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"Combate como se o combate servisse para alguma coisa; 
trabalha como se o trabalho servisse para alguma coisa" 

Bhagavad - Gita 

O combate está na ordem do dia. E, curiosamente, hoje, os discursos 
veiculados por aqueles que dirigem e defendem os combates, afirmam que 
estes não visam a agressão ou a conquista mas, unicamente, a "pacificação" 
do mundo. Deste modo, estes homens consagram-se, a si próprios, como 
"figuras iluminadas" que, cumprindo uma função quase divina, desempe
nham na Terra, o papel criador, estabilizador e normativo de uma divindade. 
Não fossem, regra geral, tão estúpidos e ignorantes, e eu acreditaria que eles 
radicavam a sua postura, num estudo aprofundado sobre a "função comba
tente" do faraó no Egipto Antigo. Senão vejamos: 

Existem dois conceitos, na civilização egípcia, que estão profundamente 
ligados: o conceito de "Estado unificado"^ e o conceito de "faraó"^. O 
Estado surge^, consolida-se e permanece, durante cerca de três milênios, gra
ças à emergência e à acção de uma personagem consagrada pela ideologia 

' Sobre a questão do Estado, vd. T. A. H. Wilkinson, "State" in The Oxford Encyclopedia of 
Ancient Egypt (dir. D. B. Redford), vol. 3, Cairo, The American University in Cairo Press, 
2001, pp. 314-319. 

^Vd. M. H. T. Lopes, "O Faraó: uma concepção de Estado" in Estudos de Egiptologia, 
Lisboa, Ed. Associação Portuguesa de Egiptologia, 2003, pp. 107-134. 

^ Cf J. Baines, "Origins of Egyptian Kingship" in D. O' Connor; D. Silverman (ed.), Ancient 
Egyptian Kingship, Leiden-New York-Kõln, E. J. Brill, 1995, pp. 103 e 105. 

Revista da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, n.° 16, Lisboa, Edições Colibri, 
2003, pp. 213-220. 
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como herdeira do Demiurgo"*, a quem competia prolongar, na terra, a obra 
deste, ou seja, cumprindo uma função divina^ e agindo segundo um paradig
ma divino, desempenhar um papel criador, estabilizador e normativo^, garan
tindo, deste modo, e simultaneamente, o equilíbrio do Cosmos^ e do próprio 
Estado. O faraó não era, assim, um simples chefe de Estado, mas um com
ponente essencial do Cosmos. De resto, o Estado existe a fim de ser garanti
da, afravés do faraó, a Ordem e a harmonia do Cosmos - Maat. 

Esta concepção divina da realeza^ manifesta-se a vários níveis - repre
sentação da figura real e do seu protocolo, legitimação da função e principais 
rituais^ - mas salienta-se, sobretudo, no "programa de acção" reaP°. Este 
programa estabelecia que o Faraó estava obrigado a preservar e restaurar, 
continuamente, a original harmonia do Universo, manter a ordem entre os 
homens, em proveito do Estado, assegurar a sua segurança, fazer prevalecer 
a justiça*' e revivifícar a energia vital dos deuses, de modo a garantir o 

4 Cf P. Vemus, "Le concept de monarchie dans TÉgypte ancienne» in E. le Roy Ladurie 
(ed.), Les Monarchies, Paris, P.U.F., 1986, p. 29 e, ainda, P. Vernus; J. Yoyotte, Diction-
naire des Pharaons, Paris, Ed. Nôesis, 1996, p. 117. 

5 Cf G. Posener, De Ia divinité du pharaon. Paris, Imprimirie Nationale, 1960, p. 21 e D. P. 
Silverman, «The Nature of Egyptian Kingship» in D. 0'Connor; D. P. Silverman (ed.), o.c, 
p. 66. 

6 Cf E. Homung, "O rei" in S. Donadoni (ed.), O Homem Egípcio, Lisboa, Ed. Presença, 
1994, p. 252. 

"7 Cf P. Derchain, "Le Role du roí d'Egypte dans le maintien de Fordre cosmique» in L. Heusch 
et ai, Le Pouvoir et le Sacré, Bruxelles, Université Libre de Bruxelles, 1962, pp. 61-73. 

