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É com muita satisfação que saudamos todos os participantes deste evento!

	
A SEMNA – Semana de Egiptologia do Museu Nacional é uma atividade
promovida pelo Programa de Pós-graduação em Arqueologia do Museu Nacional e
tem sua primeira edição em 2013.
	
Semna era a designação, na Antiguidade, da fortaleza construída pelo faraó
Senusret I, que governou entre c. 1965-1920 a. C., na Núbia. Tal como uma
fortificação, nosso evento busca lançar bases sólidas na integração e divulgação da
Egiptologia no Brasil.
	
O objetivo do evento é reunir pesquisadores dedicados ao Egito Antigo,
oriundos de diversas áreas do conhecimento, em um ambiente propício ao debate
e à cooperação acadêmica. Espera-se assim fortalecer a Egiptologia brasileira,
incentivando novos pesquisadores e estimulando a produção já qualificada.
	
A SEMNA também tem como objetivo divulgar o conhecimento sobre o Egito
Antigo ao grande público. Dessa forma, é possível aproximar a comunidade
acadêmica daqueles interessados na civilização egípcia, garantindo a seriedade e a
qualidade dos trabalhos apresentados.
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SEMANA DE EGIPTOLOGIA DO MUSEU NACIONAL
UFRJ

02/12
13:30: Credenciamento
14:30 às 16:00: Abertura do Evento
Homenagem a D. Pedro II, o primeiro Egiptólogo brasileiro, no dia em que faria
aniversário, com exposição do volume da Description de l`Egypte adquirido pelo
imperador.

Conferências:
Prof.ª Dr.ª Claudia Rodrigues Carvalho
Diretora do Museu Nacional

Remanescentes humanos encontrados na tumba de Harwa (TT37),
necrópole de El-Assasif, Tebas: estudos preliminaries
Prof. Dr. Antonio Brancaglion Jr
Curador da coleção egípcia e coordenador do Programa de Pós-graduação em
Arqueologia do Museu Nacional

A Coleção Egípcia do Museu Nacional: Entre a Memória e a Ciência

COFFEE-BREAK

16:30 às 18:00
Mesa de debates: Gênero e identidade no Egito greco-romano
Mestre Thais Rocha da Silva (USP)

"E me traga essa carta de volta". As cartas aos deuses e os estudos de
gênero no Egito Ptolomaico. As contribuições da antropologia.
Mestrando Pedro von Seehausen (Museu Nacional/UFRJ)

Etnia e identidade nas estelas funerárias do Egito romano
Doutoranda Evelyne Azevedo (Museu Nacional/UFRJ)

Adriano e o Egito: a construção de um modelo egipcianizante para a
Villa Adriana

03/12

10:30 às 12:00:

Mesa de debates: Sociedade e economia no Egito antigo
Prof.ª Dr.ª Nely Feitoza Arrais (Unilasalle)

Hierarquia e Mobilidade Social no Antigo Egito (Reino Novo)
Doutoranda Maria Thereza David João (USP)

Implicações econômicas dos templos egípcios e a constituição de
poderes locais: um estudo sobre o Reino Antigo
Doutorando Fábio Frizzo (UFF)

Notas sobre a importância da teoria na Egiptologia econômica
Doutorando Julián Alejo Sánchez (Museu Nacional/UFRJ)

O corpo na paisagem animada da necrópole de Tebas

ALMOÇO
(não será providenciado pelo evento)

14:30 às 16:00
Mesa de Debates: O período de Amarna no Egito antigo: novos
olhares sobre velhas questões

Doutoranda Regina Coeli Pinheiro da Silva (Museu Nacional/UFRJ)

O Aton além de Amarna
Doutoranda Gisela Chapot (UFF)

As Representações da Família Real Amarniana e a Consolidação de
Uma Nova Visão de Mundo Durante o Reinado de Akhenaton (1353-1335
a. C.)
Doutoranda Liliane Cristina Coelho (UFF)

A construção de Akhetaton: um estudo por meio das fontes escritas e
da arqueologia
Mestrando Rennan de Souza Lemos (Museu Nacional/UFRJ)

A paisagem de Amarna e sua diversidade

COFFEE-BREAK

16:30 às 18:00
Mesa de debates: Estudos sobre as múmias do Egito antigo

Prof. Dr. Moacir Elias Santos (PPGH-UEPG, Museu Ciro Flamarion Cardoso)

Projeto Tothmea: Resultados do Passado e Perspectivas Futuras
Mestrando Victor Bittar (Museu Nacional/UFRJ)

