
Uma noche em el Nilo: egiptomania no Uruguai 
* Margaret M. Bakos 

Em 30 de dezembro de 2004, a chamada para o réveillon do Hotel Conrad, em 

Punta Del Este, famoso balneário uruguaio, tinha como título Uma noche em el Nilo. É de 

se perguntar, em pleno terceiro milênio, sobre as razões da escolha desse tema, para uma 

festa no extremo sul da América do Sul.  

Trata-se da recorrência a um período histórico que produziu ícones bastante 

relevantes para o patrimônio histórico da humanidade. A escolha é, portanto, plausível, 

tendo em vista a necessidade de criação de um cenário festivo de caráter internacional, cuja 

identidade possa ser partilhada por todos, com vista a congregar gente de várias partes do 

mundo que ocorrem, nessa época, ao referido balneário. Afinal, o que é o ser humano sem a 

sua história comum? Um produto da natureza que nada possui de pessoal, responderia 

Hanna Arendt1. Mas essa mesma autora alerta, em outro momento, para o fato de que quem 

“deseja a ajuda e a proteção da vasta História, na qual nosso insignificante nascimento 

rapidamente se perde, deve ser capaz de conhecê-la e compreendê-la”. 

A reflexão que segue, busca examinar a especificidade e o significado dessa escolha 

temática, através da utilização de técnicas do método básico de análise de conteúdo, 

proposto por Ciro Flamarion Cardoso2, aplicado à descrição desse convite. Afinal, está-se 

frente a (1) um objeto de estudo, ao se pretender examinar as razões da escolha da temática 

Egito para o réveillon de 2004, em Punta Del Este; (2) um problema de pesquisa, tendo em 

vista ser essa a primeira prática de egiptomania uruguaia a ser analisada; (3) uma questão 

heurística, levando-se em conta que a prática registrada pode ser vista como um exercício 

de transculturação, em que a passagem dos elementos egípcios antigos à modernidade, 

implica a sua interpretação e o seu uso para prestígio e valorização de fatos distintos 

daqueles para os quais foram criados, uma vez que, assim atualizados, fundamentam-se na 

cosmovisão dos festeiros latino-americanos. 

                                                 
1 ARENDT,H, Rahel Varnhagen. São Paulo: Relume Dumará, 1996. p.16. 
2 CARDOSO, C. F. Análise de conteúdo: método básico. Mimeo, 2005. p.1. 
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Para uma melhor compreensão do contexto da festa, veja-se o suporte do convite, 

um folheto comprido, com medidas generosas de 38 x 15 cm, de 26 páginas. A sua 

distribuição foi gratuita e universal, mas, obviamente, ela se destinava ao turista 

endinheirado, freqüentador da cidade e do cassino do Conrad nessa época. Com papel de 

excelente qualidade e impressão magnífica, o folheto apresenta imagens coloridas de 

pontos turísticos da cidade de Punta Del Este: restaurantes, casas comerciais produtos de 

grifes famosas, caríssimas e sofisticadas. Entre as propagandas, destaca-se a oferta de 

aluguel de limousinas. Não há dúvida, o anúncio destina-se a um turista abonado e 

fantasioso, acostumado a serviço VIP 5 estrelas em veículos equipados com TV, frigobar 

com todas as bebidas, incluindo a  infaltable champagne. À guisa de ilustração, observe-se: 

 “Concrete su fantasia. Quién no há soñado 
alguna vez con vivir, al menos por um dia la vida de 
ensueño que vê en las películas?” 

Há dois chamamentos no folheto a respeito da festa a acontecer no hotel Conrad. O 

primeiro, situado na parte superior da capa, configura-se a partir de um cenário de um hall 

em estilo egípcio, com seis colunas, ao fundo, cobertas de inscrições em hieróglifos e 

imagens de deuses egípcios. Em primeiro plano, há apenas um trono dourado, com um 

homem adulto sentado. Ele porta uma espécie de nemes, toucado egípcio usados pelos 

faraós, de cor azul, com pedrarias; usa também um colar largo, igualmente com 

incrustações em pedras, e veste uma túnica branca com pequenos bordados. Na mão, leva 

um chicote, outro símbolo do poder faraônico.  

Simpática e descontraída, a figura central representa Mangoldsés III – O Faraó da 

Dinastia Conrad – à direita, ladeado por uma bela jovem, ricamente vestida, com 

interpretações livres de túnica e jóias egípcias, denominada Silvilufertiti – a 

Marketemperatriz. À esquerda, o Faraó aparece acompanhado de outro governante egípcio, 

em pé, usando uma coroa branca, do alto Egito, intitulado de Vipñamenotep I, o Faraón de 

Kasinops. Ainda à esquerda do monarca sentado, há ainda uma outra figura real, também 

portando a coroa do alto Egito, chamado de Sernakámón II, o Farón Gobernante. 