^ Sobre o faraó e a concepção divina da realeza, vd. A. Moret, Du caractére Religieux de Ia 
Royauté Pharaonique, Paris, Emst Leroux, Éditeur, 1902; H. Frankfort, Kingship and the 
Gods: a study of Ancient Near Eastern Religión as the Integration of Society and Nature, 
Chicago, The University of Chicago Press, 1948; G. Posener, De Ia divinité du pharaon, 
Paris, Imprimerie Nationale, 1960; M.-A Bonhême; A. Forgeau, Pharaon. Les Secrets du 
Pouvoir, Paris, Armand Colin, 1988; D. 0'Connor; D. P. Silverman (ed.), Ancient Egyptian 
Kingship, Leiden-New York-Kõln, E. J. Brill, 1995 e M.-A. Bonhême, "Kingship" in D. B. 
Redford (dir.), The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, vol. 2, pp. 238-245. 

9 Vd. M. H. T. Lopes, o.c, pp. 108-118. 

10 Ibidem, pp. 118-127 e, ainda, M.-A. Bonhême, "Royal Roles" in D. B. Redford (dir.), The 
Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, vol. 3, pp. 159-163. 

11 Todos estes princípios estavam concentrados no furidamento de toda e qualquer acção real 
- Maat. A este respeito, vd. J. Assmann, Maát, l 'Égypte pharaonique et l 'idée de justice 
sociale. Paris, Ed. Julliard, 1989; F. Dunand; C. Zivie-Coche, Dieux et Hommes en Égypte, 
Paris, Armand Colin, 1991, pp. 149-158; W. Helck, «Maat» in LÃ IH, Wiesbaden, Otto 
Harrassowitz, 1980, col. 1110-1119; E. \{om\xn%, L'Esprit du Temps des Pharaons, Paris, 
Philippe Lébaud Éditeur/Éditions du Felin, 1996, pp. 131-146; M. H. T. Lopes, «A 'Ordem 
de Maat': um mito de Estado» in Estudos de Egiptologia, pp. 91-97; E. Teeter, The 
Presentation of Maat. Ritual and Legitimacy in Ancient Egypt, Chicago - Illinois, The 
Oriental Institute of the University of Chicago, 1997 e Idem, "Maat" in D. B. Redford 
(dir.), o.c, vol. 2, pp. 319-321. 
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equilíbrio cósmico* .̂ Ao assegurar Maat, o exercício da jusfiça e o culto 
divino, o faraó cumpria três das suas tarefas fundamentais. No entanto, com
petia-lhe, ainda, satisfazer um dos principais dogmas da ideologia, exercer 
uma realeza cósmica, ou seja, à escala do Universo*^ Esta é a sua função 
como rei "combatente"*"•. Curiosamente, os fundamentos antropológicos e 
cosmogônicos do combate asseguram que as guerras travadas pelo faraó 
nunca são de agressão ou de conquista. Elas visam, simplesmente, "pacifi
car" o mundo, reagindo às provocações e rebeliões dos inimigos, que põem 
em causa o equilíbrio cósmico. 

Debruçemo-nos, então, sobre os fundamentos antropológicos e cosmo
gônicos do combate. Eles radicam, por um lado, na compreensão da situação 
do homem face ao processo de criação e, por oufro, na finalidade do próprio 
combate. 

As explicações das Origens*^ confrontam-nos com diferentes visões 
cosmogônicas, cada uma delas dependente de um centro religioso específico 
(Heliôpolis, Mênfis, Tebas, Hermôpolis e Esna) que, segundo procedimentos 
diversos, teriam criado todos os seres vivos ao mesmo tempo, não garantin
do, assim, ao homem, um lugar privilegiado, face ao conjunto das espécies 
vivas, no momento da criação. Esta atitude justifica, de resto, a importância 
que os animais assumem no imaginário religioso egípcio, como receptáculos 
do divino* .̂ No entanto, apôs esta etapa de indiferenciação, a humanidade 
vai, progressivamente, tomar-se o centro da criação, pela acção dos seus 
actos e das suas palavras, conquistando, assim, uma situação de relevo e de 

