
 

África Antiga: um enfoque histórico/historiográfico do 
conto Egípcio “O Náufrago” 

 
Este artigo tem por objetivo apontar o papel do escriba e características das              

relações humanas no contexto africano, presentes no “Conto do náufrago”, aspectos           

estes pouco lembrados na historiografia em língua portuguesa. As publicações          

contemporâneas sobre a literatura Egípcia pouco abordam este tópico, dando maior           

ênfase simplesmente à narrativa dos fatos nela relatados, principalmente do ponto de            

vista linguístico, através da tradução do texto hieroglífico (originariamente em          

hierático) para o português. 

Este trabalho possui ainda outra finalidade, a de adicionar aos textos            

brasileiros os enfoques escritos por autores portugueses pois, por termos uma língua em             

comum, estimular a conjugação de nossos pensamentos. Há, pelo menos, quatro           

publicações sobre o conto disponíveis na atualidade em língua portuguesa, como           

discutiremos, em  ordem cronológica. 

A primeira, segundo nos consta, foi publicada em Porto Alegre, no ano de             

1998, nos Anais da III Jornada do Antigo Egito, publicados por Margaret M.Bakos e              

Kátia Pozzer e surpreenderam o meio acadêmico brasileiro com a publicação do texto             

de Ciro Flamarion Cardoso intitulado “Escrita, sistema canônico e literatura do antigo            

Egito”, o texto tem 50 páginas. 

Nossos leitores folhavam encantados as páginas onde Ciro registrou em          

hieróglifos e na nossa língua o "Conto do Náufrago”. Ele era o primeiro neste país a                

popularizar uma tradução erudita da língua Egípcia sobre o conto do Náufrago. 

O texto de Ciro contempla as nossas questões ao comparar, do ponto de vista              

político, militar e econômico, a diferença de tratamento que os escribas egípcios deram             

aos povos com quem entraram em contato através da análise de dois textos clássicos da               

sua literatura: aos palestinos, no caso do conto de Senehet (mais conhecido como             

Sinuhe) e ao “país de Punt altamente mitificado no caso do náufrago”. Ele explica que               

 



 

na época da redação dos contos, o Egito voltava a intervir fora de suas fronteiras, com o                 

início do Reino Médio. Ciro diz textualmente: 

“O contraste deriva, em minha opinião, de um fato simples: a           
Palestina constituía um perigo eventual para o Egito e, ao mesmo           
tempo, abria-lhe possibilidades de intervenção contínua e mais direta;         
o país de Punt, não: por sua distância e pelas condições em que podia              
ser atingido, com grande dificuldade, os egípcios nunca tiveram o          
desejo ou a possibilidade de maior penetração na região, cujos          
habitantes por outro lado não podiam ameaçar o Egito. Assim, a visão            
dos habitantes de Punt e do próprio país sempre foi positiva (além de             
idealizada e imprecisa) nos escritos egípcios, enquanto o mesmo não          
se pode dizer daquela que esses escritos transmitem acerca dos          
semitas da Palestina." 

 

Ciro nos conta a história do Papiro Ermitage 1115 e relaciona os seus inícios              

com a narrativa oral, que considera “a matriz de toda a literatura e que se manifesta em                 

“O náufrago” de duas maneiras, executadas pelos escribas: 

1)“na presença de fórmulas verbais reiteradas (é assim que, por          
exemplo, a atitude do náufrago para manifestar respeito à serpente          
divina reitera-se, com as mesmas palavras ou com pouca variação,          
diversas vezes; 

2) na longa repetição narrativa no episódio da tempestade (linha          
12-19, retomada com poucas mudanças na linha 43-52), além de          
outras repetições (assim, a profecia do dragão (Ciro usa a palavra e a             
simbologia do dragão para serpente), relativa ao futuro de seu          
hóspede, aparece quatro vezes, com variações mas numa mesma         
fórmula geral derivada da literatura sapiencial na modalidade dos         
“ensinamentos”. 

