
 

 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 1 

ANTIGO ORIENTE: 

uma ontologia fenomenológica regional 

Palavras-Chave: Pensamento geográfico, Geografia histórica, Regionalidade 

Autores: 

Jahan Natanael Domingos Lopes [UNICAMP] 

Prof. Dr. Eduardo José Marandola Jr. (orientador) [FCA/UNICAMP] 

INTRODUÇÃO 

 

Amigo meu, não me chamaste, por que estou desperto? Não me tocaste, por que estou 
angustiado? Não passou um deus, por que está atordoado meu corpo? 

 
(Sin-léqi-unnínni, 2020, p. 67) 

 

Poderosas são as Palavras mágicas que a minha boca vos dirige. Uma radiação de Luz 

emana de todo o meu Ser. Eu sou o Ser cercado de muralhas, no meio de um Universo 

também rodeado de muralhas. Eu sou um solitário no meio da minha Solidão... 

 

(O livro dos mortos, 1982, p. 61) 

 

 Para constituição da ontologia fenomenológica da categoria região, abrir-se-ão suas entranhas 

conceituais com a finalidade de, a partir da experiência existencial e da existência experiencial, 

engendrar-se sua convocação ao mundo enquanto: ser-da-região e região-do-ser. Ao caminho de J. 

Sartre (2002, p. 81), compreende-se que “o vivido como tal encontra seu lugar no resultado e que o 

sentido projetado da ação aparece na realidade do mundo para tomar sua verdade no processo de 

totalização. ” Dessarte, evoca-se o viver, na totalização, conforme a projeção da coexistência impulsiona 

as ações que se projetam no real em sua realidade. Aborda-se a existência em sua des-re-totalização, 

haja vista que “eu me totalizo a partir de uma história milenar e, na medida de minha cultura, eu totalizo 

essa experiência. ” (SARTRE, 2002, p. 171). Somos porque fomos, somos porque seremos, somos 

porque somos sendo, ou seja, somos tempo à medida que existimos no viver. 

 Vigora-se, em prumo coexistencial, limitar as correlações circulares na movimentação da 

totalidade, posição exigida, segundo M. Heidegger (2013, p. 51), pois: “É certo que a fenomenologia 

está no nível do conhecimento científico – caso seja considerada a partir da dialética. ” Salta-se de uma 

contemplação filosófica à científica no imbróglio de um mundo que, em seu aparecer, configura-se em 

dialetizações. Nesse percalço, tem-se a categoria região, transpassando a geografia em seu ser e em 

seu não-ser, isto é, consoante ao pensamento de E. Benveniste (apud BOURDIEU, 1989, p. 113), 
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fundamentada através da etimologia da região: a palavra regio derivada de rex, a saber, a autoridade 

sacra que, em decreto, detinha o poder para circunscrever fronteiras: regere fines. Desse modo, assenta-

se: “Regere fines, o acto que consiste em ‘traçar as fronteiras em linhas rectas’, em separar ‘o interior 

do exterior, o reino do sagrado do reino profano, o território nacional do território estrangeiro’, é um acto 

religioso” (BOURDIEU, 1989, p. 113, destaques no original). Disso, a região: parte que é todo e todo que 

é parte; une e separa, outorga a identidade e a diferença extrapolada do ser ao não-ser e do não-ser ao 

ser em seus limites espaciais e temporais. Logo, é-se construída a região de modo a cercear a região-

do-ser enquanto identidade de um ser e o ser-da-região enquanto diferença entretecendo distintos seres. 

Com isso, verifica-se: “A noção de região como parte de um todo impõe que se compreenda o que em 

cada momento, segundo cada cultura ou civilização, era entendido como mundo. ” (LENCIONI, 1999, p. 

23). Do mundo à região, desvelam-se as correlações advindas da própria-comum regionalidade, a 

circularidade entre o eu e o outro, invólucro da noção íntegra de ser. 

 Entre os mundos a serem aventurados, encaminha-se profusão de um mundo regional em 

específico: o Antigo Oriente. Em vista de situar sua espacialidade, contempla-se: “Ao polo da grande 

Mesopotâmia (considerada aqui como central), somam-se os polos do vale do Nilo, do Egeu, da planície 

do Indo, da Ásia central e outros mais próximos, como o sul-arábico e o etiópico e do Mediterrâneo 

central. ” (LIVERANI, 2020, p. 748). Abre-se contexto ao vetor universal da originalidade humana, 

cerceia-se lugaridade regional das primeiras agriculturas, cidades, economias, escritas etc. Eis o espaço 

que versa ao preâmbulo histórico do espaço vivido: “a região, espaço vivido, visão dos homens, espaço 

intermediário entre os lugares da cotidianidade imediata e os territórios mais distantes, entre a realidade 

dos constrangimentos econômicos e a utopia dos sonhos, entre o aqui que retém e o alhures que chama. 