12 A propósito desta revivifícação, alcançada através do culto, vd. C. J. Bleeker, Egyptian 
Festivais, Leiden, E. J. Brill, 1967; M.-A. Bonhême; A, Forgeau, o.c, pp. 131-155; P. 
Derchain, "Rituels Égyptiens" in J. Bonnefoy (dir.), Dictionnaire des Mythologies, vol. II, 
Paris, Flammarion, 1981, pp. 328-333; F. Dunand; C. Zivie-Coche, o.c, pp. 98-106; S. 
Morenz, La Religión Égyptienne, Paris, Payot, 1977, pp. 115-151; S. Quirke, «Preserving 
the Universe. Kingship and Cult» in Ancient Egyptian Religión, London, British Museum 
Press, 1992, pp. 70-103; S. Sauneron, Les Prêtres de VAncienne Égypte, Paris, Ed. Pérsea, 
1988, pp. 81-116; A. J. Spalinger, «Festivais» in D. B. Redford (dir.), The Oxford 
Encyclopedia of Ancient Egypt, vol. 1, pp. 521-525. 

'3 Vd. M.-A. Bonhême; A. Forgeau, o.c, pp. 110-120. 

^^ Ibidem, pp. 188-200. 

15 Sobre as Origens, vd. J. P. Allen, Gênesis in Egypt. The Philosophy of Ancient Egyptian 
Creation Accounts, New Haven, Connecticut, 1988; M. Clagett, "The World and its 
Creation" in Ancient Egyptian Science, I, Philadelphia, American Philosophical Society, 
1992, pp. 263-406; F. Dunand; C. Zivie-Coche, o.c, pp. 52-79; L. H. Lesko, "Ancient 
Egyptian Cosmogonies and Cosmology" in B. E. Schafer (ed.), Religión in Ancient Egypt -
Gods, Myths and Personal Practice, Ithaca & London, 1991; S. Sauneron; J. Yoyotte, La 
Naissance du Monde, Paris, 1959, pp. 17-91 e V. A. Tobin, "Creation Myths" in D. B. 
Redford (dir.), o.c, vol. 2, pp. 469-472. 

'̂  Vd. M.-A. Bonhême; A. Forgeau, o.c, pp. 194-196. 



216 Helena Trindade Lopes 

destaque face a todas as outras espécies vivas'^. É a passagem da natureza à 
cultura. 

Mas, esta humanidade de que falamos não é, no entanto, homogênea, 
porque embora o Demiurgo tivesse criado todas as raças'^ não generaliza o 
termo "homens" (rmt) ao gênero humano, utilizando-o, única e exclusiva
mente, para definfr os egípcios'^. Deste modo, o homem egípcio assume um 
papel de realce face a todos os outros homens, não egípcios, no próprio 
momento da criação^o, definindo consequentemente o conjunto do mundo 
habitado em termos duais: o Egipto e o exterior. O Egipto correspondendo 
ao centro do Universo e o exterior representando as "águas envolventes" e 
hostis do Caos^i. 

Derivada desta visão cosmogônica e antropológica, que remonta às Ori
gens, à Primeira Vez, inscreve-se a problemática da finalidade do combate, 
que não visa senão assegurar a "ordem universal", neste mundo já definido 
como dual. 

Voltando, de novo, às explicações sobre a Origem, todas elas apresen
tam o momento da criação como a passagem de um Caos informe, personifi
cado no Nun22, o oceano primordial, ao Cosmos organizado. E este é o 
primeiro grande combate da história. Mas o surgimento deste Cosmos não 
implica o desaparecimento do Nun original, o que pressupõe um combate 
eterno entre as forças do Cosmos e as forças do Caos. Esse combate eterno 
que, em termos de imaginário religioso é tipificado na luta quotidiana do 
Demiurgo contra um monstro ctônico, é depois transposto para o mundo dos 
homens e materializado na luta que o faraó, enquanto herdeiro e represen
tante do Demiurgo e, por isso, cumprindo um desígnio divino, deve travar, a 
fim de anular os assaltos vindos de uma desordem permanentemente activa, 
personificada nos esfrangeiros. 

