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O antigo Egito
Um passado sempre presente · Com Luís Manuel de Araújo

13 de setembro
A geografia e a história do antigo Egito

20 de setembro
Um mundo de afetos: erotismo  
no antigo Egito

27 de setembro
A arte egípcia: uma arte para 
a eternidade

4 de outubro
O Além egípcio: a invenção do paraíso

Com este conjunto de conferências, promo-
vido pela Culturgest, pretende-se facul-
tar aos participantes um conhecimento 
genérico mas essencial sobre a civilização 
que durante três mil anos floresceu nas 
margens do rio Nilo, começando por apre-
sentar a geografia e a história do antigo 
Egito, sublinhando os seus momentos mais 
significativos do Império Antigo (o tempo 
das pirâmides), do Império Médio (a maet 
sublimada) e do Império Novo (expansão 
e cosmopolitismo), e rematando com a 
Época Baixa (arcaísmos e mediterraniza-
ção) e a Época Greco-romana.

Depois entraremos num edificante 
mundo de afetos, evocando o erotismo 
subtil no antigo Egito e o papel da mulher 

na sociedade, seguindo-se a arte egíp-
cia, vista pelos próprios Egípcios como 
sendo uma arte para a eternidade, desde 
a arquitetura e a escultura à pintura e às 
artes decorativas (artes de metamorfose), 
concluindo com o Além egípcio e as ideias 
que dele ressaltam: a invenção do paraíso 
ridente e a crença na ressurreição (ideias 
que depois outras religiões e outras cultu-
ras irão desenvolver).

A arte egípcia: uma arte para 
a eternidade

É pela sua arte que a civilização do antigo 
Egito mais se afirma entre o homem 
comum de hoje. As imagens de marca do 
país do Nilo que nos nossos dias, e de uma 
forma apelativa, por vezes vivida com 
paixão, mais seduzem o cidadão, o leitor, 
o estudante, são as pirâmides, os templos 
grandiosos, as figuras dos deuses, as joias, 
os recipientes, as estátuas, os baixos-
-relevos, os hieróglifos, os sarcófagos... Foi 
a rica e variada produção artística, feita ao 
longo de três mil anos, que proporcionou 
essas imagens com que o Egito faraónico se 
nos apresenta, fascinante e sedutor, e nos 
envolve de brilho, de cor, de espetaculari-
dade, de encanto, de sortilégio, enfim, de 
«mistério»...

É, pois, pela sua arte única e facilmente 
reconhecível que o antigo Egito ainda 
vive e atrai as pessoas. As subtilezas das 
cosmogonias e das famílias divinas, as 
controvérsias da cronologia, a interpre-
tação dos textos, os aspetos de carácter 
socioeconómico, ficam para os especialis-
tas e os estudiosos. A arte, essa, frui-se, 
admira-se, aprecia-se – e, no entanto, 
nunca os Egípcios criaram uma palavra 
que definisse «arte», nem tinham expres-
são equivalente a «artista». De facto, não 
existia em egípcio a palavra artista, nem 
arte, podendo esta, todavia, corresponder 
à forma egípcia kat, que significa «traba-

lho». Na verdade, para as pessoas que no 
antigo Egito se dedicavam à produção de 
vários objetos decorativos ou utilitários, 
não se fazia a diferença entre um car-
pinteiro, um pedreiro, um metalurgista, 
um pintor, um escultor... Eram todos eles 
artesãos. As oficinas reais de produção de 
estatuária procuravam congregar os mais 
capacitados escultores da pedra e também 
os melhores escultores da madeira, e o 
mesmo faziam as oficinas ligadas aos tem-
plos, mesmo os de âmbito provincial. Essas 
oficinas satisfaziam as inúmeras encomen-
das de individualidades, embora teorica-
mente fosse o rei a conceder as estátuas, 
estelas e outras obras onde se colocava o 
nome do contemplado. Regra geral, em 
todas as épocas, o rei das Duas Terras, os 
templos, os governadores provinciais e os 
altos funcionários possuíam oficinas onde 
trabalhavam os joalheiros, ourives e lapi-
dários, metalurgistas, fabricantes de vasos 
metálicos, oleiros, marceneiros, carpintei-
ros, escultores de pedra e de madeira, etc. 

