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ABSTRA CT: The aim of this paper is to suggest new interpretations of the Narmer 
Palette’s symbols, specially the Tt and thoses inside the serekh . These hypotheses allow 
us to presume that the Palette is anterior to Narmer’s time, going back to a period when 
Ancient Egypt was under great influence of the cult of Horus and his followers. 
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 1. A Pal eta d e Narmer tem sido tradicional ment e ent endida p elos egiptólogos 
como u m obj eto manu faturado entre 3500 e 3300 a.C. (po rtanto, entre os períodos  
gerzeano inferior [Naqada II ou Omari B] e gerzeano posterior [Naq ada III ou Maadi ]), 
contendo texto que repres entari a a unificação do Alto e Baixo Egito pelo faraó N armer1.
 O objetivo deste artigo é demonstrar qu e as interpretações de alguns sí mbolos 
ou caracteres do texto constante no objeto devem ser revistas, cabendo, por conseguinte, 
refazer as datações  de artefatos e docu mentos div ersos. Defend e-se que, no campo tão 
controverso d as origens dos sistemas de escrita, é imperioso criar hipóteses a partir dos 
textos e dos achados cientí ficos, e não ao contrário , co mo tem sido habitual, nesse 
domínio, nos  últi mos cem anos. 
  

2. Os pri meiros registros d e sí mbolos ou caract eres  pert encentes ao sistema 
canônico da escrita egípcia remontam a meados do sexto milênio  a.C.. Fazem p arte 
desses registros, entre inú meros  outros, as Maças de Sayal a e do  Rei-Escorpião; as 
inscrições de Gil f Kebir, Gebel Wei mat e Wadi el Hol; a Palet a do Tou ro; e as estelas 
de Abydiu (Abidos). 
 2.1. A Paleta d e N armer ch egou até o presente em perfeito estado de 
preservação, tanto n a parte frontal (r ecto) co mo n a dorsal (verso) . A Paleta foi 
encontrad a em Nekhen 2 por Quibell em 1895, e foi datad a p ela observação do  estilo e 
da técnica da escrita, que coincid em com os de outras paletas, estelas e inúmeros objetos 
supostamente contemporâneos . E m sua manu fatura, empregou-s e u ma t écnica de 
entalhe de relevo altamente desenvolvida. Nela estão contidos todos os elementos do 
sistema canôni co completo da escrita egípcia, a sab er: narrativa de cena; transposição 
gráfica honorí fica e d e si metria; alinhamento vertical colunar dos sí mbolos individuais; 
direcionamento tradicional da escrita na sua relação co m as divindades; divisão espaci al 

                                                 
1 Menés , segundo  os registros g regos. 
2 Hieraconpolis, nos registros gregos. 
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gráfica entre cenas; ocupação si métri ca do espaço gráfico total; e registros pictográficos, 
ideográfi cos e fon emáticos. 
 Para an alisar o texto contido na Paleta, deve-se, po r princípio de método, 
correlacioná-lo co m outros registros que teoricamente lhe são contemporâneos . À 
semelhança de tais registros, o objeto em estudo apresenta uma narrativa mista de cena 
e texto, figurando como personagem principal o faraó , que está protegido e i mbuído de 
poder pel as divindades Ho r3 e Hathor, e é antecedido e sucedido po r seus es cribas, por 
seu sacerdote e por altos funcionários ad ministrativos. O faraó demonstra g rand e poder 
sobre ho mens  e cidad es ou  fort es, e i mpera no Alto e Bai xo  Egito.4 
  A interpret ação tradi cional b aseia-s e em princípio na listagem canônica de 
faraós elaborada pelo historiador egípcio Manetho, que, por su a vez, reco rreu 
principal mente às listas dos faraós do Cânone de Turin , segundo o qual teria sido Menés 
o fundado r d a chamad a 1a. Din astia. 
  Mes mo havendo cons enso de que a Paleta representa o faraó N armer, a leitura 
de seus sí mbolos tem g erado b astante controv érsia, devido sobretudo aos pesquisadores 
adeptos da “ origem o cidental mesopotâmica da civilização e d a es crita”, qu e nela 
buscam as co mprov ações de suas t eorias , ainda que sem o  respaldo de fontes 
docu mentais. Co m efeito, os únicos  textos es critos que datam da época de manu fatura 
da Paleta são  os docu mentos egípcios , e é co m eles  que os  mesopotamistas pod em 
contar, pois o sistema de escrita su meriano surgiu ap enas por volta d e 2600 a.C., na 
inscrição do nome do rei Kish e posterio rmente n as tabuinhas de Fara. Antes disso, os 
sumérios não possuiam um sistema d e es crita, mas tão-so mente “ escrita”5, ou sí mbolos 
pictográficos indicativos dos objetos e de sua quantidade, referentes a seres e utensílios 
do cotidiano, co mo carneiros, cereias, b ebidas, etc. Os caracteres pictográficos 
sumerianos mais arcaicos são co mprov adament e derivados do sistema egípcio de 
Serabit el Khadi m, e apen as cerca de mil anos após o registro dessas inscri ções é que se 
desenvolveu na Su méria u m sistema próprio de es crita, totalment e diferente do sistema 
egípcio. 
 Por outro lado, alguns egiptólogos, na ânsia de encontrar o lendário N armer6, 
adaptaram suas idéi as ao obj eto a ser analisado, e não o contrário , co mo s eria o 
desejável , do ponto de vista da consistência cientí fica. Veremos o resultado de t al 
atitude u m pouco  mais adiante. 
 2.2. Os dois sí mbolos inseridos na serekh indicam, pela t radição do sistema, o 
nome de um faraó . A serekh, em épo cas posteriores, foi esteticamente modi ficad a, 
adquirindo o formato de u m círculo , e depois o do cartucho – repres entando, todas essas 

