nunca eram apresentados como já feitos, mas para serem realizados107. O seu valor e significado 

estavam de tal modo pressupostos em toda a vida egípcia, que é muito difícil conseguirmos fazer 

uma ideia diferenciada da natureza de maat. 

Figura ímpar deste dualismo, Maat era a um só tempo filha e mãe do demiurgo e, como 

qualquer mãe, chegava a tornar-se violenta e irada quando era necessário defender o filho, con-

forme podemos apreciar nestes dois exemplos: «Maat é a tua mãe, Amon. Ela é tua, ela é única. 

Ela saiu de ti. Ela entra em furor para consumir aqueles que te atacam.» (Papiro Chester Beatty 

IV); «Venerável é o seu trono entre os da corte divina, ela que queima os adversários de Atum» 

(Hino a Maat, gravado no templo de Amon em Hibis, no oásis de Kharga)108. Contudo, esta fa-

ceta da sua «personalidade» nunca foi justificação para qualquer tipo de violência. Pelo contrá-

rio, certa violência foi entendida como necessária à reposição de maat, como, por exemplo, as 

cenas em que o faraó derrota os inimigos do Egipto. Julgamos que deve ser encarada não como 

uma parte negativa do seu «carácter», mas como uma característica daquilo que se designa gene-

ricamente por «amor de mãe». 

Ora, tal como a existência se mantinha graças ao Sol, que desaparece todos os dias para 

regressar triunfante no dia seguinte, também Maat necessitava de ser diariamente celebrada para 

a ordem social se manter inalterada. Por delegação do demiurgo, competia ao faraó repetir diari-

amente o acto criador e celebrar Maat, completando assim a visão centralizadora do mito cosmo-

gónico em que o demiurgo, o deus supremo que governava o mundo, se manifestava na terra 

através do rei. Este acto era complementado pelo respeito e pela obediência que cada elemento 

da sociedade devia aos seus superiores que, por sua vez, como mais poderosos, tinham o dever 

de proteger os mais fracos, exercendo sobre eles o poder com justiça. Esta relação é visível, por 

exemplo, nas autobiografias. A sociedade era assim regulada através de uma hierarquia onde 

cada um contribuía segundo a sua posição, recebendo em troca a respectiva compensação, visto 

que entre os princípios que regulavam maat pontuavam a sociabilidade e a reciprocidade. 

É esta concepção, tanto individual quanto colectiva, que enforma a ideia de história dos 

antigos Egípcios. Os momentos de perturbação política e social, como foram os casos do Primei-

ro Período Intermediário ou das invasões estrangeiras, eram aceites como períodos de suprema-

cia do não-ser sobre o ser109, isto é, da desordem sobre a ordem; e os actos em que o faraó mas-

sacrava os inimigos, não eram mais do que a reposição de maat. De igual modo, através de um 

                                                 
107 A. THEODORIDES, Vivre de Maât. Travaux sur le droit égyptien ancien, première partie, p. 77. 
108 L. M. ARAÚJO, «Maet», em Dicionário do Antigo Egipto, p. 528, col. dir. 
109 Para as noções dicotonómicas de ser e não-ser veja-se J. N. CARREIRA, Filosofia antes dos Gregos, 57-59. 
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simples acontecimento quotidiano, assistimos no Conto do Camponês Eloquente a uma tentativa 

de destruição individual, numa luta enorme entre o bem e o mal, em que o primeiro, pela força 

de maat, triunfará sobre o segundo. Esta «celebração» do eterno retorno à «primeira vez» está 

em total contradição com o moderno conceito de história, onde os acontecimentos fluem linear-

mente e jamais se repetem. Neste sentido, a concepção egípcia é «a-histórica», procurando no 

passado apenas um modelo mítico que se pretende ver permanentemente repetido110. Contudo, 

refira-se que nos períodos conturbados, sem um rei universalmente reconhecido, maat pratica-

mente deixava de fazer parte do vocabulário utilizado, surgindo, sobretudo, referências aos seus 

constituintes: justiça, equidade, verdade, ordem, prosperidade, bem... Sem uma referência centra-

lizadora  ̶  rei/Maat  ̶  eram tempos em que as populações se viravam para os seus deuses provin-

ciais, reconhecendo-lhes a autoridade através do seu templo e dos respectivos sacerdotes, reven-

do aí um ideal de vida em conformidade com os preceitos de maat111. 

Como dissemos, a ordem e a harmonia eram características fundamentais da sociedade 

egípcia, reguladas por maat. No Império Antigo a obediência e o respeito hierárquicos que esta-

beleciam a ordem e a harmonia social começavam e terminavam no soberano, que era a incarna-

ção e a institucionalização de maat, cuja realização era a própria vontade do rei. Sendo um ele-

mento determinante do Estado egípcio, quando este entrou em crise pela primeira vez, surgiu a 

necessidade de definir a natureza de maat. E uma vez que se não era a vontade do rei, era neces-

sário abordar a questão e construir-lhe um corpo ideológico coerente que mantivesse a ideia de 

Estado monárquico, centralizado e hierárquico. Por isso elaboraram-se os discursos sobre maat.  

Em termos históricos, o primeiro momento em que a ordem e a harmonia surgiram mais 

abaladas foi com a desagregação e colapso do Império Antigo. Os acontecimentos do espaço de 

tempo entre os dois impérios  ̶  o Primeiro Período Intermediário  ̶  criaram o momento ideal para 

reflectir; e essa reflexão, que coincide com a descoberta do papel do coração (ib) e do carácter 

(qd) na construção do homem interior, constituiu a base intelectual que pensou e tematizou maat 

no Império Médio112. Foi a reunificação do Egipto e o restabelecimento da monarquia centrali-

                                                 
110 A. H. GARDINER, «The Eloquent Peasant», p. 12; A. H. GARDINER, «Notes on the Story of the Eloquent Peas-

ant», pp. 17-18; A.-S. VON BOMHARD, Le Calendrier Égyptien. Une Œuvre d’Éternité, pp. x-xi e 4; E. HOR-

NUNG, L'Esprit du Temps des Pharaons, pp. 147-163; P. VERNUS, Affaires et Scandales sous les Ramsès, 
pp. 159-172; P. VERNUS, Essais sur la Conscience de l´Histoire dans l’Egypte Pharaonique, pp. 35-54; M.-A. 
BONHEME e A. FORGEAU, Pharaon. Les Secrets du Pouvoir, pp. 41-42. 

111 Cfr. B. MENU, «Principes fondamentaux du droit égyptien», em CdE, LXX, pp. 106-107. 
112 Como já foi sublinhado, não é por acaso que as inscrições do Primeiro Período Intermediário raramente mencio-

nam maat. Dos poucos túmulos conhecidos dessa época em bom estado de conservação, só existem três nomea-
ções de maat, em fragmentos tumulares de Dendera (M. LICHTHEIM, Maat in Egyptian Autobiographies and Re-
lated Studies, pp. 20-21 e 23). 
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zada, que permitiram o seu desenvolvimento como discurso e a sua institucionalização113. A lite-

ratura que explora filosoficamente todo este contexto, funcionando como elemento de propagan-

da da monarquia e da ordem social, reflecte também a ideia «de que as relações entre a humani-

dade e a divindade dos reis eram um problema intelectual importante para os Egípcios»114. 

Antes de seguirmos com o conceito de maat e com a deusa Maat, um pequeno parênte-

sis para sublinhar a concepção do novo homem interior. Na colectânea inserida neste estudo 

existem dois textos que mostram claramente esta nova ideia de homem interior: As Lamentações 

de Khakheperréseneb e Diálogo de um Desesperado como seu ba. No primeiro temos um ho-

mem que fala com o seu coração, isto é, com a sua consciência: 

«Eu falo contigo, meu coração, possas tu responder-me! 

Um coração agressivo não pode ser silenciado!» (Verso 5-6)  

O sacerdote de Heliópolis pede ao seu coração que seja corajoso face ao mundo que os 

rodeia, mostrando até orgulho no seu próprio discurso. E se é apologista de novas ideias tendo 

consciência que vive num tempo onde o passado não se repete, 

«Ele diz: “Possa eu ter palavras desconhecidas, 

fórmulas inéditas com palavras novas que nunca tenham ocorrido, 

sem quaisquer repetições, 

um discurso nunca transmitido pela voz dos antepassados, 

que eu faço sair do meu corpo porque está nele, 

em ruptura com todo o homem que tenha falado, porque o que foi dito pode ser repeti- 

       [do. 

E o que foi dito foi (bem) dito!”» (Recto 2-4) 

Faz também um apelo para que as gerações passadas ou futuras imitem os antepassados. 

Sendo um texto que, aparentemente, não tem qualquer intenção política, como se verá no volume 

II (p. 367), pode no entanto também ter sido usado como vinculador ideológico:  

«Eu disse isto de acordo com o que vi, 

desde a primeira geração até às que virão depois. 

Elas devem imitar o passado. Possa eu saber o que outros ignoram! 

Mesmo o que foi silenciado (sem nunca ser) relatado, eu di-lo-ei e o meu coração 

                                                 
113 J. ASSMANN, Maât, l’Egypte pharaonique et l’idée de justice sociale, p. 34. 
114 B. J. KEMP, «El Imperio Antiguo, el Imperio Medio y el Segundo Período Intermedio (c. 2686-1552 a. C.)», em 

B. G. Trigger, B. J. Kemp, D. O'Connor e A. B. Lloyd, Historia del Egipto Antiguo, p. 103. 
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[responder-me-á.» (Recto 6-7) 

No Diálogo de um Desesperado com o seu ba temos também uma introspecção de um 

homem vivo que se debate entre a opção de continuar a viver e a de morrer. O homem defende a 

morte e o seu ba assume a defesa da vida. O ba, o ka e o akh são os três princípios espirituais 

que constituem a totalidade de qualquer ser, humano ou divino. No Império Antigo só o rei e os 

deuses o tinham, mas a partir do Primeiro Período Intermediário ficou ao alcance de qualquer 

um. Representa a força física e espiritual da pessoa humana ou divina, com incidência na totali-

dade das acções do indivíduo e da sua personalidade, acompanhando-o permanentemente tanto 

em vida como depois da morte. Também neste texto não parece haver nenhuma intenção políti-

ca; no entanto, se considerarmos a importância que a morte tinha para os Egípcios, como forma 

de alcançar a vida eterna, também podemos ver neste texto alguma carga ideológica. Haja ou não 

haja, o texto é revelador da concepção do novo homem interior que fala consigo próprio através 

do seu ba, entendamo-lo como alma ou consciência, formas redutoras de apelidar o ba: 

«Eu abri a minha boca para responder ao que o meu ba dissera: 

“Isto hoje é demais para mim! O meu ba discorda de mim! 

Isso agora é um grande exagero! Isso é como que ignorar-me! 

O meu ba não deve partir. Deve permanecer firme comigo nisto.”» (3-8) 

Mais à frente o ba responde-lhe: 

«O meu ba abriu a boca para responder ao que eu dissera: 

“Se pensares no enterro, será doloroso! 

Isso provoca as lágrimas, fazendo do homem um miserável! 

Isso é como tirar um homem de sua casa 

e abandoná(-lo) no deserto! 

Não te voltarás a erguer para ver o sol!”» (55-60) 

E este diálogo de uma pessoa consigo própria continua como se de duas pessoas se tra-

tasse, demonstrando que os Egípcios tomavam consciência de si próprios, podendo pôr em causa 

tudo o que os rodeava: 

«Se o meu ba me ouvir sem maldade, 

com o seu coração de acordo com o meu, será bem sucedido. 

Eu farei com que alcance o Ocidente, como alguém que está na sua pirâmide 

e de cujo enterro era esperado um sobrevivente. 
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Eu farei uma cobertura para o teu cadáver 

e tu farás inveja a (qualquer) outro ba cansado. 

Eu farei uma cobertura, assim serás aquele que não é frio, 

e farás inveja a (qualquer) outro ba que seja quente. 

Irei beber água nos remoinhos da margem do rio (onde) farei aparecer sombra 

e tu farás inveja a (qualquer) outro ba com sede. 

Mas se tu me impedes de morrer desta maneira, 

não irás encontrar um lugar onde descansar no Ocidente! 

Sê paciente, meu ba, meu irmão, 

até o meu herdeiro chegar, 

aquele que fará oferendas, que permanecerá no túmulo no dia do enterro 

e preparará a cama na necrópole.» (39-54) 

Em virtude desta consciencialização e da «democratização» promovida pelo Primeiro 

Período Intermediário, é que se tornou necessário toda uma nova contextualização e teorização 

do conceito de maat. Contudo, seria necessário passar por outro período de forte instabilidade, o 

Segundo Período Intermediário, época de agitação e «barbárie» motivada pela invasão dos Hic-

sos, que acabaram por estender os seus reflexos a todos os campos da cultura egípcia, dando ori-

gem a uma nova onda de individualismo e a outra grande crise social semelhantes ao Primeiro 

Período Intermediário115, para vermos aparecer na iconografia representações das oferendas de 

Maat116. A mais antiga destas cenas aparece em Karnak, na chamada «parede do festival», no 

templo de Tutmés III. Entre a XVIII dinastia e o Terceiro Período Intermediário, Emily Teeter 

contabilizou 205 referências iconográficas, sendo as últimas de Osorkon III, Chebitku, Taharka, 

Tanutamon e Aspelta (?)117. Na generalidade é o faraó que protagoniza a oferenda de Maat, 

mesmo que, na prática, seja realizada pelo sacerdote local indigitado para o efeito. Contudo, há 

excepções: Nefertiti, numa demonstração de paridade com Akhenaton, será simultaneamente a 

primeira figura não-real118 e feminina a ser representada numa cena de oferenda de Maat. Bas-

tante comum na iconografia do período ramséssida, tal como a adopção de Maat no nome de 

                                                 
115 P. VERNUS e J. YOYOTTE, Dictionnaire des Pharaons, pp. 60-61. 
116 E. TEETER, The Presentation of Maat. Ritual and Legitimacy in Ancient Egypt, p. 7. 
117 E. TEETER, The Presentation of Maat. Ritual and Legitimacy in Ancient Egypt, pp. 6-17. Aspelta foi rei de Kuch 

quando a Núbia era independente do Egipto, no tempo dos faraós Psametek II, Apriés e Amásis I (L. M. ARAÚ-

JO, «Aspelta», em Dicionário do Antigo Egipto, p. 116, col. esq.). 
118 Recentemente, com base na sua iconografia, que apresenta alguns atributos reais, tem ganho corpo a ideia de que 

Nefertite poderá ter governado em co-regência com Akhenaton, não como rainha, mas mesmo como faraó. 
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coroação dos monarcas, o tema estendeu-se aos túmulos privados, aparecendo pela primeira vez 

em estelas privadas a figura de Ramsés II como intermediário entre alguns altos dignitários, nem 

todos vizires, e Ptah, «senhor de Maat». Em «contexto não-real» a cerimónia da oferenda de Ma-

at podia manifestar-se de dois modos: «o rei agindo como um agente da divindade e o próprio 

falecido actuando como oficiante»119. Deste último e excepcional caso, Emily Teeter enumera 

quatro exemplos de túmulos tebanos de Deir el-Medina (2), Gurna (1) e Khokha (1), aos quais 

acrescenta outro do «Livro dos Mortos» do Papiro de Setnakht, todos datados do reinado de 

Ramsés II ou de data pouco posterior. O Papiro de Setnakht e os túmulos de Amennakht, da fa-

mília de Irinefer e de Amenuahsu estão documentados com imagens120. De igual modo, generali-

zou-se a inclusão do «Livro dos Mortos» entre os objectos que acompanhavam os privados no 

túmulo. Em todo o caso, cerca de mil anos antes, as autobiografias do Primeiro Período Interme-

diário tinham concebido a ideia de ser o defunto quem «fazia subir maat até à divindade»121. 

No entanto, a usurpação não foi total, não infringindo «o monopólio real da representa-

ção do ritual», uma vez que o faraó continuou a ser o único ser capaz de manter a ordem cósmi-

ca. As inscrições das oferendas mantiveram certas fórmulas estritamente reais e a oferenda da 

figura de Maat pelos privados era feita sobre uma mesa de oferendas e associada a Ré122. Porém, 

com poucas excepções à regra, esta divisão entre cenas reais e privadas denuncia uma perda da 

pureza real enquadrando-se na ideia de «democratização» existente no Primeiro Período Inter-

mediário, que continuou a dar exemplos nos reinados seguintes, aumentando o seu aviltamento 

até ao Terceiro Período Intermediário. Trata-se de um autêntico «canto do cisne». 

A partir do Império Novo gera-se uma longa crise ideológica entre a classe dominante, 

onde uma nova ética coexistirá e concorrerá com a antiga, caracterizando-se pela «rejeição da 

ordem estabelecida como valor positivo, através da constatação da sua perversão intrínseca, em 

proveito da relação pessoal com uma divindade de eleição»123. Num período em que se desen-

volveu a ideia de piedade pessoal, maat passou a ser identificada com a vontade divina, o que 

representou o seu fim. Até então, o espírito de Maat, e dos deuses em geral, incidira unilateral-

mente sobre os homens, que deviam praticar entre si a reciprocidade para preservarem esse espí-

rito. Daí em diante desenvolveu-se a reciprocidade entre os deuses e os homens, através de práti-

                                                 
119 E. TEETER, The Presentation of Maat. Ritual and Legitimacy in Ancient Egypt, p. 11. 
120 E. TEETER, The Presentation of Maat. Ritual and Legitimacy in Ancient Egypt, pp. 11-12 e 143-146. 
121 M. LICHTHEIM, Maat in Egyptian Autobiographies and Related Studies, pp. 20-21. 
122 E. TEETER, The Presentation of Maat. Ritual and Legitimacy in Ancient Egypt, p. 12. 
123 P. VERNUS, Affaires et Scandales sous les Ramsès, p. 172. 



 A XII DINASTIA: O TEMPO DA MAAT  VIVENCIADA   
 

 

 
375

cas como a construção de oratórios privados, as oferendas dos fiéis ou a prática dos oráculos. 

Para além da própria sociedade, agora claramente dividida entre «pobres» e «ricos», esta foi uma 

crise de valores que pôs em causa as próprias instituições, a começar pelo Estado, e à qual nem 

os tribunais escaparam, arrastados por uma generalizada corrupção, particularmente visível no 

declínio do período ramséssida, porventura motivada pela grande expansão que o Egipto conhe-

ceu naquela época e consequente contacto com maneiras de pensar de outras civilizações. Mas, 

sobretudo, pela opulência que proporcionou e, mais ainda, pela incapacidade de a manter124. 

Até ao final da civilização faraónica, maat jamais voltaria a ter a importância catalisado-

ra que tivera no Império Antigo e no Império Médio, onde tinham nascido e tomado forma os 

conceitos básicos da moral egípcia. Miriam Lichtheim, baseada nos testemunhos escritos do Im-

pério Médio, aponta os fios condutores dessa moral: «1. A justiça é a condição principal da boa 

governação; 2. A lealdade do povo ao seu rei, e a lealdade dos inferiores aos superiores, são as 

atitudes essenciais que habilitam a sociedade a funcionar coerente e pacificamente; 3. A amizade 

e a benevolência devem governar as relações interpessoais; 4. Os superiores que oprimam inferi-

ores são inimigos do povo. Desconfiar dos camponeses e dos servos que trabalham a terra traz a 

ruína a todos; 5. A maneira de ser conflituosa é inimiga de todos, e por isso é caluniosa; 6. A 

cobiça é o vício que gera a desonestidade e a violência»125. 

Embora haja outras fontes literárias para o estudo das diversas acepções de maat  ̶  sa-

bedorias, lamentações, hinos, biografias, «Textos das Pirâmides» e «Textos dos Sarcófagos»  ̶  o 

acompanhamento das três principais personagens do Conto do Camponês Eloquente, integradas 

no seu ambiente social e analisando os seus comportamentos, permitirá dar relevo à maat social 

e às concepções de sobrevivência e de imortalidade dos antigos Egípcios, que surgirão através da 

relação Khuenanupu/Rensi, e à dimensão cósmica de maat e sua relação com o poder faraónico, 

perceptíveis por detrás da figura de Nebkauré.  

Mais do que uma simples personagem, Khuenanupu é um símbolo aglutinador. O facto 

de ser designado por «habitante do oásis» não o inclui entre os mais humildes, os que não tinham 

qualquer título, mas a caracterização de sekheti (sxty) marca-o como agricultor e tem um signifi-

cado mais lato. Em virtude do seu local de residência, deveria desempenhar também tarefas liga-

das às salinas. Já os produtos que transportava mostram que podia ser um caçador recolector e 

que era, sem dúvida, um pequeno comerciante. O povo egípcio, incluindo os habitantes das peri-

                                                 
124 P. VERNUS, Affaires et Scandales sous les Ramsès, pp. 172-196. Para os tempos difíceis de finais da XIX dinastia 

e para os decénios posteriores a Ramsés II veja-se  J. PADRÓ,  Historia del Egipto faraonico,  pp. 272-273 e 302-
-305. 

125 M. LICHTHEIM, Moral Values in Ancient Egypt, p. 27.  
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ferias subordinadas à jurisdição egípcia, está devidamente identificado na figura principal do 

Conto do Camponês Eloquente. Nele revemos não só os camponeses, mas também os pequenos 

comerciantes e os artesãos, já que, em muitos casos, agricultura, artesanato e comércio eram ac-

tividades complementares126. Através da figura de Nemtinakht, aparentemente um pequeno ar-

rendatário, e da insinuação a seu pai, Iseri, declaradamente um arrendatário de Rensi (djet, Dt – 

dependente, vassalo), este espectro social alarga-se ainda aos grupos populares com maiores pri-

vilégios que, por serem os mais abastados, detinham maiores responsabilidades sociais. Refira-

se, contudo, que não existe em nenhum momento qualquer problemática social. Havia pobres e 

ricos, sendo vital para os pobres os poucos bens que possuíam e uma obrigação para os ricos a 

protecção dos pobres. 

Em rigor, sabemos que Khuenanupu é tratado especificamente por camponês, sekheti 

(sxty); que vem da periferia que o Egipto mantém sob sua jurisdição; que tem reservas alimenta-

res do ano anterior e disponibilidade para se afastar das tarefas do campo vários dias consecuti-

vos, o que dá a entender que embora não seja rico também não é indigente; que o rei mandará 

proceder ao sustento da sua família enquanto ele estiver ausente, concordando que «a sua casa 

está vazia», o que o afasta decididamente dos que estão bem na vida; que a actividade que de-

senvolve no conto é a de pequeno comerciante, viajando com um número reduzido de burros, 

outro sinal de riqueza que o texto não quantifica, provavelmente dois, no máximo três, uma vez 

que viajava sozinho com eles; e que, finalmente, a lista de produtos transportados pelos asnos o 

associa ao tipo de artesanato doméstico, como é pelo menos o caso da curtição de peles, sem 

fazer dele necessariamente um artesão especializado127. Certamente que tudo isto foi premedita-

do pelo autor, de modo a não definir com precisão a personagem que, assim, acaba por abranger 

um leque popular bastante vasto, inclusive as periferias geográficas e culturais do Egipto. Esta 

ideia é reforçada logo com a primeira frase do conto: s pw wn (R, 1.1). Literalmente significa 

«era este um homem do passado» e com ela o autor pretendeu não só situar os acontecimentos 

num tempo pretérito distante e vago, como dar a entender que a designação de «camponês Khu-

enanupu» tinha valor universal, isto é, podia ser atribuída a qualquer egípcio ou dependente peri-

férico, que se visse em situação semelhante. 

                                                 
126 Ver J. C. SALES, «Camponeses», em Dicionário do Antigo Egipto, pp. 169-170. 
127 Alguns egiptólogos, baseados no facto de a lista de bens ser muito diversificada e apresentar produtos de regiões 

distantes, têm argumentado que Khuenanupu seria um comerciante e não um camponês. Ora, pelo sistema eco-
nómico não monetário e pela necessidade que todo o Egipto tinha de natrão, provavelmente bastar-lhe-ia estar 
em casa à espera que aparecesse quem quisesse adquirir esse produto e, posteriormente, negociar os bens assim 
obtidos por outros de que necessitasse. 
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A apresentação de Khuenanupu, «Aquele que Anúbis protegeu»128, não se detém no 

nome. De imediato é traçado um quadro de união e preocupação com o agregado familiar: ausen-

ta-se por causa do bem-estar dos filhos, a quem deixa o alimento necessário enquanto não re-

gressa. É ainda sublinhada a condição da mulher em relação ao homem: não só lhe é atribuído 

nome, Meret, o que não acontece com os filhos, como se subentende que na ausência do marido 

é ela quem fica, por direito, a governar a casa e os filhos. Sem deixar de ser uma figura pontual e 

secundária, torna claro o estatuto de liberdade e de independência que a mulher viveu no Egipto 

antigo. É um primeiro comportamento digno e eticamente recomendado (R, 1.1-1.7). Segura-

mente no Império Novo e, provavelmente já antes, as mulheres solteiras, casadas ou viúvas ti-

nham autoridade legal para tratarem dos próprios assuntos, vendendo, comprando ou legando, 

sem necessitarem de qualquer autorização. De igual modo, podiam servir de testemunhas em 

acordos ou decisões. Eram, ainda, tidas em pé de igualdade relativamente aos seus irmãos, em 

casos de heranças desprovidas de testamento. E se o direito de gerir a propriedade adquirida pelo 

casal durante o casamento pertencia ao marido, a mulher recebia um terço de toda a propriedade 

do casal, em caso de divórcio ou de morte do marido. As outras duas partes eram retidas pelo 

marido no primeiro caso, ou dividida entre os herdeiros no segundo, de acordo com regras mui-

tas vezes escritas129. 

Os próximos comportamentos, agora eticamente condenáveis, pertencem a Nemtinakht: 

a cobiça, a vilania, a violência e o roubo. Em R, 7.2.-7.3. exprime o seguinte pensamento: «Ah! 

Se eu tivesse algum ídolo através do qual eu pudesse apropriar-me dos bens deste camponês!». 

Entre R, 7.3 e B1, 43, tendo por aliada a geografia do terreno e a irracionalidade de um dos bur-

ros, inteligentemente posta ao seu serviço pelo autor, porventura com a mensagem de que os 

maus actos são irracionais, Nemtinakht pensa e executa a vil acção que leva à apropriação do 

primeiro burro e dá a entender que já se havia apropriado de parte do caminho público. Depois 

de Khuenanupu lhe mostrar que a sua acção não era correcta, de lhe chamar ladrão e de ameaçar 

pedir satisfações ao homem de quem Nemtinakht dependia (B1, 44-49), este agride-o e apodera-

                                                 
128 Lit.: «Havia um homem que se chamava “Aquele que Anúbis protegeu”». É a única vez que aparece expresso o 

nome do camponês. Depois será sempre referenciado por «o camponês». Como veremos, serve para moldar o 
seu carácter associando-o a Anúbis, divindade protectora associada à morte e à necrópole. Este tipo de constru-
ção gramatical nas frases de predicado nominal ou pronominal, pronominal no caso vertente (rn.f), surgiu com 
frequência no Império Médio para designar pessoas. Aparecerá ainda nos nomes de Meret (R 1.2), Nemtinakht 
(R 6.5) e Iseri (R 6.6) (R. B. PARKINSON, The Tale of The Eloquent Peasant, p. 1; A. DE BUCK, Egytian Read-
ingbook, p. 88; A. GARDINER, Egyptian Grammar, pp. 100-102 e 454-455; A. GARDINER, «The Eloquent Peas-
ant», em JEA 9 (1923), p. 7; G. LEFEBVRE, Romans et Contes Égyptiens de l’Époque Pharaonique, p. 47; M. 
LICHTHEIM, Ancient Egyptian Literature, I, p. 182; E. PERRY, A Critical Study of the Eloquent Peasant, p. 100). 

129 Ver T. F. CANHÃO, «Erotism and sensuality in Papyrus Westcar», p. 582-583; ver também J. N. CARREIRA, «Mu-
lher», em Dicionário do Antigo Egipto, pp. 585-592. 
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se de todos os burros com a respectiva carga, aparentemente fortalecido pela ideia de protecção 

por parte do seu senhor e contando com a impunidade (B1, 49-55). Esta passagem é particular-

mente importante porque, para além de conter a afirmação explicita de que Nemtinakht é um 

ladrão, marca toda a acção a partir daí. Já antes tinha legitimado o seu acto ao afirmar que apre-

endia os burros para se servir do seu trabalho como forma de pagar os prejuízos (B1, 42-44), 

uma prática legal existente no Egipto antigo que será expressa plenamente na conclusão deste 

caso (B2, 135-141)130. A confiança nas capacidades de julgamento de Rensi, de quem só a posi-

ção social e administrativa é sinónima de justiça, ainda que venha a sofrer pesados abalos, levará 

Khuenanupu a insistir, petição após petição, até conseguir que lhe seja feita justiça. Em resposta 

à atitude do vilão, o camponês caiu em grandes lamentações, o que levou, ainda que com certa 

subtileza, Nemtinakht a ameaçá-lo de morte (B1, 58). 

É então definido o carácter do camponês eloquente. Depois de ter afirmado que a me-

lhor solução para analisar uma contenda era o apelo a quem competia julgar, o camponês sai da 

referida submissão popular, espera uma «semana»131 para que Nemtinakht caia em si e reconsi-

dere e, posta de lado esta hipótese, ruma em busca de quem lhe resolva o seu problema, provido 

de uma inabalável certeza de ter a razão do seu lado e de uma força que só o fará parar quando a 

solução surgir (B1, 62-66). Em B1, 34, Khuenanupu responde pela primeira vez a Nemtinakht 

pronunciando: «O meu caminho é bom». Esta exclamação repetir-se-á três vezes seguidas, (B1 

34, B1 36-37 e B1, 44) e, sem dúvida, constitui o cerne de todo o texto, uma alavanca para as 

petições que se seguem. Representa a diferença entre o bem e o mal: para que se cumpra maat é 

necessário caminhar pelo «bom caminho». Em cada um dos casos esta diferença é bem vincada: 

pela frase que antecede a primeira exclamação («Eu farei o que te agradar»), e pelas que seguem 

as outras duas («a margem é alta, o caminho está debaixo da cevada e tu obstróis ainda o nosso 

caminho com as tuas roupas», e «sendo um lado impraticável, levei o meu burro sobre o (lado) 

interdito e tu toma-lo porque ele encheu a sua boca com um molho de cevada!»). Fica claro que 

                                                 
130 O burro, domesticado no Egipto ainda no Pré-dinástico, é desde sempre um animal polivalente que ao longo dos 

séculos tem desempenhado múltiplas tarefas na agricultura e nos transportes egípcios. Nalgumas regiões, após a 
colheita, ainda hoje se utilizam animais para descascar cereais caminhando sobre eles. Neste caso, a apreensão dos 
burros para usar o seu trabalho como forma de pagar o prejuízo, era um valor muito elevado (E. PERRY, A Critical 
Study of the Eloquent Peasant, p. 140; cfr. B. MIDANT-REYNES, Préhistoire de l’Egypte. Des Premiers Hommes 
aux Premiers Pharaons, pp. 198-202; P. F. HOULIHAN, The Animal World of the Pharaohs, pp. 29-33). 

131 Literalmente o camponês esperou «dez partes de dez dias». Os trinta dias de cada mês dividiam-se em três «se-
manas» de dez dias. Parece ser uma referência temporal genérica, um conjunto qualquer de dez dias, tal como hoje 
dizemos «uma semana» para referir quaisquer sete dias, e não uma referência a um espaço de tempo próprio, con-
tado entre dois dias específicos, tal como hoje se diria «a próxima semana», referindo-nos a um espaço de deter-
minada segunda-feira ao domingo seguinte (R. B. PARKINSON, The Tale of Sinuhe and Other Ancient Egyptian 
Poems, p. 76; P. GRANDET, Contes de l'Egypte Ancienne, p. 171; F. T. MIOSI, «A possible reference to the non-
calendar week», em ZÄS 101 (1974), pp. 150-152). 
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Khuenanupu está do lado do bem e Nemtinakht do lado do mal. Do ponto de vista jurídico, me-

ten (mtn – caminho) não sendo propriamente um termo legal, pode ser entendido como expressão 

que representa «o lado moral da vida em geral e o mundo legal em particular», mostrando a ho-

nestidade da pessoa e a pureza das suas intenções132. 

O modo como se dirige a Rensi é de uma correcção exemplar (B1, 67-73). Não é menor 

a de Rensi quando procura conselho junto dos magistrados que o acompanham (B1, 73-74). Os 

magistrados, ignorando a questão principal, o furto, fazem uma análise errada ao pensarem que 

Khuenanupu era um dependente de Nemtinakht que tentara fazer negócio com outro senhor. Re-

agindo algo ironicamente, vêem a questão apenas do ponto de vista material e defendem Nemti-

nakht. Por um lado é a denúncia de que nos estratos mais baixos da sociedade os comportamen-

tos éticos nem sempre foram observados; por outro, é uma ideia que só podia surgir de pessoas 

sem princípios, para quem um pequeno delito deixa de ser um delito. Estes auxiliares de Rensi 

surgem aqui como representantes da anarquia e da corrupção que se viveu no Egipto no Primeiro 

Período Intermediário. A conduta dos protagonistas desta narrativa traça o cenário que acolherá 

o ideal de ordem social egípcia  ̶  maat  ̶  conceito primordial na ideologia egípcia antiga133. Os 

comportamentos de Nemtinakht e dos magistrados são apresentados «como delitos contra o ide-

al»134 que, embora «ninguém escute, ninguém se admire», o autor afirma tratarem-se «de com-

portamentos criminais contra a ordem social que ele próprio promove»135. É a maneira encontra-

da para dizer que a estabilidade e a ordem são fundamentais para todos, elites ou camponeses, 

pois o contrário provoca convulsões sociais e económicas, que conduzem à penúria e a fomes 

terríveis. A reacção de Rensi, o silêncio, define-o e separa-o claramente destes seus auxiliares, 

mostrando-o como um representante directo do rei, a quem cabe um papel dignificante. O silên-

cio, se por um lado é um símbolo de virtude na literatura sapiencial, por outro irá iniciar o peno-

so percurso das nove petições de Khuenanupu, que não perde tempo e apresenta de imediato a 

primeira queixa (B1, 75-82). 

Toda a primeira petição (B1, 83-102) incide na definição sumária do conceito de maat, 

que será desenvolvido ao longo das petições seguintes. Nela se começa a esboçar a ideia de con-

                                                 
132 N. SHUPAK, «A New Source For The Study of The Judiciary and Law of Ancient Egypt: “The Tale of The Elo-

quent Peasant”», em JNES 51 nº1 (1992), pp. 9-10. 
133 Cfr. T. F. CANHÃO, «Datação e Temática do Conto do Camponês Eloquente», em Cadmo 15 (2005), 163-187. 

Para a maat como base da ideologia do antigo Egipto ver ainda J. N. CARREIRA, Filosofia antes dos Gregos, pp. 
158-170; ver também L. M. ARAÚJO, «Maet», Dicionário do Antigo Egipto, pp. 534-536. 

134 C. J. EYRE, «Ordre et désordre dans la campagne égyptienne», p. 180. 
135 C. J. EYRE, «Ordre et désordre dans la campagne égyptienne», pp. 180-181. 
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ceito «compacto» ao identificá-la com a verdade e com a justiça. O expediente é o apelo a um 

ponto geográfico localizado e significativo, conjuntamente com a exploração das metáforas náu-

tica e de caça. Na capital egípcia das IX e X dinastias haveria um lago sagrado, cuja designação 

seria o Lago da Verdade, Ché en Maat (S n mAat)136. A própria divindade local o abona, pois He-

richef (Hry-S.f) significa «aquele que está no seu lago». A formulação da metáfora náutica no 

modo negativo apresenta a água como imagem da verdade, ainda que escondendo perigos, pois é 

o habitat do crocodilo, o «rosto». Através da caça, que na iconografia egípcia antiga, documen-

tada em túmulos e templos, simbolizava a derrota do caos, inscreve-se um apelo à verdade jurí-

dica. Se Rensi agir em conformidade com o modo prescrito, maat actuará de tal maneira que os 

prevaricadores, os «peixes» e «o mais gordo dos pássaros», acabarão por se lhe apresentar volun-

tariamente no fim da viagem. É, portanto, uma elaborada simbiose de duas metáforas proferidas 

na expectativa do sucesso de Rensi e da justiça, apenas ao alcance de quem estiver «acima de 

toda a boa lei», para aniquilar a mentira e privilegiar a verdade. 

Para cativar Rensi, Khuenanupu atribui-lhe quatro epítetos que põem em relevo as vir-

tudes fundamentais da conduta social. O elogio conhecido das autobiografias funerárias respei-

tante à justiça eterna é, seguramente, uma analogia com os cinco nomes reais, constitui «uma 

titulatura quase-real» uma vez que a titulatura real era exclusiva dos monarcas137. É uma maneira 

subtil de satisfazer o ego de Rensi, tornando-o sensível ao seu caso, pois os epítetos estão cons-

truídos de modo a lembrar a «rapacidade» de que foi alvo e o combate à «mentira» através da 

«verdade». Como noutros momentos do conto, ressalta uma judiciosa escolha das palavras, pois 

mAat e mAaw, maau o bom vento com que se navegará em maat, são termos que, embora não te-

nham uma homofonia perfeita, são muito semelhantes. Numa emotividade crescente as compara-

ções acumular-se-ão, chegando ao extremo elogio de comparar o grande intendente com Ré (B1, 

171), demiurgo e senhor da justiça (B1, 334-335), com Hapi (B1, 173), «espírito do Nilo» e com 

Tot (B1, 299-300 e B1, 336), divindade de múltiplas prerrogativas ligadas principalmente às 

actividades intelectuais. São comparações cósmicas dignas de um rei138. 

                                                 
136 Este lago, designado em fontes de diversas épocas por Maati de Heracleópolis, até ao momento não foi localiza-

do (R. B. PARKINSON, The Tale of Sinuhe, pp. 61 e 77; A. GARDINER, «The Eloquent Peasant», p. 9; E. PERRY, A 
Critical Study of the Eloquent Peasant, pp. 174-178). 

137 Khuenanupu atribuiu a Rensi apenas quatro epítetos, contrariamente aos cinco que Lichtheim e Perry reconhe-
cem. Perry afirma mesmo que a expressão iri rn era «a frase técnica usada exclusivamente para estabelecer os 
cinco nomes da titulatura real», nunca atribuída a outra pessoa. Sobre esta «titulatura quase-real» cfr. T. F. CA-

NHÃO, «O Conto do Camponês Eloquente na literatura do Antigo Egipto», em Cadmo 15 (2005), 163-187 (G. R. 
PARKINSON, The Tale of Sinuhe, p. 77; M. LICHTHEIM, Ancient Egyptian Literature, vol. I, p. 183; E. PERRY, A 
Critical Study of the Eloquent Peasant, p. 207). 

138 O senhor da justiça é o deus-criador Ré, «aquele que vive através da justiça» e a quem pertencem os pratos da 
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Rensi fica perturbado com a exposição do camponês e logo após esta primeira interven-

ção apresenta o caso ao rei, que lhe dá uma série de instruções com o objectivo de reter Khue-

nanupu e arrastar a questão. O grande intendente ao cumprir escrupulosamente as ordens reais irá 

permitir que o queixoso interprete a sua actuação como uma renitente falta de vontade para re-

solver o seu caso. Então Khuenanupu exaspera-se e, consequentemente, abre o «tratado de maat» 

expondo os seus princípios através de uma série de discursos de maat. 

A segunda petição (B1, 119-171) marca definitivamente a mudança da narrativa para o 

discurso. No intuito de esclarecer com clareza os princípios fundamentais de maat, é a mais lon-

ga das nove. Multiplicam-se os argumentos num crescendo de convicção e de dureza para de-

monstrar a responsabilidade de Rensi. Os modos com que Khuenanupu se dirige ao grande in-

tendente variam dos elogios e do bom humor, à afirmação directa de responsabilidade, apresen-

tados através da dramatização de uma multiplicidade de invocações, descrições e argumentos, 

alguns desenvolvidos em petições posteriores, tendentes a provocar a única solução possível aos 

olhos de Khuenanupu: a intervenção de Rensi a seu favor. 