Remanescentes antigos, tecnologia moderna
Mestrando Ricardo França dos Reis (ENSP/Fiocruz)

Isolamento e identificação de fungos em amostras retiradas de múmias
da coleção egípcia do Museu Nacional do Rio de Janeiro
Simone Belmonte (Bióloga especialista em Geologia do Quaternário/INT/Museu
Nacional)

Tecnologias tridimensionais em pesquisas arqueológicas de múmias
egípcias

04/12
10:30 às 12:00
Conferência:
Prof. Dr. Jorge Lopes (PUC-Rio/INT/Museu Nacional/UFRJ)

Tecnologias 3D aplicadas à Egiptologia

ALMOÇO
(não será providenciado pelo evento)

14:30 às 16:00
Visita à exposição egípcia e ao Laboratório de Processamento de
Imagens Digitais – Palácio do Museu Nacional
COFFEE-BREAK

16:30 às 18:00
Mesa de debates:As pesquisas sobre a coleção egípcia do Museu
Nacional
Mestre Marina Buffa César (Arqueóloga formada pelo Museu Nacional/UFRJ)

Coleções e mais coleções
Mestre Simone Bielesch (Arqueóloga formada pelo Museu Nacional/UFRJ)

Auxiliares para o Renascimento: Estátuas Funerárias de Osíris e PtahSokar-Osíris da coleção do Museu Nacional/UFRJ
Mestranda Cintia Prates Facuri (Museu Nacional/UFRJ)

Para falar aos deuses: estudo das estatuetas votivas da coleção egípcia
do Museu Nacional

05/12

10:30 às 12:00
Conferências:
Prof.ª Dr.ª Marcia Vasques (UFRN)

De retratos e máscaras funerárias: identidade, gênero e poder no Egito
Romano
Prof. Dr. André Chevitarese (IH/UFRJ)

O uso do modelo mãe/filho pelos cristãos

ALMOÇO
(não será providenciado pelo evento)

14:30 às 16:00
Conferências de encerramento:

Prof. Dr. Antonio Brancaglion Jr Egiptólogo, Curador da coleção egípcia Museu
Nacional

Face a face com os egípcios antigos: uma estatueta muito especial do
Museu Nacional
Prof.ª Dr.ª María Violeta Pereyra Diretora da Missão Arqueológica Argentina à
Luxor, Egito – Tumba de Neferhotep; Universidad de Buenos Aires

Las colecciones egipcias argentinas, entre el Museo y la Universidad

16:30 às 18:00
Cerimônia de Encerramento:
Anúncio do novo laboratório de Egiptologia do Museu Nacional
Prof. Dr. Antonio Brancaglion Jr (Museu Nacional/UFRJ) e alunos do PPGArq
Lançamento do livro: O Egito antigo – novas contribuições brasileiras
Entrega dos certificados aos participantes

RESUMOS

02/12 - 14:30 às 16:00
Remanescentes humanos encontrados na tumba de Harwa (TT37),
necrópole de El-Assasif, Tebas: estudos preliminaries
Prof.ª Dr.ª Claudia Rodrigues-Carvalho (Diretora do Museu Nacional/UFRJ)
A tumba de Harwa, construída na XXV dinastia e nunca ocupada por seu
proprietário, destaca-se no cenário da necrópole de El-Assasif pelas suas
dimensões e arquitetura. Considerada uma das primeiras representantes do
"renascimento" da arte egípcia durante o período,

condizia com a posição de

Harwa como Grande Mordomo da Divina Adoradora, na prática uma posição de
governante local.
Evidências do uso da tumba como área funerária remontam a XXVI dinastia e
parecem se intensificar durante o período Romano. Ao longo

de 15 anos de

escavações no local um significativo conjunto de remanescentes humanos foi
encontrado e encontra-se em fase de catalogação bioantropológica. Apresentamos
um panorama destes achados, as primeiras observações e os questionamentos que
permeiam a investigação em curso.

A Coleção Egípcia do Museu Nacional: Entre a Memória e a Ciência
Prof. Dr. Antonio Brancaglion Jr.

O acervo egípcio do Museu Nacional é o maior da América Latina e provavelmente
o mais antigo das Américas. A maior parte dos objetos data de 1826 quando Nicolau
Fiengo, um comerciante italiano, trouxe de Marselha (França) uma coleção de
antiguidades egípcias proveniente das escavações do famoso explorador italiano,
Giovanni Battista Belzoni.
Os objetos foram arrematados, em leilão, pelo Imperador D. Pedro I que as doou ao
então Museu Real. Em 1876, quando de sua visita ao Egito, D. Pedro II foi
presenteado pelo Quediva Ismail com o belo esquife pintado da “Cantora de Amon”
Sha‑Amun‑em‑su, que ele veio a manter em seu gabinete até a Proclamação da
República quando, então, foi incluído na coleção do Museu Nacional.