É importante aqui, relembrar que a ideologia egípcia pensava a história, 
individual e colectiva, como um prolongamento ou remate da criação, como 
a repetição de arquétipos ("imperativo da conformidade") que podiam, 
deviam ser superados ("imperativo da superação"), de modo a permitir uma 

1'' Mas elas continuam a ser envolvidas, ainda que metaforicamente. O faraó, por exemplo, é 
muitas vezes, comparado a determinados animais. 

18 Vd. J. P. Allen, "Race" in D. B. Redford (dir.), o.c, vol. 3, pp. 111-116. 

19 M.-A. Bonhême; A Forgeau, o.c, p. 194. 

20 A propósito de como os egípcios viam os diferentes povos ou raças, vd. A. Loprieno, 
Topos undMimesis: Zum Auslãnder in der Àgyptischen Literatur, Wiesbaden, 1988. 

21 Esta visão negativa dos estrangeiros está presente em muitas obras literárias. Vd, a título de 
exemplo, P. Vemus, "Enseignement pour Mérikarê" in Sagesses de l'Égypte pharaonique. 
Paris, Imprimerie Nationale, 2001, p. 147. 

22 Vd. D. R. McBride, "Nun" in D. B. Redford (dir.), o.c, vol. 2, pp. 557-558. 
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Fig. 1 - Ramsés II, acompanhado de Nefertari e de Hórus, 
vence as forças do mal, personificadas num Asiáfico 

(Abu Simbel, templo de Nefertari, XIX dinastia) 

constante ordenação do mundo, inspirada, sempre, pelo Criador23. Logo, o 
faraó, como agente litúrgico da memória, tem como função, reactivar, na 
terra, o combate decisivo da Primeira Vez. E é no quadro desta ideologia que 
se inserem os combates, sempre coroados de sucesso^"*, levados a cabo pelos 
diferentes reis egípcios. Estes combates apresentam "rostos" bem distintos: 

- Uns, dizem respeito a "guerras civis", conflitos intemos que, periodi
camente, quebram a unidade do Duplo País, como aconteceu no Primeiro e 
Segundo Períodos Intermédios. Estes não são entendidos, pela ideologia, 
como uma ruptura no processo histórico, mas como reveladores de uma 
desordem constitutiva do mundo, um regresso ao Caos, o "fim dos tempos", 
explicitando, deste modo, uma concepção cíclica do tempo que obedecia, 
obrigatoriamente, ao modelo original: criação, desfruição e recriação25 E, 
nestes combates, o faraó, cumprindo os desígnios do Demiurgo, restabelece 
a unidade, vencendo a iniqüidade e repondo a Ordem estabelecida nas Ori
gens. 

23 Para a concepção de História no Egipto antigo, vd. P. Vemus, Essais sur Ia conscience de 
l'Histoire dans l'Égypte Pharaonique, Paris, Imprimerie Nationale, 1995 e M. H. T. Lopes, 
«Eu sou o Ontem, o Hoje e o Amanhã" in Estudos de Egiptologia, pp. 75-79. 

Visto que eram travados em nome de uma divindade a quem se deve, sempre, a vitória. 

Cf P. Vemus, Essais sur Ia conscience de l 'Histoire dans l 'Égypte Pharaonique, p. 22. 
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- Outros, visam o domínio de países ou zonas limítrofes, como a Núbia 
ao Sul, a Líbia a Oeste, e a Ásia a Este, com o intuito de criar uma espécie de 
barreira protectora à volta do território egípcio, empurrando, assim, toda a 
energia perturbadora desses espaços hostis, que exprimiam as forças nefastas 
do caos, para bem longe26. Nestes combates, o faraó, que ganha o epíteto de 
"Muro de bronze em volta do Egipto", garante e preserva, com a sua acção, a 
harmonia e o equilíbrio do Estado e, simultaneamente, do próprio cosmos. 

