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Resumo: 
Este texto apresenta o relato de nossas observações do Livro do Dia e do Livro da 
Noite no Antigo Egito, presentes na Tumba de Ramessés VI (KV 9), no Vale dos 
Reis, tendo como enfoque o tema da viagem do sol pela abóbada do céu (Nut). 
Tecemos algumas reflexões acerca do curso e da simbologia do deus Rê (o sol) no 
mundo dos vivos (Kemet) e no espaço dos mortos (Duat). 
Palavras-chave:  
Vale dos Reis; viagem do sol; Rê. 
 
Abstract: 
This paper presents the report of our observations of the Book of Day and Book of 
Night in Ancient Egypt, presents at the Tomb of Ramesses VI (KV 9), in the Valley 
of the Kings, focusing on the topic of the journey of the sun through the vault of 
heaven (Nut). We make considerations about the course and the symbolism of the 
god Re (the sun) in world of the living (Kemet) and in the space of the dead (Duat). 
Keywords:  
Valley of the Kings; Travel of the Sun; Re. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Mestranda em História e Espaços pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPGH/UFRN). 
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1. Introdução 
 

A literatura funerária egípcia comumente estava presente nos monumentos 
necessários ao post-mortem; era propriamente parte indispensável do complexo 
aparato fúnebre. A importância do texto/imagem dá-se particularmente pelo seu 
caráter mágico e funcional, ou seja, era preciso buscar a maior segurança possível 
com destino aos percursos dos perigosos caminhos do porvir. É inegável que a 
existência da escrita e que o uso da mesma para fins religiosos faz com que uma 
civilização se diferencie de outras e, no caso egípcio, o clima favorável atuou no 
sentido de preservar um sem número de fontes indispensáveis à ciência egiptológica 
moderna, ávida por descobrir as vicissitudes daquele povo. A escrita aproxima os 
homens e faz com que dado pensamento se enrijeça no tempo, tornando ao estado 
móvel na medida em que é resgatado e refletido à luz das vivências do seu 
interpretador atual. Os egípcios antigos não eram uma alegoria, antes de tudo eram 
homens detentores de sentimentos de coragem e de medo, tal como nós. Eles 
imaginavam e concebiam o porvir, mas efetivamente a morte lhes causava 
estranhamento, pois por mais que os preceitos religiosos egípcios sejam bem 
definidos e promovam alguma segurança, a morte é ignota. 

 

“Os textos, fórmulas e liturgias funerárias que os egípcios nos deixaram 
são de uma quantidade extraordinária, maior que qualquer outra cultura. 
Em nenhuma outra a utilização da palavra e do texto foi tão amplamente 
importante no culto funerário quanto no Egito Antigo. Isto porque estas 
fórmulas e textos eram um meio mais importante para alcançar o Pós-
vida.” (Brancaglion, 2003: 48). 

 

Os Textos das Pirâmides são os mais antigos – apareceram primeiramente na 
V Dinastia (2465-2323 a.C.), em Saqqara. Muitos outros textos, alguns deles ainda 
pouco conhecidos no Brasil, integravam esse corpus funerário – o que nos permite 
insistir que a preocupação dos egípcios antigos não era com a morte, mas sim com a 
manutenção da vida, ou “repetição da vida”, para usarmos a expressão de Ciro 
Flamarion Cardoso (cf. 2000: 27). “Em egípcio o termo genérico para todos os 
textos funerários era sakhu, isto é, ‘o que faz um akh’”, aponta-nos Brancaglion (2003: 
49). Além dos Textos das Pirâmides, os Textos dos Caixões e o Livro dos Mortos 
são partes mais conhecidas dessa literatura funerária, que abarca ainda o Livro do 
Amduat, Livro dos Portões, Livro dos Céus (Livro do Dia e Livro da Noite), Livro 
da Vaca Celeste, Livro das Cavernas, Livro da Terra e Livro das Respirações. Além 
de se preocuparem com a literatura funerária, sabemos da extensa preocupação do 
povo egípcio para com a construção de sua morada eterna, a tumba, bem como da 
utilização de estelas, amuletos, estatuetas etc. – esses dados caracterizam a sociedade 
egípcia como a que mais se preocupou com a morte na Antiguidade, e isso 
inequivocamente propiciou uma grande herança à arqueologia moderna. 