”1 (FRÉMONT, 2001, p. 51-52). Disso, a dialética constitui a humanidade em seu desvelamento telúrico, 

conclama aparecer como mediadora entre ente e ser e entre os ente-ser, ou ainda, entre os inertes e 

práticos e entre os prático-inertes. 

Nessa interpenetração da região da Antiguidade Oriental, vislumbram-se duas comunidades em 

suas coexistências à espacialidade prospectada: egípcios e sumérios. Consoante a Y. Tuan (2012, p. 

124), em dialética: “Duas civilizações antigas Egito e Mesopotâmia, desenvolveram-se em meios 

ambientes beira-rio, do Oriente Próximo. ” e prossegue: “Suas visões do mundo diferem, refletindo 

experiências desiguais de uma natureza que governava praticamente todos os aspectos da vida das 

pessoas: com ordem no Egito e algo caprichosamente na Mesopotâmia. ” (TUAN, 2012, p. 124). Ao ser-

da-região, verifica-se a identidade espacial das experiências, tornando-se desiguais conforme a região-

do-ser diferencia-se na constituição entre si. Para uma melhor prospecção dessa perspectiva construída, 

fundamentam-se as leituras da Epopeia de Gilgámesh (SIN-LÉQI-UNNÌNNI, 2020) e do Livro dos Mortos 

(1982), em busca de versificar a escuta do que as experiências regionais consentem em reter e em 

chamar e, ademais, apartem em excussão e em oposição. 

 
1 Tradução livre de: “la région, espace vécu, vue des hommes, espace intermédiaire entre les lieux de l’immédiate 
quotidienneté et les territoires plus lointains, entre la réalité des contraintes économiques et l’utopie des rêves, 
entre l’ici qui retient et l’ailleur qui apele. ” 
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COEXISTÊNCIAS DO ORIENTE 

 
Há expressões menos grandiosas e mais tranquilas do que se pode considerar o ‘espírito’ 
da natureza ou da cultura de uma nação, ou, simplesmente, de uma região, e que, 
entretanto, se apresentam aos olhos dos observadores menos superficiais com uma 
riqueza enorme de significados. 

 
(Freyre, 1941, p. 224) 

 

Dever-se-ão conceber as aberturas dos grupos historiográficos – sumérios e egípcios – a partir 

de suas correlações, reverberando geograficidade ao abrir existencial defronte à Terra. Desenvolve-se, 

desse modo, o seguinte processo: “Aquilo que chamamos de subjetividade é transferida às realidades 

geográficas, e é o homem que se sente e se vê como objeto: produto ou joguete de forças que se 

manifestam para ele em seu ambiente, e sobre os quais ele reage com sua magia e seus ritos. ” 

(DARDEL, 2011, p. 50, destaque do autor). Posto isso, o homem geográfico é inerte diante da 

materialidade circundante enquanto esta é prático-inerte, a saber, os objetos inertes tornam-se os 

sujeitos dos homens objetalizados. De modo a tecer a ontologia da geografia social, versam-se os fatos 

geográficos de ambientação humana para com a constituição da realidade socioespacial (LOPES, 2022). 

Por conseguinte, congregam-se sumérios e egípcios, ambos partícipes da relação para com seu meio, 

imbricados através do identificar e do diferenciar enquanto comandos orientados ao visto das relações 

(HEIDEGGER, 2013). Dessarte aos grupos, em identidade, discutem a existência do não existir 

enquanto, em diferença, os sumérios discutem a morte da vida enquanto os egípcios, a vida da morte. 

Aos sumérios, marca-se, a partir das doze tabuinhas, reconhecidas de 2100 a. C. em acádio, 

embora a versão original seja em sumério, a jornada épica a ser perscrutada. O grande autor 

compendiador desta história é Sin-léqi-unnínni (XIV-XIII a. C.), comumente nomeada então por Epopeia 

de Gilgámesh cujo título original traduz-se por Ele que o abismo viu ou ainda, Ele que tudo viu – “uma 

vez que o termo naqbu pode ter dois significados, a saber: a) uma totalidade; b) o abismo subterrâneo 

de águas” (GBGE apud BRANDÃO, 2020, p. 141). Desse modo, explica-se que seu nome “trata-se de 

uma homenagem ao deus Lua (Sîn), com o seguinte significado: ‘Sîn é o recebedor (lēqi) da minha 

súplica (unnínni)’. ” (BRANDÃO, 2020, p. 137). A história, em seu mitema, tece-se a partir de duas 

jornadas épicas, a primeira de Gilgámesh com Enkídu e a segunda de Gilgámesh com Ur-Shánabi. 