                                                 
3 Ch amada Horus , nos  registros  gregos. 
4 As duas coroas Hdt e dSrt, branca e vermelha, respectivamente, represent am o Alto e 
Bai xo Egito e constituem u m dos  sí mbolos mais  antigos do sistema de es crita egípcio. 
5 Há registros  de escrita já em épocas pré-históricas muito recu adas 
6 Narmer é às vezes  associado  a Aha, e é costume postular qu e se trat a da mes ma 
pessoa, pois se sabe que os faraós detinham pelo menos cin co no mes , além d e outros 
epítetos. Como as fontes docu mentais egípcias mais tardias não referem explicitamente 
o no me de Narmer, n ão é possível co m segurança saber se se trata de Aha, ou se Aha é 
o faraó i mediatamente posterior a N armer. 
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figuras, a proteção divina e o poder do faraó . É  o chamado “nome do Hor  de ouro”, u m 
dos cinco no mes atribuídos a u m faraó , e que remont a aos períodos mais arcaicos do 
Egito, co mo podemos notar em várias inscrições . 
  

3. O  problema é que não se sabe de onde e por que s e d eduziu qu e a fun ção 
fonética dos  símbolos inseridos n a ser ekh s eria a d e representar nr e mr, formando 
assi m o no me Narmer, con forme se postula tradicional mente. 
 Com efeito, nos Textos das Pirâmides (coluna 253), o sentido ideográfico de 
U237 (o cinzel) é “ de poder i mp ressionante (notável, surpreendente)”. Faulkner (1972: 
110-111) atribui ao símbolo, ent re outros signifi cados, o sentido ideográfico e 
pictográfico de “ pirâmide”8. Ademais, ap esar de estar catalog ado co mo u m dos 
símbolos da seção K9, não existe qualquer evidência que o identifique co m o fon ema nr, 
nem mes mo n a seção K de Gardiner. 

Na hipótese de se inv erter o alinhamento d a leitura dos sí mbolos, pod er-s e-ia 
supor que s e trat a do K2  (Mugil cephalus). Porém, não existe qualqu er exemplo de 
forma reduzida do K2, e o próprio Gardiner utiliza o sí mbolo em sua fun ção fon ética na 
forma co mpleta10, porém com dúvidas. Também duvidoso é o s entido ideográfico de 
“título de ad ministrador d e um no mo”, talv ez literal ment e “ escavador de can ais” (cf. 
Gardiner [1927: 477]).  
 O pri meiro fato que d esabonaria t al leitura co m direcionamento d e bai xo p ara 
cima é o fato de que nenhu ma outra inscrição colunar  dos períodos mais arcaicos é lida 
com esse tipo de alinhamento.11 
 O segundo fato, e qu e parece i rrefutável , é que o  sí mbolo n ão pode ser 
relacion ado a qualquer pei xe d a seção K, pois é evidente que a figura n ele repres entada 
apres enta as características típicas de uma ave. 
 Portanto, não  há como aceitar a única hipótese até hoj e av entada de que o 
símbolo seja algu m represent ante da seção K, e muito menos que possua a fun ção 
fonética nr. 
  