Tal como a anterior, abre com rasgados elogios cujo objectivo é sensibilizar Rensi. In-

vocando a grandeza e a riqueza do grande intendente, Khuenanupu envolve-o no seu caso, defi-

nindo-o como pessoa privilegiada que, por esse facto, tem responsabilidades. Acrescenta de ime-

diato uma série de metáforas que afirmam a sua autoridade absoluta e universal, compelindo-o a 

proceder correctamente e denunciando os magistrados que agem mal, pondo em risco a justiça e 

o sistema judicial egípcio com um simples caso como o seu. É uma descrição do estado do Egip-

to no Primeiro Período Intermediário que, apresentando o que está mal (a inexistência de maat), 

funciona como um autêntico lamento sobre a realidade a atingir, sem no entanto deixar de admi-

tir que até um juiz é falível. Antes de uma curta intervenção de Rensi, Khuenanupu, indignado 

                                                                                                                                                             
balança, a verdadeira justiça, representada por uma balança de pratos equidistantes como símbolo (universal) da 
justiça. M. H. Ducros publicou dois interessantes artigos sobre balanças egípcias. Descritas em pormenor, inclusi-
ve com as medidas dos diversos componentes, estão separadas por tipologias: no primeiro artigo descreve as ba-
lanças de suporte e, no segundo, as balanças de mão. É neste último que ficamos a saber que os camponeses quan-
do não dispunham de balança se serviam dos próprios braços estendidos lateral e horizontalmente para comparar o 
peso de dois produtos. A este propósito apresenta uma interessante figura recolhida numa representação astronó-
mica: uma personagem sentada com os dois braços abertos em forma de cruzeta, cuja cabeça foi substituída por 
uma pluma de avestruz, isto é, a pluma que simboliza Maat. É a prova inequívoca de que já os egípcios antigos 
adoptavam a balança como símbolo de justiça. Por seu lado, Hapi não é a deificação do Nilo, que os Egípcios co-
nheciam por iteru (itrw), o rio, e cujo nome de etimologia incerta provavelmente foi atribuído pelos Gregos, mas a 
inundação deificada do Nilo. Não se trata, portanto, de divinizar o curso de água, mas o «Espírito do Nilo, sua es-
sência dinâmica», a dicotomia dar/tirar a vida ao Egipto e aos Egípcios: torna verdes e férteis os campos com a sua 
chegada e provoca o contrário com a sua partida (M. H. DUCROS, «Étude sur les balances égyptiennes», em ASAE 
9 (1908), pp. 32-53; M. H. DUCROS, «Deuxième étude sur les balances égyptiennes», em ASAE 10 (1910), pp. 240-
253; G. POSENER, Dictionnaire de la civilisation égyptienne, pp. 187-190; I. SHAW e P. NICHOLSON, British Mu-
seum Dictionary of Ancient Egypt, p. 118; R. B. PARKINSON, The Tale of Sinuhe, p. 73; G. LEFEBVRE, Romans et 
Contes Égyptiens, p. 66; A. H. GARDINER, «The Eloquent Peasant», p. 19). 
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com o grande intendente pelo facto de não julgar de imediato o seu caso e o reter com «um jarro 

de cerveja e três pães» por dia (B1, 125-126), terminará denunciando o erro em curso, comparável 

a uma grande catástrofe, da responsabilidade de Rensi: «aquele que deve castigar o que está er-

rado pratica o mal» (B1, 133-134). Isto é, se o porto de abrigo que o juiz deve assumir está sub-

merso, tal significa perversão da justiça. 

Khuenanupu volta à exposição no mesmo tom de denúncia, afirmando que o mal e a hi-

pocrisia se instalaram na sociedade por causa da inoperância da justiça, terminando com a acusa-

ção directa de envolvimento de Rensi no roubo (B1, 135-139). Na segunda metade desta petição, 

o camponês conduz a atenção para a retribuição. Começa por reforçar a ideia do peso de uma 

boa acção, associando a falta de reparação com a dominação do mal, e acrescenta que um bom 

carácter é imutável e que para os que o possuem o «princípio da reciprocidade» se mantém, fa-

zendo desta imutabilidade uma regra básica da retribuição139. Eis um aspecto central de maat. As 

três metáforas que se seguem à nomeação do preceito (B1, 140-141: «age para com aquele que 

age para fazer com que ele aja») exemplificam o «princípio da reciprocidade»: agradecer o traba-

lho de cada um, desviar o mal do caminho e saber ter autoridade (B1, 141-142)140. Este preceito 

completa-se com a ideia de que «uma boa acção volta ao lugar de ontem» (B1, 140), valorizando 

a importância não só da acção mas também do tempo na concepção de maat. É a solidariedade 

activa da maat social, que depende da memória social. 

Qualquer acção, directa (o roubo dos burros) ou indirecta (a reclamação), deve provocar 

uma resposta. Tanto o roubo dos burros exige uma punição, como a reclamação do espoliado 

exige um exame atento. É a «teoria da acção», encadeado permanente de causa (acção)/efeito 

(reacção), onde a memória social assume papel relevante. Não se trata de uma engrenagem au-

tomática, devendo ser mantida num constante jogo de acções (passado)/reacções (presente), onde 

o «ontem», ao ser o alimento do «hoje», torna o presente (a reacção) dependente do passado (a 

acção). Se alguém motivado pela preguiça, por exemplo, não reagir, está a esquecer o «ontem» e 

                                                 
139 Esta reciprocidade é um preceito geral de vida. A propósito dos contratos celebrados entre Hapidjefa, governador 

de Assiut na XII dinastia, e aqueles que iriam assegurar a sua eternidade, os sacerdotes dos templos de Upuaut e 
de Anúbis e o pessoal da necrópole, Théodoridès informa-nos que eles «oferecem um esquema comum cujos 
elementos constitutivos são colocados numa ordem fixa: Contrato concluído entre A e B, de tal modo que B dá x 
a A, enquanto A dá y a B. Com isto B ficou satisfeito.» (A. THÉODORIDÈS, Vivre de Maât, première partie, pp. 
228 e 272). 

140 Foi conscientemente que Lichtheim excluiu da lista dos seis princípios básicos da moral egípcia o princípio da 
reciprocidade e o destacou posteriormente na mesma obra, por ele requerer «uma discussão maior». A autora ex-
põe cronologicamente três versões da fórmula da reciprocidade, a primeira usada no Império Médio, a segunda é 
deste conto e a terceira da XVIII dinastia: 1. «Aquele que age será aquele por quem alguém agirá» (wn ir r irw 
n.f); 2. «Age para com aquele que age» (ir n ir n.k); 3. «É bom agir por aquilo que foi feito”» (nfr pw irt xr iryt). 
Observa então que elas representam uma evolução do pensamento: «de afirmação a ordem e de ordem a avalia-
ção em termos morais» (M. LICHTHEIM, Moral Values in Ancient Egypt, pp. 36-39). 
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a pôr em causa o encadeado da comunicação. Ora, com a sua total inacção, que a Khuenanupu 

parecia motivada pela mais despudorada preguiça, Rensi interrompe a «engrenagem da acção». 

A inexistência de respostas prestadas ao lesado, que a aparente preguiça do grande intendente 

provoca, configura a falta de memória social, que, como vimos, é o «ontem» para onde deve 

voltar a boa acção. O resultado só pode ser um: uma existência num permanente «hoje» irres-

ponsável, que motiva a desorganização social. É o que observamos no conto: a memória social 

desintegra-se arrastando a solidariedade e transformando o mundo num campo de confrontações. 

Por tudo isto, estas palavras de Khuenanupu são o ensinamento necessário para unir a acção ao 

resultado, porque «agir um pelo outro» é encadear a acção na continuidade do tempo. É tomar 

consciência de que o que foi feito ou dito «ontem» continua a ser válido «hoje», tornando possí-

veis a confiança e o êxito. E isto representa a ordem que, longe de ser um automatismo, é «uma 

função da memória social»141. 

Para chamar a atenção de Rensi, o camponês endurece então as críticas à sua actuação, 

começando por lhe desejar igualmente um desaire, para que ele sinta na própria pele um sofri-

mento comparável ao seu (B1, 142-144). É a aplicação, bastante violenta, do lado negativo do 

«princípio da reciprocidade»: para quem praticou o mal apenas se deseja o pior. E segue com 

uma construção onde a pluralidade dada pelo número três está presente, ao enumerar negativa-

mente as principais características inerentes às funções dos juízes: ver, ouvir, guiar (B1, 144-

145), que, neste caso, Rensi perdera. Até ao final da queixa, Khuenanupu interpreta a inércia do 

grande intendente conotando-a com as mais vis razões (insensibilidade, ambição, roubo, incapa-

cidade de liderança e mentira) e com as mais temíveis divindades (Khentikheti e Sekhmet), de-

nunciando de igual modo a corrupção dos juízes em geral (B1, 146-170). 

Mas, em B1, 156-170, intervém o cuidado do autor em dar a entender que Rensi não é 

como os outros juízes. Num novo apelo aos seus deveres, o camponês afirma que o grande in-

tendente é rico porque tem tudo e, por isso, não precisa de ser subornado, devendo demarcar-se 

dos corruptos de que está rodeado para evitar ser envolvido pelo mal. Khuenanupu, na sua longa 

luta contra o mal e a injustiça, no seu discurso da verdade, relaciona a demora de resolução de 

um caso simples como o seu, com uma complexidade inexistente e que só se fica a dever à de-

mora, isto é, à inércia de Rensi, acabando por incitá-lo a resolver o seu caso antes que se torne 

igualmente um corrupto. 

A terceira petição, onde o imaginário comparativo se agrupa tematicamente em divin-

dades, flora, náutica, balança, profissões e fauna, é bastante animada. Khuenanupu concentra 

                                                 
141 J. ASSMANN, Maât, l’Egypte pharaonique et l’idée de justice sociale, pp. 37-42. 
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toda a sua atenção em Rensi, alternando a bajulação com ataques violentos, de modo a tentar 

demonstrar-lhe o paradoxo da sua acção relativamente à responsabilidade que a sua posição im-

plica, uma vez que ele é simultaneamente representante do rei e responsável por Nemtinakht, seu 

dependente. Diz-lhe, inclusive, que fazer justiça é tão simples quanto respirar (B1, 177), o que, 

se por um lado é uma demonstração de simplicidade, uma vez que a respiração é a essência da 

própria vida, por outro, surge como uma primeira ameaça: faltar à justiça é como não respirar e 

não respirar é morrer. Sobretudo se tivermos em conta que na frase anterior fora posta em causa 

a possibilidade de o grande intendente atingir a eternidade, caso insistisse em manter o mesmo 

comportamento. E depois de reafirmar que continuará a exigir justiça até a obter, embora o mal 

continue a espalhar-se sem que Rensi reaja, acrescenta: «O equilíbrio do país é praticar a justiça» 

(B1, 189-190). Trata-se, claramente, de uma ligação directa do conto à intencionalidade da sua 

criação: o combate à situação caótica em que se encontrava o Egipto no Primeiro Período Inter-

mediário e o retorno ao normal funcionamento das instituições, em primeiro lugar da própria 

monarquia, nas XI e XII dinastias. Esta ideia é reforçada quando se admite em B1, 210 que «Os 

lugares de refúgio faltam nas cidades de todo o país».  

E para que se possibilite o regresso à normalidade, Khuenanupu aconselha Rensi: «Não 

digas mentiras porque tu és grande. Não sejas ligeiro porque tu és (um homem) de peso! Não 

digas mentiras porque tu és a balança (de mão)!» (B1, 190-191). Depois, no meio de uma série 

de metáforas de cariz jurídico tendentes a demonstrar a oposição entre bem e mal, empolgando-

se cada vez mais com a actuação de Rensi, diz: «Vê, tu és como um miserável lavadeiro, um 

ganancioso que prejudica um amigo e abandona um dos seus íntimos em favor de um dos seus 

clientes. É seu irmão aquele que vem e lhe traz (presentes)» (B1, 199-202). E em B1, 211 rema-

ta: «Ouvinte, na verdade tu não escutas! Deste modo, porque é que não escutas?». Ora, dizer 

mentiras, desprezar os amigos e não escutar, prefiguram os elementos fundamentais da solidarie-

dade comunicativa da maat social enquanto linguagem. Além disso, mentir e não escutar, por 

dizerem respeito à língua, instrumento soberano da comunicação, assumem uma dimensão soci-

al, tocando a vertente da amizade. 

Como afirma Jan Assmann, tal como «o preguiçoso se desliga do ontem, o surdo desli-

ga-se do outro»142. Através dos exemplos enumerados nos dois casos, verifica-se uma ruptura na 

solidariedade; no primeiro caso, como vimos, foi a quebra da acção, agora será a quebra da co-

municação. Acção e palavra surgem assim como dois elementos fundamentais de maat, ligando-

se o primeiro à justiça, a maat que se «faz» quando se age e o segundo à verdade, a maat que se 

                                                 
142 J. ASSMANN, Maât, l’Egypte pharaonique et l’idée de justice sociale, p. 42. 
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«diz» quando se comunica. Desde a V dinastia que várias «biografias» de Guiza, cujos proprietá-

rios exerceram diversas actividades, entre as quais a religiosa e a jurídica, testemunham esta rea-

lidade. Por exemplo, na parte não-narrativa que traça as qualidades morais do defunto, nas bio-

grafias de Sechemnefer (sSm-nfr) e do sacerdote Urhuu (wr-Hww) é claramente expresso que 

maat foi «feita» e maat foi «falada». Podia acontecer também que o quadro moral do defunto 

não mencionasse expressamente maat, mas sim a sua essência através do seu comportamento 

caridoso, justo, bondoso e amoroso, como é o caso da autobiografia de Pepinakht Hekaib (ppy-

nxt xqA-ib) de Assuão143. É evidente que à verdade se opõe a mentira, mas embora Rensi seja 

acusado de mentir, de facto, nunca o chega a fazer. A sua atitude é o silêncio e não a mentira. É 

uma estratégia do autor para que o valor pedagógico do conto resulte eficaz. Além do mais, co-

mo mentir é uma actividade e o que está em causa é a incapacidade de agir, esta estratégia para 

se traduzir no plano da comunicação terá que o fazer através da surdez. 

Saber escutar era uma das grandes virtudes egípcias da qual dependia a vida social. En-

sinada desde a mais tenra idade, dela dependia a capacidade de compreensão. Os Egípcios devi-

am escutar quer os deuses quer os homens, pois só escutando os outros os podiam compreender e 

só os compreendendo podiam desenvolver a amizade. Por isso, quem tinha por princípio de vida 

escutar, compreender e calar-se, atitudes que deveriam estar na base do desempenho de qualquer 

juiz, seria um homem sensível. Como por seu lado, o silêncio era sintoma de sabedoria, a atitude 

de Rensi permanecerá sempre dúbia até ao derradeiro momento. A interpretação de Khuenanupu 

é uma coisa, a verdadeira atitude do grande intendente será outra. Esta petição termina com um 

conjunto de comparações negativas que denunciam o mau funcionalismo e traduzem a insensibi-

lidade de Rensi, porque «o seu rosto está cego perante aquilo que ele vê, surdo àquilo que ouve, 

pouco sensato em relação ao que mencionam» (B1, 219-220). Assim, a insensibilidade não per-

mitia ter amigos, afastando os que não escutavam de qualquer acto de solidariedade. Aqui se vê 

que os Egípcios viviam da própria palavra, necessitando dela como de qualquer outro alimento. 

E como alimento tinha a virtude de os vivificar, pelo que a teoria da linguagem tanto era desen-

volvida pelos homens, que no quotidiano viviam das suas próprias palavras, como no Além, pois 

os que viviam no reino de Osíris viviam das palavras de Ré. Deste modo maat é a «palavra boa», 

a palavra que vivifica, o discurso solidário e integrante no qual e pelo qual todos devem viver. 

Por isso Jan Assmann afirma que o homem para viver «do que diz segundo a qualidade integran-

                                                 
143 M. LICHTHEIM, Maat in Egyptian Autobiographies and Related Studies, pp. 9-10 e 14-15; M. LICHTHEIM, Moral 

Values in Ancient Egypt, pp. 11-12. 
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te das suas palavras», depende de uma boa escuta144. 

Portanto, se a palavra resulta da escuta, o ouvido precede a boca e determina que os 

surdos a maat não são solidários, acabando por serem excluídos da vida no plano osírico. Quem 

não ouve não pode agir por quem age, interrompendo a engrenagem de toda a acção ao inter-

romper a comunicação. Como resultado haverá falta de confiança social e não existirá nem ver-

dade nem justiça, pois não se dirá nem se fará maat. O conto, embora aparente tratar da insensi-

bilidade individual, de facto visa a insensibilidade disseminada por toda a sociedade egípcia, a 

que o autor pretende chegar através de Rensi. É o retrato de uma época onde a palavra, a amiza-

de, a confiança e o respeito desapareceram dando lugar à violência, ao ódio, à insensatez e à cor-

rupção, ou seja, a imagem de um Egipto sem maat. Esta situação é observável no seguimento da 

terceira petição, onde, em vez de se avançar para uma resolução, Khuenanupu é espancado atri-

buindo essa atitude de Rensi a uma total incapacidade de compreensão: cegueira, surdez e pouca 

sensatez. Depois, ainda antes da quarta petição, compara-o ao caos social provocado pela cor-

rupção, afirmando claramente que a negligência dos homens no desempenho das suas funções 

provoca a própria destruição e a dos outros. 

Na quarta petição ocorre o desenvolvimento e consolidação destas ideias, partindo da 

significativa exclamação: «O bem pereceu. Não há nenhuma ligação a ele. A mentira foi atirada 

ao chão!» (B1, 228-229). Contrariamente às duas primeiras, a última frase não nos parece uma 

afirmação peremptória, inclinando-nos para lhe atribuir sentido de interjeição. O espanto do 

camponês ligar-se-á à necessidade de permitir uma saída a Rensi e, de modo geral, de permitir 

que todo o processo se torne reversível. As metáforas seguintes insistem no desenvolvimento das 

temáticas anteriormente referidas, denunciando o comportamento impiedoso do grande intenden-

te (B1, 235), tentando incutir-lhe medo através da impossibilidade de atravessar o rio (B1, 231) 

ou de dormir (B1, 232) e enfatizando o seu individualismo (B1, 237) e falta de percepção (B1, 

244). No desenvolvimento da ideia que traduz a impaciência como má conselheira, quando Khu-

enanupu afirma «Controla a tua escolha para o bem daquele que é introduzido humildemente» 

(B1, 241-242), apercebemo-nos da importância do seu significado como veículo do ensinamento 

basilar da educação egípcia: saber escutar é compreender e compreender é estar atento, obedecer, 

ser afável, ser dócil, saber inclinar-se perante quem fala e aceitar o conselho do outro. É o pilar 

da vida social egípcia e da maat enquanto linguagem145. Seguem-se três situações básicas da vida 

construídas segundo o princípio de causalidade (B1, 246-248), pretendendo convencer Rensi que 

                                                 
144 J. ASSMANN, Maât, l’Egypte pharaonique et l’idée de justice sociale, p. 47. 
145 J. ASSMANN, Maât, l’Egypte pharaonique et l’idée de justice sociale, p. 44. 
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só um bom julgamento (a causa) provocará a condenação do ladrão (o efeito). Por outro lado, 

tais afirmações situadas neste contexto, podem conduzir a outras leituras, como: «aquele que foi 

posto em causa responde», uma autojustificação; «aquele que come saboreia», uma chamada de 

atenção a Rensi no sentido de se alimentar de algo que lhe dê prazer, implicitamente a verdade; 

«aquele que dorme vê o sonho», outra chamada de atenção, desta vez à inércia de Rensi, que lhe 

provoca um sono agitado por sonhos, provavelmente pesadelos. 

A queixa termina com uma série de insultos frontais, em que o próprio juiz é violenta-

mente julgado, mas, uma vez mais, deixa em aberto a hipótese de reconsideração (B1, 250-255). 

Depois de três frases afirmativas em que Khuenanupu injuria Rensi chamando-lhe «louco», «ig-

norante» e «despejador de água», surgem cinco frases negativas introduzidas por cinco epítetos 

com carácter de protecção: «timoneiro», «distribuidor de vida», «destruidor», «sombra» e «porto 

de abrigo». O facto de serem cinco liga-os à titulatura real, mas o seu valor intrínseco e simbóli-

co torna esta passagem extraordinariamente violenta. Em todo o texto é o pior momento para 

Rensi. Com as suas repetidas petições é Khuenanupu quem acaba por interrogar Rensi face ao 

seu estranho comportamento. É um momento em nada coerente com a posição social de cada 

um! De tal maneira, que Evelyn Perry procurou reunir argumentos para provar que não é a Rensi 

que Khuenanupu se dirige, e que tudo não passa de um momento introspectivo de Khuenanu-

pu146. Mas não parece: tratando-se de uma «ficção» na qual há uma mensagem a transmitir, os 

actos que justificam as injúrias foram forjados anteriormente e o comportamento de Rensi justi-

fica-os plenamente. De outro modo, como explicar a existência de um camponês eloquente?  

Na quinta petição, a mais curta de todas, Rensi é apresentado numa posição claramente 

errada e de total irresponsabilidade, incompatível com a sua posição social e o seu cargo admi-

nistrativo (B1, 257-270). Esse comportamento é altamente prejudicial a Khuenanupu, detentor da 

verdade. Embora se observem algumas lacunas neste ponto, devido ao mau estado do papiro, do 

que resultam algumas palavras por identificar, o sentido geral desta passagem não sai afectado. 

Em novo paralelismo com as cinco titulaturas reais, Rensi é comparado a cinco tipos específicos 

de pescadores que matam e destroem selvaticamente os peixes e o próprio rio. Na questão dos 

números, parece ser mais relevante a comparação dos cinco nomes com a titulatura real do que o 

facto de surgirem na quinta petição. Mas nada terá sido obra do acaso. É também o lugar onde o 

camponês apela directamente à justiça: «Respirar para o miserável (são) os seus bens; aquele que 

                                                 
146 E. PERRY, A Critical Study of the Eloquent Peasant, pp. 401-404. 
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os rouba tapa o nariz» (B1, 264). A respiração é o «sopro da vida»147 e esta só é possível se o 

homem tiver condições de sobrevivência. Para o pobre, todos os seus bens constituem a riqueza 

que lhe permite sobreviver. A respiração funciona aqui como metáfora relativa à justiça. 

Aliás, a este respeito não restam dúvidas. De entre as metáforas sobressaem frases tão 

directas como: «A razão pela qual tu foste nomeado foi para ouvir casos, para julgar entre as 

partes, para punir o gatuno» (B1, 265-266). É um apelo directo às responsabilidades legais de 

Rensi e, generalizando, dos juízes, como símbolo inequívoco da justiça, apresentando notória 

similaridade com a balança, tão invocada em todo o texto. E, na passagem repleta de termos téc-

nico-jurídicos que se segue até ao final desta queixa, surge uma série de regras de conduta para 

os juízes, onde, inclusive, é aflorada a oposição entre os conceitos de bem e mal (B1, 266-270). 

Tal como os diques eram fundamentais para impedir a destruição provocada pela enchente do 

Nilo e distribuir convenientemente a sua água, também o juiz deveria combater o crime e espa-

lhar a justiça. Contudo, isso não aconteceria se, como Rensi, em vez de terra, os juízes fossem a 

própria água (o lago) pronta a afogar quem dela precisasse. 

A brevidade e simplicidade da quinta petição funcionam na estrutura do conto como 

uma charneira: quatro petições para cada lado e ponto da situação simples, completo e explícito. 

Na sexta petição serão repetidos temas já apresentados, contudo com maior ênfase. O discurso 

endurece, assistindo-se a uma viragem estratégica de Khuenanupu que, partindo do geral, vem a 

fixar-se em Rensi, numa exemplificação do que deve ser a verdade e a justiça e de tudo aquilo 

que as contrariam. Não há elogios introdutórios, colocando de imediato um conjunto de regras 

comportamentais dos «senhores» e, portanto, dos juízes, comparadas a uma séria de acções ten-

dentes a demonstrar que a criação da verdade e o consequente afastamento do mal são valores 

intrínsecos ao verdadeiro senhor, tal como as situações básicas da vida registadas a seguir (B1, 

271-282). Este início acabará por dar relevo aos erros que Khuenanupu apontará a Rensi. 

A separação desses dois momentos é transmitida por uma frase lançada directamente à 

actuação dos juízes e que pressupõe para cada caso a justa medida, isto é, o estrito cumprimento 

das regras estabelecidas: «Para satisfazer convenientemente a justiça, nem faltas nem excessos.» 

(B1, 282-283). Evidentemente que «os excessos de maat» também representavam o desrespeito 

pelo ideal de equilíbrio subjacente a maat148. Depois, Khuenanupu afirma ser incompreensível 

                                                 

147 Foi através da respiração que Ísis reanimou Osíris; ver J. C. SALES, As divindades Egípcias, p. 138. 
148 Hornung conta uma história recolhida num túmulo em Tebas, de um vizir que se mostrara tão empenhado em 

agir segundo maat que, para não ser tomado por parcial, prejudicou todos os seus familiares (E. HORNUNG, 
L'esprit du temps dês Pharaons, pp. 136-137). 
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que as suas petições sendo justas só lhe provoquem sofrimento e, sem solução à vista, prevê 

mesmo a ruptura entre ele e o juiz, caso as coisas não mudem (B1, 285-287). Novo apelo é diri-

gido à acção: «Age em relação à acusação» (B1, 288), em que o verbo smi é mais um termo téc-

nico-jurídico que assume o significado de «dar a resposta oficial». Quer isto dizer que Khue-

nanupu não está a exigir apenas uma reacção humana, mas, mais do que isso, uma reacção ofici-

al. Recorrendo de novo à temática náutica, implica Rensi como único responsável pelo mal gera-

do, uma vez que, conduzindo mal a embarcação que demanda a verdade e a justiça, ele próprio 

provoca o naufrágio afastando-se de maat (B1, 289-291).  

Khuenanupu tem ainda tempo para reconhecer que Rensi, pelo estatuto social e cargo 

que exercia e pela instrução e sabedoria superiores à da maioria da população, não agia em con-

formidade (B1, 291-292). E vai directo ao assunto: «Tu devias ser o modelo de todos os homens, 

mas os teus casos oscilam de um lado para o outro.» (B1, 292-293). É o paradoxo de Rensi: uma 

pessoa reconhecida pelas suas qualidades superiores mas com um comportamento totalmente 

errado, em oposição a essas qualidades. Khuenanupu coloca sobre os ombros de Rensi as culpas 

relativas a toda a terra, numa clara generalização ao estado do Egipto no Primeiro Período Inter-

mediário: «A honestidade engana todo o país!» (B1, 293-294). Até ao momento, a sexta petição 

é a que apresenta uma conclusão mais elaborada pelo incumprimento de maat, responsabilizando 

aquele que com um determinado e simples acto, pode ser culpado pelo mal universal. Este final 

reveste-se de certa ironia ao considerarmos que a petição se inicia com a descrição das capacida-

des criadoras de um senhor, mas é também uma denúncia velada, pois a imagem implícita de 

Rensi como corrupto, evoca igualmente uma sociedade corrupta. 

A sétima petição inicia-se com os habituais louvores à justiça e à bondade do juiz, ape-

lando ao bom comando, à paciência e à prudência, incluindo-se um apelo à maat social: «A in-

dulgência prolonga a amizade» (B1, 303). Mas rapidamente o tom descamba para mais um vio-

lento protesto pleno de invocações e explanações metafóricas. Depois de expor algumas ideias 

sobre a virtude da paciência e de reflectir sobre a amizade, a prudência e a indulgência, Khue-

nanupu afirma que nenhuma delas está ao alcance de Rensi por causa do seu comportamento tão 

errado, que opõe directamente ao saqueador o humilde saqueado, do lado de quem está a justiça 

(B1, 304-306). O camponês faz, então, sentir a imperiosa necessidade de falar. Fá-lo com alguma 

ironia, mostrando ter o «corpo cheio» e o «coração pesado», não da matéria de que é feito, mas 

de sofrimento, que acaba por sair em torrente nas petições, como a água pela fenda de um dique, 

simbolizando o dique e a fenda Rensi e o seu comportamento (B1, 307-314). Já no final da quin-

ta petição Khuenanupu adiantara idêntica metáfora ao comparar Rensi a um dique protector. 
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Nesta sétima petição Khuenanupu autoproclama-se em grande conta: «Mas encontrarás 

tu outro camponês como eu?» (B1, 314). Está satisfeito com o seu desempenho e dá a entender 

que o melhor é Rensi tê-lo em consideração pois, provavelmente, não encontrará mais ninguém 

como ele, isto é, honesto e detentor da verdade. É uma forte crítica pessoal que se reflecte no 

social: depois de prever um mau futuro a Rensi em virtude do seu comportamento indolente e 

ganancioso, a interrogação final de Khuenanupu dá a entender que gente honesta e correcta como 

ele, não abunda. Por outro lado, o apelo permanente ao reencaminhamento de Rensi reflecte a 

vontade e a necessidade de encontrar de novo o equilíbrio. 

No final desta petição, Khuenanupu referindo-se ao seu desempenho («…eu despejei o 

que estava no meu corpo, eu lavei a minha roupa suja. O meu discurso está feito. A minha misé-

ria acaba perante ti.», B1, 310-311), não sabe que mais poderá fazer para obter justiça e acaba 

por registar o total falhanço de Rensi, cego pela indolência e pela cobiça, enumerando em seis 

frases negativas seis tipos de pessoas que poderiam ter alterado o seu comportamento se Rensi 

actuasse. Numa afirmação de absoluta inércia e pouca humanidade por parte do magistrado, re-

flectem-se nesses seis exemplos a solidariedade activa e a solidariedade comunicativa, ou melhor 

dito, a sua ausência: «Não há nenhum silencioso que tenhas feito falar, nenhum adormecido que 

tenhas acordado, nenhum deprimido que tenhas animado, ninguém de boca fechada a quem a 

tenhas aberto, nenhum ignorante a quem tenhas feito um sábio, nenhum tolo a quem tenhas ins-

truído» (B1, 316-318). A petição termina com um grande, mas estranho, elogio à capacidade 

criadora dos magistrados, donde, obviamente, se exclui Rensi. A estranheza reside na última 

afirmação, da qual sobressai que os magistrados se viam na necessidade de, para além de cum-

prirem o seu mandato, terem que concertar o que por vezes parecia irrecuperável, isto é, operar 

autênticos milagres. Possivelmente seria uma forma de expor a profunda diferença entre o ideal e 

o real. Não deixa de ser, no entanto, mais um conjunto de comportamentos desejáveis no magis-

trado ideal e, portanto, é parte integrante da mensagem que o conto transmite. 

A oitava petição é aquela onde o discurso de maat é mais longo e explícito. Não há, por 

isso, recurso a tantas metáforas, embora dê lugar a um maior número de jogos de palavras, como 

por exemplo: «Faz justiça para o senhor da justiça, aquele que tem na verdade a justiça» (B1, 

334-335) ou «A bondade daquele que é bom é boa para ele.» (B1, 337-338). O comportamento 

dos protagonistas é descrito e enquadrado nos princípios gerais de maat, que agora está, indiscu-

tivelmente, com Khuenanupu e não com Rensi. Desde a narrativa inicial, quando Nemtinakht 

cobiça e se apossa dos burros e dos bens de Khuenanupu (R, 7.1-7.2 e B1, 54-55), que a avidez 

está presente, sendo abordada ao longo das diversas petições, sobretudo nos momentos em que 
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Khuenanupu lança a Rensi acusações de rapacidade provocada pela cobiça, em particular em B1, 

195-196, 199-201, 223-224, 312-313. A avidez será agora apresentada como o derradeiro oposi-

tor de maat, dando destaque ao homem interior. A relação entre a avareza e o homem interior 

clarificá-la-emos na análise da última petição. 

Esta queixa abre com uma afirmação peremptória, na qual é enquadrado de imediato 

Rensi: a cobiça provoca uma grande queda. E a ganância e o roubo não são próprios de quem 

tem as responsabilidades e a riqueza de Rensi (B1, 321-324). Khuenanupu chama-lhe «ladrão, 

gatuno, saqueador» (B1, 327) e na sua longa luta contra o mal e a injustiça, no discurso em torno 

da verdade, relaciona a demora na resolução de um caso tão simples, com uma complexidade 

inexistente, resultante apenas da lentidão de Rensi. Sem contenção, reitera expressamente o que 

vinha afirmando. A mensagem é simples: até o mais alto funcionário administrativo que não se 

comporte segundo maat em defesa da verdade e da justiça, é equiparado aos elementos mais vis 

da sociedade. 

Pouco depois acrescenta outra acusação que parece grave: um homem que não tem ne-

cessidades e é poderoso, parece estar a cometer actos ilícitos tendo ao seu serviço, ou pelo menos 

controlando, «tropas» (B1, 333-334). Ficamos sem saber a que tropas se refere. No Império An-

tigo não havia exército permanente, sendo constituído apenas em caso de necessidade, através da 

requisição de homens feita pelo rei aos governadores provinciais; no Primeiro Período Interme-

diário numeroso governadores provinciais dispunham de exércitos privados; a partir da XII di-

nastia, provavelmente só com Senuseret III, é que se julga ter sido criado um exército permanen-

te que nos finais da mesma dinastia estava já devidamente organizado sob o comando de buro-

cratas, nomeadamente, escribas. As tropas, também a ser acusadas de corrupção, ou eram milí-

cias próprias que o defendiam por se saber implicado em acções indevidas, às quais, por conse-

quência, era necessário retribuir; ou seriam soldados que, acompanhados e até chefiados por es-

cribas, executavam o cadastro real, que permitia a cobrança de impostos ao faraó. Em qualquer 

dos casos, testemunha a anarquia do Primeiro Período Intermediário, no qual os poderes locais 

corrompiam os corpos militares faraónicos estacionados junto de si por razões administrativas e 

militares, ou lideravam milícias corruptas. Ou, talvez ainda, poderá tratar-se de mais uma daque-

las situações propositadamente indefinidas do autor, com a finalidade de abarcar todo o tipo de 

tropas susceptíveis de serem acusadas de corrupção. 

É também nesta petição que se apela a todos quantos queiram denunciar situações de 

abuso, pedindo-lhes para não se intimidarem e falarem: «Não ter medo de ti faz-(me) apelar para 

ti! (...) O homem silencioso que veio queixar-se a ti, ele não tem medo daquele a quem suplica.» 
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(B1 329-230), «Olha, eu virei e outro (como) eu virá, dirige-lhe a palavra» (B1, 345). E pela se-

gunda vez, Khuenanupu afirma que outro queixoso como ele será difícil encontrar; pela segunda 

vez surge uma frase de plena confiança nas suas qualidades ímpares e denunciadora dos males 

que grassam na sociedade: «E o seu irmão não te poderá ser trazido da rua.» (B1, 331). 

Formulam-se os fundamentos de maat regressando, por exemplo, à metáfora da balança. 

Nas frases «É uma balança de mão? (Então) não se pode inclinar. É uma balança de suporte? 

(Então) não pode pender para um lado» (B1, 342-344), encontramos múltiplas alusões no contex-

to em que se inserem: lembram que o ideal de maat se traduz no equilíbrio perfeito dos pratos da 

balança; que Rensi é juiz; que Khuenanupu tem direito a um julgamento justo; e, até, que o com-

portamento dos homens será julgado depois da morte, na balança divina. Por outro lado, na frase 

«Não respondas pondo em questão o homem silencioso» (B1, 346-347), a afirmação contraria a 

prática. É evidente que Khuenanupu já se intitulara como «um homem silencioso» que vinha 

falar com Rensi, evidenciando o respeito de um homem de condição social inferior por outro de 

condição superior, mas há muito que, com as suas petições deixara de ser «um homem silencio-

so». Em nosso entender, mais do que uma análise de situação, corporiza uma regra de conduta 

veiculada através do conto e que se pretende passar para a opinião pública. 

Até ao fim da petição o ambiente torna-se menos pesado e segue-se uma série de regras 

de conduta apropriadas a todos quantos seguem maat, principalmente aos juízes, como garantia 

de um bom desempenho em vida e na eternidade, depois da morte (B1, 351-357). E é então, em 

B1, 349-350, que Khuenanupu emite a seguinte frase: «Tu não me compensas por este belo dis-

curso saído da boca do próprio Ré!». Não será uma confissão de autoria do conto? Quem mais 

senão o próprio faraó se atreveria a incarnar Ré? Um camponês? Em todo o caso, o «discurso 

perfeito» de Khuenanupu é a incarnação de Maat posta por Ré na boca do camponês eloquente, 

aliados contra Rensi, que assim não é mais um representante do divino. Temos aqui os princípios 

básicos de maat: a doutrina da reciprocidade e a doutrina da linguagem. 

A nona petição é a última e este facto dá-nos a ideia de que a multiplicidade de acep-

ções do conceito «compacto» chegou ao fim, numa integração perfeita na magia dos números, 

onde o nove surge como símbolo da multiplicidade e da totalidade. Este derradeiro apelo sumaria 

na íntegra o caso, proclamando a supremacia de maat em oposição à mentira e à injustiça, convi-

dando de novo Rensi a abandonar o mal e fazendo de Khuenanupu o exemplo da perfeição, do 

ideal e, até, do divino. Neste sumário encontramos fundamentalmente três itens: a maat social, 

que tem vindo a ser analisada, a maat como garantia de sobrevivência e eternidade, que será 

abordada já de seguida quando se apreciar o papel do grande intendente Rensi; e, por fim, a di-
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mensão cósmica de maat e o seu relacionamento com o Estado faraónico, que veremos por últi-

mo quando se sublinhar a intervenção do rei Nebkauré Kheti. 

Ainda no que respeita à maat social, a sua súmula encontra-se precisamente nas frases 

«Não há “ontem” para o indolente, não há amigo para aquele que é surdo à justiça, não haverá 

dias felizes para o avarento» (B2, 109-111). E se já foi aflorada a solidariedade activa e a solida-

riedade comunicativa que as duas primeiras frases reflectem, falta ainda esclarecer a acepção de 

maat como altruísmo prescritivo que sobressai da última e que acabará por institucionalizar a 

solidariedade. A expressão egípcia que traduz a ideia de avareza é auen-ib (awn-ib), literalmente, 

«ávido de coração». Ora, a inclusão de ib nesta expressão torna a avareza «uma prerrogativa do 

coração»149, o que nos conduz indiscutivelmente ao homem interior, uma vez que para os Egíp-

cios, como já antes se viu, o coração era o centro do pensamento, da vontade, do conhecimento e 

da sensibilidade150. O avarento, porque entende as festas como um simples esbanjamento, não 

está motivado para elas, o que é um reflexo do homem interior já que essa falta de apetência lhe 

vem da sua personalidade, do seu coração. Deste modo o avarento não convive e isola-se, destru-

indo, com o seu egoísmo, as relações sociais, opondo-se por isso aos princípios da solidariedade, 

ou seja, de integração social de maat. Assim, em oposição à avareza, maat é amor ao próximo, é 

caridade, consubstanciando a interiorização de um «eu social»151. Por isso, quem vive com maat 

alcança a felicidade e promove a dos outros. E quando esta realidade é assumida pelo colectivo, 

todos regularão antecipadamente a felicidade uns dos outros e maat tornar-se-á doutrinária e dis-

ciplinar, ou seja, tornar-se-á uma instituição. 

Finalmente, depois de sumariar toda a problemática e o modo como Rensi a encarou, 

Khuenanupu termina em desespero de causa com uma ameaça: «Vê, eu fiz-te uma queixa e tu 

não a escutaste! Eu irei e farei uma súplica por ti a Anúbis.» (B2, 113-115). Recordando que 

Khuenanupu é «aquele que Anúbis protegeu» e que Anúbis é o protector divino dos embalsama-

dores e responsável pela pesagem dos corações no julgamento de Osíris, há aqui uma antevisão 

da morte seguida de uma ameaça clara: já que eu vou morrer pedirei a Anúbis que te leve tam-

bém. Parkinson e Perry pensam que Khuenanupu se preparava para cometer suicídio152. Qual o 

fundamento? Apenas a segunda daquelas duas frases? Não será antes uma última estirada retóri-

                                                 
149 J. ASSMANN, Maât, l’Egypte pharaonique et l’idée de justice sociale, p. 52. 
150 Conclui-se assim «a tríade mão, boca/ouvido e coração, que se encontra frequentemente nos textos egípcios (...): 

“puro de mão, puro de boca, puro de coração”» (J. ASSMANN, Maât, l’Egypte pharaonique et l’idée de justice 
sociale, p. 52.). 

151
 J. ASSMANN, Maât, l’Egypte pharaonique et l’idée de justice sociale, p. 56. 

152 R. B. PARKINSON, The Tale of Sinuhe, pp 87-88; E. PERRY, A Critical Study of the Eloquent Peasant, p. 537. 
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ca para demover o grande intendente? 

O discurso de Khuenanupu já antes fora extremamente violento! Não se encontra mais 

nenhum elemento em que nos possamos fundamentar para tirar qualquer conclusão de suicídio. 

Medo que o seu fim seja a morte? É possível. Mas logo a seguir, quando Rensi manda dois ser-

vidores buscá-lo, o seu medo é de ser castigado e não morto! É evidente que aquela frase não 

pode ser separada do que foi dito anteriormente: Khuenanupu acabou de falar em «assassino», 

sem que se perceba qualquer atitude suicida. Numa frase ambígua afirma: «Quando o acusado se 

torna um miserável, e o miserável se transforma num queixoso, o adversário torna-se um assas-

sino.» (B2, 111-113). Ou Khuenanupu põe uma vez mais em relevo a troca de papéis e acentua o 

seu acto como duplamente criminoso, dado que já lhe custara os bens e agora está prestes a cus-

tar-lhe a vida; ou põe em evidência o silêncio de Rensi com o mesmo resultado prático. Seja 

Rensi ou Nemtinakht, um deles é o adversário «assassino» e Khuenanupu o «miserável queixo-

so». Todo o tratamento dado ao seu caso «matava-o», mas quem «morria» com o comportamen-

to de Rensi, de facto, era maat. Aliás, Khuenanupu irá dizer de seguida que Rensi há muito que 

esperava a sua morte enquanto ele próprio sobreviveria: «esta é uma morte que se desejou ver 

chegar, quando a sua morte vem devagar para ele» (B2, 121-122). Isso é assassínio e não suicí-

dio. Uma antevisão da morte? Sem dúvida. Além do mais, onde está a lógica da mensagem que 

se quer veicular, se o possuidor de maat ameaçar provocar a sua própria destruição? Não era no 

momento mais dramático do estio que o Nilo vivificava o Egipto? 