 
No capítulo, Ciro, seguidor da teoria e metodologia marxistas insere uma           

leitura e análise do conto muito didáticas, seguindo orientação de Tzvetan Todorov. Ela             

demonstra, segundo Ciro, uma extrema sofisticação no tocante à sintaxe narrativa do            

conto. Este consiste ‘em uma história, dentro de outra história, configurando três            

sequências narrativas de importância e desenvolvimento desiguais.”(CARDOSO,       

1998:137 

O conto que foi escrito no Primeiro Período Intermediário (2181-2040 aC)            

atingiu, provavelmente, um grupo maior, ultrapassou o “pela primeira vez os limites do             

grupo dominante central e provincial”. Assim, embora inexistam registros, pode-se          

 



 

pensar que o número pessoas que tomou contato com este texto tenha sido             

surpreendente,(CARDOSO, 1998: 103) 

Há desta época, explica Ciro (p. 104), pelo menos um texto conhecido, do século              

XIII ou XII a.C., que exalta a imortalidade dos autores como a única acessível aos               

humanos contrapondo-se às crenças funerárias então difundidas: 

 

“O homem decai, seu corpo é pó 

Todo o seu parentesco pereceu 

Mas um livro faz com que ele seja lembrado 

Através da boca de quem o recita 

Um livro é bem melhor do que uma casa bem construída 

Do que uma capela funerária na necrópole; 

Melhor do que uma sólida mansão 

Do que uma estela no templo” 

  
Mas desconhecemos tudo do escriba que escreveu o conto do “Náufrago “,            

exceto o seu nome.” A ideologia da corte e dos letrados a ela próximos, ou membros                

dela, apoiaria mais a atitude confiante do protagonista do que aquela cínica e             

desesperançada do comandante. Mas também esta última revela outra intertextualidade          

do Náufrago, remete a outra categoria de textos sapienciais, as ‘lamentações’, a qual por              

outros caminhos, defende os mesmos princípios e ideais.” Daí, a fala final do             

colofon,que Amenaá, filho de Ameni, rubrica! 

 

2) Em 2006, Brancaglion Jr, Diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro,            

publicou o artigo: “ O conto do náufrago. Papiro Ermitage 1115" , mas sem a tradução                

em hieróglifos. O texto tem 30 páginas 

Brancaglion Jr. Inicia o texto, dizendo que o "Conto do Náufrago" foi objeto de              

um grande número de estudos e traduções que levaram a questões interessantes sobre as              

quais ele fará  uma breve síntese” 

Informa que o conto tem sido visto como um conto de origem folclórica por sua               

narrativa direta com frequentes repetições de expressões e passagens inteiras e com            

 



 

personagens não nomeados o que se assemelha mais a uma tradição oral da composição.              

Contudo a 1ª pessoa usada no conto não é a forma normal nas narrativas folclóricas ou                

míticas. O autor informa ainda que o  objetivo de sua publicação: 

“não é o de apresentar todas as hipóteses a respeito do Conto do             
Náufrago muito menos tentar esclarecer todas as dúvidas surgidas em          
traduções anteriores, mas apresentar o conto em sua totalidade -          
hieróglifos, transliteração e tradução - como forma de incentivar e          
ampliar os estudos de literatura e de língua egípcias ainda tão           
escassos em português” 

 

Para alguns, sugere Brancaglion, o conto seria uma narrativa complexa com            

referências cósmicas, colocando o náufrago como um viajante no tempo e no espaço em              

contato com o deus primordial Atum-Rê na forma demiúrgica de uma serpente que             

apresenta uma visão moral do fim do mundo. 

O Conto do Náufrago traz alguns termos ainda incertos.Um deles diz respeito à              

denominação “Grande Verde”, identificado segundo alguns egiptólogos com o Mar          

Mediterrâneo e por outros com o Mar Vermelho. Mas que na realidade parece             

simplesmente ser uma referência a um grande volume de águas,podendo ser qualquer            

um destes mares e mesmo o Nilo. Outra discussão diz respeito à localização de Punt,               

onde a serpente é o senhor. Punt é atualmente considerada como sendo a região que vai                

da costa do Sudão e Eritréia até o interior em direção ao Nilo e o rio Atbara. Entretanto,                  

no Conto do Náufrago como em outros textos Punt parece ser simplesmente uma             

referência às terras situadas ao sul do Egito.  

O mais célebre relato de uma expedição a Punt é aquele enviado pela rainha              

Hatshepsut, gravado nas paredes de seu templo em Deir el-Bahari. .Por sua vez a              

denominação de “Ilha do Ká” traz algumas questões interessantes. O conceito de ká é              

bastante conhecido pelos egiptólogos, ele guarda a noção de “força vital” e“energia            

criadora” supra-individual e invisível, que nasce como homem e o sustenta durante a             

vida e após a morte. “Ir a seu ká” significava morrer e unir-se aos ancestrais. Estas                

idéias fizeram com que fosse interpretada como sendo uma “ilha fantasma”, ou “ilha do              

duplo” onde habitavam os espíritos dos bem aventurados. Contudo, não podemos           

descartar a possibilidade de ser uma ilha fantástica um local exuberante onde a vida e as                

riquezas são abundantes. 