http://www.revistarodadafortuna.com/


234 
Matias, Keidy Narelly Costa 

A tumba de Ramessés VI (KV 9) e o ciclo egípcio do sol 
www.revistarodadafortuna.com 

 

 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2014, Volume 3, Número 2, pp. 232-247. ISSN: 2014-7430 

A despeito dessa extensa literatura é interessante notar a convergência que 
resultou na coexistência de mitos de criação que não buscavam a anulação entre si, 
ou seja, os egípcios não buscavam a afirmação de uma verdade indissolúvel, ao 
contrário, possuíam muitas formas de enxergar o mesmo assunto – e conviviam 
bem com isso. Outra característica da religião egípcia diz respeito à inexistência de 
um deus personificador do mal, como o Nergal da Mesopotâmia, por exemplo. 
Wilkinson (2003: 81) alerta que “não há nenhuma palavra egípcia que corresponda a 
palavra ‘demônio’, [...] mas a egiptologia frequentemente usa este termo para 
descrever as chamadas ‘divindades menores’”. 

 

“Os demônios também podem ser associados com o mundo dos vivos, 
no entanto, [...] encontramos tipos benevolentes e malevolentes. Este 
último tipo inclui demônios associados com Sekhmet e outras grandes 
divindades em seus aspectos agressivos, enquanto que os demônios mais 
benevolentes foram muitas vezes chamados para dar proteção a estes. 
Interessante notar que textos egípcios mostram que era possível que um 
demônio se libertasse do seu papel de subordinado e de suas 
responsabilidades para tornar-se um “grande deus” através de um 
processo de promoção, mostrando mais uma vez que a diferença entre 
‘demônios’ e ‘deuses’ foi primeiramente uma diferença de grau, em vez 
de uma diferença de tipo.” (Wilkinson, 2003: 81). 

 

Em outras palavras, a religião egípcia caracteriza-se por uma notável 
singularidade que a separa, pelo menos nesse sentido, de qualquer semelhança com a 
religião cristã e com o zoroastrismo, por exemplo. No Egito o bem não vivia em 
luta constante contra o mal. Ou seja, quem causava o mal, seja em vida ou no pós-
vida era o próprio homem, seja por não preservar em vida a memória dos seus 
antepassados, seja por, depois da morte, incorrer nos perigos do Além em 
decorrência da não utilização das fórmulas funerárias (sobre as formas egípcias de se 
morrer uma segunda vez, cf. Brancaglion, 2003: 13). 

Outros seres responsáveis pela geração do mal eram Ammit e Apophis – que 
não eram deusas, mas sim “princípios negativos” (ou “demônios”, desde que o 
termo não seja tomado de maneira anacrônica). O papel de Ammit aparece mais 
detalhadamente no Novo Império (1550-1070 a.C.), sendo figura recorrente no 
Livro dos Mortos através do seu mais importante capítulo, a saber, o 30b; Ammit 
devorava os mortos não aprovados no Tribunal de Osíris, ou seja, condenava o 
homem (inanimado fisicamente) à morte eterna representada pela não existência, pela 
dissolução completa de si. Apophis, por sua vez, representava uma ameaça aos 
deuses e, consequentemente, aos homens. Se era papel dos homens combater o 
perigo representado por Ammit através da correta utilização do aparato mágico-
religioso que lhes conferia a “justificação”,2 era papel dos deuses combater 

                                                           

2 “Composto por dois termos, isto é, verdade/justiça  e voz/palavra  e 
originalmente empregado num contexto osiríaco, fazendo referência à ocasião em que os direitos legais deste 
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diariamente a serpente Apophis – que ameaçava devorar o sol e, com isso, 
estabelecer a eternidade das trevas na Terra, de modo que o mundo sem o sol, ou 
seja, sem o próprio deus Rê, estaria fadado à destruição completa a partir da 
dissolução de deuses e de homens. Esse fatídico episódio, que deveria ser evitado 
todos os dias, os egípcios concebiam como o “caos”, em contraponto com a 
“ordem”, representada pela manutenção do equilíbrio cósmico entre deuses, 
homens, animais e natureza fértil. 