16:30 às 18:00
Mesa de debates: Gênero e identidade no Egito greco-romano

“E me traga essa carta de volta”. As cartas aos deuses e os estudos
de gênero no Egito Ptolomaico. As contribuições da antropologia.

Mestre Thais Rocha da Silva (USP)
As cartas egípcias do período helenístico, em grego e em demótico, foram
utilizadas pelo viés do gênero a fim de provar o confinamento, a exclusão, ou a
emancipação das mulheres. O pequeno número de cartas de mulheres e para
mulheres em demótico praticamente justificou o abandono do tema do gênero

entre demoticistas. No entanto, uma observação mais cuidadosa do corpus permite
apontar novas percepções sobre as relações de gênero no período fora dos
binômios tradicionais público-privado, masculino-feminino. As cartas aos oráculos
quando associadas a conceitos importados da antropologia, potencializam novas
percepções sobre o gênero. Pretendo discutir essas articulações e apontar
possibilidades para novas formulações a respeito do gênero na sociedade
ptolomaica.

Identidade e etinia as estelas funerárias do Egito romano
Mestrando Pedro Luiz Diniz von Seehausen (Museu Nacional/UFRJ)
Os epitáfios funerários do período romano do Egito revelam facilmente o caráter
multicultural que esta sociedade adquiriu após quase trezentos anos de
dominação dos Ptolomeus e a vinda do Império Romano. Neste cenário, tanto o
imperialismo greco-romano quanto as trocas culturais com os migrantes afetariam
bruscamente seu substrato cultural e religioso, gerando uma cultura híbrida com
elementos das sociedades egípcia grega e romana. Este trabalho possui como
objetivo discutir questões sobre identidade e etnia no período da dominação
romana, por meio da análise e comparação de estelas funerárias de regiões
geograficamente distintas do Egito.

Adriano e o Egito: a construção de um modelo egipcianizante para
a Villa Adriana
Doutoranda Evelyne Azevedo (Museu Nacional/UFRJ)

Desde a Historia Augusta, acreditava-se que a Adriano tivesse construído a Villa
Adriana, em Tivoli, nomeando seus edifícios de acordo com os lugares célebres de
seu Império e que, ao Egito, coubesse o Canopo. Atribuía-se a ele todas as
esculturas referentes ao país nilótico, sem, no entanto, se considerar a
proveniência das peças. Atualmente, sabemos que as esculturas egípcias e
egipcianizantes encontravam-se em diversos edifícios. Acreditamos que a análise
dos elementos que constituem cada uma das esculturas associados ao seu local de
descoberta formam um programa iconográfico idealizado pelo Imperador e que
era baseado na relação Roma-Grécia-Egito. A presente comunicação pretende
discutir os fundamentos dessa relação e suas manifestações artísticas em âmbito
romano.

03/12 - 10:30 às 12:00
Mesa de debates: Sociedade e economia no Egito antigo

Hierarquia e Mobilidade Social no Antigo Egito. (Reino Novo)
Prof.ª Dr.ª Nely Feitoza Arrais (Unilasalle)
A presente comunicação pretende demonstrar a estrutura sócio-hierárquica do
Egito Antigo a partir da análise da biografia de Ahmés, filho de Ibana, importante
personagem da história política dos primeiros faráos da XVIIIa dinastia que abre o
Reino Novo cuja biografia nos permite analisar em especial a problemática sobre a
mobilidade social no Egito faraônico.