Com esta desesperada afirmação de fé no ideal de verdade, acabam, de forma dramática, 

as nove petições. Segue-se uma curta conclusão e a moral da história (B2, 133-142). O julgamen-

to é finalmente colocado no respectivo nível de autoridade e é feita justiça. Surge a solidariedade 

social, com a aplicação da reciprocidade de forma altruísta, através do restabelecimento da co-

municação. Cumpriu-se maat. São postas em evidência dois aspectos fundamentais: a eficácia da 

autoridade egípcia e a importância de maat como seu suporte. Se anteriormente Rensi já ocupara 

o lugar de autoridade que era o seu, termina agora com um diálogo de forma imperativa, trans-

formando o queixoso em ouvinte. A audição final das petições (B2, 127-128), do ponto de vista 

literário simboliza o fim da narrativa e, por serem escritas, mostra quão actualizados estão os 

seus ideais. É evidente que esta parte do texto foi tratada com o dramatismo conveniente ao fim 

do conto153.  

Passemos, então, agora, ao alto funcionário que aparece no Conto do Camponês Elo-

                                                 
153 R. B. PARKINSON, The Tale of Sinuhe, p. 88. 
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quente, Rensi, o grande intendente, mer-per uer ou imi-er per uer (mr-pr wr ou imy-r pr wr154) a 

quem o rei delegou o acompanhamento e, no fim, o julgamento deste caso. Sem dúvida, também, 

uma figura de destaque. Dirigia os domínios do faraó, situando-se na hierarquia dos cargos logo 

abaixo dele. Era, assim, um dos cargos oficiais mais altos da XII dinastia, não havendo conheci-

mento da sua existência nas dinastias heracleopolitanas, sendo até possível o seu desconhecimen-

to na XI dinastia155. Não se trata certamente de um governador de província, estando acima de-

les, pois em B1, 117-118, é claramente afirmado pelo rei que Rensi dará ordens ao «governador 

(heka - HqA) de Sekhet Hemat». A ele se deve a manutenção do clima que proporcionou o apare-

cimento das sucessivas petições. 

A primeira referência caracteriza-o como homem abastado, o que convém ao altíssimo 

cargo que lhe é conferido, e diz que «é justamente ele que pune todos os ladrões do país inteiro» 

(B1, 47-49); depois mostra-o como defensor de maat: «aniquilas a mentira e dás existência à 

verdade» (B1, 98); e marca ainda o dever fundamental de qualquer juiz: «Vem à voz daquele que 

apela» (B1, 98-99). Ora, o cargo não está directamente conotado com funções jurídicas mas sim 

administrativas. Por um lado, Khuenanupu diz que é Rensi quem pune os ladrões no Egipto e, 

por outro, passa por cima das entidades judiciais da cidade a que pertence o território onde se 

deu a ocorrência, para se dirigir directamente à capital. Encontra-o a sair de casa dirigindo-se 

para a embarcação que o Estado punha à sua disposição para o desempenho das suas funções, 

cujo nome é composto a partir da palavra «escritório», o que estabelece conotação com tarefas 

administrativas. Aliás, já em B1, 216, quando o camponês conclui a terceira petição, refere-se 

expressamente que o seu discurso foi realizado à entrada do escritório, através da mesma palavra 

egípcia, arerit (arryt)156. Numa terceira ocasião, ao iniciar a quarta petição (B1, 225-226), o 

queixoso encontra Rensi «prestes a sair da porta do templo de Herichef». A afirmação é clara e o 

seu significado imediato. O facto de não referir que sai do templo, mas da porta do templo, está 

indiscutivelmente ligado à natureza desse espaço, visto que as portas dos templos definiam os 

lugares normais de julgamento, onde se podiam proclamar apelações legais. Com toda a certeza 

na Época Baixa e, pelo testemunho destes papiros, provavelmente já muito antes157. Prevalece 

pois a indefinição de funções, por estratégia do autor. À primeira vista, parece um governador 

                                                 
154 O título consta do Index of Egyptian Administratrive and religious Titles of The Middle Kingdom, com o número 

141. Com o número 132 figura igualmente imy-r pr (W. A. WARD, Index of Egyptian Administratrive and reli-
gious Titles of The Middle Kingdom, pp. 21-22). 

155 T. F. CANHÃO, «Datação e Temática do Conto do Camponês Eloquente», em Cadmo 15 (2005), pp. 164-167. 
156 Vide T. F. CANHÃO, «O Conto do Camponês Eloquente», em Cadmo 16 (2006), p. 35 nota 47. 
157 G. HUSSON; D. VALBELLE, L’État et les Institutions en Égypte, des premiers pharaons aux empereurs, p. 134. 
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regional, pois é tratado por «senhor deste domínio» (B1, 46-47), com domínio sobre os seru 

(srw) (B1, 73-74), funcionários reais que «gozavam de autonomia legal», actuando «como con-

selheiros do governador regional nos tribunais locais» e sendo «considerados autoridades em 

matéria que envolvia propriedade privada»158. Por outro lado, sem indicação expressa do desem-

penho do cargo de vizir, há grande similaridade entre as funções deste e as do grande intendente: 

supervisionava os domínios reais, representava a autoridade judicial máxima a seguir ao rei, diri-

gia os «Seis Grandes Tribunais», coordenava os governadores regionais e era considerado a 

principal autoridade legal nas províncias. De qualquer modo, toda a segunda parte da primeira 

petição traça o carácter e as atribuições de Rensi (B1, 93-102). Empregam-se expressões típicas 

das autobiografias do Primeiro Período Intermediário, do Império Antigo e do Império Médio 

para ilustrar a sua actividade, atribuindo-lhe expressamente o aniquilamento da mentira e a defe-

sa da verdade (B1, 98). 

Da primeira vez, o seu desempenho é correcto no modo como recolhe o testemunho de 

Khuenanupu: em conformidade com as normas, por intermédio de um subalterno e sem arrogân-

cia ou superioridade (B1, 65-73). De imediato denuncia Nemtinakht «aos magistrados que esta-

vam com ele» (B1, 73-74), sem que se refira se ele próprio é ou não magistrado. Em todo o caso, 

assumindo uma posição hierarquicamente superior aos restantes e exibindo preocupação face à 

ocorrência. Mas se exercia funções judiciais porque fez esta denúncia? Uma vez mais parece que 

a indefinição das personagens é um artifício do autor, para poder dispor de um maior leque de 

pessoas que é possível rever em cada uma delas. As duas principais funções  ̶  administração e 

justiça  ̶  que envolviam uma infinidade de áreas, responsabilidades e subalternos, cabem por 

inteiro nesta caracterização. Mas a congeminação do autor não se compraz em ficar por aqui! Ao 

introduzir estes magistrados, no papel de juízes e conselheiros, faz a distinção clara entre bons 

(Rensi) e maus funcionários (os magistrados), uma vez que a actuação de ambos é distinta e 

oposta. E com a intervenção dos segundos mostra ainda como se instalara uma certa anarquia 

entre a população e uma clara opressão das classes baixas motivada pelo abuso do poder. 

Por outro lado, em pequenas intervenções narrativas, Rensi toma determinadas medidas 

que nos parecem, uma vez mais, resultado da imaginação do autor, apostado em criar expedien-

tes para angariar o espaço necessário aos seus objectivos. Em B1, 134-135, uma curta interven-

ção de Rensi sob a forma de ameaça e aparentemente defendendo Nemtinakht, tem a dupla fun-

ção não só de manter alguma credibilidade em relação à sua posição, como de provocar Khue-

                                                 
158 N. SHUPAK, «A New Source For The Study of The Judiciary and Law of Ancient Egypt: “The Tale of The Elo-

quent Peasant”», pp. 5-6; A. THÉODORIDÈS, Vivre de Maât, première partie, p. 87. 
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nanupu de modo a continuar a falar. E atinge o objectivo: sem se impressionar, o camponês con-

tinua o discurso envolvendo cada vez mais Rensi, exortando-o a agir e tornando claro que os 

bens materiais são secundários em relação à verdade e à justiça. Na metáfora dos cereais é a ver-

dade que sustenta a vida. Em B1, 217-218 o camponês é espancado e, a propósito, Evelyn Perry 

afirma que a utilização de chicotes na administração de castigos nos tribunais egípcios só é su-

portada pela literatura por falta de evidências arqueológicas. Joyce Tyldesley precisa esta ques-

tão no capítulo «Crimes e Castigos» da sua obra, informando que nos tribunais criminais eram 

utilizados castigos físicos para determinados crimes, chegando à aplicação da pena de morte, 

enquanto nos tribunais civis não se recorria a eles. As ofensas contra os indivíduos eram vulgar-

mente castigadas compensando satisfatoriamente a parte ofendida e penalizando os culpados159. 

Como já foi referido, será exactamente o que acontecerá a Nemtinakht/Khuenanupu no fim do 

conto, que não passa por qualquer tipo de castigo corporal. Por outro lado, não é a primeira vez 

que a violência corporal é citada neste texto (em B1, 53-54, Nemtinakht bate a Khuenanupu com 

ramos de tamargueira), o que leva a pensar em meros recursos literários para pôr em relevo o 

clima de violência vivido no Primeiro Período Intermediário, contrário aos hábitos tradicionais 

egípcios. 

Estas atitudes são contrabalançadas com outros expedientes, fruto da racionalidade do 

autor. Por exemplo: o nome de Meru aparece dezoito vezes no conto, das quais dezasseis sob a 

forma de «Rensi, filho de Meru», pondo a tónica em Rensi. No entanto, por duas vezes (B1, 218-

219 e B2, 133), em frases de discurso directo, a primeira proferida por Khuenanupu e a segunda 

pelo rei, aparece apenas «o filho de Meru». São dois momentos ligados às capacidades de julgar, 

um negativo e outro positivo, o que nos leva a concluir que a ideia é enfatizar o «homem virtuo-

so»160. Tal como, mesmo depois de «não ouvir» Khuenanupu, de deixar arrastar o seu caso inde-

finidamente, acabando por mandar espancá-lo, o seu desempenho continua correcto. Com o bom 

senso que caracteriza os funcionários zelosos, não escuta os pouco recomendáveis conselhos dos 

notáveis da localidade e apresenta o caso ao rei que lhe dá ordens precisas no mais rigoroso 

cumprimento dos direitos do camponês, que ele irá cumprir escrupulosamente (B1, 104-118). O 

motivo é o facto do grande intendente ter ficado impressionado com a qualidade do discurso do 

camponês. Diz claramente em B1, 106-107: «bom orador na realidade», nefer medu en uen maa 

(nfr mdw n wn mAa). É a única passagem onde aparece a expressão nefer medu (nfr mdw), ou 

                                                 

159 E. PERRY, A critical Study of the Eloquent Peasant,  p. 351; J. TYLDESLEY, Judgement of the Pharaoh. Crime and 
Punishment in Ancient Egypt, pp. 60-76. 

160 Cfr. T. F. CANHÃO, «O Conto do Camponês Eloquente», em Cadmo 16 (2006), pp. 30-31 nota 27. 
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seja, bom orador, com o sentido de ser possuidor de uma oratória convincente, isto é, eloquente. 

Uma vez que não foram os antigos Egípcios que deram ao texto o nome que hoje lhe é atribuído  ̶ 

Conto do Camponês Eloquente  ̶  tudo leva a crer que esta expressão foi a que inspirou o seu 

título nos nossos dias. 

Na segunda petição, Khuenanupu envolve o grande intendente no seu caso ao invocar a 

grandeza e riqueza de Rensi. Ao defini-lo como pessoa privilegiada reclama que, por isso mes-

mo, Rensi é responsável. Aduz de imediato uma série de metáforas que ilustram bem a sua auto-

ridade absoluta e universal: servindo-se da imagem de um suporte arquitectónico  ̶  o esteio  ̶  

compara a figura do juiz ao pilar que suporta a terra, o que nos dá a exacta medida da importân-

cia dos magistrados na sociedade egípcia antiga; atribuindo-lhe a função do leme que direcciona 

a embarcação, transforma o juiz em condutor da sociedade; conferindo-lhe as leis físicas de um 

fio-de-prumo, fiel da verticalidade, afirma a equidistância em relação a acusados e acusadores, a 

sua rectidão moral, de modo a reflectir justiça e isenção nos seus julgamentos. Não deixa, no 

entanto, de admitir que até um homem como Rensi pode agir erradamente. É uma afirmação que, 

posteriormente, será repetida. Termina descrevendo o erro como uma grande catástrofe («o porto 

submerso») e Rensi como seu autor: «aquele que deve castigar o mal pratica o mal». Contudo, 

para o leitor, que conhece o enredo, o comportamento do grande intendente enquadra-se na ideia 

de solidariedade activa, porque ao exercer funções judiciais, os funcionários egípcios «faziam o 

juramento de nunca decidir um caso de forma injusta, mesmo se fosse o rei que o ordenasse»161. 

É nesta petição que, pela primeira vez, aparecem as ideias de imortalidade e de eterni-

dade (B1, 126). Por um lado apresenta-se com clareza o significado natural da finitude do ho-

mem, da sua separação do mundo terrestre: ricos ou pobres, todos a alcançarão. Por outro põe em 

causa o desejo de eternidade de Rensi, incutindo-lhe algum temor, através de nítido endureci-

mento do discurso. Mas, subjacente, subsiste uma outra revelação de cariz social: a distinção 

entre os homens da eternidade e os mortos comuns. Os primeiros, os ricos, tinham um túmulo 

com inscrições maioritariamente misantrópicas (as estelas funerárias onde eram descritas todas 

as suas acções caritativas: dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, dar 

roupa a quem anda nu, etc.) e posses para cuidar da sua manutenção e mumificação, como forma 

de perpetuação ao longo dos tempos; os segundos, os pobres, eram enterrados na própria areia do 

deserto sem que os seus corpos passassem pelas mãos dos mumificadores, ou destituídos de 

qualquer atenção, sendo esquecidos pouco depois de mortos e impedidos deste modo de alcan-

çarem a eternidade, numa atitude que punha em causa a ideia de imortalidade, pilar do pensa-

                                                 
161 A. THEODORIDES, Vivre de Maât,  première partie, p. 23. 



 A XII DINASTIA: O TEMPO DA MAAT  VIVENCIADA   
 

 

 
399

mento egípcio. Prova também que os próprios Egípcios tinham consciência de que esta era um 

privilégio só concedido aos ricos e poderosos, primeiro apenas acessível aos «reis-deuses» e de-

pois, também, aos seus familiares e principais dignitários a quem a «democratização» do Primei-

ro Período Intermediário proporcionou semelhante tratamento. 

Em B1, 149-151, o texto apresenta-nos o lado terrífico do reino dos mortos quando 

Khuenanupu compara Rensi à deusa Sekhmet, logo depois de o ter considerado mensageiro de 

Khenti, o temível deus-crocodilo Khentikheti que tinha à sua disposição os «mensageiros», enti-

dades maléficas prontas a espalhar o mal. Por sua vez, também a deusa Sekhmet, senhora da pes-

tilência, era considerada uma divindade maléfica. Com a ajuda dos seus «massacradores» disse-

minava miasmas, pestes e doenças. Só esta origem para o poder de Rensi podia justificar as in-

justiças cometidas como autêntico mensageiro da morte. Tal como já tinha feito com o «senhor 

do silêncio» (B1, 59), Osíris, o deus dos infernos e do mundo dos mortos, Khuenanupu evitou 

tratar estas divindades pelo nome para não atrair sobre si maus presságios. 

O outro mundo, um reino de magia dirigido por Osíris, onde o defunto, depois de ser 

admitido, circulava com a ajuda do «Livro dos Mortos», peret em heru (prt m hru), era a Duat 

(dwAt), uma região horrorosa, sinistra e hostil, por onde o morto só podia circular se fosse guiado 

por algum espírito benévolo, que, com a ajuda das fórmulas certas, mantinha afastados os deuses 

maléficos e os demónios. Esta alegoria à passagem do Sol pelo mundo subterrâneo entre o ocaso 

e a aurora, tinha uma única região desejável: o Sekhet Hetep (sxt Htp), os Campos da Paz, onde 

se situava o Sekhet Iaru (sxt iArw), o Campo dos Juncos ou o Juncal, governado por Ré-Horakhti 

e local de residência de Osíris e respectiva comitiva. Para o transpor era necessário ultrapassar os 

sete átrios, cada um guardado por três divindades (o porteiro, o vigia e o inquiridor), que deviam 

ser invocadas pelos respectivos nomes. O próprio Juncal estava dividido em quinze regiões, cada 

uma presidida por um deus. E com excepção do Sekhet Iaru, todas tinham algo de maléfico para 

os defuntos: ou eram regiões de fogo, ou residência de espíritos que comiam as suas sombras, ou 

de serpentes terríveis como a Satitemui, ou outros malefícios. 

Na terceira petição, em B1, 176, Khuenanupu afirma relativamente a Rensi que a eter-

nidade se aproxima, usando uma frase de duplo sentido: por um lado elogiosa  ̶  só os grandes 

atingiam a eternidade; por outro, um aviso  ̶  mesmo desses, só os virtuosos a alcançam. Rensi 

pertence aos grandes, mas como não está preocupado em fazer justiça, põe em risco a possibili-

dade de atingir a «vida eterna», uma vez que isso pesará no julgamento de Osíris. 

Em B1, 338-342, na oitava petição, na qual o discurso de maat é mais longo e explícito, 

encontra-se uma evocação do deus primordial, criador da justiça, que conclui a parte do discurso 
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de Khuenanupu onde maat transcende o mundo e a sua ordem social para entrar na Duat, onde os 

resultados de se viver ou não em conformidade consigo se reflectiam. E no final desta petição é 

empregue mesmo o termo imakhu (imAxw), que designa o proprietário de um túmulo (B1, 353), 

pessoa com um estatuto social bem definido uma vez que tem o «reconhecimento público» e 

«um lugar permanente na memória social», que sobreviverá no seu túmulo depois da morte. O 

imakhu é, portanto, um bem-aventurado, um sobrevivente, diferindo dos deuses e do faraó que 

são imortais162. Este paralelismo entre a divindade e o faraó surge claramente logo na V dinastia, 

em textos tumulares onde Maat «preside» à construção dos respectivos túmulos como, por 

exemplo, os de Hotephorakheti (htp-Hr-Axt(i)), sacerdote e juiz, e de Inti (inty), governador da 

província de Dechacha163. 

Na nona petição, em B2, 98-101, recorrendo ao imaginário de navegação, fixa-se a ideia 

de passagem, de viagem, fazendo o paralelismo entre a viagem da mentira e a viagem da vida de 

qualquer egípcio, que se prolonga para além da morte. Contudo, como os maus comportamentos 

podiam fazer cair o castigo divino sobre quem os praticava, assistimos depois à enunciação dos 

castigos que o comportamento de Rensi e de Nemtinakht suscitavam. Ora segundo Khuenanupu, 

eles teriam enriquecido com o roubo dos seus bens e com toda a mentira construída à volta desse 

roubo. Por isso, o primeiro não teria descendência que lhe assegurasse o culto funerário e, por-

tanto, a eternidade, e o segundo tinha a entrada para a eternidade igualmente vedada, uma vez 

que o seu barco nem sequer podia atracar ao cais do outro mundo. Como para os Egípcios a vida 

terrestre e a vida além da morte representavam uma continuidade sem barreiras, todas aquelas 

situações surgiam como ganhos efémeros que, mais cedo ou mais tarde, acabariam por se voltar 

contra quem os praticava. 

Esta questão culmina em B2, 109 e 111 onde se afirma que o indolente não tem passado 

para ser recordado, não tem memórias, não tem reputação. Quem age como Rensi não tem pas-

sado, nem terá futuro, o que implica com o conceito de eternidade e respectivas celebrações fu-

nerárias. Se o «ontem» era importante na medida em que representava a permanente capacidade 

de retorno à «primeira vez» e, portanto, uma vida de constante celebração de Maat, os futuros 

«dias felizes» seriam a capacidade de fruição da vida eterna. Os Egípcios, ao acreditarem na 

existência de vida para além da morte, ao crerem na imortalidade da alma, conceberam a vida 

eterna, que levava cada um a ocupar parte da sua existência terrena na preparação da sua vida na 

Duat, no reino de Osíris. Da preservação do corpo à realização do ka (que permitiriam o regresso 

                                                 
162 J. ASSMANN, Maât, l’Egypte pharaonique et l’idée de justice sociale, pp. 65 e 72. 
163 M. LICHTHEIM, Maat in Egyptian Autobiographies and Related Studies, pp. 10-12. 
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de ba) e de estelas evocativas das qualidades do defunto, tudo era feito para manter a «vida» no 

Além. Não era uma concepção soturna e mórbida, mas alegre e impregnada de felicidade, porque 

se os rituais fúnebres fossem convenientemente cumpridos, todos os perigos do Além seriam 

afastados e a eternidade vivida em plena felicidade, na companhia de Osíris. É claro que a imor-

talidade estava apenas ao alcance do faraó e dos mais poderosos, uma vez que as despesas com a 

construção do túmulo, a realização do ka, a mumificação e a manutenção dos rituais fúnebres, 

afastavam a maior parte da população egípcia dessa realidade, que se via assim na contingência 

de ser simplesmente sepultada na terra, quebrando a incorruptibilidade do corpo. Além disso, o 

conhecimento limitava o acesso aos textos mágicos. Não só pela falta do saber mas, inclusive, 

porque determinadas práticas iniciáticas só eram possíveis a partir de certos níveis de conheci-

mento. Não é por acaso que nos «Textos dos Sarcófagos» e no «Livro dos Mortos» existem fór-

mulas que começam por: «Quanto ao homem que conhece estas palavras mágicas...»164. 

Não era o caso de Rensi, que poderia facilmente mandar construir um túmulo e criar 

condições para manter os ritos funerários. O seu isolamento social enquanto avarento, na visão 

de Khuenanupu, é que se reflectiria na sua sobrevivência para além da morte. Sem nada ter feito 

para usufruir de uma memória social e incapaz de se libertar dos seus bens de modo a poder fa-

zer um testamento, seria impossível ter um túmulo165. Ser bem-aventurado era uma posição soci-

al que apenas seria atingida por quem tivesse aprovação pública e desempenhasse uma função 

suficientemente importante e bem remunerada que lhe permitisse acesso aos construtores de tú-

mulos, dependentes do Estado egípcio e, como é óbvio, capacidade para lhes pagar o seu traba-

lho. Era igualmente imprescindível ter descendência e meios materiais para criar um legado que 

garantisse o culto funerário. Por vezes, essa descendência, procurando construir a própria memó-

ria social, associava-se à do defunto, fazendo de igual modo prova da mais elevada moral, como 

se deduz, por exemplo, daquela inscrição tumular que nos fala do amor filial: «Eu fiz isto para o 

meu pai,/quando ele partiu para o Oeste,/em direcção aos caminhos do bem por onde os venerá-

veis seguem»166. A memória social era mantida através de inscrições nos túmulos referentes à 

vida do defunto  ̶  as biografias  ̶  cuja função era demonstrar que fora vivida em conformidade 

com maat. 

Estes documentos epigráficos indissolúveis dos túmulos, marcaram desde o princípio a 

                                                 
164 J. BAINES, «Restricted Knowledge, Hierarchy, and Decorum: Modern Perceptions and Ancient Institutions», p. 

14. 
165 Já antes, em B1, 134-135, uma curta intervenção de Rensi tornara claro que os bens materiais eram secundários 

em relação à verdade e à justiça. 
166 M. LICHTHEIM, Moral Values in Ancient Egypt, p. 9. 
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união entre maat e o túmulo, uma vez que os primeiros que se conhecem não se referem ao pro-

prietário mas ao próprio túmulo167. Quando passaram a referir-se ao defunto, fizeram-no através 

do registo de verdadeiros discursos de maat, a que os egiptólogos atribuíram a designação de 

biografias ideais. A principal característica destas biografias assenta no facto de a solidariedade 

da acção e a solidariedade da palavra terem sido substituídas por simples afirmações de amor em 

relação àqueles para quem o morto tinha sido solidário. Era um amor exercido apenas através de 

atitudes de esmola e de caridade dos possuidores para com os não possuidores, o que apenas mi-

norava a desigualdade sem a abolir. No entanto, esta solidariedade ao exercer-se de forma verti-

cal e não de forma horizontal responsabilizava os primeiros em relação aos segundos, transfor-

mando a prática do amor aos outros num princípio de integração afectiva que envolvia toda a 

sociedade egípcia, do rei ao mais humilde camponês. Igualmente indispensáveis ao estatuto de 

bem-aventurado eram as biografias profissionais, um outro tipo de biografias que acompanhava 

as primeiras e que, por não tratarem de maat, não são aqui analisados. Apenas convém lembrar 

que a sua função era distinguir os indivíduos uns dos outros e que a única excepção era o rei. O 

faraó desempenhava um serviço aos homens e não uma actividade profissional porque, uma vez 

que no Império Antigo, Estado e sociedade eram a mesma coisa, servir os homens por amor à 

solidariedade era um fundamento do próprio Estado. Era por isso um privilégio e não uma exi-

gência, pelo que não necessitava de ter uma ética prescritiva, apresentando-se como natural sem 

necessitar de qualquer motivação. 

Estas ideias desenvolveram-se e consolidaram-se no Império Antigo. No Primeiro Perí-

odo Intermediário, os dois géneros de biografias fundiram-se, o individualismo avançou tendo 

deixado de haver serviço real, passando maat a ser o único caminho para alcançar a imortalidade. 

É o período áureo das autobiografias, em que a fusão das funções integrativa e distintiva leva Jan 

Assmann a afirmar que estamos perante «a invenção da virtude», um valor moral que por ser 

simultaneamente social e individual, integra e distingue168. O avanço do individualismo quebrou, 

no entanto, a força do elo natural que existia entre o rei e os seus súbditos, porque, ao demonstrar 

que a solidariedade manifestada por cada indivíduo tinha também valor social relevante e não era 

exclusiva do faraó, apresentava a solidariedade como ambição natural existente em cada homem 

e já não como um desempenho altruísta, pondo em causa o serviço que o rei prestava aos homens 

por simples amor à solidariedade. Como reflexo do facto deste altruísmo se apresentar como 

                                                 
167 J. ASSMANN, Maât, l’Egypte pharaonique et l’idée de justice sociale, p. 61. 
168 J. ASSMANN, Maât, l’Egypte pharaonique et l’idée de justice sociale, p. 68; também em J. N. CARREIRA, Filoso-

fia antes dos Gregos, p. 105. 
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natural, nunca fora necessário nomear maat porque até então se confundira com o próprio Esta-

do, ainda que seja real a sua presença no Império Antigo e no Primeiro Período Intermediário em 

enunciados que se identificam com os seus princípios. Contudo, o desaparecimento da fusão na-

tural entre Estado e sociedade, levou a que, a partir do Império Médio, a monarquia faraónica 

sentisse a necessidade de vincular os Egípcios aos fundamentos do Estado faraónico agora expli-

citados, de modo a que a identificação do Estado com maat não suscitasse dúvidas, como vere-

mos quando se abordar a figura real. Para o fazer, serviu-se da propaganda que, entre outros, 

utilizou textos como o que é objecto deste estudo. Maat identificada agora exclusivamente com a 

virtude, passa então a ser fundamentalmente um conceito espiritual, deixando o túmulo e o servi-

ço real de serem veículos para a alcançar.  Como  é  visível em B1, 338--342, as ideias de maat e 

de túmulo acabaram por se fundir, formando uma unidade que se apresentava como único meio 

de sobrevivência eterna. 

Mas esta renovação foi mais longe, com o aparecimento de uma nova concepção de 

homem. No Império Antigo a cultura egípcia apresentava uma ideia de homem que era dirigido 

pela autoridade exterior do rei, único responsável por todos os homens; a partir do Império Mé-

dio passamos a ter um homem guiado e julgado por aquele que passa a ser o único responsável 

por si, o seu próprio coração. É o resultado das novas ideias de transição e transfiguração entre o 

mundo dos homens e o mundo dos deuses e do rei que, embora se mantenham separados, sofre-

ram as influências da individualização espiritual e do aparecimento do «homem interior», provo-

cadas pelo clima de «democratização» do Primeiro Período Intermediário. Na Duat, o defunto 

deixa de ser considerado «bem-aventurado entre os homens» para passar a ser um «deus vivo». 

Como o primeiro é um mortal e o segundo um imortal, sobrevivência e imortalidade confundem-

se fazendo surgir um novo mundo, onde o homem em vez de sobreviver goza de uma imortali-

dade de tipo divino. 

Como Jan Assmann afirma, trata-se de facto, de uma autêntica e súbita entrada na trans-

cendência que se concretiza tanto no exterior quanto no interior do indivíduo. No exterior, para 

além do mundo visível, existe o mundo inferior, um mundo subterrâneo espelho do mundo dos 

vivos  ̶  o reino de Osíris  ̶  onde os homens viverão a sua eternidade como deuses vivos; no inte-

rior, invisível, surge a «alma», mais um constituinte do homem egípcio, que assumirá a forma de 

ba, pássaro que levanta voo no momento da passagem do mundo dos vivos para o mundo dos 

mortos, numa cerimónia judicial realizada num tribunal divino169. Inicialmente exclusivo do rei, 

este símbolo da passagem do mundo visível ao invisível, bem como os conceitos de transição e 

                                                 
169 J. ASSMANN, Maât, l’Egypte pharaonique et l’idée de justice sociale, p. 73. 
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imortalidade, generalizaram-se no Primeiro Período Intermediário tornando-se acessíveis a todos 

os homens. 

O julgamento dos mortos, o tribunal de Osíris e o seu funcionamento, são concepções 

mágicas que, através de práticas igualmente mágicas, nos mostram outra faceta de maat: o seu 

carácter mágico-funerário. Pela mão de Anúbis ou de Maat o defunto apresenta-se a julgamento, 

onde o seu coração, que representa a sua alma, será confrontado com a justiça e a verdade, ou 

seja, Maat, simbolizada por uma pena de avestruz. Para atingir a imortalidade o melhor resultado 

é o equilíbrio entre os dois pratos da balança. Para tal, o morto recita a confissão negativa, enun-

ciando um conjunto de interdições morais sob a forma de enunciados negativos numa declaração 

de inocência. A acção pertence a isefet, mas cada frase pronunciada é um passo em direcção a 

Maat. Devidamente organizada, segue uma ordem estabelecida, pois a precisão é fundamental 

para que Maat actue. Aí estão incluídas diversas frases respeitantes à solidariedade, quer activa 

(fazer maat) como, por exemplo, «Eu não fui avarento», quer comunicativa (dizer maat), do tipo 

«Eu não difamei um servidor junto do seu superior». Esta declaração aborda uma infinidade de 

temas, onde sobressaem as questões pessoais, profissionais e religiosas, tendo como função má-

gica a obtenção de autorização por parte de Osíris para entrar no seu reino. 

Nos papiros do final da XVIII e princípio da XIX dinastias que contêm as crenças fune-

rárias de carácter mágico-religioso dos Egípcios e que vulgarmente denominamos «Livros dos 

Mortos» (rw nw prt m hru), literalmente «discursos para sair à luz (do dia)», os capítulos que 

contêm os encantamentos (as fórmulas) são antecedidos de dois ou mais hinos e de uma cena de 

julgamento. No Papiro de Ani, um papiro em egípcio hieroglífico que se lê de maneira retrógra-

da e que pertenceu a um membro da elite tebana do Império Novo, o mais belo e bem conserva-

do de todos os que se conhecem, encontra-se na chapa 1 um hino a Khepri, o deus Sol-nascente, 

seguido de um hino a Osíris, na chapa 2. Nas chapas 3 e 4 aparece uma grande cena de julga-

mento numa iluminura maravilhosa, aliás, como todas as deste papiro. No entanto, esta cena cor-

responde ao capítulo 30b  ̶  «capítulo para não deixar o coração de Ani criar oposição contra ele 

nos Domínios dos Deuses»  ̶  e a cena do julgamento pertence, de facto, ao capítulo 125, organi-

zado em três partes: a introdução, lida quando chegava à sala da dupla Maat, a confissão negati-

va, feita perante os deuses que estavam na sala, e um texto final recitado aos deuses quando o 

defunto chegava ao mundo inferior. Na cena inicial do julgamento aparecem em pé, por de trás 

de Osíris, Ísis e Néftis, mas a forte presença das restantes divindades, em particular de Osíris, 

Hórus, Tot e Anúbis, conferem-lhes uma posição secundária. Contudo, estas duas deusas, assu-

mindo os atributos de Maat, têm um papel fundamental no julgamento. É efectivamente na sala 
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da dupla Maat, que são Ísis e Néftis como símbolos da justiça e da verdade, que o defunto faz a 

sua confissão negativa, a cada um dos 42 deuses que se encontram de pé ou sentados. Conforme 

o papiro, o arranjo desta sala varia. No Papiro de Ani (chapas 31 e 32) figura uma sala que se 

estende sobre o comprimento e com 42 deuses sentados ao meio. Por cima da cabeça de cada um 

inscreve-se o endereço do falecido e por baixo a declaração negativa. Em cada extremidade da 

sala observa-se meia porta de dois batentes que fazem dela uma sala de passagem e, no tecto, 

uma cornija onde alternam uraeus com penas de avestruz, numa mistura de simbologias divinas 

protectoras  ̶  o olho de Ré para afastar inimigos e perigos e as penas de Maat para apelarem à 

verdade e à justiça. No centro da cornija encontra-se uma representação do deus Heh (HH), que, 

com a mão direita sobre o olho de Hórus (o uDAt, o «olho divino», o olho completo e profiláctico, 

o mais poderoso símbolo do Egipto antigo, o olho esquerdo de Hórus arrancado por Set e recupe-

rado por Tot) e a esquerda sobre uma lagoa (as águas primordiais), simboliza os «milhões de 

anos», a eternidade, que se deseja ao defunto. Na extremidade direita da sala existem quatro vi-

nhetas sobrepostas que descrevemos de cima para baixo. Na primeira aparecem as duas deusas 

Maat sentadas e empunhando na mão direita um ceptro wAs (cuja parte superior em forma de 

cabeça de canídeo e a inferior bifurcada como os bastões dos caçadores de serpentes, simboli-

zando a luta entre Set e Apopi na Duat, dando a quem a possuir, poder sobre as forças tenebro-

sas) e na mão esquerda um anx (símbolo da vida). Na segunda, o falecido de pé, vestido de bran-

co, com os braços erguidos em sinal de adoração, oferece uma flor de lótus branco a Osíris, sen-

tado no seu trono (os lótus azuis e os lótus brancos têm comportamentos diferentes; crescendo 

ambos na água, a flor do primeiro abre durante o dia e a do segundo durante a noite, vendo os 

teólogos nesta continuidade a renovação da vida, o eterno retorno «à primeira vez»). Na terceira 

vemos uma balança com o coração de Ani (a sua consciência) no prato direito e no esquerdo uma 

pena de avestruz (a verdade e a justiça). Anúbis equilibra o fiel da balança sob o qual está o mos-

tro Am-mut. A quarta representa Tot com cabeça de íbis, sentado num pedestal a pintar uma 

enorme pena de avestruz170. 

O julgamento de Osíris funciona, portanto, como um rito iniciático, em que o morto ao 

ser conduzido pela «sala da dupla Maat» até ao rei dos mortos, participa num acto de socializa-

ção submetendo-se primeiro a uma qualificação, isto é, a uma purificação representada pela pe-

                                                 
170 R. O. FAULKNER, O. GOELET e C. ANDREWS, The Egyptian Book of The Dead. The Book of Going Forth by Day. 

The First Authentic Presentation of The Complete Papyrus of Ani, chapas 1, 2, 30 e 31; R. O. FAULKNER, The 
Ancient Egyptian Book of the Dead, pp. 28-29; P. BARGUET, Le Livre des Morts, pp. 157-158; E. A. W. BUDGE, 
O Livro Egípcio dos Mortos, pp. 320-331; L. MANNICHE, Egyptian Luxuries. Fragrance, aromatherapy and 
cosmetics in pharaonic times, p. 98. 
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sagem do coração, e só depois é admitido como membro. Esta admissão na associação divina 

transforma o morto em «louvado», hesii (hsii), passando a ter direito de receber pão e cerveja das 

mãos de Osíris171. 

Como a confissão negativa é um discurso sobre maat e a pesagem do coração do morto 

é feita contrabalançando-o com Maat, é ela quem faz a integração social do morto. Como já fora 

ela a fazer a sua integração social enquanto vivo, torna-se claro que ela reinava nas duas esferas 

sendo a responsável pela transição do homem de uma para a outra. Por seu lado, a própria esco-

lha do coração para representar a alma do defunto no julgamento, terá obedecido a critérios. 

Mais do que o simples facto de ser o órgão humano que melhor podia representar uma entidade 

etérea, por nele residirem a sabedoria e a virtude, foi determinante, certamente, o alcance do 

equilíbrio com a levíssima pena de avestruz, equilíbrio que, simbolicamente, representava a pu-

reza do homem. Ora, como vimos, a ideia do coração ser o único guia e juiz do homem, é o su-

porte da nova concepção de homem interior. E maat é o seu princípio estruturante. Por isso, este 

homem agora depende apenas de si. Só o cumprimento de maat em vida determinará uma vida 

eterna. Esta concepção de carácter, é testemunhada em auto-retratos tumulares da XI dinastia 

que, para lá de descreverem as excelentes e vulgares qualidades dos defuntos, como a coragem, a 

benevolência ou a justiça, nos presenteiam com inscrições de grande virtuosismo, referindo a 

calma, o autocontrole, a amizade e a delicadeza dos seus proprietários172. 

E quando, por fim, o rei diz «julga tu próprio, filho de Meru» (B2, 132-133), percebe-

mos que toda a actuação de Rensi esteve de acordo com esse princípio. O julgamento é finalmen-

te colocado no respectivo nível de autoridade e surgem a reciprocidade e a solidariedade social. 

Rensi, que cumpriu à risca as indicações de Nebkauré e ainda reconheceu a autoridade suprema 

do rei quando lhe solicitou que concluísse o caso, é recompensado pelo monarca com a restitui-

ção da autoridade, temporariamente arredada. Face à prova inequívoca em como o grande inten-

dente sempre estivera do lado da verdade contra a mentira e o mal, repõe-se e recompensa-se a 

verdade, sendo a vez do próprio Rensi ser compensado com uma simbólica atitude de virtude por 

parte do seu opositor  ̶  o silêncio  ̶  pois o camponês não vê mais necessidade de continuar a di-

rigir acusações contra si. É o reflexo da verticalidade interior de Khuenanupu que, com o seu 

«discurso perfeito», com a sua defesa inabalável da verdade, ganha tudo, isto é, readquire o que é 

seu e ainda é compensado com os bens de Nemtinakht. Este e a família, por causa de um acto 

                                                 
171 J. ASSMANN, Maât, l’Egypte pharaonique et l’idée de justice sociale, pp. 77-84. 
172 Túmulo do governador provincial Ahanakht (M. LICHTHEIM, Maat in Egyptian Autobiographies and Related 

Studies, p. 27).  
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digno apenas de quem está possuído pelo mal e pela mentira, perdem tudo para o camponês, in-

cluindo a própria liberdade. Cumpriu-se maat. Aliás, esta rápida conclusão põe em evidência 

duas coisas: a eficácia da autoridade egípcia e a importância de maat como seu suporte. Como 

M. H. T. Lopes afirma: «Para o homem egípcio, o exercício da justiça era fundamental. Como 

norma social, tendente a regular a prática do poder e a vida em sociedade, mas também como 

norma ética, dado que para a ideologia faraónica a regulação social do Estado era o reflexo da 

ordem interior dos homens que a compunham»173. 

Assim, é fácil de compreender que a monarquia egípcia se fundamentava na visão cos-

mogónica do mundo, que dependia do cumprimento de maat. E o único ser que na terra podia 

dialogar com a divindade era o rei. Por isso, manter a necessária ordem e harmonia entre os ho-

mens pertencia à sua responsabilidade que, diariamente, ao romper do sol, o levava a cumprir os 

rituais concernentes a essa finalidade, oferecendo simbolicamente aos deuses o único alimento 

de que necessitavam: Maat. No quotidiano, a permanência desta divindade entre os homens, po-

de ser vista como uma «moralidade “natural”» que travava o exercício arbitrário do poder, so-

brepondo-se a qualquer tipo de controlo das instituições criadas pelos homens174. Verdadeiro 

suporte do poder, isto é, do Estado, do qual era indissociável, concentrava no rei todas as suas 

vertentes: social, ética e cósmica. Por isso, quando morria um monarca era necessário coroar o 

seu sucessor o mais rápido possível, porque a inexistência de rei traduzia grande perigo, uma vez 

que suspensos os rituais do único oficiante legítimo para prestar culto a Maat175, não era possível 

manter a paz, a ordem, o equilíbrio, a justiça, a solidariedade social e cósmica entre os homens. 