Tomando por base esses dados iniciais nos propomos a refletir sobre o ciclo 
egípcio do sol e a importância deste para a manutenção da ordem cósmica em Kemet, 
ou seja, na terra negra do Egito. O ciclo de Rê será por nós analisado tomando por 
fonte a representação da abóbada do céu – Nut, uma deusa – presente na Tumba de 
Ramessés VI, no Vale dos Reis (KV9).3 Nossa escolha dá-se, sobremaneira, por ser 
essa tumba a única a documentar os Livros do Dia e da Noite – englobados sob a 
denominação de “Livros do Céu” (cf. Hornung, 1999: 113) – uma particularidade 
que talvez possa ser explicada pelo rico estado de preservação desse monumento do 
Novo Império, e que dada a datação coexistia com quase toda a literatura funerária 
que conhecemos do Egito. 

Antonio Brancaglion (2003: 37) aponta que “no curso de sua história, os 
egípcios souberam elaborar um sistema orgânico de crenças e de práticas relativas à 
morte cujo objetivo essencial era minimizar o impacto da morte sobre a sua 
sociedade”, essa busca por ordenação e equilíbrio aparecia tanto no mundo terreno 
quanto nos destinos celeste e ctônico. Além de vencer a quebra brusca gerada pela 
morte ao cotidiano, era preciso superar os desafios corriqueiros que imputavam à 
ordem quaisquer ameaças de desordem. Em outras palavras, era preciso vencer a 
morte, mas também a fome, a guerra, a descentralização estatal, as enchentes do 
Nilo – e a falta de enchentes. Em resumo, na sociedade egípcia o princípio moral 
que norteava a concepção de mundo estava ligado ao comedimento, ou seja, nem ao 
excesso nem a inanição. 

 

                                                                                                                                                                          
deus, violados por Seth, são reivindicados diante do tribunal divino de Heliópolis, diante do qual o deus 
Osíris obtém ganho de causa; e, no contexto da Grande Contenda, este termo também pode ser encontrado 
como epíteto utilizado para indicar Hórus triunfante. Acredita-se assim, que este termo refira-se ao veredicto 
dado em favor de Osíris, fazendo com que os argumentos deste deus e sua voz/palavra sejam consideradas 
justas ou verdadeiras, o que faz com que ele seja um “justo de voz”, tradução dada por Maspero, ou ainda um 
“justificado”, como traduziram Champollion e Griffith (Gama, 2008: 109, apud Anthes, 1954: 21)”. 
 
3 Recorremos ao respeitado site do Theban Mapping Project (TMP), projeto este que data desde 1978 através de 
importantes egiptólogos, realizado pela Universidade Americana no Cairo, para acessarmos as imagens da 
tumba de Ramessés VI e as informações catalográficas das mesmas. 
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2. KV9:4 A tumba de Ramessés VI5 e os Livros do Dia e da Noite 

A tumba de Ramessés VI está localizada na cidade de Luxor, ao sul do Egito 
(antiga cidade de Tebas, capital do Novo Império). Na margem ocidental do Nilo 
está o Vale dos Reis, local que comporta mais de sessenta tumbas datadas do Novo 
Império. Interessante destacar que o lado do poente, para os egípcios, estava 
diretamente associado com a morte, simbologia advinda da observação do pôr do 
sol, quando o deus Rê (o sol) adentrava no mundo dos mortos e escurecia a Terra, 
trazendo a noite para os vivos e o dia para os mortos. 

 

“As tumbas [do Vale dos Reis] eram constituídas por uma série de 
passagens, corredores e câmaras escavadas na rocha (hipogeu), sem a 
existência de uma superestrutura. Provavelmente, este vale foi escolhido 
pelo formato proeminente do pico de el-Qurn, que dominava o vale e 
assemelhava-se a uma pirâmide natural. Era considerado como uma 
“superestrutura” coletiva para todas as tumbas localizadas no vale 
abaixo.” (Brancaglion, 2003: 84). 

 
“Por razões de segurança os túmulos reais do Novo Império estavam em 
locais escondidos ao lado oeste dos templos mortuários reais. Os reis 
foram na verdade enterrados em dois vales, a maioria no Vale Leste 
(KV) e alguns no Vale Oeste (WV), que juntos são chamados de “Vale 
dos Reis.” (Bard, 2007: 244). 

 

Quando da construção da tumba de Ramessés VI o Vale já se encontrava 
majoritariamente ocupado, posto que era utilizado para enterramentos desde a 
XVIII Dinastia (1550-1307 a.C.). 