Mais ainda: muitos dos objetos que hoje, 
enlevados, apreciamos como verdadeiras 
«obras de arte» nas vitrinas dos museus 
(incluindo em Portugal) foram feitos 
para não serem vistos! O destino desses 
belos objetos era serem «usados» no outro 
mundo, pela eternidade – é isso mesmo, 
eles tinham uma função. Fossem de ouro 
ou de alabastro, de bronze ou de terracota, 
os vasos, pratos, taças, anéis, pulseiras, 
colares, perucas, espelhos, camas, caixas, 
armas, insígnias, sandálias, ou ainda os 
sarcófagos, máscaras funerárias, amuletos, 
estatuetas, tinham um fim, o de servir o 
defunto no Além. 

Todas as obras de arte egípcia que hoje 
admiramos pela harmoniosa proporção e 
o airoso jogo inteligentemente conjugado 
das formas, dos materiais e das cores, da 
joalharia à estatuária, da baixela funerária 
aos amuletos, dos relevos à pintura, foram 
afinal de contas produzidas por experien-
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tes e hábeis artesãos com uma finalidade: 
fazer coisas úteis e eficazes. E como a 
maior parte destes objetos tinha inscrições 
hieroglíficas melhor ainda – a sua vital efi-
cácia seria redobrada pela profilaxia dinâ-
mica dos textos. Ou seja, as obras de arte 
que deveras nos impressionam e seduzem 
pelo seu equilíbrio, graciosidade, colorido, 
elegância, mistério, harmonia, requinte e 
beleza, foram feitas por artesãos-artistas 
para que elas pusessem servir e assim 
proporcionar ao homem o bem-estar 
nesta e na outra vida. E o que se diz para 
pequenos objetos e estatuetas vale também 
para os colossos, os obeliscos, as estelas, os 
templos, as pirâmides...

A estatuária é um elemento que recolhe 
de forma cabal todas estas definições: 
como no antigo Egito não havia a noção 
de arte pela arte, e o artista tal como o 
entendemos hoje (e como já os Gregos o 
entendiam) não existia, a estátua egípcia, 
quer represente um faraó ou um funcio-
nário, é um recetáculo de vida, que se 
completa com a viva presença, dentro dela, 
do ka do seu encomendador. Ora sendo o ka 
a força vital, ou o duplo invisível da pessoa, 
a estátua, animada no seu seio por este ele-
mento, tornava-se, ato contínuo, a própria 
pessoa, cumprindo destarte, e de forma 
útil, a finalidade para que fora feita. Como 
a arte egípcia é mais um meio que um fim, 
havia a intenção de fazer as estátuas exatas 
e precisas nos seus traços essenciais, para 
que elas pudessem, por ação da magia, 
ser úteis e eficazes. De facto, sendo a arte 
egípcia essencialmente utilitária é também 
uma arte mágica. É que, como bem sinteti-
zou Jean Yoyotte, «partindo de uma visão 
mitológica do universo e procedendo a uma 
manipulação mágica das energias que o 
animam, o artesão criava os seres tão reais 
como os que são dados pela natureza».