Além das figuras centrais, que parecem corresponder aos altos executivos do hotel, 

pois até mesmo assinam os seus nomes acima dessas titulações, ainda podem ser vistas seis 

outras personagens, todas vestidas com roupas e ornamentos do antigo Egito. 
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Uma segunda chamada para a Uma noche en el Nilo pode ser encontrada na página 

4 do folheto. O cenário ali está construído em torno de uma imagem do próprio hotel 

Conrad. A esfinge original de Quéfrem, com seus 19m, assume, nessa composição, papel 

de destaque pela desproporção existente entre o seu tamanho e o do prédio. Ela aparece 

como uma figura protetora dessa vez do hotel Conrad, em lugar do mausoléu de Quefrém, 

embora tenha à sua direita a pirâmide de Queóps, que auxilia a compor o contexto 

faraônico, exemplar na ostentação do seu poderio. 

As imagens fincadas na areia assumem inusitados simbolismos, derivados dos 

incontáveis grãos contidos em seu suporte; bem escolhidos, esses grãos podem significar a 

multidão que o hotel Conrad tem condições de abrigar e de divertir na sua festa, que propõe 

à maneira de um útero que se conforma ao feitio dos corpos que abriga (CHEVALIER, 

1969, p.825). 

Uma pequena legenda, ao pé da imagem, complementa a mensagem. Ela informa 

que o hotel Conrad vai decorar o grande salão de festas com seiscentos metros de papiro 

especialmente importado do Egito e apresentar recriações das esculturas da esfinge e de 

Tutankhamon, utilizando, para tanto, onze toneladas de areia; os anfitriões vão exibir um 

modelo original da guarda imperial de Ramsés II. O anúncio promete uma noite majestosa 

na qual mais de quinhentos deuses e deusas, provenientes de toda a região e também 

representantes da nobreza, estarão desfrutando de uma noche faraônica y se divertirán a la 

grande. 

As apropriações foram produzidas sob um suporte de conhecimento histórico 

mínimo, básico, conforme fica demonstrado em alguns detalhes eruditos. Há critério e 

capricho nas escolhas e na apresentação visual dos ícones da história egípcia – a esfinge e 

as pirâmides, os monumentos altamente representativos do poder e da riqueza da instituição 

faraônica. Outros ângulos do cenário da festa apontam para a forma como o imaginário 

coletivo local representa a sociedade egípcia, concebida como um lugar faustoso, 

apropriado ao lazer e ao florescimento da sensualidade, espaço em que dirigentes, cercados 

por criadagem servil, estão bem nutridos e satisfeitos. 

A distribuição dos exemplares do livreto foi feita apenas um dia antes da festa, o 

que aponta para a existência de outras formas de divulgação do seu programa, 
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provavelmente através de lista de endereços e e-mails de hóspedes do hotel, bem como de 

disponibilidade para a compra de ingressos de última hora. A previsão de circulação da 

publicação até o dia 5 de janeiro de 2005 indica a expectativa, por parte dos organizadores, 

de que a festa suscite interesse entre as pessoas presentes e/ou as que circulem em Punta 

Del Este, mesmo após sua realização. Assim sua difusão favoreceria a manutenção do 

clima de sucesso esperado pelos promotores, o que justifica o investimento de última hora 

na divulgação do evento.   

As festas, segundo Jean Duvignaud, são manifestações da existência coletiva; sua 

teatralização põe em cena a ação comportada por uma narrativa. O enredo de uma 

cerimônia pode tornar-se um conceito operacional para a compreensão das idéias centrais 

de um período, de pessoas e daquilo que um determinado grupo julga importante 

representar. Pela sua temática e pelos principais papéis encenados na divulgação de 

eventos, de lugares, de festas, bem como pelos seus posteriores registros, podem-se avaliar 

os valores, tradicionais ou não, que estão sendo postos em jogo. (DUVIGNAUD, 1983: 

p.8) 

O uso do tema Egito antigo em uma festa é prática bastante antiga, no mundo todo, 

já há milênios. Temos muitos exemplos dessas apropriações no Brasil (BAKOS, 1995), que 

estão sendo sistematizados e analisados em um vasto projeto em andamento. Mas essa festa 

em Punta Del Este chamou a atenção pelo seu inusitado. O Uruguai, muito embora tenha 

longa tradição em estudos de egiptologia, nada tem publicado sobre as práticas de 

egiptomania que lá ocorrem. Ao contrário, em artigo publicado em 1997, José Carlos 

Castañeda Reyes lamenta as lacunas existentes nos estudos sobre a atualidade e importância 

da herança legada pelos egípcios antigos (REYES, 1997:92). Tais estudos, no entanto, estão 

sendo muito desenvolvidos atualmente e até geraram uma especialidade: a egiptomania. 