Implicações econômicas dos templos egípcios e a constituição de
poderes locais: um estudo sobre o Reino Antigo
Doutoranda Maria Thereza David João (LAOP-USP)
No Egito Antigo, os templos eram não somente instituições religiosas mas,
também, poderosas instituições econômicas. Por exercerem o controle de campos
de extensões consideráveis, sua exploração pressupunha um grande impacto no
ritmo de trabalho das sociedades campesinas, na estrutura social e de poder das
províncias, no aumento da desigualdade social e na ampliação de redes de
clientelismo - sem falar, ainda, das consequências no âmbito fiscal. A partir da
sexta dinastia egípcia nota-se um esforço sistemático por parte da Coroa visando
integrar as províncias ao quadro da administração palatina e institucionalizar
práticas sociais anteriormente existentes. A progressiva expansão da cultura e da
administração palatina nas províncias não poderia ter sido realizada sem a
colaboração das elites locais, uma vez que elas mesmas seriam beneficiadas nesse
processo através da concessão de diversos privilégios. O estreitamento das
ligações entre poder central e poderes locais no período em questão pode ser
notado de diversas formas, sendo as principais a fundação de centros de culto
régios nas províncias, casamentos entre reis e mulheres de origem provincial e
acesso de provincianos ao cargo de vizir. Tudo isso contribuía para a integração
gradativa dessas elites ao aparato estatal. Isto posto, o trabalho ora apresentado
tem por objetivo avaliar de que forma a crescente participação das elites
provinciais em atividades templárias - especialmente relacionadas aos cultos
régios - contribuiu para a consolidação de poderes locais no final do Reino Antigo.

Notas sobre a importância da teoria na Egiptologia econômica
Doutorando Fábio Frizzo (PPGH-UFF/NIEP-PréK/IUPERJ/UNESA)
Em texto publicado há uma década, Ciro Cardoso afirmava que “a egiptologia era
uma disciplina bastante tradicional, infensa em muitos casos ao debate teórico”,
dedicando-se muito mais – por conta da natureza das fontes – aos estudos da
monarquia e da religião. Desta maneira, o campo da economia permaneceu em
segundo plano e orientado, desde a década de 1970, seja por uma vertente ligada
ao substantitvismo polanyiano, seja pelo formalismo, que interpreta as estruturas
egípcias a partir das bases teórico-metodológicas utilizadas para explicar a
economia capitalista. Meu objetivo nesta comunicação é defender que as
estruturas econômicas faraônicas só podem ser corretamente entendidas a partir
da construção de modelos teóricos calcados na enorme diferença qualitativa entre
as sociedades pré-capitalistas e a moderna. Tais modelos mostram-se ainda mais
importantes no contexto de uma disciplina tão tradicional e, ao mesmo tempo, tão
assolada pela carência de fontes relativas às questões da produção, distribuição e
consumo.

O corpo na paisagem animada da Necrópole de Tebas
Doutorando Julián Alejo Sánchez (Museu Nacional/UFRJ)
A arquitetura cria fronteiras, onde o corpo está confinado e o movimento é
direcionado. O corpo no contexto mortuário pode ser visto como uma forma
particular de representação, junto com as pinturas e as esculturas, principalmente

pelos elementos de codificação de identidade dispostos na sepultura e pela
resignificação da prática corporal. A paisagem, como construção mental, possui um
palimpsesto de identidades individuais e sociais onde os seres interagem entre si e
junto ao mundo conformado por substâncias vivas, dinâmicas e dotadas de
personalidade. Os corpos são parte de uma multiplicidade do ser humano que se
adiciona a outros elementos aparentemente estáticos e carentes de vida, quando
na realidade são animados e com intencionalidade. As entidades espirituais atuam
em uma relação dialética com a materialidade dos elementos da paisagem. A
unidade tumba-corpo-alma presente no espaço mortuário egípcio deixa uma
marca de presença do falecido que reclama atenção e que continua operando
como agente ativo representando e apoiando a seu grupo parental no mundo
sobrenatural e nas relações sociais e de poder do mundo terreno, mostrando que
aquele limite é bem difuso.

14:00 às 16:00
Mesa de debates: O período de Amarna no Egito antigo: novos
olhares sobre velhas questões

Aton além de Amarna
Doutoranda Regina Coeli Pinheiro da Silva (Museu Nacional/UFRJ)
Quase todos os estudos que envolvem a figura de Akhenaton e Aton se referem à
presença desse deus na cidade de Amarna, especialmente construída para seu

culto. Entretanto, quais registros arqueológicos consideram a sua presença além

do perímetro definido pelo faraó para essa cidade? Que estudos foram e estão
sendo desenvolvidos sobre esse tema neste momento? Pensando nestas questões
apresentamos uma síntese dos dados que estamos selecionando para nossa tese
de doutorado, considerando os principais dados arqueológicos divulgados até o
momento e apontando nossas primeiras observações.