As duas referências no Conto do Camponês Eloquente a um monarca surgem em B1, 

104 e B2, 131: Nebkauré (nb-kAw-ra). Trata-se, provavelmente, de Nebkauré Kheti, um dos últi-

mos reis das dinastias heracleopolitanas, cujo nome de coroação significa «Os Espíritos de Ré 

                                                 
173 M. H. T. LOPES, «A “ordem” de Maat: um mito de Estado», em Actas do Colóquio «Mythologias - usos da pala-

vra na Antiguidade», p. 6. 
174 B. G. TRIGGER, B. J. KEMP, D. O'CONNOR e A. B. LLOYD, Historia del Egipto Antiguo, p. 102. É evidente que 

este restabelecimento da «primeira vez» tinha em vista a manutenção da ordem e da harmonia, permanentemente 
postas em causa pelas forças do caos, sempre prontas a instalar-se.  

175 A protecção e auxílio das divindades só podiam ser garantidos se fosse possível evitar o caos e para evitar focos 
de destabilização era necessário espalhar por todo o Egipto lugares de culto, mantidos pelas permanentes oferen-
das e doações. O soberano não podia oficiar em simultâneo em todo o país, por isso delegava esse poder a alguns 
sacerdotes, certamente o primeiro sacerdote de cada templo, que, em seu nome, realizavam diariamente o culto 
de Maat. Nos relevos, contudo, só o rei aparece a celebrá-los. Não é de confundir com os «servidores de Maat» 
cujas funções estavam mais ligadas ao funcionalismo, onde desempenhavam atribuições judiciais, devendo con-
tudo encomendar-se à deusa antes de julgar (Cfr. E. CASTEL RONDA, Los Sacerdotes en el Antiguo Egipto, pp. 
238-239; cfr. L. M. ARAÚJO, O Clero do Deus Amon no Antigo Egipto, p. 55). 
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são o Senhor» ou «Os Espíritos de Ré são Dourados»176. Para além de integrarem a acção no 

Primeiro Período Intermediário, rodeiam-se da parte da narrativa que caracteriza a figura do fa-

raó e apresentam-nos a sua relação com os súbditos e com a justiça. De novo se vê que o artifício 

literário necessário ao desenvolvimento e conclusão do processo ideológico surge como processo 

intencional. Nesta óptica, no Primeiro Período Intermediário e no Império Médio, sobretudo nes-

te último, no que respeita aos reis reformadores não devem ter existido muitos períodos de abor-

recimento para o rei177. Pelo menos não é essa a leitura que o conto suscita. O comportamento do 

soberano (B1, 109-111) parte de premissas correctas. A justiça no Egipto, por natureza demora-

da, obrigava a lavrar actas das queixas e de inquéritos às partes envolvidas, para posterior análise 

dos juízes. Nas sessões onde se proferiam as sentenças procedia-se do mesmo modo. O monarca 

era o primeiro dos juízes e só intervinha em situações excepcionais178. Esta, justamente, foi 

transformada numa situação excepcional. Não pela gravidade do crime, mas pela inverosimi-

lhança da situação: um elemento do grupo social mais ignorante comporta-se como um erudito. 

É o palco perfeito para explanar o ideário. O camponês fala bem? Então criem-se as condições 

ideais para tirar o maior partido do fenómeno: mantém-se o silêncio sem lhe responder para que 

continue a falar e dá-se-lhe cerveja em excesso para que solte a língua. É um estratagema literá-

rio para criar espaço à exposição seguinte e não uma forma ardilosa para combater o aborreci-

mento. 

Em abono, ainda, desta visão interpretativa, em B1, 109-110, quando o rei afirma «Se tu 

desejas ver-me de boa saúde, tu deves trazê-lo aqui sem responder a nada do que ele possa di-

zer», nada leva a supor tratar-se de qualquer questão de aborrecimento! «Se tu desejas ver-me de 

boa saúde» significa «se me queres agradar» ou, numa fórmula mais popular, «se queres ser meu 

amigo», expressão vulgarizada que qualquer pessoa com um mínimo de intimidade diz a outra 

quando pretende um favor seu. É evidente que há aqui, indiscutivelmente, uma relação entre um 

superior e um subalterno, mas isso está em segundo plano, sustentado pela firmeza do pedido e 

pela forma como é executado. E em B2, 131-132, ainda a expressão «E isto foi mais agradável 

ao seu coração [do rei] do que todas as coisas deste país inteiro», refere-se ao acto de deferência 

que o inferior hierárquico acabara de realizar. Ao dar os papiros ao rei, Rensi reconhecera a sua 

superioridade, como a pessoa mais habilitada a julgar entre os presentes. Ainda que se reconheça 

                                                 
176 P. CLAYTON, Crónicas dos Faraós, pp. 70-71; R. B. PARKINSON, The Tale of Sinuhe and Other Ancient Egyptien 

Poems, p. 77; G. LEFEBVRE, Romans et Contes Égyptiens, p. 52. 
177 Cfr. G. LEFEBVRE, Romans et Contes Égyptiens, p. 42. 
178 Cfr. T. CANHÃO, «O meu caminho é bom». O Conto do Camponês Eloquente. Texto hieroglífico, transliteração, 

tradução comentada e análise de uma fonte documental,  pp. 174-176. 
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já ter morrido! 

No final do seu nome aparece a expressão «justo de voz» ou «justificado» (mAa-xrw), 

epíteto que acompanhava sempre os reis mortos depois de atingirem a eternidade na passagem 

pelo tribunal de Osíris, após ter sido aceite como correcta (mAa) a sua declaração de inocência 

(xrw). Esta expressão representava para os Egípcios muito mais do que a simples companhia do 

defunto. Encontramos-lhe significação ao nível da vida terrena do indivíduo, da imortalidade no 

Além, da vida cósmica e do Estado faraónico. A «voz» tanto se pode referir ao juiz que profere 

uma sentença de «justo», como ao defunto que proclama a sua inocência através da confissão 

negativa, considerada «justa». Em qualquer dos casos trata-se de um julgamento onde ressalta a 

dicotomia entre justo e injusto, inocente e culpado ou, simplesmente, entre o sim e o não. É a 

oposição entre bem e mal, na qual os culpados são injustos e os inocentes, justos. Ora, como só 

estando em conformidade com maat se pode ser justo, só com ela se triunfará sobre os adversá-

rios. E como aquele que vence é poderoso, «justificar» é triunfar. De qualquer modo, é um triun-

fo que só na esfera religiosa tem sentido, tornando o indivíduo totalmente dependente de maat, 

mas que, apesar disso, elimina a hipótese de vingança pessoal, uma vez que só depois do tribunal 

se pronunciar será possível agir contra o vencido. No tribunal divino do julgamento dos mortos, 

o defunto confronta-se com a própria deusa Maat. Ao nível meramente religioso, a pena de aves-

truz, mais do que enfrentar o coração, salva-o de todas as confrontações possíveis179. 

Recorrendo à imagem geométrica proposta por Jan Assmann, o significado da justifica-

ção desenvolve-se na esfera humana em três campos circulares concêntricos. O mais interior e 

pequeno é o da vida terrestre, onde a justificação depende fundamentalmente da solidariedade 

social para o êxito da felicidade dos homens. O segundo, que envolve o anterior, é o da sobrevi-

vência após a morte antes de alcançar a eternidade, que retém os que escaparam ao primeiro jul-

gamento. A instância de julgamento é ainda a sociedade, sendo ela quem permitirá ou não a so-

brevivência póstuma na terra. O mais largo de todos é o da imortalidade no Além, onde o defun-

to preservará toda a sua identidade e viverá transformado em deus vivo. Nenhum campo desvalo-

riza os outros, desenvolvendo-se entre eles o princípio de continuidade e estando todos depen-

dentes da mesma maat, que sobre eles actua sempre com as mesmas regras180. 

No plano cósmico, a «justificação do deus» parte do triunfo do sol sobre as trevas, e es-

te triunfo é o grande símbolo de maat. Assumindo-se como força cósmica preexistente que sim-

boliza a luz/o bem/a justiça/a verdade/a ordem na luta eterna contra Isefet, que representa as tre-

                                                 
179 J. ASSMANN, Maât, l’Egypte pharaonique et l’idée de justice sociale, pp. 89-92. 
180 J. ASSMANN, Maât, l’Egypte pharaonique et l’idée de justice sociale, pp. 92-93. 
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vas/o mal/a injustiça/a mentira/a desordem, triunfa todas as manhãs fazendo-se luz, depois de 

guiar a barca solar no percurso solar nocturno e de se opor a Apópi e a outras forças maléficas 

que habitam a Duat e praticam inúmeros actos hostis a quem pretende atravessar as suas diversas 

regiões. É a concepção dualista, tão usual na cultura egípcia, concretizada no périplo solar, 

exemplo de sucesso permanente reportado à «primeira vez». Ressalve-se, no entanto, a diferença 

entre cosmogonia primordial e cosmogonia perpétua, já que a primeira deve ser entendida como 

acto criador e a segunda como acto de triunfo e de justificação. Esta oposição é apresentada atra-

vés de fórmulas jurídicas, em que a divindade é «justificada» e o inimigo «punido», constituindo 

o espelho da realidade terrestre, onde o rei assume o papel de Ré. O simbolismo da encenação 

cósmica é claramente político, fazendo o paralelismo entre os dramas do Sol no céu e no inferno 

e do rei na terra181. 

Se realizando maat se triunfava na vida e na morte, então era necessário unir Maat a Ré. 

Essa união, para além de poder concretizar-se pelo abraço permanente da deusa ao deus, podia 

ser também obtida pela deusa dando de comer e de beber a Ré, que assim vivia de Maat. Através 

desta ideia do criador de Maat necessitar dela própria para viver, se define o conceito egípcio de 

oferenda: devolução a Deus daquilo que ele dá182. E como é aqui que se enquadra o ritual do 

culto diário, também este princípio foi devidamente inserido na trama do Conto do Camponês 

Eloquente: «Age para com aquele que age, para fazer com que ele aja» (B1, 140-141). O resulta-

do surge a seguir: «Isto é agradecer a alguém por aquilo que ele faz». Eis o princípio da recipro-

cidade. Neste culto tinha lugar também a recitação de textos através dos quais se fazia «subir 

Maat», isto é, a sua incarnação em palavras alimentava o deus para que ele pudesse continuar a 

actuar positivamente. Entramos na teoria da linguagem antes abordada183. Criada por Ré através 

do seu movimento e brilho, esta linguagem em forma de luz e tempo era escutada e interpretada 

pelo rei, que a fazia depois ouvir pela divindade devolvendo-a sob a forma de discurso, gerando 

através desta colaboração uma autêntica solidariedade universal entre os homens e os deuses. E 

                                                 

181 J. ASSMANN, Maât, l’Egypte pharaonique et l’idée de justice sociale, pp. 101-107. 
182 Foi certamente a interiorização deste princípio que levou a que nos nomes de coroação alguns reis passassem a 

atribuir a Ré a posse de Maat. Logo na XII dinastia aparece Amenemhat III com Nimaatré (n(y) mAat ra), «Aque-
le que pertence à justiça de Ré», mas na XVIII dinastia temos bastante expressivos como é o caso de Hatchepsut 
com Maatkaré (mAat kA ra), «Maat é o ka de Ré», Amenhotep III com Nebmaatré (nb mAat ra), «Ré é o senhor de 
Maat» ou, já na XIX dinastia, Seti I com Menmaatré (mn mAat ra) «Ré é estável em Maat», entre outros. Por seu 
lado, os nomes de Hórus de Ouro, depois de Tutmés III, passaram a considerar Maat como regra de governação 
passando a intitular-se «soberanos de Maat» (M.-A. BONHÈME e A. FORGEAU, Pharaon. Les Secrets du Pouvoir, 
pp. 133-134; P. CLAYTON, Crónicas dos Faraós, pp. 84, 104, 112 e 140). 

183 Cfr. T. CANHÃO, «O meu caminho é bom». O Conto do Camponês Eloquente. Texto hieroglífico, transliteração, 
tradução comentada e análise de uma fonte documental, pp. 164-166. 
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era a permanente marcha do percurso solar, acompanhado pela ininterrupta e perfeita recitação, 

que mantinha esta solidariedade. Este discurso cultual não só analisava os acontecimentos cós-

micos, como numa acção «pré-formativa» produzia a realidade expressa, proporcionando uma 

comunicação entre o homem e o cosmos que, ao pretender inteirar a divindade da situação na 

terra, tornava difícil distinguir o cósmico do social, uma vez que passavam a ser o reflexo um do 

outro «interpretando-se e organizando-se mutuamente»184. 

A dependência dos Egípcios em relação a Maat torna-se mais óbvia através da sua con-

cepção de Estado, idealizada no Império Antigo, na V dinastia, como instituição cuja existência 

visava apenas realizar Maat. Só depois tinham lugar todas as outras competências e obrigações, 

igualmente abrangidas pelo poder da deusa. Como se disse no início do capítulo, o demiurgo 

instalou o rei na terra com a obrigação de realizar Maat. Através de rituais conhecidos desde o 

Império Antigo, o rei, único ser qualificado para essa finalidade, de pé ou ajoelhado, com um 

braço estendido saudava diariamente o sol no momento do seu nascimento com a «oferta de Ma-

at», uma pequena estatueta que representava a deusa sentada com a habitual pena de avestruz na 

cabeça e o «corpo envolto num vestido colante», que tinha nas «mãos escondidas pela roupa o 

símbolo da vida: redundância da sua própria imagem que já personifica o princípio vital do qual 

se alimenta o deus», enquanto mantinha o outro braço levantado em gesto de adoração, ao que 

juntava uma «recitação pré-formativa»185. E ao fazê-lo aniquilava as forças contrárias, personifi-

cadas por Isefet, mantendo a ordem e a harmonia. O dualismo cósmico, por um lado prefigura a 

justiça, o já enunciado julgamento entre forças opostas, por outro, o facto de ser recitada, apre-

senta-se como meio de comunicação entre os homens e Ré. 

Uma vez que o silêncio e a ausência de resposta eram características da não-existência, 

esta resposta diária aos deuses era fundamental para se manter «o diálogo vivo, ininterrupto entre 

deus e o homem, dividido entre duas polaridades opostas representadas pelo amor e pelo me-

do»186. Segundo a tradição, no templo de Amon era recitado pelo oficiante dos rituais diários a 

quem o faraó delegara esse poder, como «fórmula para a oferenda de Maat», o seguinte hino: 

«Maat veio para estar perto de ti, Maat está presente em todo o lugar onde tu vás de tal modo que 

tu estás provido de Maat [...] a roupa que cobre os teus membros é Maat [...] o sopro das tuas 

narinas é Maat [...] o teu pão é Maat, a tua cerveja é Maat...»187. 

                                                 
184 J. ASSMANN, Maât, l’Egypte pharaonique et l’idée de justice sociale, pp. 108-113. 
185 M.-A. BONHÈME e A. FORGEAU, Pharaon. Les Secrets du Pouvoir, p. 134. 
186 E. HORNUNG, Les Dieux de l’Égypte. L’Un et le Multiple, p. 196. 
187 E. HORNUNG, L'esprit du temps des Pharaons, p. 132. Para o hino completo ver F. Daumas, La Civilization de 

l’Egypte Pharaonique, pp. 319-320 ; também em L. M. ARAUJO, «Maet», em Dicionário do Antigo Egipto, pp. 
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Esta tarefa fazia do soberano o primeiro dos funcionários: existia na terra para cumprir 

uma função claramente definida, respondendo por ela directamente ao demiurgo. A sua actuação 

devia ser exercida em conformidade com Maat. É, de facto, uma cadeia de causalidade, em que 

Ré dá origem ao rei, que por sua vez origina Maat, origem da ordem social na terra. Portanto, o 

Estado, através do culto diário exercido pelo monarca que fazia recair o poder de Maat sobre a 

humanidade, e da própria figura do chefe de Estado, a quem a essência divina obrigava a obede-

cer, era o pilar que satisfazia os deuses no céu e sustentava a paz, a ordem e a harmonia entre os 

homens. De forma concisa e clara: Maat era a razão de ser do Estado no Egipto antigo188. Em 

complemento e de igual importância, a actividade construtora do rei media a eficácia religiosa do 

reino, servindo apenas secundariamente como motivo de glória pessoal do monarca. Por isso 

erguiam monumentos, talhavam estátuas, muitas em fino ouro do deserto ou na mais bela pedra, 

ou restauravam e acrescentavam santuários existentes189. 

Apesar de tudo, dedicado a Maat, pilar da cultura egípcia cuja figura encheu templos e 

túmulos, só foi possível identificar um único templo. Situado no recinto norte de Karnak, junto 

ao templo de Montu, ergue-se um pequeno e singelo templo, bem visível e identificado nas plan-

tas do grande santuário inseridas na obra de Richard Wilkinson e no atlas de John Baines e Ja-

romír Málek190. Mas o que se sabe ao certo sobre o mesmo, nada tem a ver com a sua história 

religiosa, porque terá sido, simplesmente, uma sala de tribunal onde foram julgados alguns la-

drões de túmulos reais no Império Novo, ignorando-se se posteriormente foi mantida como tem-

plo. Parece não haver qualquer outra edificação que se possa associar à deusa e, de facto, «nem 

era preciso  ̶  o verdadeiro templo de Maet é o coração de cada homem»191. 

A própria actividade de combatente do faraó tinha fundamento cosmogónico, não só em 

virtude da situação pouco privilegiada do homem na criação, mas também devido ao reconheci-

mento do papel de destaque dos Egípcios face ao resto da humanidade e à consciencialização de 

que ao combate só o rei dava «sentido e eficácia assegurando a bela ordem universal», isto é, 

                                                                                                                                                             
533-534. 

188 J. ASSMANN, Maât, l’Egypte pharaonique et l’idée de justice sociale, pp. 119-123; E. HORNUNG, Les Dieux de 
l’Égypte. L’Un et le Multiple, pp. 194-197. Para além disto, os deuses satisfaziam-se, normalmente, com sacrifí-
cios e oferendas funerárias. 

189 M.-A. BONHÈME e A. FORGEAU, Pharaon. Les Secrets du Pouvoir, pp. 140-144. 
190 R. H. WILKINSON, The Complete Temples of Ancient Egypt, pp.155 e 163; J. BAINES e J. MÁLEK, Egipto, 

Deuses, Templos e Faraós, pp. 91-92. Note-se, que não obstante Shaw & Nicholson afirmarem que «apesar da 
figura de Maat ser largamente representada em templos de outras divindades, somente alguns templos dedicados 
à própria deusa sobreviveram, incluindo a pequena estrutura no recinto de Montu em Karnak», não apresentam 
qualquer outro exemplo (I. SHAW e P. NICHOLSON, British Museum Dictionary of Ancient Egypt, p. 166). 

191 L. M. ARAÚJO, «Maet», em Dicionário do Antigo Egipto, p. 535, col. dir..  
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conseguindo a paz192. Independentemente do processo criativo, os Egípcios entendiam o homem 

como uma das espécies entre as que tinham sido criadas na «primeira vez». Contudo, a sua posi-

ção evoluiu e tornou-o distinto dos outros. Primeiro, por ser o único a praticar a agricultura e 

depois como fonte de inspiração para a construção do pensamento teológico, uma vez que as 

principais características divinas são as dos homens. Depois disso, um hino a Aton, de Amenho-

tep IV-Akhenaton, fala da criação das raças que se organizaram em quatro, tal como os pontos 

cardeais, assumindo a ideia de totalidade da humanidade: Egípcios, Asiáticos, Núbios e Líbios. 

Tendo sido todas criadas pelo demiurgo egípcio, seriam submissas ao faraó, o seu representante 

na terra. Mas como os Egípcios tinham sido os primeiros a aparecer, eram os únicos com direito 

a usar a designação de «homens», num mundo que os deuses caracterizaram como «o Egipto e o 

exterior»193. Daqui resulta a ideia de que todos os que não eram Egípcios eram inimigos. 

Para combater, quer nas guerras defensivas, quer nas ofensivas, ou mesmo nas civis, au-

tênticas visões apocalípticas do fim do mundo, a intervenção da humanidade processava-se sem-

pre no sentido de propiciar o retorno à paz da «primeira vez». E a única personagem capaz de os 

conduzir era o faraó. Dispunha de imensa força física e energia anímica para combater com efi-

cácia forças nefastas, animais ou homens, sobretudo inimigos do Egipto. Através de uma educa-

ção desportiva extremamente atlética onde a caça tinha papel de destaque, com vista à criação de 

um ser que não conhecia obstáculos e cuja flecha jamais errava o alvo, o rei assumia forças e 

poderes animais, estranhas ao comum dos mortais. Não só a força do touro ou do leão e a visão 

do falcão eram corporizadas por inteiro, como se relacionavam partes do seu corpo, como os 

braços, os dedos, os olhos ou a cabeça, com partes de animais, relevando determinadas capaci-

dades desses animais, como a pujança das patas ou dos cornos do touro, ou o poder das garras ou 

dos rugidos dos felinos. Uma das mais poderosas metamorfoses assumidas pelo rei era, possi-

velmente, a do grifo. Este animal mítico resume «cada um dos animais da criação, onde o rei 

capta uma característica particular à qual se assimila de seguida, numa arquitectura intelectual 

que o homem elaborou para exprimir que no seu corpo se aloja a totalidade dos outros seres vi-

vos e respectivas potencialidades»194.  

Devido a todos estes poderes, a eficácia real na guerra era total. São os próprios monu-

mentos e textos comemorativos que nos mostram o faraó a derrotar sozinho exércitos inteiros 

                                                 
192 M.-A. BONHÈME e A. FORGEAU, Pharaon. Les Secrets du Pouvoir, p. 189. 
193 A palavra homem dizia-se rmt, provável derivação de lágrimas (rmyt), uma vez que teriam sido criados a partir 

das lágrimas de Hórus (M.-A. BONHÈME e A. FORGEAU, Pharaon. Les Secrets du Pouvoir, p. 194). 
194 M.-A. BONHÈME e A. FORGEAU, Pharaon. Les Secrets du Pouvoir, p. 206. 
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desbaratados em desordem sob as patas dos cavalos atrelados ao seu carro, rodeado de pilhas de 

cadáveres ou de mãos cortadas, normalmente estimados com o recurso a grandezas imprecisas e 

avultadas, como centenas de milhar ou de milhões. São sempre cenas onde ordem e caos se 

opõem. De um lado, um mundo ordenado onde o rei, firme no seu carro, assume uma posição 

frontal ocupando normalmente a maior parte do espaço da cena, geralmente sozinho ou seguido 

por fileiras organizadas de soldados, a quem a desordem do resto da composição em nada amea-

ça. Do outro, a confusão e desordem de um exército massacrado que recua perante a eficácia do 

soberano. Como a caça exercita a guerra, a mesma desordem aparece em cenas de caça, onde o 

exército inimigo é substituído por chusmas de animais. Estas imagens, acompanhadas ou não de 

ritos, assumiam através da magia a função de reforço do Estado, com o objectivo de neutralizar 

as investidas do inimigo, depreendendo-se, assim, que o domínio do caos só é vencido através de 

uma luta constante. É a ideia de retorno à «primeira vez» para manutenção da ordem e da paz 

demiúrgicas, que se deviam reflectir entre os homens, que na terra prolongam os combates divi-

nos dos mitos da criação. Portanto, também através da função de combatente do rei, a razão de 

ser do Estado egípcio era Maat195. 

E como o homem comum não dispunha de capacidade para realizar e garantir Maat, de-

pendia do Estado, a instituição que o fazia. O dualismo era garantido na terra através da presença 

de isefet, que representava o caos para o qual resvalavam permanentemente os homens, através 

da injustiça, da mentira, da violência, da desordem e da lei do mais forte196. Por isso surge a ne-

cessidade permanente de Maat, única que se lhe podia opor, dependendo a habitabilidade do 

mundo da sua vitória sobre isefet, para defesa dos mais fracos. Uma tal capacidade só a possuía o 

Estado e as instituições a quem delegava poderes, numa missão que consistia em libertar o ho-

mem de si próprio quando escravizado pelos piores instintos. Esta constitui a mais alta razão de 

existência do Estado na concepção egípcia: o demiurgo criou um mundo de igualdade, mas os 

valores inatos do homem como a avareza e o egoísmo põem-no em perigo. Têm que ser comple-

tamente vencidos para que se implante a solidariedade. 

Daqui decorre a importância fundamental da ordem faraónica que, por depender de uma 

força superior para a qual não foram concebidos processos auto-reguladores, é sempre posta em 

                                                 
195 Esta função de combatente era também desenvolvida pelo rei na Duat, embora os inimigos sejam agora diferen-

tes: uns são os próprios homens que, indevidamente o querem acompanhar num destino que é só seu; outro é o 
próprio céu onde o faraó deseja entrar, mas que é necessário forçar por se encontrar fechado; outros serão as 
tempestades, os tornados e o granizo provocados no mundo dos deuses pela sua difícil partida da terra (M.-A. 
BONHÈME e A. FORGEAU, Pharaon. Les Secrets du Pouvoir, p. 201). 

196 Embora aqui surja na sua versão deificada, isefet significa literalmente: errado, mentira e/ou injustiça (R. O. 
FAULKNER, A Concise Dictionary of Middle Egyptian, p. 31). 
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causa quando falha «a solidariedade entre o céu e a terra», seguindo o processo cósmico o cami-

nho de Isefet, que o lança no caos. Surgem então as lamentações e o desejo de que um novo rei 

reponha Maat e a ordem seja restabelecida197. Foi o exacto percurso do Egipto no período em 

que teria decorrido a acção do Conto do Camponês Eloquente e que foi apresentado no capítulo 

anterior: o declínio do Império Antigo e o surgimento do Império Médio, separados pelo penoso 

Primeiro Período Intermediário. Como afirma Jan Assmann: «A instituição faraónica é portanto 

mais uma religião do que um Estado: porque a libertação de energias cosmogónicas e salvadoras 

faz-se por adoração e por troca comunicativa. O Estado é a gestão da salvação. É a união perfeita 

da salvação e da dominação»198. 

Torna-se claro, então, que «solidariedade» e «comunicação» são noções comuns a todas 

as esferas de maat, cujo epicentro é «a categoria social da solidariedade comunicativa»199. O 

processo inicia-se na relação do rei com os deuses, não sendo de maneira alguma um exclusivo 

real. O monarca solicita a protecção divina através de uma acção em que devolve à divindade o 

que ela própria criara, sendo então reconhecido como amado da divindade que, em troca da soli-

dariedade que aquele lhe manifesta, o premeia com amor. Não é uma questão pessoal, mas o 

reconhecimento da dependência da humanidade em relação ao mundo divino. Através do rei, 

«Maat estabelece as ligações que ligam o mundo humano aos deuses e assegura a integração 

universal»200. Depois, na sociedade, Maat estabelece os elos que ligam os homens uns aos outros 

e asseguram a sua integração social. Portanto, Maat é «o princípio sociológico da solidariedade, 

estendido às dimensões políticas da empresa faraónica e às dimensões cósmicas do regime so-

lar»201. 

A perfeita integração do rei nestes princípios é visível nas duas intervenções reais do 

Conto do Camponês Eloquente. Na primeira, nas frases B1, 112-116, o rei assegura o sustento 

não só de Khuenanupu durante a sua retenção, como o da família, considerando as necessidades 

por que estariam a passar. É uma intervenção clara de solidariedade social emitida pela mais alta 

figura do Estado, o «filho de Ré», aquele que ao receber a protecção divina tem obrigação de 

proceder do mesmo modo na terra entre os homens, devendo ser o primeiro a dar o exemplo 

através de uma conduta indiscutivelmente orientada pelos princípios de maat. A distribuição de 

                                                 
197 J. ASSMANN, Maât, l’Egypte pharaonique et l’idée de justice sociale, pp. 128-138. 
198 J. ASSMANN, Maât, l’Egypte pharaonique et l’idée de justice sociale, p. 138; também em J. N. CARREIRA, Filoso-

fia antes dos Gregos, pp. 158-160. 
199 J. ASSMANN, Maât, l’Egypte pharaonique et l’idée de justice sociale, p. 138. 
200 J. ASSMANN, Maât, l’Egypte pharaonique et l’idée de justice sociale, p. 140. 
201 J. ASSMANN, Maât, l’Egypte pharaonique et l’idée de justice sociale, p. 140. 
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cereais é, na prática, sinónimo do comportamento correcto e, metaforicamente, sustentáculo da 

própria prestação da justiça. Mas esse exemplo torna-se brilhante em B1, 114-115, quando, no 

mais elevado sentido ético, o soberano completa a sua acção com a «ordem» de Rensi não reve-

lar quem lhe fornecia o sustento. Por um lado, afasta qualquer hipótese de suborno, pois sem se 

conhecer o doador das vitualhas, não se esperariam contrapartidas. É, provavelmente, mais uma 

alusão crítica à corrupção que se pretendia erradicar. Por outro, ilustra o sentido de Estado à luz 

do ideário de maat: dar sem esperar retribuição porque o auxílio aos mais necessitados, aos mais 

fracos, era a sua obrigação. Em qualquer dos casos os alimentos foram fornecidos em quantida-

des excessivas. No que se refere à cerveja e pão do camponês já foi dada uma justificação; no 

caso da família é possível que o soberano tenha agido com certa prodigalidade para contrabalan-

çar o facto de reter aquele que, aparentemente, representava o sustento da família. É também um 

exemplo que o conto pretende veicular. 

Na segunda intervenção, em B2, 130-133, a questão que se levanta é outra. É igualmen-

te um exemplo de comunicação de solidariedade social levada a cabo pelo monarca, mas, en-

quanto a anterior abre caminho ao desenrolar da ideologia, esta põe-lhe um ponto final. O «ma-

nual» fecha-se envolto em apurada ética. Reconhecendo o trabalho e a integridade de Rensi, e 

através dele de todos os funcionários não corrompidos ou subornados, o rei recompensa-o à luz 

do princípio da reciprocidade: permitindo-lhe reposicionar a sua posição perante Khuenanupu e 

julgar o crime em sua substituição. É também uma prova de solidariedade institucional. 

Finalmente, refira-se que quando se alude a elevação ética, é evidente que se trata de al-

go que ultrapassa os limites de um simples comportamento. Isto que tem a ver também com o 

homem interior, com a sua mentalidade e a sua vontade202. A própria abundância demonstrada 

pelo monarca ao fornecer alimentos em quantidades excessivas, opunha-se à avareza que o faraó 

devia evitar, mostrando que a solidariedade institucional era também maat como altruísmo pres-

critivo. O faraó apenas cumpria maat. Assim, compreende-se por que razão a monarquia divina 

faraónica nunca representou, de facto, um poder ditatorial! Embora possamos parafrasear Luís 

XIV ̶  «L’État, c’est Maat»203 ̶  o princípio de maat e a concepção de Estado faraónico afastam 

quaisquer ideias absolutistas, descaracterizando a hipotética afirmação do «iluminado» monarca. 

Grosso modo, a diferença encontra-se, sobretudo, na prática, já que do ponto de vista teórico, 

                                                 
202 A este propósito refira-se que Lichtheim apresenta um glossário que designa por «Índex Anotado do Vocabulário 

Moral Egípcio» (M. LICHTHEIM, Maat in Egyptian Autobiographies and Related Studies, pp. 145-153). 
203 E. TEETER, The Presentation of Maât. Ritual and Legitimacy in Ancient Egypt, p. 2. 
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seguindo os princípios estabelecidos por Jacques Bossuet nos finais do século XVII204, ambos 

são sagrados porque provêm de Deus, paternais porque os monarcas são os «pais» do povo, ab-

solutos porque não dependem de ninguém para além da divindade. Devem ainda exercer um po-

der que não arbitrário, assegurando a ordem contra a anarquia e submetendo-se à razão, entendi-

da como sabedoria, percepção superior das coisas, de modo a tornar o povo feliz. Até a frase «o 

rei está no palácio, o leme está na tua mão e o mal está instalado à tua volta» (B1, 158-159) re-

flecte a ideia de que o rei ocupa o lugar que lhe compete e onde é insubstituível; no lugar que os 

deuses lhe determinaram para que cumprisse a sua missão entre os homens, mantendo a paz, a 

ordem, o equilíbrio, a justiça e a solidariedade social e cósmica. Mas não se deve esquecer que a 

divindade faraónica incarnava num homem, o que era, provavelmente, a única fraqueza da sua 

existência. 

A faceta humana do rei aparece principalmente nos contos, nem todos do género do 

Conto do Camponês Eloquente, onde o papel do rei se centra sobretudo na manutenção da ordem 

e defesa dos pobres, mas chegando a ser observado segundo perspectivas mais prosaicas, denun-

ciando os mais escandalosos comportamentos, como é o caso do Conto do Rei Neferkaré e do 

General Sisené, onde um rei, possivelmente Pepi II, é observado pelo «primeiro detective ama-

dor» que a história regista, que segue o rei numa série de visitas, aparentemente de carácter amo-

roso, a casa do general205. Quando porventura se aplicam as palavras «deus» ou «divino» ao so-

berano egípcio, não é uma referência ao ser físico mas ao carácter sagrado da sua função. Ele 

seria mais um «rei-sacerdote» do que um «rei-deus»206, uma vez que a sua prática deriva do 

compromisso religioso assumido perante os deuses, em cuja vontade se dissolve a sua acção in-

dividual207. De facto, o faraó era um homem que por vezes era atravessado pela palavra divina, o 

que, mesmo assim, marcava uma grande diferença em relação ao comum dos mortais. 

Mas os aspectos político-ideológicos de maat foram muito mais incisivos do que pos-

samos ter imaginado até aqui, não se limitando exclusivamente ao Egipto: a XII dinastia também 

                                                 
204 Jaques Benigne Bossuet (1627-1704), preceptor de Luís XV e depois bispo, foi um dos maiores teóricos do abso-

lutismo, desenvolvendo e fundamentando a origem divina do poder real na obra A Política Baseada nas Pró-
prias Palavras da Sagrada Escritura, publicada postumamente em 1709 (Grande Enciclopédia Portuguesa e 
Brasileira, vol. 4, p. 959, col. dir.; M. PRÉLOT, As Doutrinas Políticas, vol. II, pp. 213-234). 

205 Nenhum dos três fragmentos deste conto apresenta o final da narrativa, mas o seu enredo tem levantado acesa 
discussão sobre quem poderia ser a pessoa que gozava dos favores amorosos do rei. Aparentemente poderia ser o 
próprio general Sisené, a casa de quem o rei se dirigia furtivamente pela calada da noite, até porque se sabe que, 
no Egipto antigo, «outras fontes mostram que a homossexualidade era vista como uma aberração do padrão ideal 
de vida familiar, similar ao adultério» (R. B. PARKINSON, Voices from Ancient Egypt, an Anthology of Middle 
Kingdom Writings, pp. 54-56). 

206 Cfr. p. 314 nota 49.  
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não deixou de enviar a mensagem de superioridade do Egipto, dos Egípcios e do seu rei aos seus 

vizinhos. Ao incutir nos Egípcios o ideal humano e a lealdade à coroa, e aos estrangeiros a ideia 

de se salvarem com o tipo de vida à egípcia, podemos concordar com George Posener e apelidar 

a História de Sinuhe de «literatura política», aliás, como o teremos que fazer em relação à maio-

ria das obras da XII dinastia e mesmo a outras anteriores208. A tensão dramática que transmite é 

um autêntico hino à civilização egípcia e a mistura de estilos literários, que dão grande plastici-

dade ao texto, fazem dele uma das obras de topo da literatura egípcia. É também literatura de 

viagem e aventura, imaginada a partir de um quadro historicamente possível da XII dinastia. 

Podemos ver a prova disso nos versos que seleccionámos não só do acolhimento que o rei do 

Retenu Superior fez a Sinuhe, como também na compreensão e conhecimento que ele tinha sobre 

o rei do Egipto, sobre o qual, aliás, Sinuhe faz longos panegíricos: 

Ele era o rei de Retenu Superior 

e disse-me: «Tu estarás bem comigo. 

Tu escutarás a linguagem do Egipto.» 

Ele disse isto porque conhecia o meu carácter 

e tinha ouvido falar da minha sabedoria, 

porque as pessoas do Egípto que estavam lá com ele 

testemunharam por mim! (B 30-34) 

Então ele disse-me: «Como será esse país  

sem ele, esse deus poderoso, 

cujo terror se estendia a todos os países estrangeiros, 

como Sekhmet num ano de peste?» (B 43-46) 

Ele é o rei. Ele conquistou (quando estava ainda) no ovo, 

o seu rosto está (virado) para isso [a realeza] desde que ele nasceu. 

Ele multiplica os que nasceram com ele. 

Ele é único, um dom de deus! 

Feliz é este país governado por ele. 

Ele alargou as fronteiras, 

ele conquistou os países do Sul, sem deixar de pensar nos países do Norte, 

porque ele foi criado para bater os Asiáticos e para esmagar os Beduínos.  

                                                                                                                                                             
207 M.-A. BONHÈME e A. FORGEAU, Pharaon. Les Secrets du Pouvoir, p. 319. 
208 G. POSENER, Littérature et politique dans l’Égypte de la XIIe dynastie, p.1-20. 
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Manda alguém até ele e faz com que ele conheça o teu nome, 

como alguém a averiguar a distância a que está de sua majestade! 

Ele não deixará de fazer bem a um país que lhe é leal.» (B 68-75) 

A prática de maat vivida no quotidiano ultrapassou as relações interpessoais ou divinas 

e estendeu-se por todo o Egípto de diversas maneiras, mostrando uma XII dinastia vigorosa e 

operante. Outra contribuição do Primeiro Período Intermediário tinha sido, sem dúvida, a consci-

encialização da monarquia na necessidade de os seus representantes terem um espírito mais hu-

manizado, zelando melhor pela justiça e pelo bem-estar dos Egípcios, como vemos no Conto do 

Camponês Eloquente, por exemplo. Desta forma pode-se dizer que o Império Médio levou a 

maat à prática quotidiana. 

A propósito do bem-estar dos Egípcios, a XII dinastia foi responsável pelas obras para 

um melhor aproveitamento do Faium, começadas por Senuseret II e terminadas por Amenemhat 

III. A região do Faium, a 80 quilómetros a sul do Cairo, desenvolveu-se à volta de um grande 

lago pantanoso e salgado (antes da ocupação humana desta região esteve ligado ao mar), o Birket 

Karun, que se encontra actualmente a 45 metros abaixo do nível do mar e que é o que resta de 

um antigo lago chamado Moeris. É alimentado pelo Bahr Yussef, um braço do Nilo que se es-

tende por cerca de 400 quilómetros paralelos ao rio principal. Os seus pântanos e bosques tinham 

uma abundante e variada fauna em terra, no ar e no lago e no Império antigo eram local de caça e 

diversão dos reis e grandes senhores. Com a «democratização» surgida no Primeiro Período In-

termediário e com reis de maior humanismo prontos a mostrar solidariedade social na XII dinas-

tia, desenvolveram-se uma série de obras de engenharia hidráulica que começaram com a seca-

gem dos pântanos e aproveitamento dos campos resultantes para a agricultura. A entrada da água 

que vem do Bahr Yussef passou a ser regulada por uma comporta à entrada do Faium, construiu-

se uma barragem para retenção da água e toda a região foi traçada por um sistema de canais de 

irrigação que passou a distribuir a água doce pelos campos agrícolas, tornando o Faium numa 

das zonas mais férteis do Egipto. E como que a dizer «Fomos nós os responsáveis por tudo isto», 

Senuseret II e Amenemhat III montaram guarda à sua obra e construíram os seus complexos fu-

nerários à entrada do Faium, junto ao Bahr Yussef: o primeiro em El-Lahun e o segundo a esca-

ços quilómetros, em Hauara.  
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A descrição da aventura heróica de Sinuhe é, na realidade, um texto ficcionado que se 

serve como ponto de partida de um acontecimento verídico, a morte de Amenemhat I, mas que, 

de facto, põe em evidência a superioridade da civilização egípcia face à barbárie da Ásia: o exi-

lado Sinuhe reflecte a civilização e a ordem egípcias. Embora o motivo da fuga pareça ser o me-

do provocado pelo que Sinuhe terá escutado da boca de um dos filhos de Amenemhat I, irmão do 

herdeiro do trono Senuseret I, toda a trama da História de Sinuhe assenta no amor que este nutria 

tanto pelo rei morto, quanto pelo seu herdeiro. O seu «cartão-de-visita» mostra-nos claramente o 

apreço que Sinuhe tinha por Amenemhat I e vice-versa: 

«O membro da elite, o governador, 

o dignitário e administrador dos domínios reais nos países dos Asiáticos, 

o conhecido do rei, o que ele ama verdadeiramente, 

o companheiro Sinuhe diz: 

“Eu era um companheiro que seguia o seu senhor, 

um servidor do harém real 

e da grande dama, a muito louvada 

esposa real de Senuseret em Khenemsut, 

filha real de Amenemhat em Kaneferu, 

Neferu, a venerada.”» (R 1-5) 

E quando Amunenchi, rei de Retenu Superior, o recolheu, as suas palavras foram de 

grande apreço pelo novo rei, inseridas num longo discurso do qual apenas retemos aqui o seu 

início: 

«Então ele disse-me: “Porque é que tu vieste para aqui? 

