
 

 

A Pedra de Roseta 

 

114,4 centímetros de altura. 73,3 centímetros de largura. 760 quilos. Estas são as dimensões da 

Pedra de Roseta. No entanto, seu peso histórico é imensamente maior que o físico. Por incrível 

que pareça, este pedaço de granito é um dos itens mais importantes do consagrado British 

Museum, o maior museu de história natural do mundo. Ali, ela deve se sentir em casa: 

diariamente ouvindo os mais variados dialetos dos visitantes que vem de todo o globo para 

prestigiá-la. Mas o que a Pedra de Roseta tem a ver com diversidade idiomática?  

Na sua parte frontal, podemos identificar inscrições em três línguas diferentes: 14 linhas de 

hieróglifos egípcios, 32 linhas escritas em egípcio demótico e 54 linhas redigidas em grego 

antigo. Foi a correlação entre estes três idiomas que fez da Pedra de Roseta a peça-chave 

fundamental que permitiu que o mundo moderno compreendesse o significado dos hieróglifos 

egípcios. Ela recebeu este nome porque foi encontrada na cidade de Roseta, a 65 km de 

Alexandria, no Egito. 

A pedra data de 196 a.C., ano do primeiro aniversário da coroação de Ptolomeu V como faraó.  

Esta época é conhecida como Egito ptolomaico: quando o país foi governado pelos gregos 

ptolomeus. Nenhum dos ptolomeus se deu ao trabalho de aprender egípcio. Assim, seus 

funcionários eram obrigados a falar grego, que acabou vigorando como a língua da 

administração estatal no Egito durante a dominação dos ptolomeus – que se estendeu por cerca 

de mil anos.  

A tradução das inscrições na pedra revelou que se tratava de um texto essencialmente 

burocrático, descrevendo concessões políticas e tributárias do faraó Ptolomeu V aos seus 

sacerdotes. O fato é que as concessões inscritas na Pedra de Roseta são reflexo da fragilidade 

daquele governo.  

É que mesmo tendo nascido em uma dinastia forte, Ptolomeu V teve de assumir o trono ainda 

menino, após a inesperada morte de seu pai. Seus ancestrais foram responsáveis por feitos 

importantíssimos, como o desenvolvimento de Alexandria e o Farol de Faros, uma das Sete 

Maravilhas do Mundo Antigo. No entanto, com a morte repentina do pai, o governo de 

Ptolomeu V representou um período de vulnerabilidade na história do Egito, marcado por 

revoltas em todo o país.  



 

 

Foi neste cenário tumultuoso que os sacerdotes egípcios exigiram tais concessões políticas e 

tributárias. Elas eram, na verdade, uma moeda de troca. Ao obter os privilégios que tanto 

desejavam, os sacerdotes emitiram decretos endossando a condição de Ptolomeu V como rei e 

divindade (característica inerente ao cargo de faraó), no intuito de legitimar seu governo e 

cessar os conflitos que afligiam o país. 

Assim, o jovem faraó lançou a Pedra de Roseta (e outras pedras similares) para gravar tanto o 

decreto dos sacerdotes egípcios, quanto as concessões a eles destinadas.  Pois é, Roseta não é 

a única pedra: outras dezessete delas foram encontradas, todas com inscrições nas três línguas.  

Portanto, a Pedra de Roseta é, ao mesmo tempo, uma expressão de poder e concessão, o que 

fica ainda mais evidente se analisarmos o que há por trás dos três idiomas nela inscritos: o grego 

clássico era a língua dos governantes gregos e da administração estatal; o egípcio demótico 

representa a escrita usada diariamente pelo povo; e os hieróglifos tinham sua escrita e leitura 

dominadas apenas pelos sacerdotes, membros da realeza, altos cargos e escribas.  

E é justamente por sua utilização tão restrita que os conhecimentos sobre os hieróglifos logo 

desapareceram. Assim, a Pedra de Roseta permaneceu indecifrada por mais de dois mil anos de 

ocupações estrangeiras no Egito. Depois da dominação grega, vieram os romanos, os bizantinos, 

os persas, os muçulmanos árabes e os turcos otomanos. Até que em 1798, chegou Napoleão 

Bonaparte.  

A invasão francesa ao Egito tinha cunho essencialmente militar: a intenção dos franceses era 

interromper a rota dos britânicos até a Índia. Foi em 1799 que soldados franceses que estavam 

reconstruindo fortificações na região de Roseta encontraram e desenterraram a pedra. Os 

estudiosos e especialistas que os acompanhavam imediatamente perceberam que tinham 

encontrado algo de muito valor. Assim, a pedra acabou representando um verdadeiro troféu de 

guerra para os franceses.  

No entanto, o objeto nunca chegou à Paris. Logo em 1801, os franceses se renderam aos 

generais britânicos e egípcios. Os termos do Tratado de Alexandria exigiam a entrega de 

antiguidades, dentre elas a Pedra de Roseta. E assim, em sua face quebrada, ela ganhou 

inscrições em um quarto idioma, o inglês: “Captured in Egypt by the British Army in 1801” e 

“Presented by King George III”. Ou seja: “Tomada no Egito pelo Exército Britânico em 1801” e 

“Doada pelo Rei George III”. Isso porque, o Rei George III, em 1802, doou a Pedra de Roseta ao 

British Museum, onde ela está exposta ao público até hoje. 

O curioso é que, enquanto a parte frontal da pedra eterniza a existência do primeiro império 

europeu na África, suas novas inscrições marcam o início de outro fator histórico muito 

relevante: a grande rivalidade entre Grã-Bretanha e França no que diz respeito à colonização da 

África e do Oriente Médio, algo que vigorou desde a época de Napoleão Bonaparte até a 

Segunda Guerra Mundial. 

Foram produzidas inúmeras réplicas da pedra, suas inscrições foram difundidas mundo afora e 

diversos estudiosos europeus se comprometeram com a difícil missão de traduzi-la. O polímata 

inglês Thomas Young chegou perto disso, descobrindo que um grupo de hieróglifos repetido 

várias vezes representava os sons do nome de Ptolomeu V.  

Foi apenas em 1822, que o filólogo francês Jean-François Champollion constatou que os 

hieróglifos representavam uma escrita fonética, ou seja: cada símbolo poderia representar um, 

dois ou até três sons diferentes. Ele descobriu que as imagens não se referiam diretamente às 



 

 

palavras, mas aos seus sons. Vale dizer que Champollion nunca chegou a ver a pedra ao vivo. Foi 

analisando algumas de suas cópias que ele percebeu que a parte das inscrições em grego era 

muito mais extensa que a parte dos hieróglifos.  

O filólogo descobriu também que a ordem de leitura dos hieróglifos depende da direção para 

onde seus símbolos apontam: se eles olham para a direita, a leitura daquela linha se dá da direita 

para a esquerda e vice-e-versa. Foi constatado também que a escrita hieróglifa possui 

consoantes e semivogais: além dos símbolos que representam sons, há também os 

determinativos, que indicam a categoria gramatical à qual cada palavra pertence. 

Por ter possibilitado a compreensão dos hieróglifos egípcios, a Pedra de Roseta se tornou um 

marco histórico importantíssimo. A leitura desses símbolos sagrados revelou ao mundo 

moderno inúmeros aspectos sobre o Egito antigo. E tudo isso, devido ao poder da tradução. 

Fique ligado no blog da WK Traduções para mais curiosidades sobre o mundo da tradução! 

Até a próxima! 

 


