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presente artigo analisa um dos aspectos menos conhecidos do Antigo Egito: a existencia de espetaculos teatrais durante o periodo faraonico. Fazendo um resumo
dos primeiros estudos a este respeito e sobre alguns poucos textos com caracteristicas
dramaticas, as evidencias sugerem a existencia de dois generos de manifestacoes dramaticas, um dirigido para a acao liturgica e outro para o drama religioso. Ambos com
uma predilecao por episodios ligados ao mito do deus Osiris.
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entre todos os aspectos relativos ao Egito Faraonico, um dos mais desconhecidos tal
vez seja o que se refere ao seu teatro.
As poucas evidencias textuais que relatam a sua existencia e a falta de ruinas que indicam a sua pratica levaram, durante muito tempo, a crer que os egipcios cultuavam todos os
generos literarios, excetuando-se o teatro.
E verdade que, com o decifrainento dos hieroglifos e a observacao cuidadosa dos relevos dos templos, logo se tornou claro que os ritos egipcios haviam comportado cerimonias,
com caracteristicas mimicas, que podem ser consideradas como rudimentos de uma arte dramatica.
Nestes ritos, o recurso dramatico era utilizado cada vez que era necessario a evocacao
de um acontecimento passado ou distante no espaco; eram utilizados gestos e declamacoes
como elementos de dramaticidade a fim de executar o rito. Nao se trata efetivamente de um espetaculo, pois nao existem espectadores propriamente ditos, a plateia eram os fieis que faziam
parte da acao.
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O primeiro a levantar a hipotese da existencia de um teatro egipcio foi Georges Benedite, em 1900, entao conservador das Antiguidades Egipcias do Louvre. Ele via nas cerimonias
funerarias, em especial as relacionadas com o mito de Osiris, representacoes de "misterios"
analogas as representacoes mimicas das festas de Dioniso, que teriam originado o teatro grego. (Drioton, 1954, p. 7)
Em 1905, o egiptologo alemao Karl Alfred Wiedemann (1856-1936) afirmou que os
egipcios nunca tiveram o teatro como forma de expressao, que os seus mitos e cultos jamais
ultrapassaram a dimensao do estritamente liturgico e que os misterios so tomaram a forma
teatral objetiva com os gregos.
Na verdade, tanto Benedite como Wiedemann trabalharam sobre conjecturas, nao dispondo de nenhuma documentacao para formular as suas afirmacoes.
Os textos de autores classicos que visitaram o Egito configuram uma importante fonte
de informacao sobre o teatro, nao por sua quantidade, mas pela qualidade, pois todos conlieciarn certamente o teatro grego.
Herodoto teria testemunhado uma cerimonia que representava um episodio da.ressurreicao de Osiris:
Em Papremis sao oferecidos sacr@cios e observados os rituais como nos outros lugares;
mas, quando o sol sepoe, enquanto unspoucos sacerdotesficam cuidando da imagem, a
maioria deles ocupa a entrada do templo, portando bastoes; eles enfetztam mais de mil
homens que, curnpritzdo uma promessa, tambem estao armados de bastoes como os outros. Na vespera dafesta, a imagem do deus,posta em umpequeno tabernaculo de nzadeira dourada, e levada do templopara outro recinto sagrado (...) os devotos que tempromessas apagar auatzcampara defender a causa do deus e esbordoam os sacerdotes, mas
estes resistem... (Herodoto, II,63)

Neste relato, apesar de seu carater liturgico, atestado pelo fato de o deus ser representado por uma estatua e nao por um ator, a cerimonia utiliza recursos dramaticos para tornarse mais realista, com a presenca de participantes na batalha diante das portas do templo. Da
mesma forma, a acao descrita nao e um simulacro, como um drama exigiria: e uma acao real
na qual os devotos atuam em nome da divindade.
Em outra passagem, Herodoto diz:
Fica iguulmetzte em Sais a camara mortua'ria daquele cujo nome eu acho sacrilegiopronunciar aproposito desses assuntos (Osiris); ela se encontra no templo de Atena (Neith),
atrak do santuario, encostada em t o h a extensao daparede. Alem disso, erguenz-segrandes obeliscos de pedra no santuario.
Ha nas proximidades um lago cujas margens sao adorrtadas de pedra, formando um circulo completo tao grande, em minha opiniao, quanto o lago chamado Poco Redondo, em
Delos.
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Junto aquele lago representam-se espetaculos' a noite, com a historia das provacoes do
deus, um ritzul que os egQcios chamam de Misterios. Conheco maiores detalhes sobre essa representacao, mas nada direi a esse respeito. (Herodoto, 11, 170-171)

