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EDITORIAL
As aves: evolução, paleontologia, arqueozoologia, artes e ambientes

Este número da Evolução. Revista de Geistória e Pré-História, constitui-se como uma
edição especial dedicada à publicação dos resumos do II Congresso Internacional as Aves:
evolução, paleontologia, arqueozoologia, artes e ambientes, constituídos por pequenos artigos
científicos das comunicações propostas ao congresso, organizado pelo Centro Português de GeoHistória e Pré-História, na Biblioteca Nacional de Portugal entre os dias 28 de maio e 1 de junho
de 2018. O congresso pretende reunir, com a finalidade de troca de conhecimentos, investigadores
que têm trabalhado sobre a origem, evolução e utilização das aves pelo homem. Dirige-se
sobretudo a paleontólogos, pré-historiadores, arqueólogos, biólogos e a historiadores.
As aves, com mais de 9000 espécies vivas, são o grupo de vertebrados voadores mais
bem-sucedido, superando qualquer outro grupo de vertebrados voadores, pela sua abundância e
diversidade, quer no presente quer no passado. As aves são animais espantosos, quer pela sua
fisionomia, pela cor das suas penas, por voarem, mas também pela sua história evolutiva. De
facto, as aves são na realidade dinossáurios, pois na moderna organização taxonómica, aves e
dinossáurios partilham o mesmo ramo da evolução: o ramo dos dinossauria.
As aves aparecem representadas nas artes de culturas e civilizações diversas, desde a PréHistória até aos dias de hoje, na arte rupestre, na cerâmica, na escultura, nos mosaicos e na pintura.
Por outro lado, as penas das aves foram usadas também desde a pré-história como adorno:
recentes estudos demonstram que já os neandertais usavam penas de corvídeos para adornarem o
corpo. Tal como outros animais, também as aves aparecem associadas a mitologias diversas,
surgindo até com características divinas no seio de alguns povos, como é o caso do Antigo Egipto,
em que o íbis-branco era considerado como encarnação do deus Thoth.
As línguas oficiais do Congresso são o português, o castelhano e o inglês, sendo ainda
aceites comunicações em francês e em italiano desde que apresentem textos numa das línguas
oficiais.

O Concelho Editorial
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FUNÇÕES E SIMBOLISMOS DA AVE-BENU NA ARTE E NA MITOLOGIA
EGÍPCIA
José das Candeias Sales1
1

Universidade Aberta; CH- ULisboa; Jose.Sales@uab.pt

ABSTRACT
In Egyptian mythology, the heron of long necks, beaks and paws, sharp claws, extensive crest of two feathers and
general shades of fuzz ranging from darker gray to rosy (Ardea cinerea or Ardea purpurea), symbolized various gods
of the pantheon: the solar god Atum, when he, at the beginning of Time, had emerged from the waters of chaos and
had created himself; the solar god Ré, at the moment of the daily birth of the star-king; the god Osiris, god of the
underworld, at sundown. Already mentioned in the Pyramid Texts, the benu-bird, as it was designated in ancient Egypt,
which was identified by the Greeks with the classical phoenix (eg phoinix, lat. phoenix), now extinct heron Ardea
bennuides, is abundantly represented in funerary papyri of the Book of the Dead, in the interior decoration of tombs
and in the walls and walls of temples, be it as a simple heron, or bears the crown-atef or the solar disc on the head.
Exceptionally, in a hybrid way, he may appear as a heron-headed man, dressed in blue or white and wearing a long
transparent cloak. In this intervention we will try to approach the main characteristics and representations of the benubird in the Egyptian art and mythology, emphasizing the functions and symbolisms that were associated to him by the
ancient Egyptians.
Key-words: Egyptian mythology, birds, phoenix
RESUMO
Na mitologia egípcia, a garça-real ou garça-imperial de longos pescoços, bicos e patas, garras afiadas, extensa crista de
duas penas e tons gerais de penugem que vão do cinzento mais escuro até ao rosado (Ardea cinerea ou Ardea purpurea),
simbolizava vários deuses do panteão: o deus-solar Atum, quando este, no princípio do Tempo, emergira das águas do
caos e se criara a si próprio; o deus-solar Ré, no momento do nascimento diário do astro-rei; o deus Osíris, deus do
mundo subterrâneo, no pôr-do-Sol. Já mencionada nos Textos das Pirâmides, a ave-benu, como era designada no antigo
Egipto, que foi identificada pelos Gregos com a clássica fénix (gr. phoinix; lat. phoenix), a hoje extinta garça-real Ardea
bennuides, surge abundantemente representada em papiros funerários do Livro dos Mortos, na decoração interior de
túmulos e nas paredes e muros de templos, seja como simples garça, seja ostentando a coroa-atef ou o disco solar sobre
a cabeça. Excepcionalmente, de forma híbrida, pode aparecer como um homem com cabeça de garça, vestido de azul
ou de branco e usando um longo manto transparente. Nesta intervenção procuraremos abordar as principais
características e representações da ave-benu na arte e na mitologia egípcias, salientando as funções e simbolismos que
lhe foram associadas pelos antigos Egípcios.
Palavras-chave: mitologia egípcia; aves, Fénix