As Representações da Família Real Amarniana e a Consolidação de
Uma Nova Visão de Mundo Durante o Reinado de Akhenaton
(1353-1335 a.C.)
Doutoranda Gisela Chapot (PPGH-UFF)
Em 1353 a.C, o faraó Akhenaton apresentou ao Egito uma nova visão de mundo,
baseada na estabilidade de um cosmos sem presença do caos, totalmente
desprovida de elementos mágicos e míticos e que negava a existência do mundo
inferior de Osíris. Tal cosmovisão encontrou três formas de expressão, durante o
curto reinado de Akhenaton: teológica, por meio dos hinos e nomes didáticos do
Aton, física, através da paisagem sagrada de uma nova capital erigida ao longo da
reforma, Akhetaten, e artística, por intermédio das representações da família real
amarniana em diversos contextos. Pretendemos, nesta comunicação, apresentar o
repertório temático das cenas contendo Akhenaton, Nefertíti e suas filhas e
demonstrar como este material imagético, que dominou os âmbitos templário,
funerário e doméstico, foi imprescindível para construir e sustentar a nova visão,
na qual a família real era o centro do mundo.

A construção de Akhetaton: Um estudo por meio das fontes
escritas e da arqueologia
Doutoranda Liliane Cristina Coelho (PPGH-UFF / Uniandrade)
Quando Akhenaton (c.1353-1335 a.C.) ordenou a construção de Akhetaton a
instalação de novas cidades por ordem real não era uma novidade para os antigos
egípcios. O que difere Akhetaton de outros assentamentos egípcios, no entanto, é a
existência de um projeto, mesmo que parcial, inscrito em estelas de fronteira que
delimitam a área de crescimento da cidade. A partir da tradução dos textos
presentes nestes monumentos, então, é possível levantar as primeiras edificações
que foram erigidas, mas apenas por meio da Arqueologia podemos entender como
a cidade se desenvolveu a partir deste projeto inicial. Nesta comunicação
discutiremos, por meio das estelas de fronteira e dos relatórios da Arqueologia, o
desenvolvimento urbano de Akhetaton, buscando entender quais foram as
primeiras áreas a serem instaladas após a execução do projeto inicial.

A paisagem de Amarna e sua diversidade
Mestrando Rennan de Souza Lemos (Museu Nacional/UFRJ)
Desde Lepsius os egiptólogos vem se debruçando sobre Amarna, Akhenaton e a
religião do Aton. Muitos falharam em confundir ciência com assuntos religiosos.
Segundo Trigger (1981) isso gerou um problema: chegamos a um ponto em que a
fronteira entre ciência e ficção se tornou obscura, o que levou à construção de
interpretações fantasiosas sobre o faraó Akhenaton e à apropriação de sua

imagem por diversos grupos místicos, políticos etc. (MONTSERRAT, 2000). A
idealização de Akhenaton e do período de Amarna invadiu a própria Egiptologia –
uma ciência social no bojo da Arqueologia, da História e da Filologia. Importantes
egiptólogos como Hornung (1999) elevaram o período de Amarna a um estado de
pureza que não condiz com a realidade. Aliado às lacunas no registro arqueológico
e na documentação textual e iconográfica disponível, até hoje surgiram muitas
publicações sobre o período e foram fundados debates insolúveis sobre Akhenaton
e sua religião.
Barry Kemp uma vez me disse que para se estudar Amarna o primeiro passo é
estabelecer uma opinião própria sobre o que a época representou na história
egípcia antiga. Esta palestra é a minha opinião sobre o que foi o período de
Amarna no Egito antigo. Mas é claro que, sendo a Egiptologia uma ciência social,
qualquer opinião deve estar baseada em teoria. Uma abordagem teórica aos dados
que gerará hipóteses que precisarão ser testadas a partir de procedimentos
específicos. Este texto é, assim, o ponto de partida de minha pesquisa de mestrado,
que possui um objeto mais delimitado mas cujo objetivo final é testar as hipóteses
mais gerais que serão levantadas aqui.

16:30 às 18:00
Mesa de debates: Estudos sobre as múmias do Egito antigo

Projeto Tothmea: Resultados do Passado e Perspectivas Futuras
Prof. Dr. Moacir Elias Santos (PPGH – Universidade Estadual de Ponta Grossa, Museu
de Arqueologia Ciro Flamarion Cardoso)