 



 

Não podemos descartar a possibilidade de que a leitura do conto poderia ser feita              

em diferentes níveis de interpretação, conforme a compreensão do “público” exposto ao            

texto. O objetivo de sua publicação: 

“não é o de apresentar todas as hipóteses a respeito do Conto do             
Náufrago muito menos tentar esclarecer todas as dúvidas surgidas em          
traduções anteriores, mas apresentar o conto em sua totalidade         
-hieróglifos,transliteração e tradução - como forma de incentivar e         
ampliar os estudos de literatura e de língua egípcias ainda tão           
escassos em português”. 

 

3) Em 2011, Catarina Almeida, Professora na Universidade de Lisboa, publicou um           

texto, intitulado “O conto do náufrago dos antigos Egípcios: nota de leitura sobre             

um estudo português do início do século XX.” com o objetivo, segundo suas palavras              

de “ revisitar um ensaio do início do século XX por Francisco Esteves Pereira.” O texto                

tem 9 páginas. 

À guisa de apresentação de Francisco Esteves Pereira (n. Miranda do Douro)            

Catarina Almeida informa que descobriu o texto dele sobre “O Náufrago”, lendo uma             

obra de Gaston Maspero (1846-1916), notável egiptólogo francês, de origem italiana,           

Professor de Egiptologia, Filologia e Arqueologia do College de France, na sua            

conhecida História do Antigo Egito, em 1915, originalmente publicada em 1882, com o             

título de “Contos populares do antigo Egito”. 

Catarina Almeida foi a procura de Esteves e descobriu que, além de oficial de              

Engenharia, ele foi um destaque nos estudos orientalistas portugueses, participou de           

várias das reuniões periódicas do Congresso Internacional dos Orientalistas, com          

contribuições sobre a literatura egípcia antiga. 

O trabalho analisado por Catarina incluía uma tradução do conto e figura no             

número 48 da revista do Instituto da Universidade de Coimbra de 1901, intitulado “O              

Náufrago. Conto Egypcio”. Tendo estudado hebraico, árabe e sânscrito, especializou-se          

em etíope e produziu notáveis pesquisas até sua morte em 1924, com objetivo de fazer               

ciência e não arte. (Almeida, 2011, p.248) 

Através de seus estudos autodidatas e contatos no meio orientalista, ele traduziu o                

conto do “O Náufrago”, definindo o seu autor como fruto de um escriba de linguagem               

clara, simples, mas muito elegante. 

 

https://digitalis.uc.pt/pt-pt/artigo/o_conto_do_n%C3%A1ufrago_dos_antigos_eg%C3%ADpcios_nota_de_leitura_sobre_um_estudo_portugu%C3%AAs_do_in%C3%ADcio
https://digitalis.uc.pt/pt-pt/artigo/o_conto_do_n%C3%A1ufrago_dos_antigos_eg%C3%ADpcios_nota_de_leitura_sobre_um_estudo_portugu%C3%AAs_do_in%C3%ADcio


 

Francisco Esteves Pereira começa com a apresentação da narrativa do náufrago,           

que considera notável pela sua preocupação com a geografia e com a etnografia.Citando             

Golenischeff, que levou o papiro para o Museu Hermitage e foi o primeiro a              

apresentá-lo em um fórum de orientalistas, em 1880, afirma que a história foi ‘adotada e               

vulgarizada pelos gregos na Odisseia e pelos árabes nas Mil e uma Noites. (ESTEVES,              

1901:72) 

Ele data o texto na XII e a localização da ilha, conforme Catarina Almeida, é               

compartida com Maspero “ a idéia da ilha de Ka como uma espécie de ilha afortunada” 

Esteves Pereira, seguindo a Golenischeff aposta na existência de uma narrativa mais            

antiga que deu origem primeiro ao Conto do Náufrago e, posteriormente, a Odysseia e a               

primeira viagem de Sindabad (Esteves Pereira 1901: 76). 

 

“Ao articular esses povos, permite entrever o ‘esteio        
etnocêntrico de uma perspectiva de evolução única e de progresso          
contínuo”, segundo Campos Matos, “ tendo a Europa como centro,          
que faz deslocar o pêndulo do argumento para os eventuais contatos           
com Fenícios, entendidos por Pereira Neves, no parágrafo de         
abertura, como um dos povos mais célebres da antiguidade.Portanto,         
o texto Egípcio torna-se por esta via “de súbito interesse para a            
História do comércio, que se constituía como o grande motor          
econômico do mundo europeu colonial. De fato, parece haver uma          
maior preocupação em justificar o Punt como a sede dos fenícios do            
que em procurar compreender a civilização egípcia em si’.  