Fig. 2 - Ramsés II, acompanhado de Nefertari de de Amon, 
massacra um Núbio (Abu Simbel, pequeno templo 

da rainha, XIX dinastia) 

- E , finalmente, uma terceira categoria, que se expressa nas "guerras 
imperíalistas27", os grandes combates de destmição de terras e de homens, 
iniciados no Império Médio, mas intensificados no Império Novo28, e 

26 Cf A. M. Gnirs, "Military: An Overview" in D. B. Redford (dir.), o.c, vol. 2, p. 400. 

27 Vd. A respeito do conceito de "Imperialismo" com todas as suas implicações, S. T. Smith, 
"Imperialism" in D. B. Redford (dir.), o.c, vol. 2, pp. 153-158. Vd., ainda, A. Leahy, 
"Foreign Incursions" in Ihidem, vol. 1, pp. 548-552. 

28 Cf D. B. Redford, "The Concept of Kingship during the Eighteenth Dynasty" in 
D. O'Connor; D. P. Silverman (ed.), o.c, pp. 164 ss. Vd, ainda, M. H. T. Lopes; Elsa C. 
Rego, "As operações militares de Tutmósis III": expressão de uma época" in Hathor 3, 
Lisboa, Edições Cosmos, 1991, pp. 71-92. e B. J. Kemp, "Imperialism in the New 
Kingdom Egypt (c. 1575-1087 a.C.)" in P. D. A. Gamsey; C. R. Whittaker, Imperialism in 
the Ancient World, Cambridge, 1978, pp. 7-57 e 283-297. 



Os "rostos" do combate no Egipto Antigo 219 

entendidos pela ideologia como uma espécie de "guerra santa" que visava 
pacificar o mundo, submetendo os estrangeiros que personificavam as forças 
nefastas do Caos. É importante não esquecermos que, na perspectiva dos 
relatos cosmogônicos, todas as raças deviam submissão ao Faraó, pois todas 
elas unham sido criadas pelo Demiurgo. Ao travar estes combates, que pres
supõem uma expansão das fronteiras, o faraó está a cumprir um dos princi
pais dogmas da ideologia, ampliar a criação do existente, ou seja, continuar a 
obra do Demiurgo, de modo a exercer uma realeza cósmica, uma realeza à 
escala do Universo. 

Fig. 3 - Ramsés II, acompanhado do deus Amon, 
submete os inimigos (Kamak, templo de Amon, XIX dinastia) 

O mundo, na perspectiva dos relatos cosmogônicos, está, assim, sub
metido à Ordem Faraônica e o Faraó, exercendo uma soberania universal 
sobre os "Nove Arcos"2 ,̂ expressão que resume e engloba a diversidade do 
mundo terrestre, é chamado a repor, incessantemente, os limites da sua 
dominação, para que a "Luz", criadora e inspiradora, cobrisse o Caos, onde 
estavam mergulhados os territórios exteriores ao Egipto. Deste modo, na 

^̂  Vd. I. Shaw; P. Nicholson, British Museum Dictionary of Ancient Egypt, Cairo, The 
American University in Cairo Press, 1996, p. 203 e S. T. Smith, "People" in D. B. Redford 
(dir.), o.c, vol. 3, p. 32. A universalidade do poder real exprime-se, por exemplo, nos 
túmulos ramesséssidas, pela representação de quatro gmpos étnicos - egípcios, asiáticos, 
núbios e líbios, que correspondiam aos quatro pontos cardeais. 
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perspectiva da ideologia, e a despeito dos diversos relatos sobre os actos físi
cos da guerra e das representações de inimigos submetidos sob os pés do 
faraô^o, os diferentes combates levados a cabo pelos reis egípcios visavam, 
unicamente, pacificar o mundo, restabelecer a Ordem Cósmica, ou seja, 
continuar a obra do Demiurgo^^ prolongando, na Terra, os combates divinos 
inscritos nos mitos das Origens. 

Fig. 4 - Ptolomeu VIII submete um prisioneiro perante 
o deus Hórus - Behedet (Edfu, templo de Hórus, Período Ptolemaico) 

30 O motivo do «massacre dos inimigos» atravessa a história do Egipto. Vd. D. P. Silverman 
(dir.), Au coeur de l'ègypte Ancienne, Paris, Larousse, 1997, p. 155. 

31 Cf P. Vemus, Le concept de monarchie dans l'Égypte ancienne, pp. 31-32. 