Nesta comunicação mostraremos alguns resultados do projeto Tothmea, que vem
sendo desenvolvido em diversas etapas desde 1997 no Museu Egípcio Rosacruz, na
cidade de Curitiba. Na primeira delas, voltada para a história da múmia, realizamos
uma análise de mais de 50 documentos históricos, que incluem artigos de jornais,
fotografias, cartas e uma entrevista, por meio da qual reconstruímos toda a
trajetória de Tothmea desde sua saída do Egito, em 1886, passando por um pouco
mais de um século nos Estados Unidos até sua transferência para o Brasil, em 1995.
Em uma segunda etapa realizamos a inspeção macroscópica da múmia e
efetuamos a restauração da face de Tothmea, por meio da remoção, identificação e
colagem dos fragmentos ósseos que se encontravam no interior da caixa craniana.
Ao mesmo tempo, com o uso de técnicas bio-médicas não-invasivas, como raios-X
e tomografia computadorizada, foi possível levar a cabo um estudo sobre o
preocesso de mumificação ao qual Tothmea foi submetida, bem como estabelecer
a estimativa de idade e os problemas de saúde. Esta foi realizada com o auxílio do
Dr. Enio Rogacheski, chefe da seção de radiologia no Hospital da Clínica da
Universidade Federal do Paraná, em 10 de agosto de 1999. Já ao final de 2012,
utilizando os dados combinados da restauração do rosto com os cortes
tomográficos do crânio da múmia, foi possível levar a cabo a mais recente etapa do
projeto: a realização da aproximação facial forense. Esta foi produzida em conjunto
com o artista 3D Cícero Moraes, empregando uma série de softwares livres.
Recentemente, obtivemos um modelo 3D da face, por meio do qual será possível
concluir um busto realístico que se encontra em preparação. Os resultados dos
nossos estudos foram compensadores, pois ampliaram em muito as informações
sobre a múmia, que puderam ser compartilhadas tanto no meio acadêmico como
no próprio espaço do museu.

Remanescentes Antigos, Tecnologia Moderna

Mestrando Victor Bittar (Museu Nacional/UFRJ)
O estudo de múmias já significou o desenrolar e a destruição dos exemplares
trabalhados, enquanto sua preservação significava abandonar as informações
contidas além do alcance dos olhos. Desde o século passado, graças a avanços
tecnológicos, temos meios confiáveis que geram resultados completos para a
observação desses remanescentes, com uma abordagem não destrutiva. Nesta
apresentação serão mostrados dois casos envolvendo a coleção Egípcia do Museu
Nacional

submetida

a

análises

utilizando

tomografias

e

reconstruções

tridimensionais.

Isolamento e identificação de fungos em amostras retiradas de
múmias da coleção egípcia do Museu Nacional do Rio de Janeiro
Ricardo França Alves dos Reis1, Juliana da Matta Furniel Dutra Santiago1, Wanderley
de Souza2, Sheila Mendonça de Souza1, Susana Frases2.
1Laboratório

de Paleoparasitologia, Departamento de Endemias Samuel Pessoa,

ENSP, Fiocruz, Rio de Janeiro, Brasil. 2 Laboratório de Ultraestrutura Celular Hertha
Meyer, Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil.
A proliferação de microrganismos em museus, relacionada aos processos de
biodeterioração, pode representar riscos para a saúde dos trabalhadores
envolvidos na análise, manutenção e higienização das coleções arqueológicas, por
causa da presença de espécies patogênicas. As múmias são ambientes apropriados

para microrganismos, devido à variedade de materiais orgânicos e inorgânicos
presentes, os quais se tornam substratos para o desenvolvimento de bactérias,
protozoários e fungos. Em 1995, um caso de proliferação fúngica em múmias
egípcias foi documentado no Museu Nacional do Rio de Janeiro após a penetração
de água no local onde os corpos eram conservados. Na época, além do risco de
perda dos espécimes, alguns profissionais que trabalharam na tentativa de salvar
os materiais arqueológicos afetados, relataram ter ficado doentes. Após este
incidente, algumas múmias foram acondicionadas dentro de bolhas em uma
atmosfera anóxica para deter a proliferação de microrganismos.

Com o

esvaziamento das bolhas, os corpos voltaram a entrar em contato com uma
atmosfera rica em oxigênio, ficando expostos à contaminação biológica.
Nosso trabalho teve por objetivo avaliar a contaminação fúngica presente em duas
múmias egípcias (inv. 170 e 527), e no ambiente do museu, aproveitando a
oportunidade de abertura das bolhas. Para isso, distintas amostras foram obtidas e
os fungos isolados estão sendo identificados e caracterizados por métodos
clássicos e moleculares para estabelecer a relação entre os isolados do ambiente e
do material mumificado. A presença de fungos em múmias pode ser um potencial
risco para a saúde pública e causa de biodeterioração de coleções arqueológicas.