4. Sugeri mos ent ão duas hipóteses de leitura para os sí mbolos da ave e do 
cinzel, os quais, d evido ao caráter  peculiar do sistema de escrita egíp cio, podem ser 

                                                 
7 Empreg a-se aqui a nu meração de Gardiner (1927). Por razões técnicas, não se 
reproduzem neste artigo os sinais gráficos  convencionais de transcrição das palavras 
egípcias. A inserção, n a palav ra transcrita, de u ma letra em maiúsculo indica o sinal 
diacrítico cabível . 
8 É claro que essa é a fo rma redu zida do símbolo, assi m co mo consta também n a coluna 
1664 e no Conto de Sinuh e (B300). Budge t amb ém não menciona os sí mbolos em suas 
funções  fonéticas. 
9 Co m exceção do  K6. 
10 A forma co mpleta é ADmr. Segundo Gardiner (1927: 477), el a consta em Deir el 
Bah ari, XVIII Dinastia. 
11 Podemos veri ficar esse fato , por exemplo, nos registros dos nomes dos faraós Aha, 
Djer, Dj et, D en, Adib , Semaerkkh et, Q aa, Het epsekhemui, Nebra, Nin etier, Peribsen, 
Sekhemib, Kh asekhem, Netierikhet , Sekh emkhet, Sanakht, entre outras inscrições . 
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interpretados não apenas na função fonética, mas possivel ment e, inclusivamente ou não, 
nas funçõ es ideog ráfi ca e/ou pictográfica. Os sí mbolos inseridos na s erekh, além de 
indicarem ideograficamente o nome de Hor (ou o nomen/prenomen), representam, em 
suas funções pictográfi cas , a fachada de u m templo ou a resid ência do  faraó. De 
qualquer forma, estão relacionados à divindade Ho r, e a ave da inscrição pode estar 
arranjada na forma hori zontal devido  à  tradicional transposição  gráfica . 
 Estabelecida essa hipótese, torn am-se possíveis as seguintes leituras: na fun ção 
fonética, hrm r (isto é, se aceitarmos a leitura não co mprovada do sí mbolo  U23 co mo 
mr) ou, o qu e acreditamos ser muito mais p rovável, hr3b . Esta últi ma hipótese 
comporta tamb ém uma leitura ideográfica, registrando-se, nessa perspectiva, o epíteto 
“Hr3b, unido em Hr ”, atribuído ao faraó retratado, e representativo, si multaneamente, 
de seu nomen ou prenomen . É também indicação de que o culto local de Nekhen (ou de 
outra região, como Abydiu, cuja rep res entação é 3bH ou, na forma redu zida, 3b12) é 
dedicado  a Hor.13  
 É portanto possível que a rep resent ação do símbolo da ave possa con figu rar 
u ma  forma est ética mais arcaica dos sí mbolos G5, G7, G8 e at é mes mo da já conhecida 
i magem arcaica do G11, que possui a função determinativa de “ imagem divina”. De 
qualquer man eira, o sí mbolo possui características n ão só de u ma ave, mas de u ma ave 
de rapina. Isto nos leva a uma segunda hipótese. A forma d e representação horizontal da 
ave pod e estar ligada, além da transposição g ráfi ca, à representação  do sí mbolo G17 14. 
Nesse caso, a leitura n a função fon ética seria mmr (novamente frisando que assi m o 
seria caso aceitemos a leitura tradicional de mr) . Porém, o mais prováv el é que s e leia 
m3b. Na função ideog ráfi ca ou  pictográfica, m3b poderia, assi m co mo n a hipótese 
anterior, indicar o local de culto da divindade ou da residên cia do governante. Dessa 
forma, obteríamos novamente a forma reduzida para “ pirâmide”, sugerindo, portanto , o 
mes mo qu e n a hipótes e anterior, co m o no me próp rio como  a única variante  
  

5. Cru zando-s e a primeira e a segund a hipóteses, pode-se, pois, deduzir que: 1. 
a figu ra retratada na posição honorí fica da cena e do texto é um faraó; 2. o no me do 
faraó não é Narmer; 3. o culto a Hor e a associ ação a ele dos valores de “poder” e 
“ realeza” já existiam anteriorment e à inscrição; 4. existiam j á, anteriormente à 
manu fatura da pal eta, residências  de faraós e templos; e 5 . existiam já as pirâmid es. 
  