 
“Por isso [a tumba] foi escavada em uma encosta extremamente óbvia. 
Iniciada por Ramessés V, a tumba foi assumida por Ramessés VI, que 
morreu antes mesmo que a construção fosse concluída, e a câmara 
funerária jamais fora terminada. A sepultura é amplamente decorada, no 
entanto, inclui um grande número de textos religiosos, alguns dos quais 
únicos. A KV9 foi acessível ainda na Antiguidade e possui muitos 
grafites gregos e romanos em suas paredes (Theban Mapping Project6)”. 

 
“Os corredores [da tumba de Ramessés VI] são maiores em largura e em 
altura do que as de Ramessés IV, mas estão sem a configuração da 
escada e da rampa de acesso encontrada na KV2. A passagem H é única 
a ter um teto horizontal combinado com um piso inclinado, pois os 

                                                           
4 KV: abreviação de “Valley of the Kings”; 9: número da tumba de Ramessés VI. A propósito, WV é a 
abreviação para “Valley of the Queens”. 
 
5 A KV9 foi utilizada para os enterramentos de Ramessés V e de Ramessés VI. 
 
6 Cf. www.thebanmappingproject.com/atlas/transcript.html#kv09. Acesso em 26/09/2014. 

http://www.revistarodadafortuna.com/
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pedreiros, cortando de cima para baixo, tiveram de abandonar o nível 
para evitar [o contato com a] KVI2.” (Reeves; Wilkinson, 1996: 164). 
 

Já tratamos do rico estado de conservação da KV9, que propicia imagens 
imponentes aos nossos olhos, mas é importante admoestar que essa tumba não 
esteve alheia aos ladrões ainda na Antiguidade. Sabemos que 

 
“A única consideração de roubo do túmulo de Ramessés VI é preservada 
em um documento (sem datação), conhecido como Papiro Mayer B (p. 
192). Partindo do pressuposto de que este roubo levou a visita de 
Champollion, anotada através de um grafite no teto da câmara funerária, 
Cyril Aldred sugeriu que os roubos ocorreram antes do ano 9 de 
Ramessés IX. 

As múmias de Ramessés V e de Ramessés VI foram descobertas na 
KV35, em 1898. A múmia de Ramessés V estava na base de um caixão 
de madeira pintado de branco, e a de Ramessés VI em um caixão de 
reposição originalmente pertencente a um sumo sacerdote de 
Menkheperre.” (Reeves; Wilkinson, 1996: 165-166). 

 

A partir do final da XX Dinastia (1196-1070 a.C.) os enterramentos passaram 
a ser constantemente roubados e o Vale deixou de ser utilizado pelos reis. Nesse 
período Deir el-Bahri ganhou importância como local de enterramentos. 

As tumbas do Vale dos Reis facilitam a percepção da concepção temporal da 
religião egípcia através do ciclo do sol, dado o estado de “glorificação” dos mortos. 
Por serem faraós, os detentores dessas tumbas eram espíritos akh, condição máxima 
da glorificação egípcia. Dessa forma, o sol fazia um percurso cíclico com o morto 
durante vinte e quatro horas, das quais 12 durante o dia e outras 12 no decorrer da 
noite. O faraó morto, portanto, caminhava pelo destino celeste na medida em que o 
sol ascendia e, a partir do crepúsculo, iluminava o Duat (mundo dos mortos). 

As referências ao surgimento do mundo eram constantes no imaginário 
egípcio, e isso possibilitava a manutenção do equilíbrio cósmico. Logo, o tema da 
viagem do sol era quase tão antigo quanto a criação do universo, que se deu a partir 
do oceano primordial, o Nun.7 

 
“A idéia de uma outra vida inspirou-os desde a Pré-história por meio da 
representação simbólica da viagem do Sol, que nasce todas as manhãs, 
atravessando a imensidão do céu azul sobre os campos e o Nilo até 

                                                           
 
7 “O mundo anterior à criação era visualizado como um oceano primordial, o Nun, cujas águas caóticas 
continham, em potência, toda a criação. Na religião egípcia, o papel das águas do Nun era ambivalente e 
revestia-se de um significado simultaneamente negativo e positivo. À semelhança da cheia que submergia 
tudo mas fertilizava o solo do Egipto, o Nun infinito, sem forma, caótico e insondável era também a fonte da 
regeneração do mundo e continha, em potência, todas as possibilidades da criação.” (Sousa, 2006: 317). 
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alcançar, velho e cansado, no fim do dia o deserto ocidental para 
encontrar a morte. O seu renascimento no oriente sugere a ressurreição e 
um percurso em um mundo misterioso e obscuro para além da vida. Na 
morte, primeiro o rei e depois os nobres e por fim todos desejavam, 
como o sol, percorrer o mesmo caminho e alcançar o mesmo destino: 
uma gloriosa ressurreição.” (Brancaglion, 2003: II). 