Tecnologias Tridimensionais aplicadas em Pesquisas
Arqueológicas de Múmias Egípcias
Simone Letícia Rosa Belmonte¹, Jorge Roberto Lopes dos Santos¹, Antonio
Brancaglion Júnior²,
Sergio Alex Kugland de Azevedo² Claudia Rodrigues-Carvalho²

¹Laboratório de Modelos Tridimensionais, Instituto Nacional de Tecnologia (INT) Rio
de Janeiro, Brasil
²Laboratório de Processamento de Imagens Digitais, Museu Nacional (UFRJ), Rio de
Janeiro, Brasil
A Arqueologia pode ser definida como a ciência que estuda o passado humano a
partir dos “vestígios e restos materiais” deixados pelos povos que habitaram a
Terra. Em muitas ocasiões, uma das grandes dificuldades encontradas nos estudos
em arqueologia está ligada a limitação que alguns materiais possuem devido a sua
fragilidade ou até mesmo raridade.
O desenvolvimento de uma abordagem não destrutiva desses materiais torna-se
necessária. Para tal, realizamos a construção tridimensional virtual de múmias
egípcias obtendo todas as suas dimensões e formas, usando tecnologias de
Tomografia Computadorizada (TC), Escaneamento Tridimensional e tecnologias de
manufatura aditiva (MA).
Através das técnicas usadas é possível isolar caixões, elementos funerários,
materiais usados na mumificação, ossos e espaços vazios. Paralelamente,
utilizamos os arquivos virtuais para construção de modelos físicos fiéis que podem
ocupar acervos e exposições.
Os resultados alcançados mostram avanços proporcionados pela utilização destas
tecnologias que permitiram aprofundar e expandir o escopo de estudos realizados
na investigação de materiais ou evidências arqueológicas, ligando o passado com
futuras tecnologias.

04/12 - 10:30 às 12:00
Tecnologias 3D aplicadas a Egiptologia
Prof. Dr. Jorge Lopes (PUC-Rio/INT/Museu Nacional)
Métodos para obtenção e transferência de dimensões eram utilizados na replicação
e ampliação de esculturas desde a antiguidade. De forma análoga aos dias atuais,
os egípcios utilizavam modelos em escala reduzida para apresentar e aprovar
projetos, bem como na transferência de informações de dimensões lineares e
consequente volumetria 3D para a construção de esculturas. Atualmente diversas
tecnologias digitais para analise, construção e transferência de informações como
scanners 3D, braços robô, impressoras 3D e tomografia computadorizada são
utilizadas em pesquisas avançadas em Egiptologia. O objetivo desta conferência é
demonstrar a utilização desses métodos desde a antiguidade ate o atual estado da
arte das tecnologias 3D.

16:30 às 18:00
Mesa de debates: As pesquisas sobre a coleção egípcia do Museu
Nacional

Coleções e mais coleções: o estudo do escaravelho-coração
Mestre Marina Buffa Cesar

O escaravelho-coração é um tipo de amuleto funerário identificado com o deus
solar Khepri, cujo intuito era assegurar que o coração do morto não fosse devorado
durante a pesagem. Com isso, ele garantia que o falecido chegasse ao Mundo
Inferior. Durante minhas pesquisas precisei utilizar fichas, catálogos e relatórios de
escavações de Instituições e Museus fora do Brasil. O objetivo dessa comunicação é
mostrar como foram feitas as análises e os resultados do estudo nas diversas
instituições.

Auxiliares para o Renascimento: Estátuas Funerárias de Osíris e
Ptah-Sokar-Osíris da coleção do Museu Nacional/UFRJ

Simone Maria Bielesch
No final do Antigo Império (c. 1307 a.C.) passamos a encontrar um novo artefato
para auxiliar o morto em sua jornada para o Outro Mundo; uma estátua do deus
Osíris. Em seu interior, geralmente, continha um exemplar do “Livro dos Mortos”.
Por volta da XXV Dinastia, as estátuas funerárias de Osíris dão lugar às estátuas
funerárias de Ptah-Sokar-Osíris. Em seu interior, comumente, passamos a encontrar
uma pseudo “múmia-de-grãos”. A estátua passa a ser uma representação
divinizada do morto, o qual se tornou um Justo de Voz perante Osíris e um
Glorificado perante Rê. A coleção egípcia do Museu Nacional/UFRJ possui um
exemplar de uma estátua funerária de Osíris e seis de Ptah-Sokar-Osíris. Apesar de
seu estado precário de conservação, uma reconstituição parcial das mesmas foi
possível, permitindo classificá-las parcialmente.