O que porventura mais perturbará 
quem observa uma estátua egípcia, nomea-
damente a estatuária de pedra, esteja ela 
sentada, ajoelhada ou de pé, é o seu hiera-
tismo, a imobilidade, o aspeto compacto. 
No caso da pintura parietal ou do relevo, 
pode o observador ficar perplexo pela pose 
desusada, mesmo irreal, das personagens, 
ou por representações onde as árvores e 
as casas se distribuem no espaço de uma 
forma incongruente, dir-se-ia mesmo até 
«infantil», ou pelos bem recheados altares 
onde os produtos flutuam. Tudo isto tem, 

em parte, uma explicação: é que os artistas 
egípcios preferiam representar as coisas tal 
como são (geometria projetiva) em vez de 
as reproduzir tal como aparecem (geo-
metria perspetiva). Os antigos Egípcios 
mantiveram-se sempre fiéis à sua típica 
visão «aspetiva» do mundo e das coisas, 
decompondo as partes para formar um 
todo que nem sempre é compreensível, 
dado que o ajuste dessas partes conferia ao 
produto final um aspeto «irreal». Por outro 
lado, as formas transmitem em geral uma 
notável coerência na estatuária, no relevo e 
na pintura, aspetos da realização artística 
onde se deteta um apreço pela atemporali-
dade e a obsessão pelo eterno.

Comparando várias construções, a 
começar pelos grandes templos no Sul 
(Edfu, Kom Ombo, Filae), e diversos 
temas ou técnicas de algumas peças da 
Época Greco-romana com as produções 
do passado dir-se-ia que pouco mudou 
num percurso de três mil anos. É certo 
que se notam diferenças, gostos novos, 
adaptações, mas a ideia de continuidade e 
de permanência ressalta logo de qualquer 
exercício comparativo. As linhas de base 
da arquitetura não se irão alterar muito 
ao longo dos séculos (tirando a predile-
ção pela construção piramidal, típica do 
Império Antigo, sobretudo), enquanto a 
escultura há-de manter sempre a «lei da 
frontalidade» que estabelece a imagem 
representada a partir de um eixo axial, 
mantendo uma pose hirta e simétrica que 
se pode subtilmente quebrar com fugazes 
desvios (como, por exemplo, o avanço da 
perna esquerda). Para o relevo e para a 
pintura impôs-se durante três milénios, 
com poucas exceções, uma decomposição 
«aspetiva» do corpo humano que faz com 
que o representado surja com o rosto de 
perfil mas com o olho de frente, o peito 
visto de frente mas logo seguido de uma 
torção corporal que mostra a barriga a três 
quartos, braços e pernas de perfil, para 
que a figura, vista em três dimensões, se 
apresente revelando a essencialidade pura 
das formas anatómicas totais. 

Em suma, não interessava o aspeto 
momentâneo e passageiro das formas e 
das coisas, muito mais premente era a 
representação da sua essência perene. Com 
tal intelectualização no recriar das formas 
não admira que os hábeis artistas-artesãos 
do antigo Egito desprezassem a perspetiva, 

dado que ela esconde e deforma a reali-
dade, quando afinal o que interessava era 
decompor os objetos para melhor os captar 
e os apreender. É este insólito procedi-
mento que explica a flutuação de vitualhas 
sobre os altares e as mesas de oferenda, 
e a acumulação das imagens em registos 
sucessivos e ordenados, onde o gosto pela 
simetria e pela harmonia era tido em 
grande conta. 

Tais características acabarão por se 
manter, com leves alterações, ao longo 
de três mil anos de produção artística e 
utilitária, denotando, aqui e além, uma 
ligeira e subtil evolução das formas mas 
uma evidente persistência das ideias. Por 
outro lado, reconhecem-se em certos casos 
influências estrangeiras na feitura e aca-
bamentos de estátuas, pinturas e objetos, 
embora haja sempre um fundo nacional na 
busca de soluções estéticas que se enqua-
dram na visão do universo e na fruição 
das formas como tinha ficado estabelecido 
desde os primeiros tempos, mesmo até 
desde a fase pré-histórica do Egito. Os 
grandes modelos para escultores, pintores 
e artesãos em geral são sempre fáceis de 
encontrar nas formas do passado, e é basi-
camente aí que o artista vai adrede buscar 
a sua inspiração – e assim foi ao longo de 
três mil anos de uma brilhante civilização 
que teve na arte um dos seus mais notáveis 
expoentes culturais.

Luís Manuel de Araújo é egiptólogo 
e Professor da Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa.