INTRODUÇÃO
As aves (em egípcio, aped) tiveram uma enorme importância na vida natural, económica,
artística e espiritual do antigo Egipto. Sendo muito abundantes e diversificadas, as aves
forneceram um acessível e útil modelo para a captação de diversos atributos, naturais e/ ou
ideológicos, que, facilmente captados pela maioria dos antigos Egípcios, foram atribuídos como
símbolos divinos ou figurações iconográficas de grandes deuses do panteão. Se no antigo Egipto,
desde muito cedo, o conhecimento dos ciclos naturais, dos comportamentos e das funções das
aves se prestaram a uma judiciosa apropriação literária, artística e mitológica, aves houve que
gozaram de um estatuto particular pelas suas funções e simbolismos no âmbito da mundividência
egípcia. Entre elas está a chamada ave-benu.
Inicialmente, no Império Antigo, era representada como uma lavandisca primaveril ou
lavandisca amarela ou alvéola-amarela (Motacilla flava), sendo usada como símbolo das
divindades solares de Iunu/ Heliópolis, sobretudo de Atum ou Atum-Khepri. Estamos claramente
perante uma ave de marcado simbolismo solar, relacionada directamente com a criação e com o
começo de novos ciclos. A ave-benu seria a forma que o demiurgo heliopolitano assumira ao se
erguer sobre a primeira colina do mundo.
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A partir do Império Médio e depois de forma cada vez mais frequente no Império Novo,
a ave-benu passa a surgir sob aparência de uma garça-real ou garça-imperial cinzenta ou, por
vezes, rosada (Ardea cinerea ou Ardea purpurea). Esta espécie ornitológica de longos pescoços
em S, bicos e patas, garras extremamente afiadas, extensa crista de duas penas e tons gerais de
penugem que vão justamente do cinzento mais escuro até ao rosado, vivia em zonas húmidas,
alimentando-se de anfíbios, peixes ou pequenos roedores que encontra nas águas correntes ou
estagnadas.
MÉTODOS
A consideração do ponto de vista simbólico, permite perceber que a garça-benu estava
associada e simbolizava vários deuses do panteão egípcio: Atum, Ré e Osíris. Nesta tripla
identificação divina, a ave-benu mantém a sua simbologia solar, associada à criação, à renovação
e ao renascimento (re-criação). Da mesma forma, a apreciação das representações pictóricas da
ave é-nos acessível através de vinhetas e inscrições de papiros chegados até nós, sobretudo
datados do Império Novo, bem como de relevos patentes em museus, de baixos-relevos e pinturas
de túmulos egípcios (mastabas do Império Antigo e hipogeus do Império Novo) ou de baixosrelevos nas paredes e muros de templos Na análise dessa documentação interessa perceber quais
eram, em termos de representação artística, os tipos e as características assumidas pela ave-benu
e, a partir daí, estabelecer as suas funções e simbolismos maiores na mitologia egípcia.
RESULTADOS
As figurações artísticas mostram três tipos distintos: i) a ave é figurada de forma
«natural», isto é, sem qualquer adereço; ii) ostenta na cabeça a coroa atef ou iii) o disco solar. A