Aconteceu alguma coisa no palácio?” 

Então eu respondi-lhe: “O rei do Alto e do Baixo Egipto Sehetepibré 

subiu para o horizonte 

e não se sabe o que se passou a esse propósito.”» (B 34-37) 

[…] 

«Então ele disse-me: “Como será esse país  

sem ele, esse deus poderoso, 

cujo terror se estendia a todos os países estrangeiros, 

como Sekhmet num ano de peste?” 

Eu disse respondendo-lhe:  

“Certamente o seu filho entrou no palácio 
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e tomou posse da herança de seu pai. 

É agora um deus sem igual. 

Antes de si não existiu ninguém. 

É o senhor da sabedoria: excelente de conselhos e perfeito nas ordens. 

Vamos e vimos conforme as suas ordens! 

Ele subjugou países estrangeiros. 

O seu pai estava ainda no palácio 

e ele fez-lhe um relatório depois de ter realizado o que ele lhe ordenara.”» (B 43-51) 

A forma como Amunenchi recebe e trata Sinuhe é de uma grande afectividade, tudo 

sendo feito para que nada lhe falte: 

«Ele considerou-me antes dos seus filhos 

e casou-me com a sua filha mais velha. 

Ele fez com que eu escolhesse para mim do seu país, 

o melhor do que era seu,  

na sua fronteira com outro país. 

Era uma bela terra, 

chamada Iaa.» (B 78-81) 

Sinuhe teve uma vida de sucesso: ganhou o respeito de todos, enriqueceu com numero-

sas vitórias e acabou por liderar uma vasta região. Viu também o sucesso dos filhos crescidos, 

que assumiram a liderança de outras tribos. Para um egípcio de alta estirpe só assim estaria bem! 

E quando decidiu regressar ao Egipto foi a voz do sangue que determinou a sua sucessão: 

«Fizeram-me passar (mais) um dia em Iaa, 

a fim de transmitir os meus bens aos meus filhos. 

A minha tribo e todos os meus bens ficaram na sua posse: 

os meus servos, todo o meu gado, 

os meus frutos e todas as minhas árvores de fruto.» (B 238-241) 

O contacto estabelecido pelo decreto real entre o rei e Sinuhe, para além de explorar a 

questão que se levantava a um egípcio se morresse longe da sua terra, mostra-nos a faceta mais 

humana e acessível do rei: 

«Volta para o Egipto! 

Vê a casa na qual tu nasceste! 

Beija a terra da grande porta dupla! 
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Junta-te aos amigos! 

Na verdade, hoje tu começaste a envelhecer. Tu perdeste a virilidade. 

Pensa no dia do enterro, 

na passagem ao estado de bem-aventurado.» (B 188-191) 

A resposta de Sinuhe mostra todo o seu respeito e amor pelo seu rei:  

«O senhor da percepção, que compreende o povo, 

ele soube na majestade do palácio, 

aquilo que o vosso servidor tinha medo de dizer. 

É como uma coisa excessivamente grande para se repetir! 

O grande deus, imagem de Ré, dá sensatez àquele que trabalha para si próprio! 

O servidor está na mão daquele que pergunta por si. 

Por isso, faz com que esteja sob a sua autoridade! 

A tua majestade é Hórus, o conquistador; 

os teus braços são mais poderosos do que todos os países. 

Possa agora a tua majestade ordenar que ele traga Meki de Kedem, 

Khentiuiauch de Khentekechu 

e Menus das duas terras de Fenekhu. 

São soberanos de nomes famosos 

que cresceram no amor a ti, 

sem mencionar o Retenu, que é teu como os teus cães de caça!» (B 214-224) 

Finalmente, toda a recepção no palácio real e a vida que lhe é proporcionada, além de 

muito emotivas, são grandes demonstrações de afectividade: 

«Eu toquei com a cabeça o chão, entre as esfinges. 

As crianças reais estavam de pé no pórtico para me acolher. 

Os amigos (que tinham sido) admitidos no pátio de entrada com colunas, 

mostravam-me o caminho para sala de audiências. 

Eu encontrei sua majestade num grande trono 

num pórtico dourado. 

E logo eu me prostrei sobre o meu ventre, 

inconsciente de mim próprio na sua presença. 

Este deus dirigiu-se a mim amigavelmente, 

mas eu estava como um homem tolhido pela escuridão! 
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O meu ba enfraqueceu, o meu corpo estremeceu 

e o meu coração, ele não estava no meu corpo! 

Eu vi a vida em direcção à morte!» (B 249-256) 

«Eu saí do interior da sala de audiências 

e as crianças reais vieram dar-me as suas mãos. 

De seguida nós fomos para a grande porta dupla 

e eu fui instalado na casa de um príncipe, 

cheia de luxos: tinha uma casa de banho e espelhos. 

Havia aí coisas preciosas que pertenciam ao tesouro: 

roupas de linho real, 

mirra e óleo fino do rei 

e dos oficiais que ele amava, em cada quarto. 

Todos os servidores estavam na sua função.» (B 283-290) 

E só assim, Sinuhe, o egípcio, conseguiu alcançar a eternidade, reconhecendo ele pró-

prio que o que foi feito por ele, como retribuição pelo amor demonstrado ao seu rei, nunca foi 

alcançado por qualquer outro «homem comum». 

«Construíram para mim uma pirâmide de pedra 

no meio das pirâmides. 

O intendente dos talhadores de pedra da pirâmide escolhe o local, 

o intendente dos tesoureiros faz a escrita, 

(o intendente) dos escultores grava, 

o intendente dos trabalhadores que estavam na necrópole estava atarefado com ela. 

Todo o mobiliário que iria ser posto no túmulo  

teria os seus elementos feitos aí. 

Deram-me sacerdotes funerários 

e fizeram-me um domínio funerário, 

com terras aráveis, em frente, no lugar certo, 

como deverá ser feito para um primeiro amigo. 

A minha estátua foi coberta de ouro 

e o seu saiote de electrum: 

foi sua majestade que o mandou fazer. 

Não há outro homem comum por quem tenha sido feito o mesmo! 

Eu obtive os favores do rei até ao dia da morte.» (B 300-310) 
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Também a motivação de Khuenanupu no Conto do Camponês Eloquente é uma questão 

de afecto, neste caso de amor à família, à mulher e, em particular, aos filhos: 

«O camponês disse à sua mulher: 

“Olha! Vou descer ao Egipto 

para trazer comida para as minhas crianças. 

Vai e pesa-me 

a cevada que está no celeiro, o que resta da cevada do último ano.” 

Então ele pesou para ela seis alqueires de cevada. 

O camponês disse à sua mulher: 

“Olha! [tu tens] vinte alqueires de cevada de provisões 

para ti e para as tuas crianças. 

Faz-me desses seis alqueires de cevada 

pão e cerveja para os dias em que estarei de viagem.”» (R 1,2-1,6) 

Do mesmo modo, o início e o final do Ensinamento de Amenemhat I ao seu filho Senu-

seret, independentemente de tudo o mais que se possa dizer deste texto, põem a tónica na afecti-

vidade, evidenciando o amor paternal: 

«Princípio do ensinamento 

feito pela majestade do rei do Alto e do Baixo Egipto Sehetepibré, 

o filho de Ré, Amenemhat, justo de voz. 

Ele fala revelando a verdade ao seu filho, o senhor do universo. 

Ele diz aparecendo como um deus: 

“Ouve o que eu te vou dizer 

e quando tu reinares no país, 

quando tu governares o Egipto,  

poderás agir segundo as minhas palavras com grande perfeição.”» (1,1-1,2) 

«”Olha! Eu comecei e quero assegurar que tu concluis. 

Foi para ti que eu conduzi a bom porto o que estava na minha vontade. 

Tu tens o encargo de conservar a coroa branca, a divina progenitura! 

O selo está no seu lugar, segundo o que eu comecei para ti. 

Há alegria na barca de Ré. 

Tu ascendes à realeza criada antes de mim, 

mas não como eu me fiz alguém excelente! 
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Edifica os teus monumentos! 

Assegura uma renda para o teu poço tumular! 

Luta para saberes o que me aconteceu! 

Porque não há ninguém que eu amasse como tu junto à minha majestade, v. p. s.”» 

                    [(3,5-3,7) 

É o mesmo tipo de amor que move um pai a proporcionar a seu filho a melhor profissão 

possível, a de escriba, nem que para isso tenha que maldizer sobre várias outras profissões, como 

acontece no Ensinamento de Kheti:  

«Aqui começa o ensinamento 

feito por um homem de Tjaret, 

chamado Kheti, filho de Duauf, 

ao seu filho chamado Pepi, 

quando viajavam em direcção ao sul, 

onde ficava a residência real, 

para o pôr na escola dos escribas, 

com os filhos dos magistrados, 

a elite da residência real.» (3,9-4,1) 

«Olha, nenhum escriba terá falta de comida 

ou de bens do palácio real, v.p.s.! 

Meskhenet fará florescer o escriba 

e pô-lo-á à frente do tribunal. 

Agradece ao teu pai e à tua mãe 

que te deram vida! 

Olha, isto que eu fiz para ti 

é também para as gerações futuras!» (11,2-11,4) 

É também o bem-estar dos filhos que move o pai do Ensinamento Lealista, assente no 

amor ao rei e no bom tratamento a dar aos dependentes:  

«Ele [diz] como ensinamento aos seus filhos: 

“Eu vou dizer (uma coisa) importante e fazer com que vós (a) escuteis. 

Eu vou fazer com que vós tenhais um (bom) comportamento para sempre, 

um método de vida com sucesso (para) passar a existência em paz.”» (4-10) 

Até no Conto do Náufrago podemos encontrar afectividade. Todo o conto nos mostra 
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uma serpente protectora que acaba por salvar o náufrago. E essa faceta torna-se mais evidente 

quando a grande serpente conta a história que se terá passado com a hipotética queda de um me-

teorito:  

«”Como é feliz aquele que pode contar aquilo por que passou, 

(depois de) ultrapassados os maus momentos! 

Eu vou contar-te então uma coisa parecida 

que aconteceu nesta ilha. 

Eu estava aqui com os meus companheiros,  

entre os quais havia crianças. 

Na totalidade éramos 75 serpentes, 

juntando as minhas crianças com os meus companheiros. 

E não me esquecerei de te mencionar uma filhita 

que obtive por meio de preces! 

Então, uma estrela caiu 

e eles pegaram fogo por sua causa. 

Isto aconteceu quando eu não estava (com eles), 

e eles arderam sem que eu estivesse entre eles. 

Então eu (fiquei como) morto por causa deles, 

(quando) os encontrei numa única pilha de cadáveres. 

Se és forte, controla-te! 

Abraçarás os teus filhos, 

beijarás a tua mulher, verás a tua casa. 

E estas coisas serão o melhor de tudo! 

Alcançarás o país onde vivias 

no meio dos teus irmãos 

e tu existirás de novo!”» (124-136) 

Por vezes o amor demonstrado levanta outros problemas para além da afectividade. 

Questões do quotidiano tão simples como as oferendas e o pagamento dos operários. Já vimos 

que o Papiro Westcar contém vários contos maravilhosos propostos como forma de entreteni-

mento do rei Khufu, da IV dinastia. Todos os contos, ou melhor, quatro dos cinco contos, termi-

nam com uma oferenda. No final do terceiro conto, por exemplo, onde o príncipe Bauefré relata 

como uma certa jóia regressa, por meio da magia, do fundo do lago do palácio aos cabelos da sua 

dona que, sem medo, enfrentou o rei, como expressão de agradecimento ao mágico que a recupe-
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rou, Djadjaemankh, «sacerdote leitor chefe e escriba dos livros», antiga personagem de relevo no 

tempo de Seneferu, Khufu diz: 

«Que sejam oferecidos mil pães, 

cem jarros de cerveja, 

um boi e duas bolas de incenso 

à majestade do rei do Alto e do Baixo Egipto Seneferu, justo de voz,   

e juntamente que seja oferecido um bolo, um jarro de cerveja 

e uma bola de incenso 

ao sacerdote leitor chefe e escriba do rolo de papiro, Djadjaemankh, 

pois eu vi o seu acto de sabedoria.» (142-146) 

Nesta passagem, enquanto a relação entre o pão e a cerveja oferecidos ao sacerdote, 

pessoa de destaque que praticara actos relevantes, é de um para um referenciados à unidade, a 

relação da oferenda ao rei morto, deificado, passava a ser de dez para um e em milhares e cente-

nas. Pão e cerveja, nas devidas proporções, para além de constituírem a base da alimentação dos 

Egípcios, em especial dos mais pobres que apenas lhe acrescentavam alguns vegetais, eram ele-

mentos fundamentais das oferendas aos deuses e aos mortos, formando também o suporte dos 

salários no Egipto. Além do mais, esta é mais uma passagem susceptível de identificar a data do 

texto original: os dez pães eram o salário diário de um trabalhador de Hammamat (Tebas) no 

reinado de Senuseret I, filho de Amenemhat I, provável co-regente com o pai e segundo rei da 

XII dinastia, expressamente citado noutro conto da mesma época, na História de Sinuhe ou no 

Ensinamento de Amenemhat I ao seu filho Senuseret. É um pormenor da vida quotidiana no iní-

cio do Império Médio, compulsado em fontes não literárias, que poderá ser mais do que uma 

coincidência. 

Segundo Ronald Leprohon, que comparou os números do Conto do Camponês Eloquen-

te (onde não temos nem um para um, nem dez para um, mas uma proporcionalidade intermédia 

de cinco para um: dez pães para dois jarros de cerveja) com os de uma lista datada do ano 38 do 

reinado de Senuseret I, encontrada no Uadi Hammamat, os trabalhadores das pedreiras no Impé-

rio Médio recebiam, cada um, dez pães por dia. Estendendo as suas comparações a 61 outras 

listas que George Goyon reuniu na obra Nouvelles Inscriptions rupestres du Wadi Hammamat, 

publicada em Paris, em 1957, conclui que era essa a quantidade de pães que qualquer trabalhador 

recebia nessa época. 

Contudo, há uma grande discrepância em relação à cerveja: os trabalhadores vulgares, 

recebiam com os seus dez pães 1/3 de jarro de cerveja por dia, enquanto Khuenanupu recebia 
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dois jarros. Por seu lado, os altos funcionários, como, por exemplo, o intendente da grande ma-

gistratura (imy-r pr n dAdAt aAt) e o intendente do tesouro (imy-r pr n pr-HD) recebiam dois jarros 

de cerveja, mas com cinquenta pães diários. Se esta diferença se justifica pelo simples facto de a 

uma maior responsabilidade corresponder um maior salário, que justificação podemos encontrar 

para Khuenanupu receber por dia tanta cerveja? Ainda que em forma de interrogação, Ronald 

Leprohon, avança a hipótese de se tratar de um subterfúgio para manter o camponês de «língua 

solta», de modo a proporcionar-lhe um bom desempenho na sua função de entretenimento. De 

facto, esta poderá ser uma boa justificação para as atitudes excessivas tomadas por um «simples» 

camponês perante um alto funcionário, mas não esqueçamos que já antes Khuenanupu tinha de-

monstrado possuir um forte carácter. Por outro lado, num texto que enumera uma grande e varia-

da quantidade de oferendas no túmulo I de Assiut, da XII dinastia, consta na linha 314 da grande 

parede este do lado norte da porta de entrada, a seguinte oferenda: , Hnqt ds 

2 qfnw t-Hd 10, dois jarros de cerveja e dez pães de «pão branco». São exactamente as mesmas 

quantias do Conto do Camponês Eloquente. Este facto embora faça cair por terra a interrogação 

de Ronald Leprohon e ensombre a sua teoria, só por si não nos esclarece, uma vez que a oferen-

da é enumerada e não explicada. Talvez uma leitura integral do texto hieroglífico de Francis 

Griffith permita chegar a alguma conclusão categórica a este respeito209. 

Para lá de um certo culto a que por vezes se parece querer ligar os antigos Egípcios e as 

suas construções monumentais, crenças religiosas ou maneira de entenderem a vida e a morte, 

pelo que vimos até aqui neste capítulo eles foram seres humanos reais iguais a nós, expressando-

se afectivamente tal como nós nos expressamos. Foquemos agora a nossa atenção na sexualida-

de, adjuvante do afecto. Mesmo reconhecendo que o Egipto faraónico manteve algum decoro e 

reserva nos temas sobre a sexualidade (com um espólio artístico monumental, iniciado ainda em 

tempos pré-históricos e que abrange mais de 3000 anos de história, a maior parte da iconografia 

pornográfica que chegou à actualidade é de épocas tardias, alguma do Império Novo e a maioria 

da Época Greco-Romana), os Egípcios viveram-na como nós vivemos a nossa: por vezes recata-

damente, outras de forma exuberante, outras, ainda, dando vazão a uma certa natureza pornográ-

fica ou a mentes doentias, algumas mesmo a coberto da sua complexa religião. Adultério, poli-

                                                 

209 M. LICHTHEIM, Ancient Egyptian Literature, I, pp. 215-217; G. LEFEBVRE, Romans et Contes Égyptiens de 
l´époque pharaonique, pp. 77-80; R. J. LEPROHON, «The Wages of the Eloquent Peasant», em NSSEA 5, pp.4-6; 
E. PERRY, A critical Study of the Eloquent Peasant, p. 245; P. A. CLAYTON, Crónicas dos faraós, pp. 78-81; 
CASTEL RONDA, E., Los Sacerdotes en el Antiguo Egipto, pp. 211-213; F. Ll. GRIFFITH, The Inscriptions of Siût 
and Dêr Rîfeh, chapa 8, coluna 314; R. O. FAULKNER, A Concise Dictionary of Middle Egyptian, p. 292. 
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gamia, incesto, prostituição, homossexualidade, masturbação e, até, necrofilia e bestialismo210, 

são práticas humanas ou divinas, reais ou sonhadas, documentadas em textos e imagens do anti-

go Egipto211. 

Vamo-nos aproximar o mais possível das «ideias morais» da «alma egípcia» de que 

Gustave Lefebvre fala212, começando por abordar dois dos cinco contos de Khufu e os Mágicos. 

Os cinco contos ligam-se artificialmente uns aos outros e só os três contos do meio estão com-

pletos, faltando o início do primeiro e o fim do último. É evidente que não havendo princípio 

nem fim, tanto é possível que fossem originalmente cinco como outro número qualquer. Gustave 

Lefebvre, por exemplo, tendo por base a hipótese do construtor da Grande Pirâmide ter tido nove 

filhos e o facto de cada conto ser introduzido por um filho diferente, chega a abordar a possibili-

dade de os contos poderem ter sido originalmente nove213. O mesmo número dos reis da V dinas-

tia, acrescentamos nós. E bem sabemos quanto o nove foi importante para os Egípcios na simbo-

logia mágica dos números: a pluralidade das pluralidades. De qualquer modo, a leitura do Papiro 

Westcar permite-nos perceber que é uma obra de propaganda política, escrita com o intuito de 

relatar as origens dos reis da V dinastia. O nome pelo qual é conhecido o quinto conto, «O nas-

cimento da V dinastia», é indiscutível. Mas o tratamento corrente de «anexo ao quarto conto», no 

                                                 

210 Sobre as últimas questões não há tantas provas documentais, textuais ou iconográficas, como para as primeiras. 
Para além daquelas que todos conhecemos, da concepção do mundo por Atum a partir da masturbação, e da con-
cepção divina pos mortem de Hórus, que a magia de Ísis permitiu conceber com Osíris morto, há também deuses 
itifálicos, deuses com comportamentos sexuais agressivos e toda uma estrutura de pensamento que admitia a 
existência de uma poderosa vida sexual depois da morte. E claro, há o testemunho de Heródoto em II, 89: «As 
mulheres dos notáveis quando morrem não são logo dadas para embalsamar, nem as mulheres que são muito be-
las ou aquelas que são muito consideradas; só depois de estarem mortas há dois ou três dias é que as enviam aos 
embalsamadores. Se agem desta maneira, é para impedir que os embalsamadores se unam a essas mulheres; por-
que se diz que um deles foi surpreendido quando se unia ao cadáver de uma mulher morta muito recentemente, e 
foi denunciado por um colega.» E em II 46, Heródoto relata um acontecimento que, provavelmente, era um acto 
ritual: «Os habitantes de Mendés veneram todos os animais da espécie caprina e, mais do que as fêmeas, os ma-
chos, porque os seus cornos são de maior envergadura; há um que eles veneram mais do que todos os outros; as-
sim que ele morre é um grande desgosto em todo o nomo. O bode e o deus Pã chamam-se em egípcio Mendés. 
No meu tempo, passou-se neste nomo esta coisa extraordinária: um bode teve à vista de toda a gente relações 
com uma mulher; isto veio a ser objecto de uma exibição pública». Lise Manniche ainda informa sobre um acto 
de exibicionismo em relação ao boi Ápis, cuja virilidade era reforçada quando uma mulher lhe mostrava as suas 
partes íntimas. Refere também que nos livros de sonhos, de que se conhecem dois exemplares, um escrito para o 
homem (Papiro Chester Beatty III recto ou BM 10683, de cerca de 1175 a. C.) e o outro escrito para a mulher 
(Papiro Carlsberg XIII, que está em Copenhaga, do século II a. C.), surgem exemplos de relações entre humanos 
e animais, demonstrando que se elas não existiam na realidade, pelo menos existiam numa grande imaginação 
erótica: «Os homens podiam copular com gerbos [pequeno roedor da família dos dipodídeos], andorinhas e por-
cos, enquanto as mulheres podiam escolher entre rato, cavalo, burro, carneiro, lobo, leão, crocodilo, cobra, babu-
íno, íbis ou falcão. O mais frequente era os sonhos serem augúrios de fatalidades.» (HÉRODOTE, L’Égypte. His-
toires, II, pp. 63-65 e 109-111; cfr. L. MANNICHE, Sexual Life in Ancient Egypt, pp. 28 e 100-102). 

211 Cfr. L. MANNICHE, Sexual Life in Ancient Egypt, pp. 12-30. 
212  Cfr. «Introdução», p. 299. 
213 G. LEFEBVRE, Romans et Contes égyptiens de l’époque pharaonique, p. 71.  
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nosso entender não é correcto. Pelo contrário, ele é o clímax deste texto. Os outros contos é que 

lhe são «anexos». Nele é legitimado o direito ao trono dos reis da V dinastia, através do relato do 

nascimento dos seus três primeiros reis  ̶  Userkaf, Sahuré, Neferirkaré Kakai  ̶  postos no mundo 

por Ísis, Néftis, Meskhenet, Heket e Khnum, tendo as narrativas anteriores criado o clima propí-

cio ao seu nascimento divino. Aliás, o quinto conto é «lançado» pelo mágico Djedi, personagem 

central do quarto conto, quando interrogado pelo rei Khufu sobre o número de câmaras secretas 

do santuário de Tot. Nesse momento, quando o rei lhe pede que traga o cofre onde está a respos-

ta, ele diz que não será ele a trazê-lo mas sim «o mais velho dos três filhos que estão no ventre 

de Reddjedet»214. 

Num certo dia, há cerca de 4.600 anos, o rei Khufu combatia o tédio ouvindo contos 

fantásticos, cada um apresentado por um filho diferente, onde a magia era a personagem princi-

pal. Em pleno Império Antigo foram imaginados dois cenários históricos: por um lado a acção 

decorre no tempo de Khufu, na IV dinastia, por outro ouvem-se relatos de acontecimentos ocor-

ridos anos antes, na III ou já na própria IV dinastia, focando diversos reis. Nesta primeira abor-

dagem sobre a sexualidade, dos três contos completos do Papiro Westcar, apenas abordaremos 

dois, por serem os únicos que emanam uma forte carga erótica e sensual. Um deles, o segundo 

no alinhamento do papiro, é vulgarmente designado por «Um prodígio no tempo do rei Nebka: o 

conto do marido enganado» (Gustave Lefebvre) ou, simplesmente, «O marido enganado» (Luís 

Araújo). É ainda reconhecido pelos títulos: «O crocodilo de cera» (Pierre Grandet), «Punições de 

amores adúlteros» (Pascal Vernus) ou «O prodígio que aconteceu no tempo do rei Nebka» (Wil-

liam K. Simpson)215. O filho do rei, o futuro soberano Khafré, conta que quando o primeiro sa-

cerdote leitor Ubainer acompanhou o fundador da III dinastia, Nebka («O ka é o senhor»),  ̶ mais 

conhecido por Sanakht («Protecção forte») e irmão do seu sucessor, o famoso Djoser  ̶  ao tem-

plo de Ptah, em Mênfis, a sua mulher cometeu, continuadamente, adultério, tendo Ubainer sido 

informado da situação por um fiel servidor. O caso logo o levou a fazer uma escultura de cera de 

um crocodilo, a ler-lhe uma fórmula mágica e a entregá-lo ao criado com instruções precisas. No 

cumprimento dessas instruções, o crocodilo de cera transformou-se num crocodilo verdadeiro 

capturando o homem quando ele procedia ao habitual banho no lago da casa de Ubainer, depois 

de consumado o acto. Sete dias ficaram no fundo do lago até Ubainer regressar. Quando voltou 

com o rei, a quem pôs a par da situação, o homem, que ainda estava vivo, foi condenado à morte 

                                                 
214 Cfr. p. 63. 
215 G. LEFEBVRE, Romans et Contes égyptiens de l’époque pharaonique, p. 74 ; L. M. DE ARAUJO, Mitos e Lendas 

do Antigo Egipto, p. 163; P. GRANDET, Contes de l’Egypte ancienne, p. 65; P. VERNUS, Chants d'amour de 
l'Égypte antique, p. 44; W. K. SIMPSON, The Literature of Ancient Egypt, p. 16. 
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pelo soberano, que o ofereceu ao crocodilo. A mulher do primeiro sacerdote leitor também foi 

condenada à morte pelo faraó, mas pelo fogo. O conto termina com uma oferenda funerária exac-

tamente igual à do primeiro conto, só mudando os nomes dos homenageados. 

O «Conto do marido enganado» é nitidamente um texto onde se defendem a «boa moral 

e os bons costumes», pois o adultério era um comportamento condenado pelos antigos Egípcios. 

Na época em que ocorreram estes contos, no Império Antigo, o castigo era a morte, que só o fa-

raó podia ordenar; mais tarde, na Época Greco-Romana, poder-se-iam resolver estas questões 

com o divórcio. O conto revela-nos que os Egípcios tinham uma imaginação erótica bastante 

sofisticada, mas muito mais próxima de uma dimensão estética do que pornográfica e, aparente-

mente, denunciando sentimentos ao alcance de qualquer um.  

A nossa atenção podia incidir em vários aspectos do texto, da magia à pena de morte, 

passando pelo papel do rei, pelas oferendas ou pelo tédio de Khufu, mas o que de facto interessa 

é a análise do comportamento adúltero e, sobretudo, a forma como ele nos é transmitido. Depois 

de Ubainer se ausentar com o faraó Sanakht, diz o texto por entre diversas lacunas: «Então, a 

mulher de Ubainer enamorou-se de um homem… Então, ela mandou levar-lhe uma caixa cheia 

de roupa… Ele veio com a criada. Passados alguns dias sobre isto, como havia um pavilhão no 

jardim de Ubainer, logo o homem disse à mulher de Ubainer: “Há certamente um pavilhão no 

jardim de Ubainer! Pois bem, vamos passar um momento aí!” Então, [a mulher] de Ubainer en-

viou uma mensagem ao chefe dos criados que estava encarregue do jardim para dizer: “Manda 

preparar o pavilhão [do jardim].” Ela passou aí o dia a beber com o homem … … feliz … E 

quando a noite veio, logo ele fez o convite de descer para o lago e então a criada … …»216 Por 

culpa do estado lacunar do papiro, esta frase fica em suspenso, não se sabendo, de facto, qual a 

tarefa da criada. 

Uma primeira constatação é que, para além do nome do faraó Sanakht, só aparece o 

nome de Ubainer. Nunca são nomeados: a mulher, o amante, o chefe dos criados e a criada que 

acompanha sempre a mulher. E nós bem sabemos quão importantes eram os nomes no Egipto 

faraónico! Portanto, o que interessava mesmo era o acto em si, para daí se poder tirar uma con-

clusão que abrangesse toda a sociedade egípcia, e não o facto de serem estas ou aquelas pessoas. 

Apenas foram nomeados os que estavam do lado da «boa moral e dos bons costumes». Esta situ-

ação é reforçada, como noutros contos, pelo nome atribuído ao marido enganado, que lhe molda 

o carácter. O nome Ubainer é constituído pela união do verbo uba, que significa «furar (pedra)», 

«abrir», «explorar», «revelar», com o substantivo iner que quer dizer exactamente «pedra», «ro-

                                                 
216 PW 1,23 a 2,13. 
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cha»217. Podemos, então, traduzir este nome por «Aquele que fura pedra», que neste contexto é 

claramente uma conotação sexual que tem em conta um falo poderoso. É, portanto, uma indica-

ção de virilidade do seu titular, que só podia sair bem desta história. Ubainer resolve favoravel-

mente a questão socorrendo-se da magia, mas a palavra final e a punição dos prevaricadores só 

podiam ser ministradas pelo faraó, cujo poder paira sobre o conto, tal como outros faraós sobre 

os outros contos, dando-lhes, de facto, um cunho de propaganda política. 

A mulher de Ubainer simplesmente se apaixonou por um homem com o qual não se re-

lacionava quotidianamente. E para lhe demonstrar as suas intenções, mandou entregar-lhe uma 

caixa cheia de roupa. Quem a levou foi uma criada, que na volta veio com o homem. Um tal pre-

sente dá-nos a entender que o homem poderia ser de condição social inferior e, apenas por esta 

passagem, não se entende se veio com a criada para agradecer a dádiva ou se por outra razão 

qualquer. É que só alguns dias depois é que tomou coragem para uma abordagem directa e de 

cariz sexual, ao fazer a proposta para irem para o pavilhão do jardim para «passarem um momen-

to aí». Aqui sim, já há nitidamente uma intenção de busca da privacidade, uma certa tenção eró-

tica, uma carga sexual, pois parece que até esse momento ele fora recebido em casa de Ubainer 

como uma visita normal. A partir de então a situação mudará para outra que, aparentemente, 

foge à normalidade e, sobretudo, aos olhares indiscretos e indesejáveis.  

E a dama não se desfez em conversas desnecessárias, em falsas e preconceituosas des-

culpas, confirmando o interesse inicial, e logo mandando preparar o pavilhão, onde passou o dia 

a beber com o homem. Infelizmente, aqui não é a elegância e o decoro com que todo o tema é 

tratado que nos priva de saber o que mais se terá passado no pavilhão, mas o facto de esta ser 

uma passagem onde o papiro está bastante estragado. Contudo, uma palavra, ou melhor, o que 

resta dela, parece ter sobrevivido: a palavra «feliz». E o culminar de tanta felicidade é o acto 

final: o reconfortante banho no lago. O banho é o elemento que nos mostra que estas visitas ao 

pavilhão do jardim de Ubainer eram regulares e continuadas, pois mais adiante Ubainer afirmará 

de forma explícita ao dirigir-se ao seu chefe dos criados: «Quando o homem descer para o lago, 

como é seu hábito fazer diariamente, atirarás logo o crocodilo … depois dele.»218 

Quando por fim nos aprontamos para que a magia seja posta em marcha, temos de novo 

a descrição: «Então, a mulher de Ubainer enviou uma mensagem ao chefe dos criados, que esta-

va encarregue do jardim, para dizer: “Manda preparar o pavilhão do jardim. Olha, eu virei para aí 

repousar!” Então, o pavilhão foi preparado com todo o tipo de coisas boas. Elas [sic] foram para 

                                                 
217 R. O. FAULKNER, A Concise Dictionary of Middle Egyptian, pp. 23-24 e 58. 
218 PW 2,27-2,28. 
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aí e passaram um dia agradável com o homem. E quando a noite veio, o homem fez o que era seu 

hábito fazer diariamente. Então, o chefe dos criados atirou o crocodilo de cera logo a seguir para 

a água. Então ele transformou-se num crocodilo de sete côvados e agarrou o homem (com a sua 

boca).»219 

Há claras dissonâncias com a primeira descrição. Da primeira vez a mensagem ao chefe 

dos criados foi seca: «Manda preparar o pavilhão do jardim». Desta vez parece ter existido a 

necessidade de dar uma justificação: «Manda preparar o pavilhão do jardim. Olha, eu virei para 

aí repousar!» Antes, por culpa do estado do papiro ou não, sabemos «apenas» que beberam, ago-

ra «o pavilhão foi preparado com todo o tipo de coisas boas». Mais do que a criação de um am-

biente propício, parece ser uma forma de presentear quem serve bem. Da primeira vez encontra-

ram a felicidade, desta vez «passaram um dia agradável». Agora há mais a ideia de uma rotina 

prazenteira e menos a de felicidade que a iniciação proporciona. Aliás, esta rotina era diária, co-

mo já antes vimos e agora se reforça com mais uma frase inscrita nesse sentido: «E quando a 

noite veio, o homem fez o que era seu hábito fazer diariamente.» 

Uma outra questão a abordar é o comportamento dos criados. Temos o chefe dos cria-

dos que estava encarregue do jardim e uma criada. Os seus papéis são antagónicos. Ou antes, têm 

o mesmo papel mas respondem perante personagens que se opõem. O chefe dos criados é fiel ao 

senhor da casa, sendo os seus olhos, os seus ouvidos e, até, aquele que na sua ausência porá em 

marcha o castigo por ele preparado para os dois amantes. É uma pessoa de quem a dona da casa 

permanece afastada, comunicando apenas por «mensagens» enviadas à distância. Sempre na 

sombra, acabará por observar o necessário e suficiente para relatar o caso ao seu amo, sem que, 

por culpa da deterioração do papiro, nós saibamos bem como. Por seu lado, a criada é uma 

«amiga e confidente» da senhora da casa, tendo sido através dela que a ama se aproximou inici-

almente do homem. Foi ela quem levou a roupa de presente e, porventura, a mensagem comple-

mentar ao homem, introduzindo-o em casa da sua senhora. Foi ela quem, na primeira descrição, 

em verdadeira conivência com o ilícito, poderá ter ficado de vigilância ao jardim, revelando a 

insegurança com que o acto decorria. 

Há, no entanto, uma passagem duvidosa. Na segunda descrição, é expressamente dito: 

«Elas foram para aí e passaram um dia agradável com o homem.» Não há dúvida: a mulher de 

Ubainer e a criada são as únicas duas personagens femininas deste conto. Esta é uma passagem 

cuja primeira dúvida advém da leitura do papiro. Nenhuma das fotografias consultadas, as que 

foram publicadas por Adolf Erman em 1890 e as que W. V. Davies publicou em 1988, ambas de 
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boa qualidade, permitem a leitura total desta palavra do fim da nona linha da «página» três, ten-

do nós que nos fiarmos nas transcrições feitas para egípcio hieroglífico por Adolf Erman, em 

1890, e por A. M. Blackman, em 1936, esta publicada por W. V. Davies conjuntamente com as 

fotos mais recentes do papiro. Adolf Erman leu esta passagem mantendo um caracter em falta  ̶  

  ̶  e A. M. Blackman, para o caracter em falta deu uma sugestão à qual não parecem 

haver alternativas: naquela falha estaria o caracter G. N35 (  ), lendo-se                   220. Apa-

rentemente, a única hipótese de restauro parece ser o pronome sufixo na terceira pessoa do plu-

ral, comum ao masculino e ao feminino, numa construção verbal do tipo sDm.in.f, que descreve 

um facto realizado, correspondendo portanto a um passado: wn.in.sn. Para ser o pronome sufixo 

na terceira pessoa feminina do singular, que podia ser o caracter G. O34 (  ), que era mesmo o 

que vinha a calhar, que justificação podemos dar à presença da marca da pluralidade, o caracter 

G. Z2 (  ), logo a seguir ao espaço restaurado e dois espaços depois do tal caracter G. O34? 

Por outro lado, a terminação da frase, o complemento circunstancial de companhia «com o ho-

mem», não permite pôr a frase no masculino. Neste contexto, «eles foram para aí e passaram um 

dia agradável com o homem» não faz sentido. Quem seriam «eles»? Não é possível pôr esta frase 

no masculino. 

Assim sendo, a criada acompanhou a sua ama para fazer um serviço de vigilância? A 

deterioração do papiro também não nos permite ter como dado adquirido que ela da primeira vez 

ficou de vigilância. Se foi esse o caso, como justificar que «passaram um dia agradável com o 

homem»? Será que o seu papel de criada ultrapassaria o serviço e a confidencialidade normal de 

uma serviçal próxima? Terá sido envolvida também neste episódio de alcova? Este é um pro-

blema que parece não preocupar os tradutores em geral: o plural não está a contexto, falta até um 

caracter na palavra original, por isso em vez de «elas» traduz-se por «ela» e resolve-se a situa-

ção. Claro que pode ser um erro do original ou do copista, e que é necessário fazer uma correc-

ção a contexto (difícil de fazer caso queiramos apresentar lado a lado a transcrição em egípcio 

hieroglífico, a transliteração e a tradução!). Como já vimos noutros contos, os erros eram muito 

frequentes; neste mesmo texto, far-se-á ainda prova de uma clara troca de pronomes, o que, de 

algum modo, demonstra um fraco conhecimento da sua aplicação ou, no mínimo, alguma desa-

tenção. Contudo, se o texto não é explícito, a dúvida é legítima. Pode-se também afirmar que nas 

acções anteriores desenvolvidas no pavilhão a narrativa aponta para o envolvimento apenas de 

dois amantes. Mas a frase incompleta «e quando a noite veio, logo ele fez o convite de descer 

                                                 
220 A. ERMAN, Die Märchen des Papyrus Westcar, I, chapa III; A. ERMAN, Die Märchen des Papyrus Westcar, II, 

transcrição da chapa III; A. M. BLACKMAN, The Story of King Kheops and the Magicians, chapa 3 e p. 3. 
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para o lago e então a criada … …», se não nos diz o que iria fazer a criada, tão pouco nos diz o 

que estava ali a fazer, em ambiente tão íntimo, na companhia das outras duas personagens! Outro 

argumento com que se pode tentar contrariar esta opinião, é o facto de no fim haver apenas dois 

condenados e não três! Mas, mesmo aí, somos impedidos de ser objectivos, uma vez que em ne-

nhuma circunstância a criada foi sujeita a qualquer castigo. Ainda que fosse apenas por ser fiel à 

sua ama num litígio desta natureza contra o seu senhor, a verdade é que ela não cometeu qual-

quer adultério, afinal o ilícito em foco neste conto. 

Erro dedutivo ou verdade? Desconhecem-se outros exemplos desta prática no Egipto 

antigo, mas pelo que é permitido deduzir por entre as mutilações do texto, parece que podemos 

ter aqui o registo de uma das mais antigas manifestações de um relacionamento sexual entre três 

pessoas, comportamento genericamente designado na actualidade pela expressão francesa 

«ménage à trois». 

Tanto quanto se sabe, os contos egípcios registam pelo menos outro caso em que as 

condições do texto determinam a dúvida dos investigadores, associada a comportamentos sexu-

ais dos antigos Egípcios. A conjugação entre o facto de nada ser claramente expresso e o facto de 

ser um texto espoliado de partes que poderiam ser esclarecedoras, lembra-nos o Conto do Rei 

Neferkaré e do General Sisené, já antes referido. Nele, um rei, possivelmente Pepi II, é observa-

do pelo «primeiro detective amador» que a História registou, que seguiu o rei numa série de des-

locações sub-reptícias a casa do general. Aparentemente eram visitas de carácter amoroso221. 

Também aí nada é explícito, nem tão pouco o texto está completo, o que alimenta a dúvida: 

comportamento homossexual ou não? Tal como no «Conto do marido enganado», apenas existe 

a ideia de um certo ambiente furtivo e conspirativo, com indícios que permitem tirar certas con-

clusões, sem que elas sejam, no entanto, portadoras de qualquer certeza. 