 

A iconografia da viagem aparece na câmara sepulcral da tumba de Ramessés 
VI através de uma representação da deusa Nut. A câmara era o espaço do morto, 
um microcosmo do mundo dos vivos e, portanto, igual microcosmo do universo 
dos mortos, ao considerarmos que o segundo, para os egípcios, era uma cartografia 
do primeiro. Nut, a deusa do céu, possuía uma forma abobadada (uma elipse), e essa 
percepção era transmutada ao teto da tumba, conforme mostra a planta abaixo. 

 
 

Imagem 1 
 

 
 

Planta da tumba KV9: na parte leste da figura está localizada a câmara mortuária, onde se 
depositava o sarcófago e onde estão presentes os Livros do Dia e da Noite. Fonte: < 
www.thebanmappingproject.com/sites/pdfs/kv09.pdf >. Acesso em 26/09/2014. 

 
 
Na imagem abaixo vemos a extremidade de um dos lados da câmara sepulcral, 

tendo como pano de fundo o Livro da Terra (parte A); os Livros da Noite (esq.) e 
do Dia (dir.) aparecem no teto abobadado (a deusa Nut aparece tanto representada 
nas imagens quanto no formato do teto, dado que era a própria abóbada do céu). 

 

 

http://www.revistarodadafortuna.com/
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Imagem 2 
 

 
 

Fotografia do teto e de uma das extremidades da câmara sepulcral da Tumba de Ramessés VI. 
Fotógrafo desconhecido. Fonte: < www.nefershapiland.de/images/KV9RA6Grabkammer1.jpg >. 

Acesso em 26/09/2014. 
 
 
 

O Livro do Dia documenta a jornada do sol no destino celeste, ou seja, são as 
primeiras 12 horas do dia, a partir do nascimento do sol. O Livro da Noite 
apresenta as 12 horas do sol noturno, a partir do pôr do sol. Em resumo, “um 
grande número de estrelas é representado flanqueando o curso diurno do sol. [E] o 
sol viaja seguro junto às estrelas através das horas da noite no interior do corpo da 
deusa”, conforme aponta Maravelia (2003: 07). O sol não é uniforme, e é através das 
suas várias formas que conseguimos identificar o seu turno, conforme aponta 
Rogério Sousa (2006: 323): “Khepri (o sol nascente), Ré (o sol do meio dia) e Atum 
(o sol poente)”. A forma de Rê durante o dia evoca a de um falcão, tal como Hórus, 
trata-se de Rê-Horakhty, uma assimilação entre esses dois deuses; à noite, no mundo 
dos mortos, a cabeça do deus passa a ser representada contendo chifres de carneiro. 
Pouco antes de renascer o deus assumia a cabeça de um escaravelho, besouro que os 
egípcios associavam ao tempo cíclico e ao renascimento – Kepri (o escaravelho) 
empurrava o sol em direção à abóbada do céu diurno, simulando o que o besouro 
faz cotidianamente com o seu esterco. A propósito, o nome da barca solar também 

http://www.revistarodadafortuna.com/
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se diferencia conforme o estágio do dia: nas primeiras 12 horas denomina-se Mandjet 
enquanto à noite chama-se Mesektet. 

“A barca solar não é somente um símbolo de movimento, mas, sobretudo um 
símbolo da autoridade real e do poder judicial associado a ele” (Assmann, 2009: 49). 
A barca é, portanto, um símbolo de poder. A associação do poder real com o poder 
divino aparece ainda no Antigo Império (2575-2134 a.C.), conforme aponta 
Assmann (2009: 49), ao dizer que “as duas barcas do deus sol [...] correspondem aos 
‘dois grandes barcos’ usados pelo faraó no Antigo Império para atravessar o país 
para fazer justiça e fixar os impostos”. Dessa forma, a importância da viagem 
aparece tanto na terra quanto no mundo celeste, através do faraó e do deus Rê – que 
eram assimilados ainda no Antigo Império, quando se acreditava que o faraó 
“voava” para o céu e dava origem a uma estrela na noite. 