 
Catarina conclui que a consolidação das instituições com uma vertente          

orientalista coincide com o maior período de expansão europeia e de domínio colonial             

do século XIX até a Primeira Guerra Mundial. Ela lembra que o domínio colonial              

europeu não se sustentav apenas no domínio territorial ou financeiro, mas também num             

domínio intelectual de informações e valores adquiridos, fixados e partilhados. 

O texto termina com uma tradução do “Naufrago” por Esteves, em base dos             

textos de Golenischeff, Maspero e Petrie, sendo a primeira, aquela que ele julga a              

melhor! 

 

4) CANHÃO, T.F. O conto do náufrago. Um olhar sobre o Império Médio Egípcio.              

Análise Histórico-filológica, 2012. O texto tem 79 páginas. 

 



 

 O texto de Canhão, investigador do Centro de História da Faculdade de Letras             

da Universidade de Lisboa, pretende fazer uma análise dos dados históricos e            

geográficos da história, da imagética geográfica de enquadramento do naufrágio e a sua             

plausibilidade histórica. O autor investiu de uma forma mais especial na definição do             

conceito de “Grande Verde”. A análise hermenêutica concentrou-se na figura da           

serpente e a catástrofe que a serpente deus relata e que declara ter sido ela própria                

vítima de referência equivale a um naufrágio cósmico, ou metafísico, que atingiu a             

multidão dos seus familiares. (José Augusto Ramos, 2012,p: 6-10 ) 

 O texto inicia com uma tradução do autor do texto do Naufrago,para língua             

portuguesa, mas sem os hieróglifos, que ele informa, se encontra, atualmente, no Museu             

Puskin de Moscovo. Ele cita a inclusão por Lefbvre ( 1879-1957) do texto do              

“Naufrago” entre os maravilhoso, que aceita porque  

“o maravilhoso é praticamente inseparável de todos os contos         
egípcios. Corrobora a idéia consensual de que não existe, na época           
que o conto foi escrito, uma literatura de lazer. Os textos tinham ‘uma             
componente didática, sendo também utilizados como materiais de        
formação do escriba, não só do ponto de vista caligráfico, gramatical           
e vocabular, mas também do ponto de vista a formação pessoal           
através da abordagem dos temas.   (CANHAO,T.C, 2012, p25) 

 

Sobre nossas questões, este texto de notável erudição, traz uma contribuição           

importante na página 58. E tanto a introdução quanto a conclusão tem um tom              

sapiencial. Na primeira é apresentado um comandante com medo de ser punido, a quem              

o excelente companheiro diz:  

“Sossega o teu coração comandante!” aparentemente indo-lhe contar        
algo para o animar. Depois, quando o “excelente companheiro” diz          
“Escuta-me, (ó), porque eu não exagero” faz um apelo ao equilíbrio           
que continua com “Fala o rei com toda a franqueza e responde sem             
balbuciar” porque “A boca de um homem pode salvá-lo, o seu           
discurso pode fazer com que o perdoem.” (CANHAO,T.C, 2012, p59) 

 

A seguir, Canhão, com propriedade, refere que 

“O tom sapiencial transforma-se em ideologia e estamos perante a          
ideia geral de ordem social que foi idealizada sobre os princípios da            
auto regulação que premiavam os cumpridores e castigavam os         
transgressores, sendo a paz social a recompensa de quem respeitava a           
ordem estabelecida e cumpria as regras da instituição que a          

 



 

regulava: a maat, literalmente ‘aquela que a guia”. (CANHAO,T.C,         
2012, p59) 

 

O conta, na opinião de Canhão, ainda aponta uma forma de relacionamento entre             

as pessoas daquela época, que aparece fortemente no texto: a importância da            

capacidade de ouvir. Segundo Canhão que cita Assmann, nessa parte do texto para um              

homem  viver bem ‘dependia de uma boa escuta” (ASSMANN, p.47) 

Sobre as relações humanas interpessoais é ainda muito importante o destaque de            

Canhão para o pedido da serpente para o náufrago na hora da partida: “Faz um bom                

nome na tua cidade! Olha, é (tudo) o que peço que faças por mim”. 