coroa atef tanto podia ser a coroa branca (hedjet) do Alto Egipto, ladeada por duas altas
plumas de avestruz, como ser constituída por um feixe de papiros, em que o topo truncado
sustinha um pequeno disco solar, com as suas duas laterais plumas de avestruz. Sendo a
atef uma coroa usada pelos deuses Osíris, Sokar, Tot e Khnum, entre outros, a sua
utilização pela ave-benu significa simultaneamente a sua assimilação ao contexto
funerário (na lógica do renascimento/ ressurreição) e ao contexto divino. Já o recurso ao
adereço do disco solar (sobre a coroa atef ou independente, simples, sobre a cabeça da
ave) pretende apresenta-la como ave demiurga e sublinhar a sua ligação à dimensão solar,
ígnea, criadora.
DISCUSSÃO
A forte associação com a criação é rapidamente transferida em fórmulas do Livro dos
Mortos para o desejo do defunto de renascer «como ave-benu» ou «na ave-benu», tomando «o
aspecto de uma ave-benu. A transformação na ave-benu, qual avatar dos deuses solares, é
percepcionada como a garantia de uma plena metamorfose rejuvenescedora no Além. Conhecer
a fórmula em causa tornava-se um imperativo para todo o defunto que pretendesse uma
purificação junto de Osíris e, assim, «sair à luz do dia» depois da sua morte. A viagem para o
outro mundo decorre sob a atenta, poderosa e dupla supervisão da ave-benu: uma assumindo a
dianteira, como guia, a outra protegendo a retaguarda do morto. A frequente representação da
ave-benu em vinhetas do Livro dos Mortos, em amuletos e noutros objectos demonstra a sua
persistência como importante divindade associada aos costumes e aos contextos fúnebres.
Foi assim, pelas ideias de morte-ressurreição, e de longa vida que lhe estavam associadas,
que a ave egípcia se tornou o protótipo para a fénix dos Gregos (phoinix) e dos Romanos
(phoenix), a ave fabulosa que simbolizava o renascimento e a auto-regeneração geração após
geração, identificada com a hoje extinta garça-real Ardea bennuides. A ave-benu simboliza, no
fundo, o tempo na sua dimensão de eternidade infinita.
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A ave-benu é, ainda, associada à inundação do Nilo, o que não só é um reflexo da sua
ligação conceptual às ideias de renovação e de abundância, como muito provavelmente tem a ver
com as migrações anuais de garças que ocorriam ao Egipto no momento da cheia, quando passava
a existir bastante alimento para as aves e suas crias. As representações tumulares egípcias
mostram a ave-benu a receber adoração dos defuntos. Através desse gesto de veneração diante da
ave-benu pintado nos seus túmulos, os mortos egípcios expressam a intenção de realizarem uma
tranquila viagem, tanto durante a noite como em direcção à Duat. A ave está, pois, em relação
com a morte e com o renascimento, simultaneamente de forma complementar e de oposição,
desempenhando um papel ambivalente de intermediário entre o mundo dos vivos e o mundo dos
mortos.
CONCLUSÃO
Atestada desde o Império Antigo (a partir da III Dinastia) até ao Império Novo (até à XX
Dinastia), ou seja, grosso modo, um período de cerca de 1700 anos (de cerca de 2700 a.C. até
cerca de 1000 a.C.), a ave-benu era um ser divino fabuloso de significado mítico, mágico, astral
e cosmogónico no Egipto antigo, com testemunhos na literatura funerária e no culto religioso. Na
arte egípcia, a sua representação é visível em vinhetas de papiros funerários e na decoração das
paredes de túmulos e de templos. Mostrando a garça-real na sua iconografia típica, de forma
isolada ou integrada em cenas de adoração em que os defuntos lhe oferecem orações, alimentos e
bebidas, a ave-benu simboliza as divindades solares e do renascimento e como seu avatar é uma
metáfora muito eloquente da crença egípcia na ressurreição e na vida eterna. A ave-benu foi no
antigo Egipto um consistente símbolo solar e símbolo do tempo.

Fig. 1. A ave-benu com a coroa atef.
Túmulo de Inherkahu (TT 359). Deir el-Medina.
XX Dinastia. Reinados de Ramsés III e Ramsés IV.

Fig. 2. A ave-benu com a coroa atef vencimada pelo
disco solar. Túmulo de Sennedjem (TT1). Deir el-Medina.
XIX Dinastia. Reinado de Ramsés II.
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