Finalmente, para um enredo em que o tema é claramente condenado pela sociedade co-

eva, o comportamento da adúltera foi tudo menos furtivo. Até parece que a mulher de Ubainer 

queria ser descoberta! Pelo menos era esse o desejo do autor. Daqui também as nossas dúvidas 

em relação ao facto da criada poder ter ficado ou não de vigilância! Em lado algum isso está ex-

                                                 
221 Nenhum dos três fragmentos deste conto (uma placa de madeira da XVIII dinastia, um óstraco da XX dinastia e 

um papiro tebano da XXV dinastia, escritos num estilo muito semelhante ao dos contos do Papiro Westcar e pa-
recendo reflectir também pessoas e comportamentos do Império Antigo) apresenta o final da narrativa, mas o seu 
enredo tem levantado acesa discussão sobre quem poderia ser a pessoa que gozava dos favores amorosos do rei. 
Aparentemente poderia ser o próprio general Sisené, a casa de quem o rei se dirigia furtivamente pela calada da 
noite, até porque se sabe que, no Egipto antigo, «outras fontes mostram que a homossexualidade era vista como 
uma aberração do padrão ideal de vida familiar, similar ao adultério» (R. B. PARKINSON, Voices from Ancient 
Egypt, an Anthology of Middle Kingdom Writings, pp. 54-56). A denúncia deste comportamento não nos deve 
fazer vacilar por ser a figura do rei. Como antes se acentuou, quando, porventura, se aplicam as palavras «deus» 
ou «divino» ao soberano egípcio, não é uma referência ao ser físico mas ao carácter sagrado da sua função. (cfr. 
p. 314 nota 49). 
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presso! Talvez por tudo isto, este conto seja marcado pela insistência no número sete: sete dedos 

de comprimento para o crocodilo de cera, sete côvados de comprimento para o crocodilo real, 

sete dias que o primeiro sacerdote leitor ficou com o rei e que o homem sobreviveu no fundo do 

lago na boca do crocodilo. Sete, a soma da pluralidade com a totalidade: o conto devia ser um 

exemplo para qualquer um, culminando num castigo exemplar para todos. Perfeito!  

Se neste conto o arrebatamento da mulher de Ubainer permitiu uma certa exaltação do 

sexo, o próximo inclina-se mais para a estimulação e prazer dos sentidos. O terceiro conto no 

alinhamento do Papiro Westcar não é tão prosaico; pelo contrário, é um autêntico exercício de 

estética. Conhecido como «O passeio de barco» (Miriam Lichtheim), «O passeio náutico» (Luís 

Manuel de Araújo), «Um prodígio no tempo do rei Seneferu: o conto das remadoras» (Gustave 

Lefebvre), «A água dobrada ao meio» (Pierre Grandet), «As distracções do faraó Seneferu» 

(Pascal Vernus), «O prodígio que aconteceu no tempo do rei Seneferu» (William K. Simpson) ou 

«Como Djadja-em-ankh salvou o dia» (Lise Manniche)222, tem agora como relator o príncipe 

Bauefré. Procurando ocupar o tempo do rei Seneferu, fundador da IV dinastia, pai e antecessor 

de Khufu, o seu sacerdote leitor chefe Djadjaemankh, propôs-lhe um passeio pelo lago real, nu-

ma barca conduzida pelas mais belas raparigas do palácio. Durante o passeio uma delas deixou 

cair à água um pingente pisciforme de turquesa nova223 que lhe enfeitava os cabelos. Parou de 

remar e de orientar as outras remadoras, obrigando-as igualmente a parar, chamando assim a 

atenção do rei. Recusou-se continuar a remar e respondeu ao faraó não querer que ele lhe substi-

tuísse o pingente perdido, querendo apenas o seu. Sem outra solução, o rei chamou Djadja-

                                                 
222 M. LICHTHEIM, Ancient Egyptian Literature. I, p. 216; L. M. DE ARAÚJO, Mitos e Lendas do Antigo Egipto, p. 

167; G. LEFEBVRE, Romans et Contes égyptiens de l’époque pharaonique, p. 77; P. GRANDET, Contes de 
l’Egypte ancienne, p. 68; P. VERNUS, Chants d'amour de l'Égypte antique, p. 138; W. K. SIMPSON, The Litera-
ture of Ancient Egypt, p. 19; L. MANNICHE, How Djadja-Em-Ankh saved the Day: A Tale from Ancient Egypt, 
Nova Iorque, Thomas Y. Crowell Company, 1977. 

223 No Império Médio eram populares os ornamentos em forma de peixe, muitos feitos em metais e pedras preciosas. 
Em particular os que reproduziam o Synodontis batensoda, um peixe que tinha o hábito bastante peculiar de na-
dar na vertical com a boca para cima e o rabo para baixo, como é possível ver em relevos de alguns túmulos. 
Talvez por essa ser a posição em que ele aparecia suspenso em fios ou noutras jóias. (D. J. BREWER e R. F. 
FRIEDMAN, Fish and Fishing in Ancient Egypt, p. 4). Há belos exemplares em ouro, acreditando-se que pudes-
sem ter sido amuletos protectores contra afogamentos ou encantamentos propícios à fertilidade. Da família dos 
peixes-gatos, alguns relacionam-se ainda com a maternidade e as crianças. Talvez por isso, a insistência com o 
rei não tenha sido um simples capricho mas o medo de perder a protecção. (P. F. HOULIHAN, The Animal World 
of the Pharaohs, pp. 131 e 133; E. CASTEL, Egipto. Signos y símbolos de lo sagrado, pp. 305-306). A própria 
forma da jóia, um peixe, tem uma forte conotação erótica, conforme sobressai de vários poemas de amor egíp-
cios, onde surge sobretudo o peixe tilapia cuja cor vermelha potencia a carga erótica. Mas há também a referên-
cia a uma amada que brinca com «peixes gordos». Será indício de fertilidade ou de luxúria? E há também a ex-
pressão de felicidade do amante que tem o coração «louco de alegria como o peixe vermelho no lago» pelo facto 
da amada ter chegado (L. MANNICHE, Sexual Life in Ancient Egypt, p. 80; P. VERNUS, Chants d'amour de 
l'Égypte antique, p. 88 e 95; L. M. de ARAÚJO, Estudos sobre erotismo no antigo Egipto, p. 116). A construção 
gramatical da frase obriga a ler «um pingente pisciforme de turquesa nova» e não «um pingente pisciforme novo 
de turquesa»; não era o pingente que era novo, mas a turquesa: acreditava-se que a turquesa com o tempo perdia 
a cor, por isso a que fosse nova tinha mais valor (R. B. PARKINSON, The Tale of Sinuhe, p. 122). 
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emankh para resolver a situação. Por artes mágicas ele colocou metade da água do lago sobre a 

outra metade e apanhou o pingente, devolvendo-o à dona. Voltou a pôr o lago na sua posição 

original e acabaram todos em grande festa. Também este conto termina com a mesma oferenda 

funerária igual à do primeiro, só tendo mudado o nome dos homenageados.  

Não é a magia de colocar metade da água do lago sobre a outra metade, qual Moisés di-

ante das águas que se separaram no mar Vermelho, nem o facto de o rei Seneferu aparentemente 

ter sido um homem calmo, compreensivo e afável, que aqui interessam. Nem tão pouco o facto 

do rei andar pelo palácio de um lado para o outro à procura do que fazer, tal como Khufu comba-

tia o tédio ouvindo contos fantásticos. Noutro local, a propósito do comportamento do rei he-

racleopolitano Nebkauré Kheti, que mandou reter um tal Khuenanupu para se ir distraindo com a 

sua retórica, já foi dito e justificado que o apelo ao aborrecimento do faraó é um estratagema 

literário para enquadrar a exposição que se segue a esse tipo de afirmações224. O que agora se 

pretende destacar é a proposta que é feita ao rei e o modo como toda a cena se desenrola, trans-

bordante de sensualidade e erotismo. 

A proposta do sacerdote leitor chefe Djadjaemankh para Seneferu foi singela: «… pro-

videncia uma barca com todas as belas do interior do teu palácio! O coração da tua majestade 

acalmará vendo o seu alarido remando para baixo e para cima. E irás ver os belos pântanos do 

teu lago. Verás os seus campos e as suas belas margens. O teu coração acalmará com isso.» Na 

perspectiva de Djadjaemankh, não era propriamente a beleza das mulheres que acalmaria o seu 

coração, mas a algazarra com que executariam a tarefa proposta. A beleza estava nos pântanos 

do lago, nos campos e nas margens. Como veremos, o rei tinha uma visão das coisas bem dife-

rente deste mago, aparentemente seu irmão, cujo nome nos dá uma descrição exemplar da sua 

constituição e aparência: djadja significa «cabeça», «crânio»; em é a preposição «em», «com»; 

ankh significa «vida». Portanto Djadjaemankh significa «Crânio-com-vida», ou seja, deveria ser 

uma pessoa com uma figura alta, esguia e muito magra, descarnada; aquele tipo de pessoa hoje 

popularmente designada por «lingrinhas», «espirra-canivetes», «trinca-espinhas» ou, mais apro-

priadamente, «cadáver ambulante». Não fora o caso dos Egípcios considerarem que o pensamen-

to, a inteligência, a vontade ou os sentimentos eram desenvolvidos pelo coração, não reservando 

qualquer papel ao cérebro, e poder-se-ia julgar que este nome fazia justiça a alguém com uma 

actividade e uma capacidade intelectuais fora do vulgar! 

O rei agarrou logo a ideia e afirmou: «Vou, certamente, fazer o meu passeio de barco!» 

De imediato deu a seguinte ordem: «Que me tragam vinte remos de ébano cobertos de ouro, com 

                                                 
224 Cfr. T. F. CANHÃO, «O meu caminho é bom». O Conto do Camponês Eloquente. Texto hieróglifo, transliteração, 

tradução comentada e análise de uma fonte documental. 
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punhos de sândalo cobertos de electro225.» Não é de estranhar que o dono de tudo quanto existia 

no Egipto pretendesse rodear-se do melhor! Ainda estamos apenas a criar ambiente e tudo tinha 

que ser perfeito! Logo acrescentou: «Que me mandem vinte mulheres com belos corpos, de seios 

firmes e cabelo entrançado, e que não tenham ainda dado à luz.» Seneferu sabia do que estava a 

falar! O facto de serem vinte tem a ver com a equipagem do barco que, excepcionalmente, era de 

mulheres e não de homens. Mas os pormenores dos «belos corpos» estão carregados de erotismo 

e sensualidade: «seios firmes», orgulho de quem os possui e cobiça de quem os deseja, «cabelo 

entrançado», sendo o cabelo, um elemento de sedução sobre o qual os Egípcios tinham toda uma 

plástica ligada a requintadas e vistosas perucas sempre cheias de belos e preciosos adornos, «e 

que não tenham ainda dado à luz», ou seja, ventres lisos, sensuais e sem qualquer tipo de defor-

mação própria de quem já enfrentou uma gravidez226. Mas não fica por aqui! A ordem termina 

com a seguinte exigência: «E faz com que me tragam também vinte redes e dêem essas redes às 

mulheres quando despirem as suas roupas.» É o que os Egípcios nos mostram sistematicamente 

nos seus relevos e nas suas pinturas! Sobretudo no Império Novo, as figuras esguias e esbeltas 

das mulheres egípcias mais do que se adivinham, vêem-se através da transparência generosa das 

suas roupagens de linho, aqui substituídas por redes. Os Egípcios conheciam perfeitamente o 

princípio de que é muito mais sedutor o que é veladamente sugerido do que o que é descarada-

mente exposto: cobertas apenas com uma rede, as remadoras, não estando totalmente nuas, tam-

pouco estavam vestidas. É o toque mais erótico do conto.  

E a seguir comprova-se que, de facto, esta não era a magia de Djadjaemankh, pois «elas 

iam remando para baixo e para cima e o coração de sua majestade estava feliz de as ver remar.» 

Tal como antes já foi insinuado, não foi ao ouvi-las que o coração de sua majestade ficou feliz, 

                                                 
225 Liga de ouro e prata. 
226 Ao contrário de L. M. Araújo, que interpreta a frase «e que não tenham ainda dado à luz» como se o rei tivesse 

exigido a presença de vinte virgens, neste contexto parece-nos muito mais apropriada a nossa interpretação. É 
uma apreciação estética que está em causa e não uma apreciação anatómica ou moral. Aliás, a virgindade não in-
terferiria com a estrutura do corpo como o parto interfere, tal como o não ser virgem sem nunca ter dado à luz 
podia manter a plástica propícia ao deleite do faraó. Acrescente-se que procurámos em dicionários e outras obras 
e não encontrámos a palavra «virgem» ou qualquer outra, ou conceito, que a ela pudesse corresponder. Do mes-
mo modo, nunca detectámos em qualquer texto, expressa ou subentendida, qualquer ideia que nos mostrasse que 
essa foi uma questão equacionada pelos Egípcios antigos (L. M. de ARAÚJO, Estudos sobre Erotismo no Antigo 
Egipto, p. 121-122; L. MANNICHE, Sexual Life in Ancient Egypt; L. MANNICHE, Egyptian Luxuries. Fragrance, 
aromatherapy, and cosmetics in pharaonic times; R. O. FAULKNER, A Concise Dictionary of Middle Egyptian; J. 
P. ALLEN, Middle Egyptian. An Introduction to the Language and Culture of Hieroglyphs; A., GARDINER, Egyp-
tian Grammar; B. MENU, Petit Lexique de l’Égyptien Hiéroglyphique à l’usage des débutants; A., SÁNCHEZ 

RODRÍGUEZ, Diccionario de Jeroglíficos Egipcios; M. J. MACHADO, «Casamento»; L. ARAÚJO, «Adultério» e 
«Erotismo»; J. N. CARREIRA, «Mulher», em Dicionário do Antigo Egipto, pp. 31-32, 188-189, 326-329, 585-
592; J. YOYOTE, «Érotisme», «Famille», «Femme» e «Mariage», em G. Posener, Dictionnaire de la civilisation 
égyptienne, pp. 106-107, 110-111, 115-116 e 162-163; «Erotica», «Marriage», «Sexuality», «Toys», «Women», 
em I. SHAW e P. NICHOLSON, British Museum Dictionary of Ancient Egypt, pp. 93, 170-171, 265-266, 293-294, 
306-307). 



 RELAÇÕES AFECTIVAS E SOCIABILIDADES  

 442

mas sim ao vê-las. Tendo em atenção este conto e diversos outros acontecimentos do seu reina-

do, Seneferu, para além de ter sido um bom faraó, ter tido grande poder e prestígio, e ser consi-

derado mesmo um rei liberal, era um esteta. Não gostava apenas do que era bom. Gostava tam-

bém do que era belo. E o modo como ele tratava as obras de arte a que se afeiçoava, para além de 

nos mostrar ter sido um verdadeiro amante de arte, mostra-nos também que foi um verdadeiro 

cavalheiro. Ao invés de puxar pelos «seus galões» de «senhor das Duas Terras», quando o pin-

gente pisciforme de turquesa nova da remadora da popa, aquela que marcava a cadência das re-

madas e liderava as remadoras, caiu à água, deixou que ela o contrariasse, recusando um presente 

seu para repor a jóia perdida e ainda arranjou maneira de recuperar o objecto. 

Quando Djadjaemankh chegou para resolver o problema, «sua majestade disse-lhe: 

“Djadjaemankh, meu irmão, eu fiz como tu me tinhas dito, e o coração de sua [sic]227 majestade 

acalmou-se ao vê-las remar. Mas o pingente pisciforme de turquesa nova de uma, da remadora 

da popa, caiu à água e ela parou logo, deixando de remar e desfazendo a sua equipa. Então eu 

disse-lhe: “Porque é que tu não remas?” E ela respondeu: “O pingente pisciforme de turquesa 

nova caiu à água.” Então eu disse-lhe: “Rema! Eu próprio substitui-lo-ei.” Mas ela respondeu-

me: “Eu gosto mais do meu objecto do que de outro igual a ele!”». Por aqui se prova, sem mar-

gem para dúvidas, que o que acalmara o coração de sua majestade era vê-las remar. Prova-se 

também que quando o infortúnio de uma delas fez com que todas parassem, isso decepcionou o 

rei, que tudo fez para voltar a ter o seu barco em andamento, ou melhor dito, os seus corpos em 

movimento. Neste caso não moveu montanhas, mas sim lagos. Continua o texto: «Então, o pri-

meiro sacerdote leitor Djadjaemankh pronunciou palavras mágicas e logo pôs metade da água do 

lago sobre a outra, encontrando o pingente pisciforme que estava sobre uma concha [de tartaru-

ga]. Então foi buscá-lo e deu-o à sua proprietária. Quanto à água, que era de doze côvados (de 

profundidade) no meio (do lago), acabou por ficar com 24 côvados depois de ter sido sobreposta. 

Então pronunciou as suas palavras mágicas e conduziu as águas do lago à sua posição normal. 

Sua majestade passou o (resto do) dia em festa na companhia de toda a casa real». Como Lise 

Manniche tão bem observou: Djadjaemankh salvou o dia a Seneferu228. Até o simples pormenor 

do pingente pisciforme estar sobre uma concha de tartaruga e não no lodo, ou sobre uma pedra 

ou um caco, foi tido em conta pelo autor, enquadrando-se perfeitamente no clima poético e para-

disíaco do conto. 

                                                 
227 No manuscrito há uma troca do pronome sufixo: devia estar a primeira pessoa do singular masculino ( .i ) e não a 

terceira pessoa do singular masculino ( .f ), como é usual em situações semelhantes de discurso directo. Dever-
se-ia ler, portanto, «…e o coração da minha majestade…». 

228 L. MANNICHE, How Djadja-Em-Ankh saved the Day: A Tale from Ancient Egypt. 
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É bom que se deixe claro que não devemos considerar o Egipto do tempo dos faraós 

como um país de permissividade, de lascívia ou de desregramentos. Estes dois contos falam-nos 

exactamente do contrário: o primeiro promove a correcção de um desvio, de um devaneio não 

aceite socialmente; o segundo é um hino à estética, ao belo. Nenhum deles cai na obscenidade ou 

na simples brejeirice, podendo serem escutados em qualquer salão real. Os enredos desenvolvi-

dos fazem com que as personagens em destaque sejam mulheres, o que só era possível devido ao 

respeito que a mulher merecia no Egipto antigo, assente no princípio teórico de maat, que abran-

gia toda a gente de forma individual, quer fosse rico ou pobre, homem ou mulher, concedendo-

lhes igualdade absoluta nos direitos fundamentais. O Egipto tinha claramente uma sociedade 

mais aberta, tolerante e desinibida do que as suas contemporâneas, onde a mulher era bastante 

respeitada e possuía uma liberdade e privilégios inimagináveis pelas mulheres das sociedades 

coevas e, até mesmo, por algumas das sociedades actuais. 

Para lá de numerosos exemplos que a arte nos dá, no que é bem acompanhada pela lite-

ratura, obviamente em muito menor número, é o critério jurídico que melhor demonstra o estatu-

to de liberdade e de independência que a mulher viveu no Egipto antigo. Seguramente no Impé-

rio Novo e, provavelmente já antes, as mulheres solteiras, casadas ou viúvas tinham autoridade 

legal para tratarem dos próprios assuntos, vendendo, comprando ou legando, sem necessitarem 

de qualquer autorização. De igual modo, podiam servir de testemunhas em acordos ou decisões. 

Eram, ainda, tidas em pé de igualdade relativamente aos seus irmãos, em casos de heranças des-

providas de testamento. E se o direito de gerir a propriedade adquirida pelo casal durante o ca-

samento pertencia ao marido, a mulher recebia um terço de toda a propriedade do casal em caso 

de divórcio ou de morte do marido. As outras duas partes eram retidas pelo marido no primeiro 

caso, ou dividida entre os herdeiros no segundo, de acordo com regras muitas vezes escritas229. 

E não eram apenas as mulheres dos grupos sociais dominantes que tinham este estatuto! 

Na Estela 27-6-24-3, do Cairo, do período ramséssida, surge um exemplo que, embora ligado 

directamente à ideia que os egípcios tinham de escravatura  ̶  mais uma dependência laboral do 

que uma real propriedade detida por alguém sobre outrem  ̶  nos mostra o conceito que tinham da 

mulher. Duas «escravas», nunca tratadas por «cidadãs», tiveram a liberdade de vender as suas 

próprias terras, por acaso ao seu dono, mas o próprio documento acrescenta que poderiam tê-lo 

feito a qualquer outro230. É uma indicação clara de que não precisavam da autorização do dono 

para fazer o negócio, nem a este era permitido tirar proveito da sua posição. No sentido romano 

                                                 
229 T. F. CANHÃO, «O meu caminho é bom». O Conto do Camponês Eloquente. Texto hieróglifo, transliteração, 

tradução comentada e análise de uma fonte documental, p.159. 
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do termo  ̶  homens-objecto ou máquinas humanas desprovidas de quaisquer direitos  ̶  a escrava-

tura não terá sido praticada no Egipto senão a partir do domínio ptolemaico231. Sem pormenores 

e justificações que fogem ao nosso tema, a opinião dos Egípcios era, claramente, a de que cada 

um era igual ao outro, fossem livres ou não-livres, homens ou mulheres. E assim, todos no Egip-

to podiam desfrutar de um erotismo e de uma sensualidade naturais mas delicados. 

Na esfera da sociabilidade, alguns destes textos põem também em evidência uma série 

de relações socioeconómicas. O texto onde há um maior número de exemplos de profissões do 

Império Médio do antigo Egipto é o Ensinamento de Kheti, onde um homem de Tjaret, chamado 

Kheti, filho de Duauf, leva o seu filho Pepi para a escola de escribas da residência real. Mas o 

antagonismo é evidente: de um lado os escribas e os altos dignitários que podem ter tudo: 

«Olha! Tu enviarás multidões 

e ouvirás os discursos dos altos dignitários. 

Então, tu adquirirás a maneira de ser dos filhos dos homens, 

ao seguires os seus passos. 

Um escriba é respeitado segundo a forma como ouve; 

aquele que escuta transforma-se num exemplo para os outros. 

Tu não deves falar por falar. 

Apressa-te quando te puseres em marcha, 

Sem deixares de pensar. 

Associa-te a alguém mais importante do que tu: 

os amigos de um homem são a sua tropa.» (10,7-11,1) 

A profissão de escriba cumpria a maat social com uma solidariedade activa e dava dig-

nidade. Aliás, a profissão de escriba seria tão absorvente que, num dito tipicamente popular, se-

ria mais amada do que apropria mãe: 

«Ele põe a sua sabedoria ao serviço de outro, 

não ficará ele satisfeito? 

Eu nunca vi outras funções como esta. 

em que se pode dizer esta frase acerca dela! 

Eu vou fazer com que tu ames mais a escrita do que a tua mãe 

e vou fazer com que a sua beleza penetre em ti. 

                                                                                                                                                             
230 J.-M. KRUCHTEN, «Law», em The Oxford Encyclopaedia of Ancient Egypt, vol. 2, p. 279. 
231 Cfr. T. F. CANHÃO, «Datação e temática do Conto do Camponês Eloquente», em Cadmo 15, pp. 177-178. 
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É maior do que qualquer outra profissão, 

não há outra como ela no país de que se possa falar. 

O escriba começou a florescer na infância; 

ele será felicitado e enviado numa missão, 

ele não regressará sem se vestir com um saiote.» (4,4-4,6) 

Do outro lado, todas as outras profissões, que são dezoito (fundidor, escultor, joalheiro, 

barbeiro, apanhador de canas, oleiro, construtor de muros, carpinteiro, jadineiro, agricultor, tece-

dor de esteiras de junco, fabricante de flechas, mensageiro, fogueiro, fabricante de sandálias, 

lavador, passarinheiro e pescador), e são pesadas e imundas, não tendo qualquer comparação 

com a de escriba. Eis apenas três exemplos: 

«Eu nunca vi um escultor em missão 

ou um ourives ser enviado em missão! 

Mas eu vi o fundidor no seu trabalho, 

na boca da sua fornalha, 

os seus dedos são como os excrementos dos crocodilos, 

o seu fedor é como o dos ovos dos peixes.» (4,6-4,8) 

«O oleiro está sob a terra 

enquanto permanece em pé entre os vivos. 

Ele destrói mais os prados do que um suíno 

para cozer aí de baixo os seus moldes. 

As suas roupas estão rijas e pesadas, 

a sua touca é um farrapo. 

O ar entra no seu nariz 

e desencadeia logo altas temperaturas num ser são. 

Ele faz um pilão dos seus pés, 

amassando ele próprio o barro. 

Ele destrói o pátio de qualquer casa 

e torna irregulares os lugares públicos.» (5,7-5,9) 

«O lavador lava na margem do rio 

e está ao alcance dos crocodilos. 

“Pai, sai da água vivo!” 

dizem o seu filho e a sua filha! 
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Não é uma profissão que satisfaça; 

é uma profissão distinta de todas as outras! 

A porcaria mistura-se com a sua comida; 

nenhuma parte dele está limpa. 

Dão-lhe até uma tanga de mulher 

que estava com a menstruação; 

ele chora sendo toda a vida um indigente 

e carregando com isso. 

Dizem-lhe: “Eis a roupa suja! 

Pega-lhe pela borda e mergulha-a tu próprio.”» (8,2-8,6) 

A ideia de fazer a pior apresentação possível de diversas profissões braçais, não tem 

como objectivo reduzi-las à sua maior insignificância mas, pelo contrário, evidenciar a profissão 

de escriba: 

«Do mesmo modo, vou falar-te acerca do pescador. 

Ele aflige-se mais do que em qualquer outra profissão. 

Ele não tem trabalho a não ser no rio, infestado de crocodilos. 

Mesmo quando é inteiramente recompensado, 

ele lamenta-se. 

Ele nunca diz: “Eis um crocodilo à espera”. 

O medo cegou-o. 

Quando sai da água em boas condições 

ele diz que foi graças a deus. 

Olha, não há nenhuma profissão livre de patrões 

excepto a de escriba: ele é o seu próprio patrão.» (8,8-9,2) 

Este texto também surge como complemento do Kemit, pois dá vários conselhos e mos-

tra que ser escriba começa com uma aprendizagem tão séria que não admite quaisquer deslizes: 

«Se caminhares atrás de altos dignitários 

não te aproximes muito, como quem sabe o que lhe convém. 

Se tu entrares e o senhor da casa estiver em casa, 

com os seus braços estendidos para outro que chegou antes de ti, 

tu sentar-te-ás com a tua mão na tua boca. 

Não peças nada na sua presença, 
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mas interage com ele quando disser: “Toma!”. 

Evitar fixar a mesa. 

Sê ponderado e muito respeitador. 

Não fales de assuntos secretos. 

Aquele que dissimula os sentimentos é um autêntico escudo. 

Não digas palavras irreflectidas 

quando estás sentado com alguém que é irritável. 

Se tu sais da escola 

depois do meio-dia, 

para andar para baixo e para cima na rua, 

prepara-te para as consequências disso.» (9,7-10,3) 

No Conto do Camponês Eloquente há uma clara diferenciação socioeconómica: de um 

lado temos os elementos da elite social representados pelo rei, pelo grande intendente e pelos 

magistrados; do lado oposto surgem dois camponeses, Khuenanupu e Nemtinakht. Enquanto os 

primeiros são responsáveis pelo cumprimento de maat, os segundos são os causadores do pro-

blema que está na base do conto:  

«E logo o grande intendente Rensi, filho de Meru, 

denunciou Nemtinakht aos magistrados que estavam com ele. 

Eles disseram-lhe: “Provavelmente é um dos camponeses 

que veio junto de um outro como ele. 

Olha, isso é o que eles fazem aos seus camponeses 

que se dirigem para outros para além deles! 

Sim, é o que eles costumam fazer. 

É isto razão para que punamos este Nemtinakht 

por causa de um pouco de natrão 

e de um pouco de sal? 

Ordenemos-lhe que restitua aquilo e ele restituirá aquilo.” 

O grande intendente Rensi, filho de Meru, 

ficou em silêncio. 

Não respondeu aos magistrados 

nem ao camponês.» (B1, 73-82) 

A própria condição socioeconómica dos dois camponeses não parece ser a mesma, pois, 
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aparentemente, a de Khuenanupu era mais modesta do que a de Nemtinakht. O camponês elo-

quente traz de Sekhet-Hemat todas as suas riquezas para trocar por comida para a família, que 

faltava em sua casa: 

«Então sua majestade disse: “Se tu desejas ver-me de boa saúde 

deves retê-lo aqui 

sem responder a nada do que ele possa dizer. 

E para que ele continue a falar, cala-te. 

Então, que as suas palavras nos sejam trazidas por escrito para que possamos ouvir isso. 

Mas assegura o sustento da sua mulher e dos seus filhos! 

Vê, um destes camponeses só vem ao Egipto 

(quando) a sua casa está vazia! 

Assegura também o sustento deste próprio camponês. 

Tu farás com que lhe sejam dadas provisões, 

mas sem permitir que ele saiba que foste tu quem lhas deu.”» (B1, 109-115) 

Por seu lado, por entre o que resta do texto original, Nemtinakht parece ser um campo-

nês mais abastado, pois no fim, quando perde as suas coisas em favor de Khuenanupu, elas pare-

cem mostrar uma maior riqueza do que a do seu opositor, inclusivamente tendo dependentes: 

«O grande intendente Rensi, filho de Meru, 

mandou dois servidores para [trazerem Nemtinakht]. 

Então trouxeram-no e foi feito um inventário dos [membros da família]. 

Encontrou seis pessoas, como também [...  ...  ...  ...], 

a sua cevada do Alto Egipto, o seu cereal, 

os seus burros, os seus porcos e [o seu] gado miúdo. 

[… … … … … … … …] Nemtinakht [foi dado] ao camponês, 

[com toda a sua propriedade, todos] os seus [bens, 

todos os] de[pendentes e tudo o que pertencia] a Nemtinakht.» (B1, 133-141) 

A condição de dependente num mundo dominado pela maat, impunha regras àqueles de 

quem eles dependiam: os dependentes deviam ser respeitados para evitar problemas aos seus 

senhores. Mais uma vez vemos a maat social com a aplicação da solidariedade activa na segunda 

parte do Ensinamento Lealista:  

«Outra forma de desenvolver os vossos corações 

– de facto com benefício para os vossos servidores –  
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é ocuparem-se dos homens, reunir os vossos dependentes, 

e (assim) manterem os servidores (prontos) para actuarem. 

São os homens que produzem o que existe! 

Vivemos do que há nos seus braços! 

De facto, se faltar isso a pobreza prevalecerá! 

São as profissões que produzem os alimentos. 

A sua casa está vazia com as suas fundações em risco; 

o ruído delas restabelece (a segurança) das paredes? 

É senhor de muita gente, aquele que dorme até amanhecer; 

(mas) não há sono para o homem solitário. 

Não se pode mandar um leão em missão! 

Nenhuma manada se deixa aprisionar por um muro! 

O seu grito é como o de quem tem sede à volta de um poço!» (§9,3-§10,8) 

Mas nem mesmo com o melhor tratamento, alguns dependentes eram de confiança, con-

forme podemos percepcionar no Ensinamento de Amenemhat I ao seu filho Senuseret. Ame-

nemhat não se furtou a dar um bom tratamento àqueles que dependiam de si e mesmo assim traí-

ram-no: 

«Sê prudente em relação aos dependentes que não se manifestam: 

todos os homens dirigem o seu coração em direcção ao seu medo. 

Não te aproximes deles sozinho. 

Não confies num irmão. Não reconheças amigos. 

Não cries intimidades porque elas não dão garantias. 

Tu deves adormecer de consciência tranquila, 

porque para um homem não há servidores no dia do seu infortúnio. 

Eu dei (esmola) ao pobre e existência (social) ao órfão; 

eu fiz com que aquele que não tinha uma finalidade existisse. 

Aquele que comeu os meus alimentos fez uma acusação; 

aquele a quem estendi os braços serviu-se disso para atemorizar os outros; 

aqueles que em minha casa se vestiam com o meu linho fino olharam para mim como  

                  [para um vegetal; 

aqueles que se ungiam com a minha mirra derramaram água no meu celeiro.» (1,2-1,7) 

Em todo o caso, a função dos dependentes era clara: servir o melhor possível os seus 
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senhores, conforme podemos ver na História de Sinuhe: 

«Todos os servidores estavam na sua função.  

Fizeram com que os anos fossem eliminados do meu corpo: 

barbearam-me, cortaram-me o cabelo.  

A sujidade foi dada ao deserto 

e as roupas aos beduínos. 

Vestido de linho fino, 

ungido com óleo fino 

e estendido sobre uma cama, 

deixei a areia para os que aí vivem 

e o óleo de árvore para os que se ungem. 

Então deram-me uma casa de proprietário de jardim 

que tinha pertencido a um amigo.  

Numerosos trabalhadores (re)construíram-na 

e todas as suas árvores foram plantadas como novas. 

Traziam-me comida do palácio 

três ou quatro vezes por dia, 

sem contar com a que me davam as crianças reais  

sem pararem um momento.» (B 290-299) 

Do conjunto de textos traduzidos, os dois onde é mais clara a oposição sócio-económica 

entre senhores e dependentes, entre ricos e pobres, são As Admoestações de Ipu-uer e As Profe-

cias de Neferti. Contudo, essa oposição surge pelos contrários, isto é, devido à grande crise rela-

tada os ricos tornam-se pobres e os pobres ricos. A própria solidariedade activa desapareceu. Isso 

é claro em As Admoestações de Ipu-uer: 

«Na verdade, os pobres tornaram-se senhores opulentos; 

aquele que não podia fazer para si próprio um par de sandálias possui (agora) todas as  

              [coisas. 

Na verdade, os dependentes têm o coração triste; 

os grandes já não confraternizam com o povo quando ele grita.» (2,4-2,5) 

«Na verdade, o ouro, o lápis-lazúli, a prata, a turquesa, 

a cornalina, a ametista, pedra ibehet e todas ……… 

estão ajustadas ao pescoço das dependentes, 
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(enquanto) as grandes damas erram pelo país. 

As donas de casa dizem: «Pudéssemos nós ter alguma coisa para comer!» 

Na verdade, a vida é uma abominação para os corações das mulheres da elite, 

os seus corpos são dignos de pena nos andrajos, 

os seus corações cedem por causa da sua condição …… .» (3,2-3,4) 

A anarquia é tão grande que alguns senhores, ou pelo menos os seus herdeiros, tornam-

se dependentes: 

«Na verdade, ao filho de um homem conhecido faltará o reconhecimento do seu nome 

e a criança da sua mulher tornar-se-á no filho da sua dependente.» (2,14) 

O mundo egípcio está ao contrário: isefet impera e maat desapareceu.  

«Olhem, aquele que não tinha bens é (agora) senhor de riquezas 

e o grande favorece-o. 

Olhem, os pobres sem terra tornaram-se ricos 

e o senhor com posses (tornou-se) naquele que não tem nada. 

Olhem, os cozinheiros tornaram-se senhores dos copeiros; 

aquele que era um mensageiro, (agora) manda outro. 

Olhem, aquele que não tinha pão, (agora) é senhor de um celeiro; 

o seu armazém está cheio dos bens de outro. 

Olhem, aquele a quem cairam os cabelos e que não tinha o seu óleo, 

tornou-se senhor de jarros de mirra doce. 

Olhem, aquela que não tinha uma caixa, é agora senhora de um cofre; 

aquela que via o seu rosto na água, (agora) é senhora de um espelho.» (8,1-8,5) 

Chega-se ao ponto de afirmar que o Egipto está a ser governado por servidores e que 

aqueles que deviam governar fogem e já nem o rei cumpre o seu papel:  

«Na verdade, os servidores governam … … por todo o país.» (5,9-5,10) 

«Olhem, os chefes do país fogem; 

eles não têm ocupação porque lhes falta um senhor que os elogie.» (8,14) 

Com As Profecias de Neferti, embora estejamos novamente um clima de grande anar-

quia, avançámos no tempo e encontramo-nos agora no final da XI dinastia, como já antes se refe-

riu. O medo de perda para os estrangeiros é grande, mas a situação gerada acaba por criar de 

igual modo a confrontação entre pobres e ricos e, mais uma vez, o texto explora claramente os 

contrários: 
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«Eu mostro-te uma terra em sofrimento: 

o que era fraco é agora um senhor poderoso; 

cortejamos quem antes tinha que cortejar. 

Eu mostro-te o pior daquilo que predomina: 

o homem que vinha no fim, agora dirige uma geração. 

Vivemos na necrópole. O pobre tornar-se-á rico  

e o poderoso [recolher-se-á] para sobreviver. 

Os pobres comem o pão 

e os dependentes exultam.» (54-57) 

É também evidente que o comportamento dos dependentes poderia ser «corrigido», ou 

castigado, em caso de necessidade, conforme podemos ver no quinto conto de Khufu e os Mági-

cos:  

«Passados alguns dias, eis que 

Reddjedet tem uma desavença por qualquer coisa com a serva, 

fazendo-a punir com pancada.» (290-292) 

Um outro aspecto de sociabilidade que desperta alguma atenção é a música. No Império 

Antigo constituiram-se vários tipos de música que evoluíram para o Império Médio: a música 

religiosa, que se dividia em música de templo, música funerária e mistérios (origem do drama 

litúrgico); música de corte; música de circunstância (cerimónias solenes da corte, festas de jubi-

leu, procissões dos deuses…); música utilitária (de magia e de trabalho) e música rural232. 

Como bem se sabe, os Egípcios eram muito religiosos e a música era uma maneira de se 

fazerem escutar pelos deuses. A música fazia parte da sua sensibilidade. Era, portanto, uma arte 

divina, e em simultâneo profundamente humana, que se impunha no quotidiano da vida egípcia 

fazendo parte da sua oração, dos seus cultos funerários e, sobretudo, juntamente com a palavra, 

servia para manter maat. Sendo assim, tendo como referência a qualidade técnica alcançada nas 

artes plásticas pelos Egípcios, a sua música terá sido elevada, cheia de profundo misticismo e 

«com regras que exibiam desenhos melódicos e rítmicos precisos, mas, antes de tudo, tipicamen-

te egípcios. A execução desta música estava determinada por um estrito carácter ritual durante o 

qual nada era deixado ao acaso. Cada postura, gesto e movimento, estava rigorosamente fixado, 

criando uma estética estilizada para a prática vocal e instrumental, como se observa na arte. »233  

                                                 
232 R. PÉREZ ARROYO, La Música en la era de las Pirámides, pp. 101-106. 
233 R. PÉREZ ARROYO, La Música en la era de las Pirámides, pp. 101-102. 
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A origem deste ritualismo era a sua concepção de «música» entendida como ordem do movimen-

to ou «lei», dotada de um poder activo de regulação que não podia ser alterado, por ser parte 

integrante da cosmologia e do mundo dos deuses. Os sacerdotes, tanto os cantantes como os ins-

trumentistas, «reconheciam na música esse poder mágico-religioso capaz de elevar o homem ao 

plano metafísico, que permitia ao músico uma busca espiritual em estado de consciência, uma 

via destinada à reflexão, ao aperfeiçoamento e à aquisição do domínio sobre si próprio. A sereni-

dade dos movimentos constituía também um caminho ao reconhecimento e ao estado de ma-

at»234. 

É no Império Antigo que se encontram as bases da teoria musical egípcia, coincidindo 

com a construção das grandes pirâmides e o apogeu do culto solar. A música, longe de ser um 

simples entretenimento, estava associada à cosmologia e à religião, integrando-se num contexto 

de proporções, ciclos rítmicos e medidas. Para os Egípcios a música era uma arte sagrada onde 

se integrava a dança e se fundiam o astronómico e o teológico. Havia o culto da voz e do canto, 

sendo pouco frequente a música exclusivamente instrumental. É a música, como veículo da pala-

vra sagrada, que justifica que no Império Antigo os músicos, de que se conservam muitos nomes, 

fossem sepultados nas necrópoles reais235. 

Depois de ler obras como Music and Musicians in Ancient Egypt, de Lise Manniche, e, 

sobretudo, Musicologie Pharaonique. Études sur l’évolution de l’art musical dans l’Égypte anci-

enne, de Hans Hickmann, e La Música en la Era de las Pirámides, de Rafael Pérez Arroyo, a 

primeira de divulgação e as duas últimas de carácter científico no ramo da musicologia faraóni-

ca, não restam dúvidas de que não será a partir dos textos aqui apresentados que se poderá fazer 

uma história da música. Não é, de facto, esse o objectivo. Aliás, qualquer displicente vista de 

olhos pelas últimas obras invocadas, mostra claramente que isso só é possível com recurso ao 

estudo da iconografia e dos instrumentos antigos. O que na realidade se pretende é pôr em relevo 

as alusões existentes nestes textos em relação à música, tentando demonstrar que a sua prática 

era essencial no Egipto faraónico na época em causa: o Império Médio. 

Não são muitas as evocações relacionadas com música, mas mesmo assim são significa-

tivas. No texto As Admoestações de Ipu-uer o autor escreveu: 

«As mulheres músicas estão nos quartos no interior das salas de tecelagem 

e o que elas cantavam para Meret passaram a ser cantos fúnebres.» (4,12-4,13) 

E mais à frente acrescenta:  

                                                 
234 R. PÉREZ ARROYO, La Música en la era de las Pirámides, p. 102. 
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«Olhem, aquele que ignorava a lira, é (agora) senhor de uma harpa; 

aquele que não cantava para si próprio (agora) exalta Meret.» (7,13-7,14) 

As Admoestações de Ipu-uer, um longo monólogo reflexivo sobre o difícil existencia-

lismo num mundo em mudança, apresentam-nos estes quatro versos desprovidos de quaisquer 

conotações com templos ou ritos, falando de música em sentido lato. Porventura de música po-

pular. Por isso surge Merit e não qualquer uma das outras divindades. Sabemos que Hathor, Ísis, 

Ihi, Tot ou Bés236, entre outras, eram divindades que, nas suas múltiplas atribuições, apareciam 

também ligadas à música e aos instrumentos musicais, mas Merit, «A Amada», era a deusa da 

música. Sabemos, também, que havia vários tipos de música, mas a música para Merit não devia 

ser fúnebre; pelo contrário, deveria ser alegre. Seria música de rua, de salões, até de alcova, mas 

nunca de recantos mais ou menos escondidos e de trabalho árduo, como eram as salas interiores 

ocupadas por teares. Embora houvesse também música de trabalho, tal como música fúnebre e 

ritual, depreende-se dos dois primeiros versos que a música de uma forma geral deveria ser ale-

gre e festiva, o que só pode acontecer quando enquadrada por gente que a aprecia despreocupa-

damente. 