6. Se apenas ess a análise simples dos  símbolos contidos na serekh permite  
tantas possibilidades de leitura da Paleta, mais amplas se tornam estas quando se analisa 
                                                 
12 De acordo com Gardiner (1927: 518), a forma  3bH é u ma variação de 3bDu, no 
Texto  das Pirâmides (colun as 1649 , 1671). 
13 Relativamente à identidade da Paleta de Narmer co m Abydiu (Abydos ), pode-se 
men cionar que características presentes em objetos encontrados nessa região – a saber, a 
técnica d e incisão, os temas narrativos e a utilização da forma do objeto co mo 
representação simbólica – marcam também o objeto em estudo. 
14 Interessante notar que a coruja é a única av e do sistema de es crita cuja cabeça é 
apres entada frontal mente ao leitor, di ferentemente da  repres entação tradicion al em 
perfil. 
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todo o texto constante n ela, juntamente co m os outros textos egípcios que se lhe 
relacion am. 
 Nossa outra hipótese é de que o faraó e seus companh eiros sejam aqueles que a 
tradição egípcia localiza num tempo remoto d e sua civilização , os  Shemsu-Hr 
(“seguidores de Hor”), que exerceram i mport ante papel na formação do Egito co mo país 
unido ou i mpério. Tal hipótese seria então corroborada p elos postulados anteriormente 
referidos, e p elo fato de que o grupo de sí mbolos posicionados no lado direito aci ma do 
sacerdote/escriba (recto) pode ser, de acordo co m a leitura ideográfi ca, uma forma 
reduzida de Tt 15 (“  partidários”, “guerreiros” ou “ seguidores”). 
 Estariam assi m repres entados na paleta os três grupos distintos16 dos Shemsu-
Hr: 1. o grupo não-hu mano, cujos componentes aco mpanham diretamente Ho r, e que 
possuem uma função essen cial na jornada dos mortos ao Além; 2 . o grupo qu e está 
ligado diretamente aos pri meiros governantes, anteriores às pri meiras dinastias dos 
pri meiros  faraós  humanos, e qu e t amb ém se relacionam co m as cid ades de N ekhen 
(tradicionalment e o lar inicial d e Hor, que coincide exat amente com o lo cal ond e a 
Paleta foi encont rada); e 3. um g rupo de guerreiros que teriam t ravado b atalhas com os 
seguidores d e Seth. 
  

7.1. Essas hipóteses i mplicam a conclusão de que a Paleta de Narmer não se 
refere ao fato específi co d a lend ária uni fi cação do  Egito, mas  a u ma época anterio r ao 
período de Naqada II , prov avel mente anterior até mes mo ao Bad ariano (antes de 5500 
a.C.) . Pensamos que se trata possivel mente de um registro das populações egípcias 
saharian as e nilóticas, num período de transição de u m est ágio de cultura que se situaria 
por volta d e 6000 -4500 a.C. 
 7.2. Estando corretas tais hipóteses, seria i mperioso, por conseguinte, recuar 
cronologicament e a origem do sistema de escrita egípcio. Caso houv esse uma nova 
datação por métodos mais eficientes, poderíamos, com grande probabilidade, co mprovar 
com exatidão as hipóteses aqui postuladas. Co mo se sabe, as peças egípcias (as 
pri meiras a serem datadas pelo ultrapassado método de radiocarbono) são os mod elos 
ou amostras-padrão para todas as dat ações d e todo e qualquer  vestígio min eral , veget al 
ou ani mal. 
 A Paleta de Narmer é o grande símbolo da es crita egípci a. O fato de o  próprio 
espaço gráfico ter a forma d e u ma pal eta de escrib a é altamente signifi cativo por si só. É 
digno de nota, tamb ém, que os escribas nela retratados ocupem posição d e alto 
prestígio, no mes mo nível gráfico17 das  divindades Hor (de G5 a G13 ), Seshat (R20 e 
R21) e Inpu (Anubis, E16 a E19), e que figurem as paletas (Y3 e Y4) e principal mente o 
instru mento d e es crita (U23: cinzel)  utilizado p ara as incisões no  espaço gráfi co da 
pedra – devendo-se ressaltar que a paleta, o cinzel e o papiro podem t er aqui relação 
direta co m a divindade Tehuti.  

Notável polissemia: para os egípcios, as divindades e a escrita – 
reciprocament e determinad as e relacionadas –  sempre foram, desde tempos arcaicos , os 

                                                 
15 Ver Faulkner (1972:  312). 
16 Ver Bunson (1991:  91). 
17 O s egundo nível  narrativo, no alinhamento de ci ma para bai xo 
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dois fato res principais do “ poder imp ressionante, notável” dessa civilização, no s entido 
con ferido, nos  Textos das Pirâmides, ao  símbolo U23 . 

 

RESUMO: O propósito do artigo é sug erir novas interpret açõ es dos sí mbolos da Paleta 
de Narmer, principalment e os símbolos Tt e aqueles inseridos na serekh . Essas hipóteses 
permitem supor que a Paleta é anterior à épo ca atribuída a Narmer, remontando a u m 
período em que o Egito antigo aind a est ava sob grande in fluênci a do  culto d e Ho rus. 

 

PALAVRAS-CHA VE: sistemas de es crita; escrita egípcia; Paleta de Narmer; Egito 
antigo. 
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