O tema da morte no Egito aparece focado em um morto especifico, isto é, não 
se fala como os mortos dialogavam entre si na outra vida; o morto possui uma 
jornada individual, com a anuência dos deuses, mas sem a ajuda dos outros mortos. 
Nesse sentido, ao observarmos a presença das estrelas no corpo da deusa Nut e ao 
sabermos que os faraós se tornavam estrelas, podemos sugerir que o faraó morto 
viajava na barca de Rê atravessando o seu próprio espaço do post-mortem, o céu. 
Interessante destacar que essa gestação do sol que dava origem ao dia todas as 
manhãs, como um parto, estava condicionada ao enfrentamento e a superação do 
inimigo do sol, a serpente Apophis, em batalha que ocorria na sexta hora do dia, a 
hora em que Seth se levantava contra o inimigo do sol e restabelecia a ordem (cf. 
Assmann, 2009: 51), conforme realça Amanda-Alice Maravelia: 

 
“A relação entre Nut e o deus sol Rê era uma importante característica 
da mitológica deusa do céu: Nut devorava o disco solar diariamente ao 
pôr do sol, a fim de dar à luz a ele novamente na próxima alvorada; por 
um lado, o sol estava atravessando seu corpo em sua barca divina, 
iluminando a Terra; depois do anoitecer o sol levava luz para o reino dos 
mortos onde lutava vitoriosamente contra as forças caóticas, trazendo 
vida e luz para o morto.” (Maravelia, 2003: 02). 
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Imagem 3 
 

 

Livro do Dia: Kepri, o sol nascente, livra a terra da escuridão na medida em que o sol renasce e a 
ordem cósmica é restabelecida. Número de referência: 15072; fotografia de Francis Dzikowski. 
Disponível em: < www.thebanmappingproject.com/database/image.asp?ID=15072&NZ=1 > 

Acesso em 26/09/2014. 
 

Imagem 4 
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Conclusão do Livro do Dia, quando o sol encerra seu curso diário, ao crepúsculo; trata-se do início 

da noite no mundo dos vivos. Número de referência: 15148; fotografia de Francis Dzikowski. 

Disponível em: < www.thebanmappingproject.com/database/image.asp?ID=15068&NZ=1 >. 

Acesso em 26/09/2014. 

 

Junção de três imagens que oferecem uma vista integral do Livro do Dia; parte 
do teto da câmara sepulcral da tumba de Ramessés VI: 

 
 

Imagem 5 
 

 
 

Fonte: montagem nossa a partir de imagens do “Theban Mapping Project” (cf. figuras 3 e 4 deste 
artigo). 

 
 
O Livro da Noite atesta a jornada do sol logo após a chegada da noite no 

mundo dos vivos, ou seja, Rê conduzia a luz do dia ao mundo dos mortos, 
trazendo-lhes vida. O sol, então, jamais parava de se movimentar e em decorrência 
disso tinha como oposto o deus Osíris, senhor do mundo dos mortos. Enquanto Rê 
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representava a vida, Osíris representava a morte, e durante todas as noites esses 
deuses se encontravam no Duat, a morada de Osíris. Ao ser engolido por Nut na 
abóbada do céu diurno o deus Rê adentrava no céu noturno e trafegava por 12 
horas, conduzindo a luz por onde passava, vivificando os mortos, identificados, tal 
como Osíris, como “cansados”. 

 
“A concepção egípcia do mundo dos mortos inclui muitos portões, 
portais ou pilares que devem ser passados pelo deus-sol em sua jornada 
noturna, pelo falecido rei como parte da comitiva do deus do sol (ou 
fundido a este), e pelo morto que deve passar por essas barreiras a fim de 
chegar ao local da existência após a morte.” (Wilkinson, 2003: 81). 

 

A presença de Rê, portanto, é fundamental no tocante à concepção egípcia da 
morte como uma continuação da vida e que, tal como no mundo dos vivos, 
mantinha-se equilibrada na medida em que nem era um paraíso completo e 
tampouco algo puramente negativo. Ou seja, o mesmo equilíbrio que existia em vida 
era perpassado para a morte – e essa característica singular faz com que de todas as 
religiões antigas a egípcia seja a que ofereça o mais benéfico paraíso, em 
contraponto com o assombroso mundo mesopotâmico e com o triste pós-vida dos 
gregos. 
 