A introdução da lira neste texto dá-nos um elemento de datação importante: a lira é ori-

ginária da Ásia e foi introduzida no Egipto no Império Médio. Esta comparação entre lira e harpa 

é basicamente uma comparação de tamanho e complexidade, para distinguir o pobre do rico: a 

lira é um instrumento pequeno, sóbrio e bastante portátil e a harpa, embora possa ter diversos 

tamanhos e formas, é grande, por vezes com ricas decorações, e de maior dificuldade de trans-

porte. No fundo, parece que as mulheres músicas em tempos de normalidade tinham uma vida 

                                                                                                                                                             
235 R. PÉREZ ARROYO, La Música en la era de las Pirámides, pp. 376-392. 
236 Modelo divino da feminilidade e das características associadas ao feminino (gentileza, amabilidade, ternura, 

sensualidade…), protectora das mulheres, Hathor era a deusa do amor, do prazer erótico e sexual, da alegria da 
dança, do canto e da música. Nesta última atribuição era portadora de um sistro, fosse o sekhem (sistro arqueado) 
ou o sechechet (sistro arquitectural) numa das mãos e o colar menat na outra, para ser agitado durante os rituais 
apropriados. Era ainda a deusa do álcool, da embriaguez e do êxtase associado ao álcool e, por isso, patrona dos 
ébrios. Por vezes era-lhe associada a deusa Ísis, quando representada com o sechechet, o sistro arquitectural 
hathórico (um naos com duas volutas laterais sobre uma cabeça de humana com orelhas de vaca) numa das 
mãos, e, de igual modo, o colar menat na outra. Filha e esposa de Ré, terá concebido com ele Ihi (noutras descri-
ções o pai era Hórus), considerado o deus da música, personificando o júbilo musical e apresentando-se de coroa 
real dupla, a pschent, trança infantil, sistro e colar menat. Tot tinha os instrumentos de sopro e de cordas sob a 
sua tutela, para além de ter sido o criador dos três tons de recitativo (poesia destinada à recitação com acompa-
nhamento de música), conforme revela Diodoro da Sicília, acrescentando que esta criação vem desde a origem 
da música egípcia: um tom alto, um tom médio e um tom baixo, criados por Tot à semelhança das três cordas de 
uma harpa (ou lira). Ainda segundo Diodoro da Sicília, cada tom estaria relacionado com uma estação do ano: o 
tom alto com o Verão (Akhet), o tom médio com a Primavera (Peret) e o tom baixo com o Inverno (Chemu). 
Bés, o anão disforme, era protector das mulheres, das crianças e da vida familiar. Era ainda patrono da música, 
da dança, do prazer sexual e do divertimento em geral. Incentivando deuses e homens às manifestações de folia e 
festa, era representado a dançar e a tocar harpa ou pandeiro (J. C. SALES, As Divindades Egípcias, pp. 140, 177-
178, 180-181, 319-320, 333-334; R. PÉREZ ARROYO, La Música en la era de las Pirámides, p. 114). 



 RELAÇÕES AFECTIVAS E SOCIABILIDADES   
 

 455

boa que perderam e que nem tempo ou dinheiro tinham para a música, agora parecem serem-lhe 

dedicados, provavelmente acompanhando-a com uma boa dose de lazer.  

Deve no entanto referir-se que não era qualquer um que se tornava músico. A profissão 

de músico implicava uma longa aprendizagem e muita prática, quer fossem homens ou mulheres 

os executantes. Provavelmente, além dos músicos profissionais, nos lares mais abastados, a edu-

cação das raparigas parece ter dado atenção à execução de harpa já desde o Império Antigo, tal 

como a espineta primeiro e o piano depois tiveram num passado recente. É que há muitos exem-

plos iconográficos onde a esposa toca harpa para o marido no quarto de dormir, ou noutros sítios 

menos íntimos são as suas filhas que tocam esse instrumento na sua presença. Por vezes, canta-

vam enquanto tocavam237. 

Que não era uma profissão para desprezar, podemos deduzir pela inexistência de qual-

quer referência no Ensinamento de Kheti, onde surgem as dezoito piores profissões que se pode-

ria ter no Egipto. Antes pelo contrário, seria uma profissão conceituada, cujos executantes goza-

vam de privilégios que, como antes dissemos, justificam que no Império Antigo os músicos fos-

sem sepultados nas necrópoles reais. Aliás, a música devia ser considerada uma arte com uma 

certa elevação, com um certo destaque, pois quando as deusas Ísis, Néftis, Meskhenet, Heket, 

acompanhadas de Khnum, resolveram mascarar-se para levar a cabo os partos divinos da mulher 

de Rauser, Reddjedet, foi de mulheres músicas, conforme podemos ler no quinto conto do Papi-

ro Westcar, «O nascimento da V dinastia»: 

«As deusas (então) partiram 

depois de terem tomado a forma de mulheres músicas 

e Khnum ia com elas transportando a bagagem. 

Eles chegaram à casa de Rauser 

e encontraram-no em pé com a tanga em desordem. 

Elas deram-lhe de presente os seus colares e as matracas» (230-233) 

Seria, portanto uma profissão muito digna, diríamos mesmo, digna de deuses. Além dis-

so, os próprios instrumentos eram presentes divinos, pois foi com eles que presentearam o aflito 

Rauser. Acrescentemos que estes instrumentos tinham também uma certa simbologia: eram ins-

trumentos associados aos cultos hatóricos, com uma forte influência na protecção da mulher, da 

maternidade e do parto, por um lado, mas também se ligavam à protecção e ao renascimento do 

faraó no Além238. As matracas, os colares menat e os sistros, o sekhem (sistro arqueado) ou o 

                                                 
237 H. G. FISCHER, Egyptian woman of de Old Kingdom and of the heracleopolitan period, pp. 9-13. 
238 J. C. SALES, As Divindades Egípcias, p. 178. 
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sechechet (sistro arquitectural), acompanhavam sempre as divindades e as sacerdotisas hatóricas 

ou a ela associadas. Na História de Sinuhe o próprio rei é presenteado com este tipo de instru-

mentos transportados pela esposa e crianças reais, com a intenção de desejar longa e próspera 

vida ao faraó: 

«Fizeram entrar as crianças reais 

e sua majestade disse, então, à esposa real: 

“Vê! Sinuhe voltou como asiático, 

criado pelos Asiáticos!” 

Ela lançou um grito muito grande 

e as crianças reais, 

gritando a uma só voz, 

disseram perante sua majestade: 

“Na verdade não é ele, ó soberano, meu senhor!” 

Então sua majestade disse: “Na verdade é ele.” 

Ora, elas traziam os seus colares, 

as suas matracas e os seus sistros na sua mão 

e elas presentearam com isto sua majestade: 

“Que as tuas mãos (se estendam) para a Bela, rei eterno, 

 (para) os ornamentos da senhora do céu! 

Possa a Dourada dar vida ao teu nariz! 

Possa a senhora das estrelas unir-se a ti! 

Possa a coroa do Alto Egipto descer em direcção à coroa do Baixo Egipto 

e juntas unirem-se 

na palavra da tua majestade! 

Possa Uadjit ser posta na tua fronte, 

porque tu tiraste os pobres do mal! 

Que te seja agradável Ré, senhor das Duas Terras! 

Saudações para ti, como para a ‘senhora de tudo’! 

Distende o teu arco e alivia a tua flecha! 

Dá ar àquele que sufoca! 

Dá-nos a nossa bela festa (na pessoa) deste chefe nómada, 

filho do vento do Norte, 

estrangeiro nascido no Egipto!”» (264-276) 
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E tanta alegria e música proporcionada pelo agitar dos instrumentos do grupo dos idio-

fones239 tinha que culminar numa bela festa. O culto diário e festivo dos templos eram acompa-

nhados de música. Para isso havia sacerdotes cantores, bailarinas e bailarinos especializados que 

utilizavam instrumentos musicais que pertenceriam aos próprios templos. Aparentemente, seriam 

os mesmos músicos dos templos que executavam a música na corte, conforme se depreende dos 

títulos funerários de alguns músicos que ocupavam simultaneamente cargos no templo e na cor-

te. De igual modo, as diferenças entre uma festa no palácio ou numa festa privada em casa de um 

membro da elite, talves se ficassem pela quantidade e qualidade dos músicos, embora se aceite 

que pudesse haver um número determinado para cada circunstância. A disposição dos músicos e 

as características dos sons e do elemento melódico deveriam ser muito parecidas. Mesmo nas 

manifestações lúdicas de música e dança na corte, parece ter havido um determinado ritual onde 

imperava a sobriedade dos movimentos, o estatismo, com origem num princípio estético que se 

baseava na busca de um «estado de perfeição». Conforme podemos observar em iconografia do 

Império Antigo, os músicos sentavam-se sobre uma tarimba baixa e nessa posição característica 

preparavam os seus espíritos emitindo sons que captavam também a atenção dos ouvintes. Este 

momento de concentração dos músicos e do público, servia também para projectar na assistência 

«a elegância com que deviam de ser tocados os instrumentos, de forma tal que, a música propor-

cionasse um prazer visual junto com o auditivo»240. Mantendo sempre uma afinação rigorosa e 

sem sair de regras estritas, a música instrumental começava com sons largos e moderados, e, 

quando era o caso, as danças começavam com grande lentidão. Dadas as características da arte 

egípcia, na sua música deve ter existido a variação mas não a improvisação. 

Devido à grande importância que tinha a palavra na cultura egípcia, não existia reportó-

rio instrumental independente do vocal. Os instrumentos vinham em segundo plano como exten-

sões da própria voz, acompanhando, repetindo ou interpretando a melodia cantada, umas vezes 

imitando as suas inflexões outras tentanto dialogar com ela. Além dos já referidos idiofones, 

havia os membranofones, que incluíam diferentes tipos de tambores, os aerofones, constituídos 

por flautas oblíquas, clarinetes duplos e trombetas, e os cordofones onde se enquadravam os di-

ferentes tipos de harpas. A harpa era um instrumento de luxo tocado tanto por homens como por 

mulheres. Embora a sua aprendizagem tivesse um grande grau de dificuldade e exigisse uma 

longa aprendizagem, já vimos que faziam parte da educação e hábitos das jovens das melhores 

famílias. No Império Antigo, só os homens tocavam a flauta e o clarinete duplo, mas a partir do 

                                                 
239 Instrumentos cujo som é produzido pela vibração do seu próprio corpo: matracas, sistros, chocalhos. 
240 R. PÉREZ ARROYO, La Música en la era de las Pirámides, p.103. 



 RELAÇÕES AFECTIVAS E SOCIABILIDADES  

 458

Império Médio já é comum ver figuras femininas a tocarem estes instrumentos. A julgar pelos 

numerosos nomes de flautistas conhecidos, de todos os instrumentos, a flauta parece ter gozado 

de uma situação privilegiada. É provável que isso se tenha ficado a dever ao facto de os aerofo-

nes, tal como o canto, se alimentar da respiração humana, o alimento divino.  

Voltando ao «Nascimento da V dinastia», quinto conto de Khufu e os Mágicos, pode-

mos ver que de facto o mais importante era a voz que cantava e fazia música, e também dançava 

e aclamava. A voz vinha do saco dado às deusas e onde tinham escondido as coroas dos três reis. 

Aliás, dentro do saco ia uma festa digna de um rei no seu quarto: 

«Então elas criaram três coroas reais, v. p. s.,  

e puseram-nas no saco de 48 litros de cevada. 

Depois elas fizeram aparecer no céu uma tempestade de vento e chuva, 

voltaram-se em direcção a casa 

e disseram: “Vamos pôr o saco de 48 litros de grão 

aqui numa sala selada, 

para quando regressarmos ao norte (para) tocar música.” 

E puseram o saco de 48 litros de grão numa sala selada. 

Então Reddjedet purificou-se 

com uma purificação de catorze dias. 

Depois ela disse à sua serva: “A casa está abastecida?” 

Ela respondeu: “Está abastecida de todas as boas coisas, 

excepto de jarros [de cerveja]. Eles não foram produzidos.” 

Reddjedet disse: “E porque é que, de facto, não foram produzidos os jarros [de cerveja]?” 

A serva respondeu: “Não há nada aqui para os fazer, 

excepto o saco de 48 litros de cevada das mulheres músicas 

que está na sala com a sua marca.” 

Reddjedet disse: “Desce e trá-lo para aqui. 

Rauser logo lhes dará o equivalente disso quando regressar.” 

A serva então foi, abriu a sala 

e ouviu uma voz a cantar, a fazer música, 

a dançar, a aclamar, 

tudo o que era feito para um rei, no quarto. 

Ela foi e contou tudo o que tinha escutado a Reddjedet. 

Esta percorreu a sala mas sem encontrar o local onde ele [o barulho] era feito. 
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Então encostou a sua fronte ao saco 

e descobriu que era feito no seu interior.» (269-286) 

Alguma iconografia do Império Antigo apresenta-nos conjuntos instrumentais mistos: 

no túmulo de Idu, em Guiza, podemos ver as cinco harpistas acompanhados por um flautista e 

com a presença de um quirónomo241. Em Sakara, no túmulo de Mehu aparecem duas harpistas 

num registo e dois harpistas noutro. Em Dahchur, duas mulheres tocam harpa, um homem canta 

e outro toca flauta. Há outros exemplos242. Estes conjuntos instrumentais localizavam-se no inte-

rior dos palácios, onde, conforme se vê em algumas representações, se sentavam sobre um estra-

do de madeira que deveria servir de caixa de ressonância, ampliando o som das harpas e os gol-

pes dos quirónomos no chão. Para marcar o ritmo havia palmas, matracas e sistros. 

No Ensinamento de Amenemhat I ao seu filho Senuseret, o defunto, Amenemhat, ao di-

rigir-se ao seu filho Senuseret I aproveita para apelar à humanidade para se perpetuar na eterni-

dade fazendo-o da seguinte forma:  

«Minhas imagens vivas, meus herdeiros entre os homens, 

façam-me um canto fúnebre que nunca tenha sido ouvido em nenhum lugar.» (1,7-1,8) 

Mais uma vez o apelo à música, neste caso introduzindo a ideia de ritual funerário. Não 

se pede uma música fúnebre, mas um canto fúnebre dando relevo à palavra. E, obviamente, que 

o seu efeito se multiplicará eternamente caso seja um cântico exclusivo: despertará sem quais-

quer equívocos a atenção das divindades e de todos aqueles a quem o cântico se destinar. Nas 

cerimónias dos rituais funerários entoavam-se cânticos, com ou sem acompanhamento instru-

                                                 
241 Na iconografia do Império Antigo, sobretudo entre a IV e a VI dinastias, aparecem alguns homens, e em certas 

ocasiões também mulheres, por vezes em grupos de dois ou de três frente a um ou vários instrumentistas a fazer 
determinados sinais com as mãos,  nos quais musicólogos como Hickmann e Pérez Arroyo identificam indica-
ções modais e rítmicas, são o resultado da sistematização levada a cabo pelos Egípcios para fixarem uma lingua-
gem musical para a eternidade. É um sistema musical iconográfico que se encontra fixado nos relevos funerários. 
A palavra «quironomia» é empregue na musicologia há já bastante tempo e deriva do grego «quiros» que signifi-
ca «mão», para se referir a uma antiga forma de dirigir ou indicar movimentos melódicos com as mãos ligada às 
tradições musicais orais, especialmente no canto dos textos religiosos. Os autores helenísticos que falam deste 
saber asseguram que a origem há que procurá-la no Egipto ainda que tenha sido na Grécia que tenha surgido o 
termo. Foi utilizada em Israel, em Bizâncio, inclusive em quase todas as civilizações antigas asiáticas incluindo a 
Mesopotâmia, Índia, Tibet, Coreia, China e Japão. No Ocidente a quironomia foi aplicada ao canto chão, facili-
tando a memorização das melodias litúrgicas durante a Idade Média. No Egipto, a Igreja copta manteve esta tra-
dição até há algumas décadas directamente herdada dos templos faraónicos. Simultaneamente na escrita hieroglí-
fica, o braço e a mão eram os únicos determinativos para escrever Hst, os que «faziam música» ou «faziam cantar 
o instrumento» que estava ao seu lado, sendo o Egipto o único lugar onde aparece a direcção quironómica de ins-
trumentistas. Durante o Império Médio, os quirónomos quase desapareceram das cenas musicais, de junto ao de-
terminativo que lhes havia sido comum e impõs-se a imagem do cantor com harpa. Por fim no Império Novo, o 
termo Hst também perderá o seu significado simbólico convertendo-se numa palavra para cantar ou recitar, com-
pletamente afastada do seu significado original (R. PÉREZ ARROYO, La Música en la era de las Pirámides, 
pp.120-121). 

242 R. PÉREZ ARROYO, La Música en la era de las Pirámides, p.104. 
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mental, e dançava-se com acompanhamento de palmas. Isso ficou registado de forma muito clara 

na História de Sinuhe: 

«Far-te-ão um cortejo funerário no dia da união à terra, 

a máscara da múmia será de ouro, 

a cabeça de lápis-lazúli, 

o céu estará por cima de ti quando fores posto no sarcófago. 

Será puxado por bois 

e precedido por cantores. 

Será executada a dança dos mortos à entrada do teu túmulo, 

será recitada para ti a lista de oferendas 

e farão sacrifícios diante da tua mesa de oferendas.» (192-196) 

Devido à eficácia da palavra era dado maior destaque ao canto, pois os Egípcios acredi-

tavam que nestes rituais a música era o veículo que transportava o ka a outra dimensão ou que o 

trazia de volta aos seus familiares nas celebrações em que estavam presentes. «Este canto, Hst, 

por vezes acompanhado de harpa, era interpretado numa espécie de transe que aproximava o 

cantor do lugar onde estava o ka e, pelo que reflecte a iconografia, devia tratar-se de uma técnica 

altamente desenvolvida. Por esta razão tinham um carácter esotérico que fazia com que este re-

portório só fosse cantado por pessoas iniciadas, o clero especializado que se encarregava do culto 

funerário, das oferendas e restantes cerimónias necessárias à sobrevivência do ka no Além»243. 

Esta era a música refinada e culta que encontramos no palácio, nos salões da elite, nos 

templos e nas grandes manifestações religiosas, mas o povo também terá conhecido a sua própria 

música, tal como aparenta a primeira citação que fizemos no início do desenvolvimento da temá-

tica musical244. O povo também teria os seus momentos de cânticos, de danças e do ritmo das 

palmas e das matracas nas festas e nos momentos de alegria. Na própria cultura rural o pastor 

deveria cantar enquanto pastoreava o seu rebanho, os carregadores aleviavam-se do peso das 

suas cargas à custa de cantos curtos, os trabalhadores animavam-se nas suas árduas tarefas com 

cantos semelhantes aos que ainda hoje se podem ouvir no mundo rural egípcio, por vezes com 

acompanhamento instrumental. A iconografia de vários túmulos de Guiza e Sakara mostra exac-

tamente quadros deste tipo: uns cortam com uma foice o trigo enquanto um músico entoa uma 

melodia acompanhado por outro músico que toca uma flauta. Mas é evidente que os relevos dos 

túmulos mostram músicos especializados, com uma formação de alto nível nas escolas dos tem-

                                                 
243 R. PÉREZ ARROYO, La Música en la era de las Pirámides, p.103. 
244 Cfr. pp. 453-454. 
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plos ou do palácio. Dos músicos rurais, ou de outros tipos de músicos populares de ocasião que 

tentavam evidenciar esforços para tornar o seu trabalho mais leve, não temos nenhuma informa-

ção. 

Há ainda um quinto texto que, pela sua apresentação, parece talhado para ser cantado 

ou, no mínimo, declamado de maneira ritualista: são os Hinos a Senuseret III. A apresentação 

deste texto é, ao que sabemos, única. São três páginas em egípcio hierático que se lêem da direita 

para a esquerda: a primeira em colunas e as restantes em conjuntos de linhas. Nelas têm sido 

contabilizados seis hinos.  

          3ª página     2ª página   1ª página 

 

Há razão para estamos tão seguros desta divisão dos hinos? Da primeira página não há 

nada a dizer, é uma página normal de onze colunas. Mas a segunda e a terceira página têm um 

grafismo curioso e original, claramente visível nos segundo, terceiro e quarto hinos. No segundo 

hino, o primeiro da segunda página, temos dez linhas em que as oito do meio estão alinhadas 

mais para o interior. Na primeira linha, saliente à sua retaguarda e das restantes linhas, temos 

uma anáfora, isto é, uma palavra ou grupo de palavras que devem ser repetidas nos versos se-

guintes para enfatizar o seu sentido (Hawy). É por isso que as restantes linhas começam mais re-

cuadas como que deixando espaço para a repetição daquelas palavras. Se fosse hoje, cobriríamos 

esse espaço em branco com aspas de repetição! A décima linha começa com a palavra inyt, escri-

ta a encarnado, que significa «refrão». 

Sabe-se muito pouco sobre a apresentação dos hinos, por isso todas as ajudas para o es-

clarecimento desta questão são importantes. Sabemos que podiam ser entoados por cantores pro-

fissionais e por um coro, geralmente acompanhados de harpa ou, então, simplesmente recita-dos 

por sacerdotes. Assim podiam ser relacionados com o culto mas não eram considerados tex-tos 

sagrados. Partindo da transcrição métrica de parte dos versos do segundo hino, Massimo Patané 

enreda-se numa explicação que, em nosso entender, parte de premissas incorrectas. Eis o seu 

caso245: 

                                                 
245 M. PATANÉ, «La structure de l’hymne a Sesostris III (1)», em BSEG 8, pp. 61-65. 
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A 1.   Hawy     (1)     Notas : 1. as palavras unidas por um  
B 2.   idbwy  m-nrw.k  swsx.n.k-Xrt.sn (3) (7)    traço têm o mesmo acento. 
A 3.   Hr  swsx-tAS.f  wHm.k-nHH  (3)               

 
A 4.   Hawy     (1)               2. os números entre parêntesis  
B 5.   DAmw n-Tst  rdi.n.k-rwd.sn  (3) (7)       indicam a quantidade 
A 6.   Hr  swsx-tAS.f  wHm.k-nHH  (3)         de acentuação. 
 

 
A 7.   Hawy     (1)              3. a letra A indica o coro e a  
B 8.   imAxw.k  rdi.n.k-rnpy.sn  (2) (6)       letra B o solista. 
A 9.   Hr  swsx-tAS.f  wHm.k-nHH  (3) 

 
A 10. Hawy     (1) 
B 11. tAwy  m-pHty.k  mki.n.k-inbw.sn (3) (7) 
A 12. Hr  swsx-tAS.f  wHm.k-nHH  (3) 

Massimo Patané fixa-se apenas na segunda página desprezando os restantes hinos. Não 

pomos em causa a acentuação, nem o facto de Hawy poder constituir um verso, muito menos a 

pequena divergência de transliteração no quinto verso. Mas questionamos o facto de, sem qual-

quer indicação ou sinal, o refrão «Hórus, que aumentaste a sua fronteira, possas tu repetir a eter-

nidade», ser repetido sistematicamente após todos os versos do segundo hino. No caso das anáfo-

ras o grafismo é claramente elucidativo! Além disso, porque seria este hino diferente de todos os 

outros, que apresentam anáfora mas não refrão? Acerca do posicionamento do refrão na décima 

linha da terceira página, ao contrário do que pensa Massimo Patané, julgamos que não seria para 

ser repetido após cada verso do segundo hino. Não há qualquer indicação ou sinal que leve a essa 

conclusão. Se tivermos em consideração a divisão em conjuntos de dez linhas/colunas, o facto de 

se encontrar exclusivamente neste local, fim do segundo hino do qual faria parte, seria apenas 

uma indicação para uma resposta em coro, ou para uma entoação direccionada para determinado 

sítio por parte do oficiante. Admitem-se outras duas hipóteses: se considerarmos os hinos com 

anáfora, que pudesse ser repetido no final dos hinos dois, três e quatro; se considerarmos as duas 

anáforas que se seguem, «como é grande o senhor para a sua cidade» e «ele veio», e relegarmos 

para segundo plano a divisão exacta das dez linhas, poderemos admitir que pudesse ser repetido 

após cada frase apenas no terceiro hino, por ser aquele em que a anáfora tem melhor concordân-

cia temática, ou nos terceiro e quarto hinos após cada frase, uma vez que a anáfora do segundo 

hinos, «como se alegram», não parece estar em plena concordância temática com o refrão. 

Por outro lado, como é que se atribuem determinados versos a um solista e outros a um 

coro? A única indicação que permitiria isso é a palavra inyt, mas não inclui a anáfora nem esta-

mos convencidos de que o refrão se repetisse em cada verso. Depois atribui a décima primeira 
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linha a AB (corifeu e coro) sem que se perceba porquê, e, no terceiro hino e na sua opinião, é a 

anáfora que é executada pelo coro e os dois versos de cada linha executados pelo solista. Esta 

décima primeira linha está claramente separada do refrão e encostada às restantes linhas do hino 

seguinte. Neste hino, embora saiba e afirme que a partícula proclítica não deveria ter acentuação 

própria, nem o substantivo pode ser acentuado conjuntamente com a proclítica isw e a enclítica 

pw, encaixa a sua teoria e avança com ela. Mesmo admitindo outras anomalias, nomeadamente 

no que respeita à acentuação das frases, acaba por fazer as correspondências métricas e concluir 

apresentando uma isometria perfeita. Os seus números são:  

 Versos       Acentos 

hino II  A 18  36 

B   9  27 

hino III  A   9  27 

B 18  36 

Finalmente, também não comungamos da sua opinião de que a terceira página «teste-

munhe uma estrutura idêntica à primeira metade da segunda». A décima linha da terceira página, 

ao contrário da décima linha da página anterior, que abre um espaço antes e outro depois de si, 

está bem encostada à nona linha e abre um espaço em relação à décima primeira linha. Para já 

não falar do que se convencionou chamar de quinto e sexto hinos que são diferentes em tamanho, 

arrumação e inexistência de anáfora. De igual modo, também a primeira página é totalmente 

diferente deste alinhamento. Serão os números um acaso? De qualquer modo é um bom ponto de 

partida para futuras cogitações. 

Para já, e ao contrário de Massimo Patané, o posicionamento desta décima linha da ter-

ceira página levaria a crer que não seria para ser repetido após cada verso do segundo hino. Não 

há qualquer indicação ou sinal que leve a essa conclusão. Exclusivamente neste local, fim do 

segundo hino, seria apenas uma indicação para uma resposta em coro, ou para uma entoação 

direccionada para determinado sítio por parte do oficiante. Já a linha que se lhe segue inicia-se 

também com uma anáfora que deve ser lida antes de cada um dos restantes nove versos do tercei-

ro hino, que incluem ainda a partícula proclítica (isw), desta vez expressa em todos os versos que 

começam ainda mais recuados do que os do hino anterior. Talvez por ser uma partícula proclítica 

(variante de isT ou ist), que gramaticalmente encabeçam uma frase para lhe dar relevo afirmativo 

ou exclamativo, não funcionasse como anáfora tendo que ser repetida antes de todos os versos 

deste hino. Também não é possível ver os versos em causa com duas anáforas consecutivas! Para 

isso seria apenas uma mais comprida e isw estaria junta com wrwy nb n niwt.f, o que não faria 

sentido, uma vez que as partículas proclíticas iniciam as frases, não sendo por isso lógico que 
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fossem a sua conclusão.  

Na terceira página deveria ser a mesma coisa para o quarto hino: temos também uma 

anáfora (ii.n.f) na primeira de dez linhas. O quinto e o sexto hinos não têm anáfora e começam 

recuados, no sítio onde começa a anáfora dos anteriores. São dez linhas, em que a primeira se 

perdeu totalmente, e as restantes só têm os primeiros dois terços da linha, com excepção das duas 

últimas que estão bastante danificadas. A única indicação visível de que podem ser dois hinos, é 

a notória separação que existe entre as cinco primeiras linhas e as cinco últimas. Outra indicação 

será temática: as primeiras cinco linhas dirigem-se aos ofertantes, enquanto as últimas cinco apa-

rentam um elogio final a Senuseret III. De facto, os quinto e sexto hinos parecem não existir. Tal 

como no início há uma introdução, aqui parece estarmos perante uma conclusão e não propria-

mente perante um hino. Até a apresentação gráfica é diferente da dos três hinos anteriores, para 

já não falar do primeiro que é apresentado em colunas. De qualquer modo apenas chamamos a 

atenção para esta questão, mantendo tanto na tradução como na antologia a possibilidade de se-

rem seis hinos.  

Voltando a Rafael Pérez Arroyo, cuja grande vantagem é não ser um egiptólogo que 

gosta de música, mas, pelo contrário, ser um musicólogo que gosta do Egipto faraónico, pois na 

realidade é licenciado em Musicologia e Direcção de Orquestra, pelo Real Conservatório de Mú-

sica de Madrid, ele reconhece aos Egípcios fortes responsabilidades na teoria e prática musicais. 

Diz ele a propósito do que apelida de herança do Vale do Nilo: «O reconhecimento por parte dos 

Egípcios de que a lei que rege a música, como arte intangível, é a mesma que rege a ordem no 

Universo, manter-se-á e consolidar-se-á na cultura faraónica até ao seu desaparecimento, servin-

do de ponto de partida à teoria grega da música. Deste modo, os Egípcios contemporâneos de 

Pitágoras eram os depositários de cobiçados conhecimentos de teoria e prática musicais, pelo que 

boa parte do que atribuímos à sua escola e a outros teóricos da música grega, como Cláudio Pto-

lomeu e Aristides Quintiliano que incluíram nos seus tratados conceitos de harmonia cósmica, 

podem ter raízes mais profundas no vale do Nilo muitos séculos antes. De facto, sabemos que 

alguns estudos citados por Plutarco no seu tratado Sobre Ísis e Osíris, quando faz algumas consi-

derações relatam: “Dizem que Eudoxo recebeu instruções de ‘Conufis o Menfita’; Sólon de 

‘Sonquis o de Sais’ e Pitágoras de ‘Enufis o de Heliópolis’. Posteriormente alguns elementos do 

sistema musical e cosmológico do antigo Egipto perdurariam na filosofia do neoplatonismo, em 

Porfírio e especialmente em Plotino, na mitologia das culturas do Mediterrâneo Oriental e na arte 

e na música da Idade Média europeia. Por exemplo, a essência desta ideia sobreviverá na con-

cepção de uma natureza acústica da alma, Symphonalis est anima, reflectida por Hildegard von 

Bingen e que seria retomada pela escola romântica alemã no século XIX, tão influenciada pelo 
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pensamento místico musical»246. 

Em diversas áreas, houve no Egipto uma ligação estreita entre ciência e técnica, como é 

fácil de depreender, por exemplo, nas pirâmides. Ainda que ciência e técnica sejam coisas distin-

tas, a primeira fundamentalmente teórica e a segunda prática, os Egípcios podiam não ter a pri-

meira, ou pelo menos ela não estar ainda suficientemente bem definida, mas eram verdadeira-

mente empíricos e demonstraram os seus conhecimentos mostrando que era possível fazer as 

coisas. O mais visível desta realidade é, sem dúvidas a sua arquitectura, sobretudo funerária, 

onde aplicaram uma perfeição geométrica e monumental que se manteve única até muito tempo 

depois da civilização faraónica ter terminado. Contudo, não tinham nem tratados nem quaisquer 

outros manuais científicos por onde se orientarem. 

O mais importante documento matemático egípcio que se conservou foi o Papiro 

Rhind247, cujo exemplar que chegou até nós é do Império Médio, ainda que tenha sido copiado 

de um original mais antigo. Este manuscrito mostra apenas uma pequena parte dos conhecimen-

tos matemáticos egípcios aplicados a problemas concretos. Diz-nos que os Egípcios sabiam tra-

balhar com um sistema decimal de 1 a 100.000, que usavam correctamente todas as operações 

matemáticas, usavam também fracções, um caso particular do teorema de Pitágoras, muito sécu-

los antes dos Gregos, trabalhavam com as unidades de medidas lineares, de áreas e de volume e 

até utilizavam um caso particular do teorema de Pitágoras, muito séculos antes dos Gregos. 

Também conheciam e aplicavam diversos problemas de aritmética e geometria. Além disso sa-

bemos que tinham profundos conhecimentos do ciclo solar e dos astros, em particular da estrela 

Sírio, do calendário e do ciclo das inundações. Tudo isto e muito mais, representa um conjunto 

de saberes que, não sendo organizados em ciência, eram no entanto o resultado de uma grande 

tradição de observação, reflexão e prática. 

Partindo destas congeminações, Pérez Arroyo expõe e demonstra a existência de uma 

teoria da música no Egipto desde o terceiro milénio da nossa era. Mas os seus estudos vão muito 

mais longe e permitem-lhe dizer: «Hoje podemos afirmar que uma parte dos princípios teóricos 

musicais da Hélade, especialmente os que constituíram o primeiro pitagorismo, descende em 

linha directa dos egípcios. Sem embargo, tem sido costume até há pouco eclipsar a existência de 

qualquer classe de ciência ou de filosofia antes dos Gregos, postura que actualmente já não é 

                                                 
246 R. PÉREZ ARROYO, La Música en la era de las Pirámides, pp. 81-82. 
247 O Papriro Matemático Rhind foi encontrado perto do templo funerário de Ramsés II em Tebas, em meados do 

século XIX. Em 1856 foi comprado em Luxor pelo britânico Alexander Henry Rhind, ao qual se deve o seu no-
me. Actualmente faz parte do espólio do Museu Britânico, com a designação BM 10057-8. No Museu de Broo-
klyn existem alguns fragamentos complementares deste papiro, que foram adquiridos em Lucsor pelo americano 
Edwin Smith, no ano de falecimento de Rhind, 1863. Têm a referência nº 37.1784E. 
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possível manter. Os historiadores e os músicos já reconheceram a ligação da ciência moderna e 

da nossa teoria da música com a helénica mas, a diferença da grande dívida é a que os Gregos 

reconheceram à civilização do Nilo no que concerne aos saberes matemáticos, astronómicos e 

musicais. Quiçá se deva a que ao carecer de meios para confirmar esta tradição se contentassem 

em negá-la ou, por uma mal compreendida defesa da Grécia, se esforçaram até ao impossível 

para negá-la. Mas a principal causa terá sido pelo desconhecimento dos hieróglifos e de seu sig-

nificado que impediu, até que foram decifrados por Champollion, um verdadeiro conhecimento 

desta cultura»248. 

                                                 
248 R. PÉREZ ARROYO, La Música en la era de las Pirámides, p. 106. 
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Numa civilização ritualista, cuja verdade fundamental afirmava que só a relação perma-

nente entre a humanidade e os deuses permitia manter a harmonia na terra, o dogma e o definiti-

vo nunca existiram porque jamais foi exaltada qualquer verdade absoluta. O pensamento egípcio 

reformulava-se constantemente através dos mitos, da ideia de retorno «à primeira vez», de uma 

carga simbólica e sincrética que permitia abordar cada realidade através de inúmeras perspecti-

vas e da criação de numerosos textos, sobretudo sagrados, que se entrecruzavam. 

Os textos que neste trabalho foram apresentados, traduzidos a partir da forma hieroglífi-

ca, permitem aduzir um conjunto de questões de carácter mais genérico, relacionadas com a ca-

pacidade de realização dos autores e com o alcance das temáticas. Que tipo de pensamento era o 

dos Egípcios? No Egipto antigo, conhecimento e sabedoria significavam o mesmo? Os Egípcios 

construíram um conhecimento baseado em pressupostos abstractos ou produziram um conheci-

mento simplesmente prático? Em linguagem moderna, maat pode ser entendida como moral, 

ética, nenhuma delas ou ambas as coisas? Os Egípcios tinham uma moral e/ou uma ética imposta 

pelos deuses? A literatura egípcia serviu apenas para distrair? Foram meros exercícios lúdicos? 

Simples exercícios escolares? A leitura, a interpretação e a contextualização dos textos permitem 

elaborar algumas ideias sobre estas questões que foram aflorando à medida que o trabalho pro-

gredia, tornando inevitável o apelo comparativo com os modelos do classicismo europeu, que 

enformam a nossa actual forma de pensar. 

É um dado adquirido que a Grécia antiga foi fundamental para a construção da civiliza-

ção e da consciência do mundo ocidental. Foi na Grécia clássica que o pensamento racional se 

impôs e que a filosofia nasceu como alternativa às crenças mítico-religiosas ancestrais. Ao re-

flectirem sobre o que foi  ̶  o «arké» (άρχη) ou princípio primordial  ̶  e não quem é que estava na 

origem de cada coisa e do cosmos, os Gregos procuraram resolver as questões de forma impes-

soal e expurgada de qualquer enquadramento mitológico. Uniformizaram sistemas de conheci-

mento, submetendo as causas primeiras de cada um aos vários pressupostos e métodos gerais da 

ciência, assentes em dois conceitos fundamentais: o antropocentrismo e o racionalismo. É esta a 

sua originalidade: o homem como centro de interesse e de especulação e a prioridade da razão 

sobre o mito. O homem «medida de todas as coisas», como afirmou Protágoras249, é a uma só 

vez o herói e o destinatário dessa aventura. Por ele, os filósofos questionaram e puseram tudo em 

causa, procurando através da razão o conhecimento e a verdade que deixaram de ser prerrogati-

vas divinas. É por isso que saberes como a geometria, a astronomia e a música, só se constituí-

ram ciências com os Gregos, apesar de sabermos que Egípcios e Mesopotâmios lhes dedicaram 

                                                 
249 «O homem é a medida de todas as coisas, das que existem e das que estão na sua natureza, das que não existem e 

da explicação da sua inexistência.» (P. GOMES, Filosofia Grega Pré-Socrática, p. 216). 
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imensa atenção. Faltava-lhes o logos ( λòγος), o conhecimento racional desenvolvido a partir da 

observação e da experimentação, que faria com que deixassem de ser apenas colecções de regras 

e passassem a ser conjuntos de conhecimentos sistematizados, relacionados e explicados de for-

ma racional, de modo a que o conhecimento das causas e efeitos permitisse a enunciação de leis 

gerais. Por esta razão, por exemplo, as leis, os decretos reais e as actas dos processos concluídos, 

que se conservavam no arquivo da casa do rei e serviam de exemplos para casos posteriores, 

ainda que escritas e devidamente arquivadas, não constituíram códigos de leis como os romanos 

mais tarde viriam a concretizar250. 

Mas os raios de luz da Grécia e de Roma antigas não são os únicos a iluminar a época 

contemporânea. Foi, sem dúvida, uma síntese inovadora de heranças e de experiências vividas, 

mas os Egípcios foram precursores da filosofia grega, seja na ética, na filosofia política ou, em 

certos aspectos, até na teodiceia251, e nas relações entre esses saberes, como ética e política, ou 

até na área do conhecimento científico. A propósito do Conto do Camponês Eloquente, por 

exemplo, Gerhard Fecht afirma tratar-se de um texto com «interpretações abundantes de uma 

profundidade espantosa, que podemos talvez designar como elementos de uma filosofia (e psico-

logia) da ética próxima da prática»252. Mesmo sem recorrer às numerosas metáforas presentes no 

texto, são prova disso afirmações como «corrigir é rápido, o mal dura muito tempo» (B1, 139-

140), «age para com aquele que age para fazer com que ele aja» (B1, 140-141), «nenhum homem 

apressado pratica a excelência, nenhum impaciente produz efeito» (B1, 242-244), «para satisfa-

zer convenientemente a justiça, nem faltas nem excessos.» (B1, 282-283), «a bondade daquele 

que é bom é boa para ele» (B1, 337-338), «o equilíbrio do país é praticar a justiça» (B1, 189-

190). Como já antes foi sublinhado, em certos casos sabe-se mesmo que os Egípcios foram a 

inspiração directa dos Gregos. É o próprio Heródoto (II, 177) que nos diz que o legislador Sólon, 

um dos sete sábios da Grécia e um dos arquitectos da democracia, pegou numa lei do faraó Amá-

                                                 
250 Cfr. T. F. CANHÃO, «O meu caminho é bom». O Conto do Camponês Eloquente. Texto hieroglífico, translitera-

ção, tradução comentada e análise de uma fonte documental, p. 177. 
251 É óbvio que não nos referimos a questões como monoteísmo versus politeísmo, revelação versus emanação, mas 

a questões como a responsabilidade da criação ou a ética que orientava cada povo. De referir ainda que não des-
cuidamos o facto de teodiceia ser um termo criado nos finais do século XVII ou princípios do século XVIII. Só 
que, a teoria e os problemas que procura resolver são já muito antigos. Mesmo antes de toda a teologia cristã 
medieval e muito antes da criação do próprio termo e de Leibniz, o seu primeiro teorizador, foi o tema central 
dos estóicos, dando um carácter religioso à sua ética. Fundado por Zenão de Citio no século IV a. C., o estoicis-
mo defendia que Deus era o primeiro motor e vivia no mundo, sendo o criador e conservador permanente do 
universo. Assim, Deus existia na natureza e, portanto, no homem. Para os estóicos, Deus e Natureza eram a 
mesma coisa e o homem era a principal obra da natureza, a mais elevada encarnação da divindade. A moderação, 
mais tarde designada pelos próprios estóicos de sabedoria, era a sua mais alta virtude, consistindo no primado da 
razão sobre as necessidades e os desejos. 

