
Dossiê Egito: O Berço dos Faraós 
Precedida por uma dinastia que os arqueólogos convencionaram 

denominar "Zero", a história do Egito faraônico começa por volta de 3150 
a.C. com o rei Menés. 

  

 

ANKHESENPEPI II, A PRIMEIRA RAINHA IMORTAL DE MÊNFIS 

por Audran Labrousse 
Diretor da missão arqueológica francesa de Saqqara  
 
OsTextos das Pirâmides da necrópole de Mênfis não estavam  
reservados unicamente aos reis. Arqueólogos descobriram 
recentemente a tumba da primeira rainha que se beneficiou 
desse privilégio, garantia de imortalidade. 
 
Desde 1963, sob a orientação do professor Jean Leclant, a 
missão arqueológica francesa de Saqqara (aldeia do Egito ao 
sul do Cairo, na margem oeste do Nilo), realiza pesquisas 
nas pirâmides sobre os textos da necrópole real de Mênfis. 
No fim do século passado, foram descobertos nelas, os 
famosos Textos das Pirâmides (Gaston Maspero), destinados 
a assegurar a imortalidade do rei. 
 
Durante mais de 20 anos, de 1966 a 1988, no sul de 
Saqqara, a pirâmide e o templo funerário do rei Pepi I, célebre soberano da VIa dinastia (por 
volta de 2300 a.C.), foram escavados, estudados e restaurados.  
Entrada do Grande Templo de Abu Simbel;  
 
Os trabalhos desenrolaram-se com o seu quinhão habitual de surpresas - foram descobertos 
os vestígios de seis pirâmides até então totalmente desconhecidas, possibilitando a 
ampliação dos conhecimentos sobre a família real dos soberanos da última dinastia do Antigo 
Império.  
 
Ao contrário do faraó, impedido por sua natureza divina, a rainha revelava em sua tumba os 
laços familiares terrestres. Por ordem de importância, ela afirma em primeiro lugar seus elos 
de descendência ("a mãe do rei"), em seguida seu elo matrimonial ("a esposa do rei") e, por 
fim, afirma eventualmente sua ascendência ("a filha do rei, de seu corpo"). Esses 
marcadores sociais são indispensáveis para entender a continuidade monárquica. O menor 
fragmento de texto relativo a uma rainha é essencial para tentar discernir melhor um 
encadeamento histórico. 
 
Até a descoberta de suas pirâmides, nada se sabia sobre as tumbas das esposas de Pepi I. 
Os únicos elementos atribuíveis a uma rainha provinham de elementos reempregados no 
templo funerário do rei e referiam-se à rainha Sechséchet, mãe de Teti. Em dez campanhas 
de escavações, quatro esposas de Pepi I foram reveladas com as pirâmides de Inenek e 
Noubounet e com menções à rainha Méhaa, mãe do príncipe Horneterikhet, e a uma "filha 
primogênita do rei". Há também as pirâmides de duas outras rainhas de gerações 
posteriores, Ankhesenpepi III, uma esposa de Pepi II, e Meretités II, esposa de um rei 
Néferkarê. Por fim, há a menção a uma rainha Nedjefet em blocos esparsos. Resta ainda 
descobrir seis tumbas de rainhas. 
 
A última campanha de escavações da missão francesa, realizada no início do ano 2000, 
coroou de maneira extraordinária os resultados já obtidos, com a descoberta crucial de 
Textos das Pirâmides na tumba da rainha-mãe Ankhesenpepi II. Esse privilégio de 
imortalidade, aparentemente reservado até aqui ao rei, surge pela primeira vez vinculado a 
uma esposa real. A personalidade da rainha Ankhesenpepi II, esposa de dois reis, mãe de 
um terceiro e regente do reino, uma mulher de inegável destaque nessa época, pode ter 
contribuído largamente para o fato. 
 

 

 

 

Entrada do Grande Templo de Abu 
Simbel 

 



Os Textos das Pirâmides 
Descobertos em 1880 pelo egiptólogo francês Gaston Maspero, eles constituem a mais antiga 
compilação de preceitos religiosos da humanidade. Os textos são uma série de fórmulas 
mágicas destinadas a assegurar a ressurreição do soberano: o rei pode transformar-se em 
pássaro, estrela etc. Muitas inscrições permanecem inéditas. 
 
Uma nova tecnologia nas escavações 
A busca de um monumento mal localizado pode acarretar pesados fardos. Todo canteiro de 
escavações envolve consideráveis remoções de terra: na ausência de investigações prévias, 
muito tempo e recursos correm o risco de ser desperdiçados. Foi preciso recorrer a novos 
métodos geofísicos, que foram aplicados pela primeira vez na egiptologia: em 1987 a equipe 
do Mecenato Tecnológico de Eletricidade da França ofereceu ajuda à pesquisa, assim como o 
grupo da Companhia de Prospecção Geofísica Francesa. Essas equipes puderam fornecer à 
missão uma ajuda tecnológica a partir de importantes resultados obtidos com as várias 
sondagens do subsolo realizadas na época da construção de barragens. Para isso, 
engenheiros e arqueólogos trabalharam em conjunto, utilizando os resultados de várias 
tecnologias simultaneamente - eletromagnetismo, sondagens elétricas em ondas curtas, 
baixa freqüência e análise pelo magnetômetro de prótons das variações do campo magnético 
terrestre. Após uma semana de medições efetuadas no deserto, cinco locais que podiam 
conter estruturas de pedra, correspondendo a esquemas prováveis, foram indicados aos 
egiptólogos. Pouco depois, uma sondagem revelou o ângulo de uma pequena pirâmide 
conservada em uma altura de três andares. 

 
 
Blog do Rosuca 
www.blogdorosuca.wordpress.com 
 
             Rosuel Arnoni 
“Nosso negócio é Fazer História” 
 