 
Imagem 6 

 

 

Livro da Noite. O sol ilumina o mundo dos mortos, o Duat. Número de referência: 15069; 

fotografia de Francis Dzikowski. Disponível em: < 

www.thebanmappingproject.com/database/image.asp?ID=15069&NZ=1 >. Acesso em 

26/09/2014. 
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Imagem 7 
 

 
 

Livro da Noite. Nº de referência: 15073; fotografia de Francis Dzikowski. Disponível em 
<www.thebanmappingproject.com/database/image.asp?ID=15073&NZ=1>. Acesso em 

26/09/2014. 

 
 
Junção de três imagens do teto da câmara sepulcral de Ramessés VI, que 

formam o Livro da Noite: 
 
 

Imagem 8 
 

 
 

Fonte: montagem nossa a partir de imagens do “Theban Mapping Project” (cf. figuras 6 e 7 deste 
artigo). 

 

3. Considerações finais 
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A literatura egípcia liga-se intimamente ao monumento, tal como os 
hieróglifos se correlacionam com a imagem; em ambas as ocasiões têm-se uma fusão 
entre magia e religião, algo fundamental para compreendermos um viés importante 
da sociedade egípcia: a crença no post-mortem. Texto e imagem são um só, formando 
uma escrita mágica que deveria ser evocada por vivos (no sentido coletivo) e pelo 
morto (de maneira individual). Esse corpus de textos funerários aparece desde a V 
Dinastia e propiciam a existência do que hoje concebemos como “livros”, mesmo 
muitos deles tendo sido documentados nas paredes e nos tetos de tumbas. 

Dois destes livros nos incitaram a pensar acerca da jornada do deus sol, Rê, no 
mundo dos vivos e nos domínios do deus Osíris, o senhor dos mortos. O ciclo do 
sol nos faz perceber a existência de dois tipos de tempo no Egito: a) linear, que diz 
respeito à morte como condição inerente da vida, ou seja, o corpo físico e a 
existência terrena estavam fadados a uma existência após a morte através da 
justificação do morto e, no caso de ser este um faraó, através da glorificação e 
assimilação pelos deuses; b) cíclica: depois da morte o morto buscava restaurar a 
ordem através da reafirmação de sua vida, ou seja, na medida em que renascia, a 
morte deixava de ser linear e passava a ser cíclica, sobretudo porque a cosmogonia 
egípcia apontava que em um dia tudo deixaria de existir e o universo voltaria ao 
estado de caos, para depois ser novamente criado. 

A Tumba de Ramessés VI é sui generis pelo estado de conservação e pela 
documentação única que oferece. Metaforicamente algumas particularidades 
englobavam a vida de um faraó – e essa condição nos faz admoestar que o estudo 
da religião a partir de uma tumba real é diferente do estudo da religião que tem 
como fonte a tumba de um nobre, tal como existem diferenças pungentes entre o 
estudo de uma tumba de um nobre e de um camponês. 

O sol navegava durante as 24 horas do dia e esse constante movimento fazia 
com que o condutor da barca estivesse cansado ao crepúsculo. Dessa forma, 
associa-se ao também cansado deus Osíris, deixando claro que a vida para os 
egípcios tinha uma identificação clara com a potência do movimento, da 
alimentação e de tudo o mais que fosse capaz de vivificar e produzir força em 
contraponto com a ociosidade e a fraqueza, com a falta de movimentos e com a 
fome. A condição de glorificado era o maior estágio da vida após a morte para os 
egípcios, quando o morto se tornava um akh e habilitava-se a partilhar da 
companhia do deus sol em sua viagem celeste – no início dos tempos essa era uma 
condição apenas dos faraós, mas depois foi popularizada. 

Em resumo, Rê perdia sua força e se tornava um deus cansado a partir do pôr 
do sol e retornava ao estado de jovialidade a partir de seu renascimento todas as 
manhãs, uma metáfora para a morte e para a vida, dado que quando retornava com 
toda a sua potência o morto que com ele navegava também renascia magicamente. 
A despeito disto, finalizamos apontando que essa acepção correlaciona-se com a 
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ideia egípcia de velhice: sendo esta uma condição deplorável em contraponto com a 
força presente na jovialidade dos homens. 
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