Para Falar aos Deuses: Estudo das Estatuetas Votivas da Coleção
Egípcia do Museu Nacional
Mestranda Cintia Prates Facuri (Museu Nacional/UFRJ)
As estatuetas votivas em bronze estão presentes na maioria das coleções egípcias
nos museus e coleções particulares em todo o mundo. Embora ainda pouco
conhecida, uma parte importante da religiosidade no Egito antigo é manifestada
através de uma grande variedade de objetos votivos, sendo as estatuetas em
bronzes com representações divinas a forma mais explícita desta prática. Pode-se
afirmar que a partir do Terceiro Período Intermediário (c. 1070 a. C.) os custos com o
deslocamento das pessoas e a aquisição de objetos votivos foram menores,
fazendo com que vários locais de culto se tornassem importantes centros de
peregrinação e deposição de objetos votivos. O Museu Nacional/UFRJ possui uma
coleção de bronze, cuja maior parte compreende imagens de divindades do
“grande panteão” egípcio. Neste trabalho apresentarei os estudos relativos aos exvotos egípcios em bronze do Museu Nacional como expressão da religiosidade
egípcia.

05/12 - 10:30 às 12:00
De retratos e máscaras funerárias: identidade, gênero e poder no
Egito Romano
Prof.ª Dra. Marcia Severina Vasques (Dep. de História/CCHLA/UFRN)

A cultura material de cunho funerário consiste em uma rica documentação a
respeito das relações sociais do Egito Romano. Considerado como um ambiente
propício a múltiplas identidades, consideramos que o Egito Romano nos
proporciona, conforme a região a considerar, variadas respostas ao poder romano
instituído. A identidade social ou de gênero não deixa de estar atrelada às redes de
poder que perpassavam o Império Romano como um todo e, em especial, o Egito
enquanto província romana. Propomos discutir nesta apresentação a questão da(s)
identidade(s) dos habitantes do Egito Romano, seja a identidade social ou a de
gênero, assim como sua relação com as redes de poder romanas e a manutenção
da tradição funerária egípcia adaptada às condições locais.

O Uso do Modelo Mãe/Filho pelos Cristãos
Prof. Dr. André Leonardo Chevitarese (IH/UFRJ)
O esquema imagético, onde Maria leva o Menino Jesus à altura do peito ou o coloca
sentado sobre os seus joelhos, tem atravessado tempos e espaços diferentes,
fazendo-se presente em inúmeras culturas cristãs ocidentais e orientais, no geral, e
na brasileira, no particular. Constata-se uma forte tendência na historiografia
contemporânea em associá-lo ao esquema iconográfico Ísis / Horus, tornando-o,
inclusive, seu dependente direto. Esta comunicação tem por objetivo analisar se há
bases para sustentar tal associação.

14:30 às 16:00
Conferência de Encerramento

Face a Face com os Egípcios Antigos: Uma Estatueta Muito Especial
do Museu Nacional
Prof. Dr. Antonio Brancaglion Jr. (Museu Nacional/UFRJ)

Para os que não conhecem, a arte egípcia possui uma aparente monotonia e
repetição principalmente nas representações bidimensionais. As pinturas, relevos
e os hieróglifos utilizam imagens, preferencialmente, de perfil. Mesmo a estatuária
é concebida segundo eixos ortogonais. Ao longo de sua história os egípcios
recorreram poucas vezes a representações frontais, o que nos leva a crer na
existência de um significado especial nesta forma de representação, que não está
presente na lateralidade. Seria possível que este significado oculto nos rostos
frontais também esteja presente de forma menos evidente na estatuária? Esta
hipótese pode ser feita a partir de uma estatueta bastante original presente na
coleção do Museu Nacional.

Las colecciones egipcias argentinas, entre el Museo y la
Universidad
Prof.ª Dr.ª Maria Violeta Pereyra (Universidad de Buenos Aires)
La formación de las colecciones egipcias que integran el acervo de varios museos
argentinos reconoce una diversidad de orígenes que van de las donaciones de

colecciones privadas a la incorporación de materiales arqueológicos como
resultado de las propias actividades llevadas a cabo por científicos argentinos en
sitios faraónicos. Las del Museo Etnográfico “Juan B. Ambrosetti” y del Museo de
Ciencias Naturales de La Plata constituyen dos casos especiales, ya que son las
únicas que albergan dos instituciones universitarias -la Universidad de Buenos
Aires y la Universidad Nacional de La Plata respectivamente-. Esta circunstancia
contribuyó al desarrollo de la egiptología en Argentina y la investigación de ese
patrimonio, desarrollada en el ámbito del Instituto de Historia Antigua Oriental de
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires constituye el eje
de la exposición.