De antemão, Gilgámesh, enquanto rei tirano, é rival dos deuses por estes atenderem às súplicas 

do povo de Úruk, criando contra aquele Enkídu, de igual força e semelhança. Entre o civil e o selvagem, 

o segundo socializa-se, civiliza-se, pelo sexo delongado com a prostituta Shámhat: “dois heróis épicos 

puderam ter funcionado como um dos primeiros esquemas mítico-poéticos para a apologia do que 

chamo ideologia civilizatória” (ZAG, 2020, p. 7, destaque do autor). No encontro de ambos, estabelece-

se uma amizade, uma relação conjugal, assentada pela teoria queer na enfática das relações sexuais 

homoeróticas: “O debate sobre a natureza da amizade de Gilgámesh e Enkídu – homossexual ou 

platônica – divide ainda os comentadores. No meu ponto de vista, a linguagem dos sonhos é clara. 

Gilgámesh amará Enkídu como uma esposa. ” (GBGE apud BRANDÃO, 2020, p. 175). Desse amor, as 
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duas jornadas justificam-se; a primeira de ambos heróis à procura de glória: derrotar Humbaba, na 

Floresta de Cedros, vitoriosa; e, a segunda, com a morte de Enkídu, o angustiado Gilgámesh busca a 

imortalidade além do mundo humano, em guia de Ur-Shánabi, para pedir ajuda ao Uta-Napísti, 

imortalizado pelos deuses após o dilúvio, fracassada. Entre a vitória e o fracasso há o amor em questão, 

mais ainda, há a vida em seu sentido coexistencial de política, da cidade Úruk, que sempre é o retorno 

de Gilgámesh. 

Em vista de constituir a identidade coexistencial, os egípcios também observavam o mundo em 

tessituras mitológicas, os elementos sociais assentavam-se em divinizações: diferentes enquanto estes 

sendo deuses e não heróis. Nesse sentido, adentra-se para “a geografia mítica da terra dos mortos no 

Egito Antigo a partir do conceito de duplo, que interligava a sociedade dos vivos e a sociedade dos 

mortos. ” (MATIAS, 2015, p. 57). O Livro dos Mortos era de ampla divulgação, isto é, colocado 

normalmente na nuca do morto a ser sepultado ou, sobretudo nas câmaras mortuárias, escrito aliado a 

desenhos nas paredes. Ademais, em conta de alguma datação: “A sua história começa quando os reis 

da XIII dinastia deixam a sua capital it-tawy, sobem o Nilo e retornam a Tebas (c. 1690 a.C.). ” 

(RUGGERI, 2009, p. 19). Disso, o livro baseia-se, em diferença dos sumérios – ao temor da morte por 

Gilgámesh –, em um guia para uma boa morte, ou seja, para uma boa transição nas provações durante 

a morte: consiste-se em um livro de encantos para serem verbalizados, atribuindo nome a todos os 

objetos, deuses, lugares e regiões encontrados na jornada do além-vida. 

O Egito Antigo vive para a morte e morre para a verdadeira vida: toda a sociedade vertia-se para 

a morte: a educação, o trabalho, as construções, o governo etc. Há, inclusive, uma imbricada 

organização cosmológica construída no universo egípcio, o mundo dos vivos (𓆎𓅓𓏏𓊖, Kemet) defronta-

se para com o mundo dos mortos (𓇽, Duat) – sendo, em sentido, o coração do submundo a barca da 

verdade (𓁦, Maat), cujo trajeto é feito ao sol de direcionamento invertido. O percurso no mundo dos 

mortos consente atravessar durante o trajeto: “os 21 pilares, passar pelas 15 entradas e cruzar as 7 

salas esperando poder chegar até Osíris e os 42 juízes que iriam julgá-lo. Graças ao Livro conheciam 

também o que iria salvá-los: os nomes dos deuses. ” (FREITAS, p. 11, 1972). As declamações acerca 

do julgamento é o momento mais famoso, cujo coração é pesado em relação à pena da verdade-justiça. 

Ainda, há a possibilidade dupla, tanto de uma segunda e definitiva morte ou, também, a almejada 

possibilidade de se tornar um deus. 