Plutarco, ao narrar as cerimonias em honra a Osiris, na noite de 19 do mes Athyr, diz:
Ab decimo nono dia, quando escurece, descempara

o mar (Nilo).Ali os estolistas e os sacerdotes levam um cesto sagrado que contem uma caixinha de ouro, na qual vertem agua
doce. Entao se eleva um clamor entre opublico e todos gritam que acabam de encontrar
novamente Osiris. (Plutarco, 1987, p. 39)

O carater ritual e simbolico desta cerimonia e fortemente marcado pela presenca de
espectadores, fieis que acompanham os atos realizados pelos sacerdotes.
O relato de Herodoto de que os misterios que representavam o sofrimento de Osiris
eram celebrados durante a noite, na borda de um lago sagrado, em um templo, nos remete
imediatamente aos lagos sagrados presentes em muitos dos templos egipcios; como em Karnak, Dendera, Medamud e
e lembra uma passagem do capitulo 125 do Livro dos Mortos,
na qual o morto, antes de ser admitido diante de Osiris, tem que responder aos guardioes da
"Sala das Duas Maats".
Apos ser interrogado sobre o seu nome e sobre de onde veio, um dos guardioes pergunta ao morto:
-O que trazes?
- Um braseiro em chamas e uma pequena

coluna defaianca.
o quefizeste com elas?
-Eu as coloquei no caixao sobre a borda do lago, a noite.
-E o que encontraste E?
-Um cetro-zuas de silex.
-E o queJzeste com o braseiro e a coluna defaianca, depois que rn colocaste no caixao?
-Eu me hmetztei, depois apaguei ofogo, quebrei a coluna e a atirei no lago.
- Vem,entrapor estaporta,pois tu nos conheces.
-E

Tambem Luciano, em seu tratado sobre a danca, menciona um "dancarino-mimico"
dos egipcios, "que traduz em movimentos expressivos os dogmas mais misteriosos da religiao,
os mitos de Apis e Osiris, as transformacoes dos deuses em animais e suas paixoes, em particular as de Zeus e suas metamorfoses". (Luciano, 1936, p. 209 e seq.)

' Em grego deikeiu. Herodoto fala tambem que as Tesmoforias em honra a Demeter foram levadas do Egito para a Grecia.
Vestigios arqueologicos de teatros no Egito dabm do periodo Greco-romano, localizados nao somente nas cidades fundaiexandria, ~tolemaiseAntinoopolis, mas tambem nas capitais dos nomos, Menfis, Arsinoe, Panopolis e
das pelos
O.uyrhynchus, esta ultima com um teatro para 11.O00 espectadores.
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Os testemunhos arqueologicos mais antigos referentes ao teatro egipcio sao um grupo
de estelas funerarias encontradas em Abidos, datadas do Medio Imperio (2040 a.C.), que nos
contam como os reis da XII Dinastia (1991-1782 a.C.), rompendo com a tradicao, fizeram
executar, em cerimonias publicas, os segredos do drama sagrado de Osiris Khentamentiu,"
sua morte, ressurreicao e triunfo. Para este fim eram destinadas verbas do estado e encarregavam-se altos funcionarios da corte para os preparativos.
A primeira e a estela de ~ e n t u h o t e pvizir
, ~ do farao Senusret I (1971-1926 a.C.), onde
ele descreve a tarefa que lhe foi confiada pelo proprio farao: "a de conduzir, como Chefe-dosSegredos, as cerimonias do drama osiriaco, no templo da necropole do Senhor de Abidos, e
de atuar pessoalmente no papel de Honis, o Fiho Querido de Osiris".
Uma segunda estela, a do principe Sehetepibra15conselheiro do farao Senusret 111
(1878-1841 a.C.), descreve como ele dirigiu as mesmas cerimonias, atuando tambem como
o "Filho ~ u e r i d o " . ~
A que melhor descreve este drama-liturgico e a estela do principe Ikhernofret, "administrador do Tesouro e das Obras e Chefe do Segredo das Palavras Divinas" do farao Senusret
111.' Apos ter redecorado a estatua e o santuario do deus, a estatua de Osiris foi transportada
em sua barca-sagrada ate o local da celebracao, a qual consistia das seguintes etapas:
Procissao de Wpuaut. Esta antiga divindade canina atua como arauto do deus Osiris,
guiando a jornada cerimonial. Neste ponto Ikhernofret defende a barca de um ataque feito pelos sacerdotes que representam os inimigos de Osiris.
Ikhernofret conduz a Grande Procissao, com a imagem do deus, do santuario para
a tumba simbolica. Novamente Ikhernofret protege Osiris contra os seus inimigos,
representando a destruicao dos seguidores de Set na praia de Nedjte.
Retorno ao templo, onde as barcas sao recolocadas no santuario e a imagem do
deus purificada. (Moret, 1937, p. 289-291)
Uma outra estela encontrada em Edfu, em 1922, por Charles Kuentz, datada tambem da
XII dinastia, foi dedicada ao deus Horus por um certo Emheb, criado de um ator ambulante.
Apos as tradicionais formulas de oferenda, o morto declara:
Eufui aquele que acompanhou seu mestre em suas viagens, a declama? semfalhas. Eu dei
a re)lica a meu senhor em todas as szus declamacoes: se ele era um deus, eu em um rei; e,
enquanto ele me matava, eu revivia. (Drioton, 1957, p. 232)