A egiptomania é muito mais que uma simples mania, moda ou exotismo. Ela 

consiste no empréstimo dos mais espetaculares elementos, na apropriação da essência 

original da arte do antigo Egito, então trazidos à vida através desses novos usos 

(HUMBERT, 1994:21).  
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Embora tenha começado na antiguidade, a egiptomania é praticada até os dias 

atuais. Depois de tantos séculos, ela ainda retém uma extraordinária vitalidade e força, 

usando, copiando, repensando e recria formas do antigo Egito. 

Mas, nem tudo o que está conectado com o Egito é egiptomania. Por exemplo, 

viajar para o Egito, ter gosto por antigüidades, trazer objetos e colocá-los em exposição são 

expressões de egiptofilia, muito mais do que egiptomania. A fascinação extraordinária pelo 

Egito antigo tem tido expressões diferentes, através de várias categorias de artes: escultura, 

pintura, teatro, cinema. Monumentos comemorativos e funerários, prédios comerciais e 

teatros, apartamentos e casas, objetos decorativos e funcionais, jóias – nada ficou intocado 

pela egiptomania, como bem nos explica Jean Marcel. 

Julgamos importante, para a avaliação e a melhor qualificação das práticas de 

egiptomania, o entendimento do conceito de transculturação, criado em 1940 por Fernando 

Ortiz. Este termo aponta para diferentes fases do processo transitivo de uma cultura a outra. 

Não se trata somente da aquisição de uma nova e distinta cultura, o que define a palavra 

aculturação. A transculturação é um processo mais complexo que implica também e 

necessariamente o desprendimento de uma cultura precedente, o que significaria uma 

desculturação e, então, a conseqüente criação de novos fenômenos culturais, esses, sim, 

compreendidos como transculturação. Ortiz propõe uma simpática metáfora para 

exemplificar o seu raciocínio – a da formação genética dos indivíduos. Segundo o autor, a 

criatura sempre tem algo de ambos os progenitores, mas também é sempre diferente de 

cada um dos dois (BOLANOS, 1999:215).  

A egiptomania é o fenômeno mais antigo e longo de transculturação jamais ocorrido 

na história da humanidade. Pode ser estudado tanto em relação a essa longevidade, 

manifesta pelo uso sistemático de três grandes ícones – pirâmides, esfinges e obeliscos –, 

como no que concerne ao entendimento, de cunho genealógico, do surgimento de casos 

isolados, particulares e localizados em diferentes contextos do planeta, de apropriação 

como é o caso de uma festa temática, sobre o Egito faraônico, a acontecer no extremo sul 

da América do Sul. 
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• Comentários finais 

A relação de um ícone com aquilo que ele representa nunca é identidade completa, 

mas sim, parcial, conforme bem explica Ciro Flamarion Cardoso (CARDOSO, 1996,199). 

O ícone coincide com o seu objeto em série de traços, não todos, o que quer dizer que todo 

ícone tem aspectos icônicos e não-icônicos. As práticas de egiptomania jogam com essa 

flexibilidade relacional. 

O réveillon, em Punta Del Este, trouxe à modernidade os dois maiores ícones do 

poder faraônico, ao mesmo tempo em que conferia ao prédio do hotel , por analogia, uma 

imagem de solidez e confiabilidade, acompanhada da promessa de uma noitada 

inesquecível do ponto de vista do luxo e da magia que emanam daqueles monumentos. 

A posição hierática, na fotografia, dos altos funcionários do hotel, a assunção de 

nomes fictícios, pertinentes com o cenário criado para a festa, reproduzem “algumas 

condições da percepção comum, baseando-se em códigos perceptivos normais e 

selecionando os estímulos, com exclusão de outros” (ECO, H. In: CARDOSO, 1996. p. 

199). Alimentam a expectativa de uma festa bem organizada, com abundância de víveres e 

luxuosa decoração, que reúna uma certa permissividade, possibilitando a quebra de padrões 

rotineiros de comportamento e a curtição de momentos de descontração, de liberação de 

sanções tradicionais e de alegria. 

Nada foi improvisado no planejamento do réveillon do hotel Conrad, em 2004. Essa 

seriedade se inscreve do convite ao cenário da festa, com repercussões na imprensa, como 

pudemos constatar. É possível que os mentores da comemoração, em sua maioria, 

desconhecessem a antiguidade dessa prática de transculturação, mas ela testemunha, mais 

uma vez, a existência de um forte imaginário mundial sobre o Egito antigo, que se fortalece 

a cada vez em que é praticado. Parodiando Agnes Heller, quando fala na questão da 

memória histórica, pode-se dizer que a civilização egípcia antiga já não existe mais; mas, 

enquanto for lembrada, vai permanecer viva entre nós. 

 Para concluir, é importante pensar que a interação de sons, imagens, tons 

expressivos e perspectivas, entre a terra nilótica, na antigüidade, e as sociedades modernas, 

faz parte de um processo de transferências culturais em nível do simbólico/concreto, 
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flexível, polifônico, que ocorre ora de forma ora tradicional, ora inovador, mas que não é 

jamais mecânico, e cujas raízes se encontram na antigüidade: a egiptomania. 
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