 Dialetizam-se a região-do-ser dos sumério e dos egípcios, configurando, respectivamente, a 

diferença: de valor à vida e de valor à morte, a imortalidade em vida e a imortalidade em morte, a jornada 

da glória vivida e a jornada da glória fúnebre, das ações mágicas em feitos épicos e dos discursos 

mágicos em feitos épicos etc. Também, o ser-da-região oriental, em contemplação dos mundos fundidos, 

isto é, na efetividade da diferença integrada, percebe-se, em ambos grupos refletidos, o coração da 

grande questão da humanidade. A vida e a morte são distintos temas que evocam idêntica reflexão, o 

que fazer perante o fato de que iremos morrer? Glorificar a vida, como instrui a Epopeia de Gilgámesh, 

ou santificar a morte, como instrui o Livro dos Mortos? Em ambos, o amor dos vivos pelos mortos costura 
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as ações épicas, seria, talvez, o amor a identidade de ambas as dialetizações da regiões-do-ser para, 

ao oriente prospectado, a fenomenologia de seu ser-da-região? 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Constitui-se da região em sua ontologia conforme sua região-do-ser (diferença) e seu ser-da-

região (identidade), circula-se para o sentido da regionalidade. Dessarte, desenvolveu-se uma reflexão 

epistemológica da compreensão do Antigo Oriente, o qual admite uma espacialidade através da 

subjetividade que tece a realidade geográfica: em relações fenomenologicamente dialéticas. É, nesse 

sentido, base de abertura da experiencialidade dos sumérios e dos egípcios. Convocam-se, através da 

poética literária, os livros Epopeia de Gilgámesh e o Livro dos Mortos para a aventura da compreensão 

da antiguidade oriental em seus mundos tanto distintos quanto fundidos. Desvela-se, em ambos, a 

problemática da vida e da morte (identidade) enquanto a resolutiva engrandece à vida aos sumérios e à 

morte aos egípcios (diferença). A regionalidade prospectada atenta ao dilema entre a vida e a morte, 

entre as ações efetivas da região vivida e da região póstuma; assim, as relações sociais são instruídas 

à concretude das fundamentações materiais: a região encarcera as possibilidades no real. O trabalho, 

ainda em curso, abre caminhos à geografia ontológica em suas diretrizes de compreensão humanista. 

 

REFERÊNCIAS 
 
BRANDÃO, Jacyntho. Comentários do tradutor. ln: SIN-LÉQI-UNNÍNNI. Ele que o abismo viu: epopeia 
de Gilgámesh. São Paulo: Autêntica, p. 136-306, 2020. 
DARDEL, Eric. O Homem e a Terra: natureza da realidade geográfica. São Paulo: Perspectiva, 2011. 
FREITAS, Luiz. Prefácio. ln: O LIVRO DOS MORTOS. Livro dos Mortos do antigo Egito: o primeiro 
livro da humanidade. São Paulo: Hemus, p. 9-19, 1982. 
FRÉMONT, Armand. La Région espace vécu. Manchecourt: Flammarion, 2001. 
FREYRE, Gilberto. Região e Tradição. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 1941. 
HEIDEGGER, Martin. Identidade e Diferença. Petrópolis: Vozes, 2018. 
HEIDEGGER, Martin. Ontologia (Hermenêutica da facticidade). 2ª ed. Petrópolis: Vozes, 2013. 
LENCIONI, Sandra. Região e Geografia. São Paulo: Ed. USP, 1999. 
LIVERANI, Mario. Antigo Oriente: História, Sociedade e Economia. São Paulo: Ed. USP, 2020. 
LOPES, Jahan. Geografia social e ontologia: do fato geográfico ao Espaço social. Boletim Paulista de 
Geografia, São Paulo, v. 1, n. 106, p. 120-137, 2021. 
MATIAS, Keidy. Cartografias do Além: a sociedade dos vivos e a sociedade dos mortos no Antigo Egito. 
ALETHÉIA (GOIÂNIA), v. 10, n. 1, p. 51-59, 2015. 
O LIVRO DOS MORTOS. Livro dos Mortos do antigo Egito: o primeiro livro da humanidade. Tradução 
de Edith Negraes [S. l.]: Hemus, 1982. 
RUGGERI, Maria. (Org.). Seminário de Pesquisa em História da Arte – Caderno de Pesquisa II. Curso 
de Especialização em História da Arte, FAAP. São Paulo, 2009. 
SARTRE, Jean-Paul. Crítica da razão dialética: precedido por questões de método. Rio de Janeiro: 
DP&A, 2002. 
SIN-LÉQI-UNNÌNNI. Ele que o abismo viu: epopeia de Gilgámesh. São Paulo: Autêntica, 2020. 
TUAN, Yi-Fu. Topofilia: um estudo da percepção, atitudes e valores do meio ambiente. Londrina: Eduel, 
2012. 
ZAG, Mauro. Gilgámesh e os primórdios da ideologia civilizatória: prolegômenos para uma grande 
questão. [S/L]: Contraciv, 2020. 