*
j

i

"O primeiro entre os Ocidentais". Este titulo mostra o aspecto hinedrio e proteior dos mortos deste deus. O ocidente era
a regi50 onde todas as necropoles estavam localizadas, onde o sol se poe descendo para o Diiat. Originalmente este titulo
era aplicado a um antigo deus-chacal adorado em Abidos.
Atualmente no Museu Egipcio do Cairo, CG.20.539.
Atualmente no museu Egipcio do Crriro, CG.20.538.
Isto e, no papel de Ilorus, filho de isis.
Atualmente no Museu Egipcio de Berlim.
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Este texto nos coloca frente a um fato ate hoje desconhecido, a existencia de um teatro
independente dos misterios dos templos. Faz-nos pensar na existencia de atores ambulantes
que percorriam o pais, possivelmente animando as pequenas vilas nos dias de festa, dancando, cantando e representando pequenos dramas. Ha dois outros documentos que falam de
textos, declamados em estrofes alternadas, por jovens que representavam. Isis e Neftis, os
quais atuawm diante dos portoes do templo no dia do festival de Osiris:
1. O papiro BM EA 10188, cuja rubrica diz:
Tragam duas mulherespuras de corpo, virgens, completamente depiladas, com a cabeca
ornada de uma peruca, um tamborim nas maos, com o seu nome escrito sobre o ombro,
isis e Ngis, e que elas cantem as estrofes deste livro diante do deus8

2. O Papiro Beriim 1425:
Tragam duas mulheres, belas de cotpo, e que elas se ajoelhem na terra diante doprimeiro
portao do primeiro patio. Que se escreva sobre os seus ombros os nomes de isis e Ngis.
Que tenham umjarro cheio de agua em sua nzao direita epaes de Menjis na mao esquerda.
(Segue o texto a ser declamado, com a indicacao das falas de cada uma das mulhereddeusas).9