252 G. FECHT, «Bauerngeschichte», LÄ, I, col. 639. 
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sis, da XXVI dinastia, para a estabelecer em Atenas, cujos habitantes a acharam perfeita253. Por 

outro lado, as construções egípcias, em particular as pirâmides, constituem um manancial de 

conhecimentos matemáticos, geométricos e astronómicos, que não são obra do acaso. A própria 

teologia reflecte numerosos conhecimentos astronómicos e os papiros médicos estão muito longe 

de serem apenas magia e invocação divina. Os Gregos visitaram o Egipto, observaram-no e 

apreenderam o essencial, e ali certamente encontraram elementos de aprofundamento da sua 

própria cultura, da teogonia à filosofia, da geometria aos oráculos. 

Se é verdade que muitos destes conhecimentos egípcios podem ter sido simples cons-

tatações de determinados acontecimentos, desprovidas de qualquer carácter de cientificidade, 

existem outros que são muito mais do que isso. Em suma, a realidade sobre esta questão prende-

se com o facto dos Egípcios antigos encararem a ideia de conhecimento e de sabedoria de modo 

diferente dos Gregos. Enquanto os filósofos gregos assentavam todo o seu conhecimento na ina-

balável confiança no homem e na razão, entendendo a mitologia como uma criação humana que 

apenas dava resposta aos seus medos e anseios, para os letrados egípcios o conhecimento reflec-

tia a coerência entre uma sociedade harmoniosa e a harmonia universal, sociedade concebida em 

função do mundo dos deuses onde o sagrado tinha existência dinâmica. A propósito de só alcan-

çar a eternidade na Duat quem vivesse na terra segundo as regras de maat, Khuenanupu chega a 

afirmar: «Esta é a regra das palavras de deus» (B1, 342). 

Para os Gregos, a sabedoria era o conhecimento das coisas. Este era empírico e assenta-

va em práticas de carácter individual, que se destacavam daquela, um corpo teórico universal; ou 

seja, os que lidavam com as coisas sabiam que elas existiam mas não sabiam porquê, enquanto 

os teóricos conheciam as causas dessa existência. Com uma linha de demarcação muito ténue, 

eram indissociáveis, constituindo duas facetas de uma mesma realidade: o racionalismo. Por seu 

lado, os Egípcios distinguiam nitidamente sabedoria de conhecimento. A primeira envolvia o 

sagrado e por isso era imensurável, sendo a responsável pela existência na terra de uma ordem 

semelhante à do universo divino, pela dependência dos humanos relativamente à vontade dos 

deuses e pelo pulsar dinâmico entre as duas realidades. Sabedoria identificava-se com a camada 

superior do conhecimento, sendo emanante e não técnica ou revelada, sem, no entanto, deixar de 

derivar da experiência e da inspiração. Estava confinada aos mitos e aos rituais através dos quais 

se alcançava a realidade, só possível para alguns, os sábios, aqueles que tinham capacidade para 

                                                 
253 «É, por outro lado, Amásis quem imporá esta lei aos Egípcios: que todos os Egípcios, cada ano, dêem a conhecer 

aos nomarcas os seus meios de subsistência; que aquele que o não fizer e não justifique recursos honestos seja 
punido com a morte. Sólon de Atenas tomou esta lei no Egipto para a aplicar aos Atenienses; e estes cumpriram-
na para sempre, como uma lei perfeita» (HERÓDOTO, L’Égypte. Histoires, II, p. 231). Este faraó saíta fez uma re-
organização da administração herdada do período ramesséssida. 
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satisfazer os deuses. Segundo parece, o seu objectivo era ensinar o egípcio comum, que não pos-

suía as suas qualidades, a viver segundo maat. Partindo da causa divina, deviam agir com cor-

recção, não fugir a responsabilidades, procurar a excelência das coisas, venerar o que era maior 

do que eles, refugiando-se na serenidade e no silêncio e afastando-se dos faladores, dos invejosos 

e dos excitados. A sua existência assentava na sabedoria e não na crença.  

Por seu lado, o conhecimento construía-se a partir da sabedoria e dava origem a ins-

trumentos, práticas e técnicas indispensáveis para encarar com sucesso as provações quotidia-

nas. Esta dependência, que identificava o conhecimento com a camada inferior da sabedoria, 

mostra que qualquer deles tinha origem divina, ainda que um escriba pelo facto de conhecer uma 

técnica não fosse, necessariamente, um sábio. Ter o conhecimento e a compreensão das coisas 

não significava infalibilidade, mas eram indispensáveis para que alguns atingissem a sabedoria. 

As relações que os Egípcios idealizaram entre as forças demiúrgicas e os comportamentos hu-

manos configuram-se no quadro do dualismo típico da cultura egípcia antiga: por um lado, leva-

va-os a partir da causa divina que dera origem ao fenómeno material; por outro, incutia-lhes o 

espírito de tentar perceber o «porquê» antes de se debruçar sobre o «como». E porque eram um 

povo essencialmente activo e não contemplativo, davam preferência ao acto criador, tornando 

fundamental que se incarnasse o fluxo divino existente no universo para descobrir o princípio 

criador em tudo o que fazia parte da natureza254. Esta incarnação divina evidencia o homem vir-

tuoso que, deste modo, tinha que existir em cada sábio egípcio. Ora, se a componente individual 

da virtude era atingida pelo homem que, embebido no espírito de maat, se deixava guiar pelo seu 

coração, e se era neste que residia o «pensamento», então era esta uma forma de racionalidade. 

Mesmo não sendo racionalistas, os sábios egípcios eram «amigos da sabedoria». Mais uma vez 

são propositados alguns exemplos do Conto do Camponês Eloquente, que continua a superar 

neste aspecto todos os outros textos do Império Médio: «Possam os olhos ver, que o coração será 

informado» (B1, 244), «que a tua língua seja justa (e) não te enganes» (B1, 162) e «age por 

aquele que agiu por ti» (B2, 108) expressam bem essa qualidade egípcia.  

Através de numerosos escritos, os Egípcios antigos deram-nos provas dessa raciona-

lidade. Os ensinamentos, também designados por instruções ou máximas, constituíram um dos 

principais repositórios de sabedoria. São reflexões variadas que podem assumir diversas formas 

literárias, de que damos alguns exemplos: transmissão de normas de comportamento que visam a 

                                                 
254 Théodoridès recorda-nos que este modo de pensar foi muito mais abrangente entre os Egípcios do que entre os 

Gregos: «Os Estóicos mais tarde não agirão de outro modo quando se propuserem viver “em harmonia com a na-
tureza”, a natureza era para os primeiros [os Egípcios] cumprida na sua extensão mais lata, os outros não verão 
senão a natureza própria ao homem» (A. THÉODORIDÈS, Vivre de Maât. Travaux sur le droit égyptien ancien, I, 
p. 76). 
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formação moral e profissional daquele a quem se dirigem, como no Ensinamento de Kheti; preo-

cupações sobre o estado da nação, sendo autênticos testamentos políticos onde os seus autores 

expressam regras para uma boa governação, exemplificado no Ensinamento de Amenemhat I ao 

seu filho Senuseret I; da equidade com que deve ser tratada a população camponesa, uma vez que 

é do seu trabalho que depende o bem-estar do país, embora enquadrada na obediência e devoção 

devida ao rei, do qual dá testemunho o Ensinamento Lealista; discussão sobre o certo e o errado, 

mostrando como se deve evitar o segundo, vertido no Ensinamentos de um Homem ao seu Filho, 

também emitidos perante um rei todo-poderoso a quem todos devem obediência servindo-o com 

devoção (este texto não faz parte desta antologia); ou reflexões sobre o estado calamitoso do país 

em determinados períodos, do tipo As Admoestações de Ipu-uer e As Profecias de Neferti. A 

ideia subjacente a estes ensinamentos tinha por objectivo aconselhar, expor comportamentos 

correctos sem qualquer carácter de obrigatoriedade. Era livre a sua opção, não havendo qualquer 

espírito de lei ou de preceito que levasse os transgressores a processos criminais. Baseando-se na 

experiência e apelando à inteligência de quem os escutava, tinham valor pedagógico e utilitário, 

sendo de modo geral, mesmo apenas formalmente, transmitidas de pai para filho sem recurso a 

qualquer invocação divina. Aprender a ouvir os outros era o primeiro passo para a sabedoria.  

Mas nos contos, tal como nos ensinamentos, surgem ideias fundamentais da cultura 

egípcia. Por exemplo, o Conto do Camponês Eloquente está focado em maat; e na História de 

Sinuhe é a superioridade da civilização egípcia face aos seus vizinhos que está em causa. Até 

Khufu e os Mágicos é um conjunto de contos que surgem para exemplo de respeito à monarquia 

de ascendência divina e à magia, que nestes textos se associava à monarquia, provavelmente, 

para temor de quem escutava. Mesmo quando o homem avança com novas ideias, como é o sur-

gimento do «homem interior», do indivíduo que já se questiona sobre o mundo e a cultura que o 

rodeia, há textos de suporte como o Diálogo de um Desesperado com o seu ba e As Lamentações 

de Khakheperréseneb. Assim sendo, pode-se afirmar que o primeiro objectivo da literatura egíp-

cia era a formação. Já no início desde trabalho se escreveu que a ideia de uma literatura «para 

distrair», «para quebrar o tédio» não existe, a não ser como forma literária para lançar as ideias 

que, como se depreende da leitura dos textos, são todas de grande impacto na sociedade egípcia 

faraónica do Império Médio. 

Além disso, há fortes probabilidades dos Egípcios terem sido os primeiros a considerar 

que os valores intelectuais e morais eram inatos255 e, por isso, inerentes a todos. Mas para lá de 

uma possível difusão oral que abrangeria indiscriminadamente o maior número possível de pes-

                                                 
255 M. LICHTHEIM, Moral Values in Ancient Egypt, p. 84. 
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soas, os ensinamentos podem ter sido idealizados para uma elite que se destacava pelo privilégio 

do conhecimento da escrita e pelo exercício do poder, servindo como elementos «que forneciam 

um retorno de indicações» em relação ao modo como exerciam o poder256. É o que ressalta de 

diversas autobiografias, logo desde as V e VI dinastias257, e até dos Ensinamentos de Ptahhotep 

(este texto não faz parte da nossa antologia), onde encontramos frases do tipo: «Nunca fiz nin-

guém infeliz desde o meu nascimento»; ou «O que quer que venha da boca de sua majestade 

surge com clareza, porque o deus deu-lhe a sabedoria no ventre materno e um valor superior ao 

dos outros deuses»258. 

No que respeita aos princípios morais e às acções éticas, como não existe nenhuma pa-

lavra ou conceito moderno que expresse convenientemente a teorização egípcia, foi usada ao 

longo deste trabalho a palavra por eles criada  ̶  maat  ̶  que encerra o conceito complexo que, na 

percepção egípcia, já antes abordámos. Tentemos agora uma maior precisão relativamente aos 

termos que hoje mais se aproximam: ética e moral. A ideia de maat é tão complexa que, moder-

namente, nem mesmo estes dois termos, cada um de per si, traduzem por inteiro o seu âmago. A 

ethos grega indicava os costumes, os hábitos, aquilo que é vulgar os seres humanos fazerem, 

numa perspectiva de interiorização humana mais preocupada com a intenção e a finalidade dos 

actos de cada um. Depois, os Romanos traduziram-na por mores, mantendo a ideia de costumes, 

de hábitos, daquilo que é comum os seres humanos fazerem, mas indicando o que deve ou não 

deve ser feito. Com o espírito marcado pela jurisprudência, atribuíam um significado mais práti-

co ao conceito, acentuando uma dimensão mais normativa através da imposição de códigos de 

bem e de mal, ou seja, do que devia ou não ser feito. É portanto uma deontologia que se desen-

volve na prática social. Enquanto a primeira procura a fundamentação das normas de agir e a 

definição de fins orientadores da acção de cada um, a segunda é, por excelência, a institucionali-

zação das formas de agir através de uma função normativa. Pode-se agir segundo uma, sem se-

guir a outra259. 

Ambos os conceitos, no entanto, são indispensáveis a maat. Como o homem é um ser 

social, a vida em comunidade é fundamental para a sua auto-construção como indivíduo, através 

da qual atinge a dimensão de pessoa, ou seja, de ser moral. É essa vivência que marca em cada 

                                                 
256 M.-A. BONHÈME e A. FORGEAU, Pharaon. Les Secrets du Pouvoir, p. 180. 
257 Refira-se que se os ensinamentos foram o principal veículo de transmissão de regras de conduta, as autobiografi-

as foram a primeira fonte dos conceitos morais (M. LICHTHEIM, Moral Values in Ancient Egypt, p. 23). 
258 M. LICHTHEIM, Moral Values in Ancient Egypt, pp.13-15. 
259 Um exemplo do agir moralmente sem agir eticamente poderá ser o estrito cumprimento da lei (cumprir com os 

deveres) sem o fazer segundo o que se pensa (sem violar os princípios orientadores da existência de cada um de 
nós). 
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um a necessidade de articular o seu querer pessoal com as normas sociais, de modo a compatibi-

lizar os interesses de cada um com os da comunidade a que pertence. Para o êxito desta articula-

ção, cada um de nós tem que ter dentro de si algo que o oriente e avalie a sua maneira de agir. 

Chamamos-lhe vulgarmente consciência moral. Ao contrário daqueles que ao longo da História a 

consideraram inata, própria da razão humana260, perfilhamos a ideia dos que a julgam uma aqui-

sição humana conseguida ao longo do processo de sociabilização e em conformidade com cada 

contexto histórico e cultural261. Deste modo, o agir moral, enquanto articulação entre o querer 

individual e os padrões sociais, tem um carácter concreto e integrado na cultura e no meio social 

em que desperta e se efectiva. 

Por sua vez, Miriam Lichtheim afirma que «a ética do Egipto antigo era autónoma e so-

cial, algo que não se reclama de origem ou de inspiração divina. A parceria entre o pensamento 

moral e o religioso suscitava que os indivíduos rezassem aos deuses ou a intermediários conside-

rados divinos, pedindo orientação e apoio»262. É uma afirmação que contraria a ideia mais divul-

gada entre os egiptólogos, de que para os Gregos ética e religião são distintas e para os Egípcios 

a ética emana da religião, conceito que, posteriormente, em momentos de grande agitação políti-

co-militar a partir do Império Novo, se alterará confundindo-se a moral com piedade pessoal. Em 

sua opinião, os deuses eram tidos apenas como orientadores em relação a tudo o que faltava ou 

era desconhecido e não como professores, sendo que até ao domínio greco-romano «o pensa-

mento moral egípcio foi guiado por uma observação positiva da condição humana», onde a mo-

ralidade era entendida «como uma predisposição para o bem, alimentada pela educação e pela 

experiência, faz[endo] parte integrante de uma visão optimista da vida. A existência era gover-

nada por uma Ordem Superior e a vida era o maior bem»263. 

Esta é uma posição ecléctica no que respeita à origem da consciência moral, de acordo 

simultaneamente com os que defendem as correntes inatistas e aqueles que perfilham as teorias 

de aquisição. Por um lado, Miriam Lichtheim, numa visão antropológica, fundamenta-se na obra 

A Ascendência do Homem, de Charles Darwin, que entendia a moral como um instinto social, 

fundamental para transformar grupos de animais em grupos sociais, onde a selecção comunitária 

funcionava como um tipo de selecção natural consolidando-se a sociedade à medida que essa 

selecção evoluía. E como o elo entre todos é a vivência em sociedade, isto tanto é verdade para 
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os insectos quanto para o homem, igualmente um animal social dependente. Só que o homem é o 

animal mais avançado socialmente e aquilo que tinha começado «como um imaturo instinto 

transformar-se-ia num motivo moral sob a orientação da decisão inteligente. À medida que o 

sentido moral se desenvolvia, a criatura humana ia apresentando o seu carácter distintivo. O sen-

tido moral tornava-se um conjunto de disposições inatas que levavam cada indivíduo a agir pelo 

bem da comunidade. A deliberação racional descobriu qual o caminho para o bem comum. O 

darwinismo estipulou que esse bem comum é o mais elevado bem moral. Os seres humanos es-

tabelecem intenções para agirem por razões. Uma acção é boa somente se realizada a partir de 

certo tipo de motivo. Isto quer dizer que as pessoas têm autênticas escolhas morais. Aristóteles 

acreditava que o homem era uma criatura naturalmente moral. Kant desenvolveu a racionalidade 

desta crença. Darwin demonstrou-a»264. 

Por outro lado, a autora ao afirmar que é «uma predisposição para o bem, alimentada 

pela educação e pela experiência», reforçada pela ideia de que começou como «um imaturo ins-

tinto», coloca a ética do Egipto Antigo na linha dos que defendem as teses de aquisição. Ora, 

uma predisposição não é algo concretamente já adquirido. Aliás, a visão darwiniana não põe de 

lado a aquisição, uma vez que qualquer selecção, neste caso social, é uma conquista. Sem dúvida 

social, sem dúvida racional, mas não autónoma. Os quadros racionais de explicação e de organi-

zação de tudo quanto rodeava o homem não permitiram antes dos Gregos um pensamento autó-

nomo, nem uma ética autónoma. Desde a Pré-história que o homem se interrogava em relação a 

si e ao meio envolvente e a única forma de obter respostas credíveis perante a inexistência do 

conhecimento científico, era fazê-las depender de forças superiores a si próprio. Assim, a génese 

do pensamento religioso surge como protecção da ignorância primitiva e do medo que provoca-

va. Se o homem não era responsável por determinados acontecimentos, quem o era? Entidades 

poderosíssimas que escapavam ao controlo humano e que cedo passaram a merecer a sua vene-

ração: as divindades, os deuses. Primeiro, encarados como forças da natureza, depois em pers-

pectivas zoomórficas ou antropomórficas que, em todo o caso, encarnavam as forças naturais. 

A partir daqui, os grupos socialmente organizados pensaram o divino conforme a sua 

própria evolução social e relação com a natureza em que se integravam. Como desde cedo se 

afirmou a necessidade de liderança social, o poder organizou-se em função das crenças desen-

volvidas pelas tradições locais, variando de grupo para grupo a força da sua religiosidade. Para 

ser profícua, esta chefia precisava de impor normas de conduta e se fossem da responsabilidade 

dos deuses maior credibilidade teriam junto das populações. Tempo e crença fizeram o resto. Em 
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sociedades como a do Egipto antigo, as elites dominavam uma imensa população através desta 

forma de pensar que o tempo enraizou. Daí que a ética não tivesse ainda atingido a autonomia, 

porque não emergia como um conjunto de princípios e de fundamentos teóricos conducentes a 

uma acção moral consciente e livre. Se no quadro mental dessa época se acreditava que o homem 

e tudo o que o rodeava só existiam por vontade divina, a ética era de inspiração divina, logo não 

era autónoma nem livre. Alec Dakin afirma que «Maat, a fundação de tudo o que existe de me-

lhor no pensamento do homem e na vida, faz parte de uma corrente contínua de valores, a direito 

até ao presente», vendo nela uma precursora de valores presentes no judaísmo, no cristianismo e 

no islamismo265. 

Além do mais, dizer que «a existência era governada por uma Ordem Superior» lembra-

-nos, neste contexto e apesar das diferenças, o deísmo dos iluministas do século XVIII, que ne-

gavam Deus mas acreditavam num ser supremo responsável pela «causa primeira», para a qual 

não tinham ainda encontrado resposta, mas que pretendiam independente de qualquer fé ou reve-

lação. No fundo, trata-se de um conjunto de valores que tanto se podem enfeudar a uma religião, 

quanto serem aceites como um conjunto de virtudes cívicas, porque na verdade o que elas põem 

em relevo é o processo evolutivo do aperfeiçoamento da moral da humanidade, na busca do agir 

e viver bem e da felicidade. E, neste capítulo, os Egípcios não só procuravam a felicidade neste 

como no outro mundo. 

Com isto não se pretende dizer que a moral seja a religião; não é a moral que determina 

a crença na existência de entidades demiúrgicas. A moral liga-se ao agir quotidiano e às exigên-

cias imediatas e práticas do indivíduo, tendo mais a ver com costumes, normas e condutas aceites 

como válidas numa determinada sociedade. Mas não há qualquer dúvida que ambas se entrelaça-

vam. E maat é a responsável por isso. Maat faz parte da criação, tendo sido instituída como «or-

dem» pelo demiurgo. Depois, através de rituais religiosos, foi diariamente restaurada pelo rei de 

modo a garantir o seu poder sobre o país, permanentemente ameaçado por isefet, sua antítese, 

conforme foi claramente expresso na 11ª linha do recto d’As Lamentações de Khakheperréseneb: 

«Maat foi lançada fora; isefet está no interior da sala do conselho». Ficava assim à disposição 

dos homens que, se queriam mantê-la como um princípio bom, deviam actuar segundo as suas 

regras, sendo recompensados com a justiça e a paz. Impregnada de maat, a governação do faraó 

fazia com que ela penetrasse cada indivíduo. Portanto não era só o rei que a mantinha, mas tam-

bém qualquer homem, como provam os ensinamentos, as autobiografias e que o Conto do Cam-

ponês Eloquente concentra em B1, 351 todo o seu alcance: «Diz maat. Pratica maat porque ela é 
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grande. Ela é eficaz. Ela é duradoura». O centro da moral egípcia era, portanto, maat, norma pela 

qual cada um se devia orientar, isenta de pormenores por parte do seu criador e que apesar de ter 

sido instituída por um deus, era fundamentalmente uma lógica cuja actuação agia fora de qual-

quer quadro religioso. 

Aliás, a falta de detalhes é uma base suficientemente sólida para impedir «fundamentar 

a sua interpretação na autoridade divina»266. Portanto, o quotidiano egípcio não se desenrolava a 

partir de uma lei religiosa preexistente, mas resultava das relações de cada um com os outros e 

com o meio, sendo o comportamento do homem regulado a partir do seu próprio interior, num 

quadro de bons procedimentos, ou virtudes, que correspondiam aos desejos de maat, um valor 

geral e não uma lei explícita. Deste modo, sem carácter religioso, a ética faz parte do quadro 

geral da ordem. Ou seja, maat foi o elemento estruturante da civilização egípcia antiga. 

O modo como cada um tomava consciência de maat escapa-nos, mas os comporta-

mentos certos são passíveis de ensinamento e se estes existem pressupõem o conhecimento dos 

valores éticos. Tal como a maioria dos restantes textos da nossa antologia, o próprio Conto do 

Camponês Eloquente é sabedoria e ensinamento. O permanente recurso às mais variadas metáfo-

ras leva-nos a pensar que a sabedoria egípcia era adquirida, por um lado, pela experiência de 

vida que permitia tais enunciados e, por outro, pela inteligência capaz de os descodificar, registar 

e transmitir. Mas, para além das metáforas, surgem afirmações que pretendem uma vinculação 

inequívoca e directa: «os magistrados devem combater o mal, eles são os senhores do bem» (B1, 

319), «os magistrados foram nomeados para reprimir a mentira» (B1, 328-329), «nenhum exces-

so é possível em relação ao normal» (B1, 255-356), «a indulgência prolonga a amizade» (B1, 

303), «o rapinante não tem sucesso» (B1, 322). 

O demiurgo deu ao homem o conhecimento necessário para viver segundo maat, de 

forma a fazer dela a norma da sua vida através da sua omnipresença. Era ela o fundamento da 

governação, da justiça, dos mais simples gestos do quotidiano, ou do acesso à eternidade. Fun-

damento e não responsável. As próprias leis egípcias, sendo de inspiração divina, eram, na reali-

dade, o espelho das próprias regras do rei. Embora o faraó fizesse incidir nela o seu conhecimen-

to sobre maat, tratava-se de leis e decretos reais promulgados como actos de autoridade governa-

tiva. Mas maat é ainda muito mais do que a simples justiça e a verdade que lhe estão subjacen-

tes, que resultavam do correcto funcionamento administrativo e judicial: ela «é a medida de toda 

a conduta humana»267. E aqui, justiça e moral interligam-se e complementam-se, uma vez que «é 
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preciso que uma situação moral seja constatada para que possamos em seguida discernir recom-

pensa ou punição»268. É pois uma moral de acções que não conhece restrições no relacionamento 

entre os homens, ou entre estes e os deuses, neste ou no outro mundo. O seu fundamento é reli-

gioso, o exercício não. Mas «é diante de deus que o homem deve sentir-se responsável. Deus 

recompensa e pune neste mundo e no outro»269. 

Percebemos então que se a filosofia moral começou na Grécia com Sócrates, a ética não 

foi contemporânea dos primórdios da filosofia, porque já antes disso tinham sido criados meca-

nismos de transmissão e aceitação indiscutíveis, de preceitos exteriormente impostos ao indiví-

duo por princípios religiosos ou civis (o direito e o Estado), considerados como fontes de mora-

lidade. Ou seja, as normas morais exteriores ao indivíduo eram concebidas como valores prescri-

tivos e objectivos, servindo para avaliar o comportamento do indivíduo, confrontando as suas 

acções com as normas religiosas ou civis vigentes. Era uma moral que não vinha de dentro do 

próprio homem, a que Kant veio a chamar de moral heterónoma por oposição à moral autónoma 

pós-socrática, assente na razão prática onde a moralidade não era ainda objecto de meditação 

filosófica, reduzindo-se a máximas de sabedoria prática da vida ou a actividades de cariz religio-

so, longe da reflexão teórica acerca das coisas. A prática institucionalizada de maat insere-se 

neste estádio da história das mentalidades. Os Egípcios distinguiam perfeitamente o bem do mal, 

tendo criado mesmo duas entidades transcendentes ao homem para corporizarem essa dicotomia, 

maat e isefet, mas a sua reflexão não ia no sentido de conceber esses conceitos de forma abstrac-

ta, radicando o seu pensamento no pragmatismo. A sua capacidade de abstracção não foi orien-

tada de forma a criar conceitos abstractos operativos para interpretar o mundo, isto é, ferramen-

tas que racionalmente isolassem num todo cada uma das partes de qualquer situação, uma vez 

que a razão não era a chave do seu pensamento. 

Ora, os textos traduzidos provam que os Egípcios tinham uma perfeita percepção do 

bem e do mal, o que, aliás, é corroborado desde o Império Antigo pelas inscrições dos túmulos 

privados270. No Conto do Camponês Eloquente não estamos somente perante a teatralização de 

um simples caso de roubo que se imporá «como paradigma dos requisitos que o poder judiciário 

nomeado deve concretizar nos julgamentos justos»271, mas é a própria organização social e o 

aparelho de Estado que se perfilam diante de nós. Não se trata de um texto dirigido a uma pessoa 
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específica, mas a toda uma nação que acorda de um pesadelo e que, na busca do caminho certo, 

exigia funcionários bem preparados humana e tecnicamente, com a necessária capacidade para 

resolverem as mais delicadas situações. São comportamentos e critérios de justiça aplicáveis a 

quaisquer Egípcios e não apenas às personagens. Por esse facto converte-se num manual. Um 

manual complexo que reflecte numerosas temáticas fundamentais de relevo: filologia, religião, 

política, filosofia, direito, sociologia...; e outras complementares: zoologia, botânica, mineralo-

gia, magia, medicina, náutica... Ideologicamente muito bem concebido, a sua história não passa 

de uma ficção literária construída com finalidade pedagógica. E porque foi pensada por homens, 

essa concepção pode ser admirável mas não é perfeita. Não há explicação, por exemplo, para o 

facto de só depois da primeira petição o rei ter dado ordem para lhe apresentarem as queixas por 

escrito e aparecer no cômputo final aquela primeira! Provavelmente porque a ideia não era tanto 

construir uma história perfeita, mas sobretudo uma história simples e eficaz. 

Não existe na literatura egípcia outra obra que exponha de forma mais explícita esta te-

mática como o Conto do Camponês Eloquente. Constitui, de facto, um autêntico «tratado sobre 

maat» onde é directamente abordada uma parte das suas concepções: a maat social, nas suas três 

componentes  ̶  solidariedade activa, comunicativa e institucional; a sua relação com a sobrevi-

vência e a imortalidade; e a sua dimensão cósmica. A maat estatal e a institucionalização de ma-

at na monarquia faraónica não surgem claramente tematizadas, mas subentendem-se perfeita-

mente, sendo a razão do texto272. 

Através de um quadro de caos, observa-se a anarquia social, a perversão da justiça, o 

abandono do homem pelos deuses, as calamidades naturais, que, no fim, serão superadas com o 

restabelecimento de maat. Verdade, justiça e ordem ou os seus opostos, mentira, injustiça e de-

sordem são os conceitos centrais de toda a trama. A fundamentação religiosa destes conceitos 

surge nas diversas alusões à justiça no Além. A própria justiça forense, abordada do princípio ao 

fim, apresenta-se de tal maneira elaborada que dá a entender a exclusão do debater, como é nor-

mal na apresentação de qualquer queixa. Maat triunfa num final rápido, de certo modo artificial 

depois de um período tão longo de sofrimento e desespero, mas com a obtenção plena da justiça. 

É um final feliz, comum à maioria das histórias em que a temática desenvolvida incide nos valo-

res humanos. 

Em todo o caso, é preciso não perder de vista que estamos a falar de um conhecimento 

prático ao qual faltava o logos. Como já se sublinhou, não só as leis existiam como eram regista-

das por escrito, embora não estivessem «sistematizadas, apresentadas numa ordem dedutiva e 
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racionalmente disposta»273, aparentemente sem qualquer classificação por grupos de leis de or-

dem civil, penal ou administrativa. Ainda que se afirme no Conto do Camponês Eloquente que 

«o equilíbrio do país é praticar a justiça» (B1, 189-190), não houve no sentido que hoje enten-

demos, «constituição» organizadora do poder político, nem tão pouco um «código» racional das 

leis faraónicas. De resto estas palavras são estranhas à terminologia jurídica egípcia. A elabora-

ção conceptual não se traduziu em formalização de conceitos, nem tão pouco na sua enunciação; 

ela implicou, pelo contrário, uma prática jurídica e encontrou o seu lugar nos formulários, na 

constituição de cadernos e de toda a espécie de documentos, e em práticas como o juramento, o 

processo, a instrução com audição das partes, a pesquisa, a reconstituição de factos e o recurso a 

testemunhas274. 

Muitos anos antes do Conto do Camponês Eloquente ser escrito, nos Ensinamentos de 

Ptahhotep, o vizir dos derradeiros faraós da V dinastia, Djedkaréisesi e Unas, afirmou logo na 

primeira máxima que «o discurso de qualidade está mais oculto do que a malaquite, ainda que 

possa ser encontrado numa escrava que mói o trigo»275. É esta a ideia que este conto quer fazer 

passar: Khuenanupu, um homem sem instrução, que vive a maior parte do tempo no deserto, 

longe dos centros populacionais, que «desce ao Egipto» vindo de uma região cujos habitantes, 

ainda no tempo de Heródoto, recorriam ao oráculo de Amon para saberem se deviam considerar-

se líbios ou egípcios (II, 18)276, é apresentado como dotado de tão grande eloquência, que o faraó 

e o grande intendente, indiscutivelmente pessoas de grande cultura, sentiram tanto prazer ao ou-

vi-lo que se predispuseram a registar os seus discursos para a posteridade. Mas Ptahhotep certa-

mente que se referia ao discurso curto do tipo das máximas, desprovido de outros conhe-

cimentos para além da experiência de vida e uma observação mais atenta do que a da maioria das 

pessoas, depois veiculado com carácter de sapiência. As suas palavras não visavam trabalhos 

com um fôlego semelhante ao do Conto do Camponês Eloquente, onde surge, de facto, uma 

grande erudição articulada num texto muito bem organizado, fora do alcance de um simples 

camponês, por mais experiente e observador que fosse. 

Já antes foi dito e de novo se afirma: se não foi o próprio rei o seu autor e neste caso 

avulta o nome de Senuseret III277, terá sido alguém muito próximo de si que, a seu pedido ou 

não, o poderá ter escrito, dentro de um contexto histórico que justificava a sua divulgação. O 
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próprio texto deixa-nos uma suspeita muito grande em relação à hipótese de poder ter sido o rei a 

criar esta ficção. O crescendo de emotividade e de exposição que antes se sublinhou também 

surge nesta questão. Em B1, 303, Khuenanupu assume-se como um companheiro de quem Rensi 

terá pena de se separar: «A indulgência prolonga a amizade»; depois, em B1, 314, a satisfação 

com o seu próprio desempenho é de tal maneira, que o camponês dá a entender a Rensi que o 

melhor é tê-lo em consideração pois, provavelmente, será difícil encontrar mais alguém honesto 

e detentor da verdade: «Mas encontrarás tu outro camponês como eu?»; e em B1, 331 reforça 

esta ideia, dizendo ao grande intendente que outro queixoso como ele será difícil encontrar, nu-

ma segunda prova de plena confiança nas suas qualidades ímpares: «E o seu irmão não te poderá 

ser trazido da rua»; finalmente em B1, 349-350 diz: «Tu não me compensas por este belo discur-

so saído da boca do próprio Ré!» Esta incarnação divina só era possível na figura do faraó e não 

na de um simples camponês como Khuenanupu. 

E era necessário que assim fosse, pois uma das características da literatura egípcia, em 

geral, centrava-se no seu carácter pedagógico, com o qual se pretendia veicular virtudes e adver-

tir contra vícios. E o Conto do Camponês Eloquente não é o único destes textos onde encontra-

mos um repertório de virtudes, donde destacamos: afeição familiar, bondade, benevolência indi-

vidual e colectiva, honestidade e boa fé, justiça e equidade, fundamentalmente no que respeita ao 

funcionalismo, lealdade, diligência, competência e, ainda, calma e serenidade. E até ao fim de 

maat e sua substituição por uma nova ética que veio comprometer o fim da civilização egípcia, 

ela foi o único e imutável meio de aferição dos comportamentos humanos e o mais eminente 

meio de interacção entre o homem e os deuses. Os deuses protegiam os homens e o comporta-

mento exemplar destes satisfazia aqueles. 

Assim sendo, o essencial da substância do conceito de maat é intemporal e apresenta-se 

com bastante actualidade. Os bons e os maus comportamentos são intrínsecos ao homem, mas a 

história ensina-nos que os últimos condicionam frequentemente a evolução tecnológica. Ensina-

nos também que as mudanças de mentalidade, principalmente se estamos a falar de princípios 

estruturantes, são normalmente muito lentas, tornando o homem presa de si próprio. Todas as 

soluções propostas como último recurso para o combate à isefet do mundo moderno têm-se mos-

trado impotentes. Os Egípcios, com a ideia de maat resolveram esta questão. Ela não modificou 

o homem, uma vez que era indispensável a permanente oferenda a Maat para estar em condições 

de se sobrepor a isefet, o que prova também que não a podia aniquilar totalmente, mas, pelo me-

nos, constituir uma poderosa orientação para manter a harmonia no mundo, apresentando-se co-

mo um princípio sólido. Os Egípcios praticaram-na e o Conto do Camponês Eloquente não dei-

xou de acentuar explicitamente este alcance: «Um senhor menospreza a mentira. Um criador da 
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verdade cria o bem para toda a gente e destrói (o mal)! Como a saciedade quando vem acaba 

com a fome, o vestuário acaba com a nudez. Como o céu quando acalma depois de uma grande 

tempestade, aquece todos aqueles que têm frio. Como o fogo cozinha o que está cru. Como a 

água mata a sede» (B1, 272-276). 

Impondo-se como um dever a todas as camadas sociais, não eliminava diferenças nem 

estava na posse de um qualquer grupo social, incorporando toda a natureza e não apenas o ho-

mem. Pertencendo tanto ao plano humano quanto ao cósmico, dá-nos conta de um equilíbrio e de 

uma equidade que o Conto do Camponês Eloquente mostra ter sido uma característica da civili-

zação egípcia, sem lugar a solicitações exageradas, mais próximas das capacidades divinas do 

que das humanas, mas ao alcance de qualquer indivíduo. Como Erik Hornung afirma, «é o prin-

cípio ético mais universal e o mais justo estabelecido pelos homens»278. O que leva a pensar, ao 

contrário da maioria das pessoas, mas sem qualquer nostalgia de paraíso perdido, que muita coi-

sa se perdeu entre os Egípcios antigos e nós próprios. Aliás, como diz Miriam Lichtheim a pro-

pósito de vícios e crimes, o Conto do Camponês Eloquente aborda «claramente a cobiça como 

um vício abrangente que conduzia à mentira, ao roubo, à intrujice e à violência. No geral, eles 

com-preendiam a natureza destrutiva do comportamento imoral, como ela minava os laços da 

comunidade, sendo o bem-estar da comunidade o principal objectivo de todo o esforço moral. 

Aquilo que eles não tinham era os nossos dois mil anos de experiência de seres humanos com 

uma terrível capacidade inventiva e perversa para o mal»279. 

Entre todas as dinastias em que a civilização faraónica foi subdividida, mais precisa-

mente trinta (ou 31 para alguns autores), a XII dinastia destacou-se pela abundância das suas 

produções literárias, que, no mínimo, parecem ter sido nitidamente encorajadas e influenciadas 

pelo poder político. Fruto dos tempos conturbados do Primeiro Período Intermediário e do final 

da XI dinastia, o poder serviu-se da literatura como meio de fazer chegar à população, em pri-

meiro lugar às elites, por ventura mais perigosas, um conjunto de mensagens fundamentais para 

a paz e o bem-estar do país. E se a maior parte destes textos nos levantam problemas em relação 

à datação do respectivo arquétipo, não é o caso do texto com que encerramos a nossa antologia. 

Os Hinos a Senuseret III parecem ser contemporâneos deste faraó, um dos mais destacados, se 

não mesmo o mais destacado, dos faraós da XII dinastia, por força da obra que legou aos que se 

lhe seguiram. Da fixação e defesa de fronteiras, tanto ao sul, na Núbia, como ao norte, na Ásia, 

ao controlo dos desertos ocidental, oriental e do Sinai, passando por toda uma remodelação ad-

                                                 
278 E. HORNUNG, L'esprit du temps des Pharaons, p. 145. 
279 M. LICHTHEIM, Moral Values in Ancient Egypt, pp. 87-88. 
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ministrativa e por uma forte política religiosa fixada na construção de numerosos templos, Senu-

seret III deixou marcas profundas para a posterioridade. Por isso a sua pessoa e a sua obra são 

bem conhecidas «da tradição histórica: perto de sessenta autores gregos e latinos  ̶̶  entre os quais 

Aristóteles, Estrabão, Heródoto, Plutarco, Diodoro de Secília e Plínio o Velho  ̶  evocam certos 

aspectos da sua personalidade de faraó»280. 

Nos Hinos a Senuseret III o rei é apresentado como campeão do Egipto e são expostas 

uma série de virtudes militares, bem como a sua capacidade de oratória, que sublinham as suas 

qualidades de chefia. No fundo esta é também a temática da primeira parte do Ensinamento Lea-

lista, enquanto a segunda se aproxima muito mais da ideia de como agir com aqueles que depen-

dem dos senhores, entre os quais o rei, comungando da solidariedade social. Senuseret III foi um 

rei que se preocupou sempre com o bem-estar do seu povo. Embora seja possível também identi-

ficar outras razões, sobretudo de carácter económico, foi a tal vivência da maat que antes referi-

mos, que fez com que este grande faraó preferisse ter uma pirâmide bem menos imponente do 

que as pirâmides da IV dinastia, concentrando todos os seus esforços em projectos e reformas 

agrícolas com benefício para as populações. A própria História de Sinuhe glorifica a figura real, 

primeiro em Amenemhat I e depois no seu filho Senuseret I. O contraponto a estes textos surge 

com as Profecias de Neferti e as Lamentações de Khakheperréseneb, onde um mundo ao contrá-

rio é dominado por isefet que tornou imperceptível maat. E até o Conto do Camponês Eloquente 

pode integrar este último rol, ao pôr em evidência os abusos da administração central. 

É lícito concluir que a literatura egípcia do Império Médio funciona como um espelho 

onde é possível ver os mais variados aspectos da sociedade egípcia. Não apenas da sociedade 

material, mas também daquilo que essa sociedade tinha de mais íntimo: a sua forma de agir e de 

pensar. 

 

 

                                                 
280 P. TALLET, Sésostris III et la fim de la XII dynastie, p. 11. 
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