Finalizando, Canhão aponta para a possibilidade de se analisar o caráter           

esotérico do conto, que evoca uma realidade onde se misturavam o real e o fantástico,               

procurando defender e justificar a crença na omnipotência do demiurgo, perante a            

presença do mal no mundo.São suas palavras: “Acima de tudo, considere-se que neste             

tema teremos sempre presentes as palavras de Hornung:’É possível ocupar-nos do           

exoterismo cientificamente! (CANHAO, 2012: 72) 

Para finalizar, voltamos a proposta de compreender com este conto um pouco            

sobre a visão do escriba que assina o texto, o filho de Imeny, que assinou o conto, mas                  

que nenhum autor pode indicar quem e de onde era. 

O filho de Imeny, no entanto, nos faz entender que nutria muita simpatia pelos              

habitante de Punt, representados pela serpente mágica. Ela recebeu o náufrago com            

muita humanidade, apesar de não ser humana. 

A relação que se estabelece entre a serpente e o naufrago é marcada por um               

diálogo fácil de entender, pois coloquial, que demonstra de um lado o caráter orgulhoso              

e pretencioso do Egípcio, quando ele reconhece a soberania da serpente face a sua              

condição de despossuído e dependente de ajuda. Quando a serpente lhe diz que possui              

tudo o que ele oferece, nada necessita de retribuição em troca da ajuda, o náufrago               

percebe a sua soberba, A situação inverte ele se torna humilde. A relação avança para               

uma intimidade, quando a serpente fala dos seu infortúnio de perder toda a sua família e                

o leitor recebe informação comovente ao saber da filhinha que ele conseguiu por fazer              

 



 

uma prece. Aí forma-se a possibilidade de identidade entre o náufrago e a serpente, a               

partir das perdas dos dois. Também ocorre a oportunidade de valorização por parte da              

serpente do futuro que tem pela frente: voltar a sua casa, rever a família que é a maior                  

felicidade que um homem pode ter. 

Os seus valores que a serpente lhe mostra são tão importantes que o náufrago              

silencia, parece aceitar a situação que vive, mudando a postura inicial radicalmente. 

Cotejar textos que falam do mesmo conto foi um exercício muito instigante de             

cunho historiográfico, que julgo importante como tarefa de sala de aula porque, além de              

enriquecer o conteúdo, incentiva a pesquisa na web, proporcionando descobertas          

interessantes para professores e alunos.  

A apresentação do conto surpreende quem lê, como nos velhos tempos isso            

tenha ocorrido nas narrativas contadas aos jovens e aos escribas. O movimento do conto              

desvela uma lição profunda entre duas culturas: o Egito faraônico com um rei deus e um                

chefe tribal, representado por uma serpente, na aparência mágica e assustadora. A            

situação é inusitada, os personagens têm papéis invertidos: quem comanda é o monstro             

escondido em uma ilha mágica e africana. O comandante Egípcio está submisso a ele. 

O conto oferece abordagens pedagógicas de diferentes níveis, tais como          

seminários, dramatização, musical e histórias em quadrinhos. As experiências com os           

alunos do primeiro nível de História na Disciplina de História da Antiguidade Oriental             

(PUCRS) resultaram inesquecíveis e por isso a ofereço para colaborar neste dossiê! 

 

 

 

 

 

Bibiografia 

 

BRANCAGLION Jr,  “O Conto do Náufrago - Papiro Ermitage 1115”. In: Tiraz: Revista de 
Estudos Árabes e das Culturas do Oriente Médio. São Paulo: FFLCH/USP, Nº 3, 2006 

 



 

ALMEIDA, Catarina - O conto do náufrago dos antigos Egípcios: nota de leitura sobre um 
estudo português do início do século XX. Cadmo. Nº 22 ,2011 CARDO. 

CARDOSO, C.F, Sistema canônico e literatura do Antigo Egito in BAKOS,Margaret M e 
POZZER, P Kátia, Anais da III Jornada do Antigo Egito,  Editora da PUCRS, 1998 

CANHÃO, T.F. O conto do náufrago. Um olhar sobre o Império Médio Egípcio. Análise 
Histórico-filológica, Lisboa, Centro de História da Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa, 2012. 

 

https://digitalis.uc.pt/pt-pt/biblio?f%5bauthor%5d=3640
https://digitalis.uc.pt/pt-pt/artigo/o_conto_do_n%C3%A1ufrago_dos_antigos_eg%C3%ADpcios_nota_de_leitura_sobre_um_estudo_portugu%C3%AAs_do_in%C3%ADcio
https://digitalis.uc.pt/pt-pt/artigo/o_conto_do_n%C3%A1ufrago_dos_antigos_eg%C3%ADpcios_nota_de_leitura_sobre_um_estudo_portugu%C3%AAs_do_in%C3%ADcio