Tanto a rubrica, quanto o conteudo dos canticos sao desconhecidos da iiturgia egipcia.
E, em nenhum momento, o texto ou a rubrica faz mencao de que as mulheres pertencam ao
pessoal consagrado ao templo. Alem disso, o fato de elas trazerem os nomes das deusas escritos nos ombros pode significar que se tratava de um recurso para facilitar a sua identificacao
pelos espectadores, como ocorria na Idade Media, quando certos atores do teatro popular
traziam bordados os nomes das personagens em suas vestimentas.
Mas foi a descoberta de um rolo de papiro, em 1896, nas escavacoes do templo fimrario de Ramesses I1 a ames se um) ,'O que trouxe a mais conclusiva evidencia da existencia de
um teatro egipcio.
Este papiro foi publicado, pela primeira vez, em 1928, pelo egiptologo alemao Kurt
Heinrich Sethe, que o denominou de "Papiro Dramatico do Ramesse~rn".'~
Apesar de seu nome, o papiro nao traz o texto de um drama. Ele e, na verdade, um roteiro de um diretor de cena (mistagogo), que tinha por funcao organizar os misterios sagrados, ensaiar os oficiantes e assegurar o bom andamento da cerimonia. Foi escrito para a cerimonia de coroacao do farao Senusret I (1971-1926 a.C.), na qual os misterios aparecem divididos em tres grandes episodios: erecao do Pilar-Djed;investidura do novo soberano; e apoAtualmente no Museu Britanico.
Atualmente no Museu Egipcio de Berlim.
'O Descoberta feita pelo egiptologo ingles James Edward Quibell (1867-1935).
" Publicado dentro de um traballio mais aniplo intitiiiado Drrrnurtische Te.rfe zu Altrreglptisclxil Mj~sterie12spie/eit.
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teose de seu predecessor. Estes episodios se decompoem em paineis, que formam os diferentes atos do rito.
Para cada um dos atos, o redator do manuscrito escreveu indicacoes, a fim de facilitar
a sua encenacao:
1. o nome da cena e a descricao de seu significado mistico, que comanda a acao dos
oficiantes;
2. o nome das personagens em cena e a indicacao de suas falas;
3. a personagem e cada acao que esta executa, os acessorios necessarios e os movimentos de cena.
O que chama a atencao no texto e a diferenca entre a acao ritual, perfeitamente clara e
logicamente encadeada, e os dialogos e as indicacoes cenicas, reduzidos ao minimo necessario a compreensao da acao. Assim:
Cena 34 - Trazem-sePao e Cerveja.
Aconteceu Que Foi Trazida Cerveja-Serme
104 - Horus Chorapor seu pai e se voltapara Geb.
105 - Horus a Geb:
-Enterraram meu pai!
Distribui-se pao-ah.
106- fsis, Como Dona da Casa (Chora Osiris).
Serve-se cemqa-sermet.
Horus a Geb:
- E h o lamentam!
A existencia de papiros que continham marcacoes cenicas pode ser atestada desde o
Antigo Imperio. Um baixo-relevo da mastaba de Heruebkau (V Dinastia, 2375 a.C.) em Saqqa-

ra12 mostra um mestre de cerimonias instruindo dancarinos-mw. Os dancarinos estao ahnhados diante dele, ensaiando passos, enquanto o mestre consulta um rolo de papiro. A cena e intitulada "Leitura do Livro Para a Cerimonia".
Se Sethe teve o merito da publicacao deste texto, com comentarios, foi o egiptologo
frances Etienne Drioton quem formulou uma teoria de analise dos textos egipcios, a fim de encontrar possiveis textos dramaticos. Publicou uma serie de artigos na Revue du Caire, entre
1941 e 1942,13analisando tanto o Papiro Dramatico do Ramesseum, quanto outros textos. Em
1957 fez uma revisao atuaiizada de suas conclusoes a respeito do teatro egipcio, publicada na
revista Pages dEgyptologie.
O seu metodo consistia basicamente em identificar particularidades recorrentes em alguns textos:
l2
l3

.
Descoberta em 1938, proxima a piramide do rei Unas.
Outubro de 1941 a Janeiro de 1942, n. 35, 36, 37,38 com o titulo "Le Theatre Egyptien"; em Fevereiro de 1948, n. 107,
com o titulo "Nouveaux Fragmenis de Theatre Eglptien".
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Formas particulares da formula dd in, utilizada para anunciar as personagens de
uma cena e a quem estas dirigem a sua fala.
Descricao referente exclusivamente a acao, como forma de indicacao cenica (didascalia), que varia de acordo com a epoca em que o texto foi escrito. Assim, esta indicacao corresponderia a um cabecalho durante o Antigo Imperio; uma rubrica ao texto, durante o Medio Imperio; e uma rubrica introdutoria ao texto, durante o Novo
Imperio.
Aplicando seu metodo a textos ja conhecidos, e possivel encontrar alguns que se encaixam neste esquema:
O Nascimento e Apoteose de Horus, contido nos Textos dos Sarcofagos CT 148.
A Derrota de Apophis, no Livro dos Mortos capitulo 39.
O Combate de Thot contra Apophis, no Papiro Bremner-Rhnd, do Museu Britanico
EA 10.188, folha 33 linhas 1-15.
0 A passagem na qual Horus e picado por um Escorpiao, descrita na Estela Metternich,I4linhas 48-71; e Isis e os 7 escorpioes, linhas 71-83.
Nos encantamentos para afastar Set, no Papiro 3.129 do Museu do Louvre, coluna C,
linhas 4-12;coluna C, linhas 36-41;da coluna B, linha 49, a coluna C, linha 4; coluna
C, linhas 20-36 e 42-54.
Todos se referem a episodios do mito de Osiris, com passagens heroicas.
Concluimos que existe, dentro da literatura egipcia, uma serie de textos que seguem
um padrao capaz de torna-los proprios a uma representacao liturgica, seja em cerimonias funerarias, seja em festivais, em que os mitos ou partes destes eram corponficados em rituais,
nos quais o tempo sagrado.se tornava presente e dinamico pela dramatizacao das falas.
Nao ha uma nitida distincao entre "espetaculo" e "ritual" e, em varios aspectos, os dois
se confundem. A intencao destas encenacoes era a de mostrar aos fieis "o fato essencial da lihlrgia", o fato c r ~ c i a l .Todos
' ~ OS textos ate hoje conhecidos tratam basicamente da confirmacao do poder divino do farao, apoiado no mito de Osiris (vida, morte e ressurreicao). No drama liturgico egipcio temos um "cronista", o sacerdote-leitor, que recita o texto sagrado, enquanto as personagens se introduzem na cena em momentos adequados. Podemos entao dizer
que os rituais egipcios postos em cena seriam uma forma primitiva do genero dramatico, do
teatro, como espetaculo.
O que nao sabemos e qual o caminho que este drama-liturgico seguiu. Possivelmente,
estas representacoes liturgicas teriam se transformado de ritual velado em drama aberto, de
misterios secretos em teatro popular. Neste caso, poderiamos pensar na coexistencia (como
na Idade Media) de um teatro profano e um teatro liturgico. O profano, de fundo epico, volQ

I5

Publicada por Alexandre hloret, "Horus Sauver", Revue de I'Histoire de Religions, p. 213-287, 1915.
Muito semeihante ao que ocorre com os Eungeihos da Paixao, cantados durante a Semana Santa crista.
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tado para o comportamento do heroi lendario (Osiris/Horus/Farao), valendo-se de textos de
inspiracao religiosa, mas encenado por atores "profanos". E o teatro liturgico, exclusivamente
religioso, limitado pelas formas rituais, interessado no desenvolvimento do mito reservado a
possiveis iniciados.
Se os textos que aqui foram apresentados nao fornecem indicacoes precisas sobre o
mecanismo do tedtro egipcio, mostrando apenas o seu aspecto externo, permitem-nos, todavia, afirmar que este genero literario existiu no Egito Faraonico.
Se nao houve no Egito uma verdadeira tradicao de literatura dramatica, como entre os
gregos, existiu um tipo de teatro essencialmente religioso, quer nas suas formas mais puras,
rituais por excelencia, quer nas formas mais populares, que tambem conservam uma tematica
mitologica. Assim como, na Idade Media, o teatro destinou-se a glorificacao do cristianismo,
no Egito foi quase sempre a apoteose do ciclo de Osiris.
BRANCAGLIONJr., Antonio. Mysteries and theatre in ancient Egypt. Classica,v. 9110, n. 9/10, p. 11- 18,
Sao Paulo, 1996/1997.

T

his article analyse one of the aspects less knowed of Ancient Egypt: the existence of
the theatrical performances during the Pharaonic period. Making a summarize first
studies about this and few other texts with dramatic characteristics, the evidences suggest the existence of two genres of dramatic manifestations, one of them directed to liturgical action and the other to religious drama. Both with predilection for episodes joined with the God Osiris mith.
Key-words: Theatre; Egypt; Osiris; Dramatic text.
Referencias bibliograficas
ARAUJO, E. O. Papiro dramatico do Ramesseum. Sao Paulo: Escola de Comunicacoes e ArtesAJSP,
1974.
BARGuET, P. Le livre des morts des anciens egyptiens. Paris: Editions Du Cerf, 1967.
BARGuET, P. Le textes des sarcophages egyptiens du moyen empire. Paris: Editions Du Cerf, 1986.
DAWSON, W. Who wm who in egyptology. Londres: The Egypt Exploration Society, 1995.
DRIOTON, E. Le Theatre dans l'ancienne Egypte. Reme de la Societede I'Histoire du Theatre, 1954.
DRIOTON, E. Pages d'egyptologie. Caire: Editions de La Revue du Caire, 1957.
HERODOTOS. Historia. Introd. e Trad. de Mario da Gama Kuy Brasilia: Editora Universidade de Brasilia, 1985.
LUCL4N. Dance. Trad. de A. M. Harmon in The Loeb Classical Library, v. V. Cambridge: Harvard University Press, 1936.
MORET, A. Le nil et la civilisation egyptienne. Paris: Editions Albin Michel, 1937.
PLUTARQuE. Isis et Osiris.Traducao de Mario Meunier. Paris: Editions de la Maisnie, 1987.

18

Chssica,

sao Paulo, v. 3/10, n. 9/10, p. 11-18, 1996-1997

