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Monarquia. Não é nem a descendência nem a legitimidade que concede monarquias aos 
homens, mas a habilidade para comandar um exército e para lidar com os negócios 
competentemente. Tal era o caso de Felipe e os sucessores de Alexandre. 

Suidas, lexicógrafo bizantino, século X d.C. 

 

Quando se pensa na instituição da monarquia helenística no Egito no século III a.C. 

muitas imagens nos vêm a mente. Guerras Siríacas, cultos em honra ao Rei, revoltas 

indígenas, decretos sacerdotais de Canopos e Mênfis, procissões luxuosas em Alexandria, 

crises políticas de legitimidade, interações sociais e culturais. Na verdade, entre todas as 

imagens que poderíamos conceber acerca deste século no Egito, um nome nos vem à mente 

com insistência, o nome de Ptolomeu II Filadelfo. Podemos considerar este monarca, cujo 

reino se situa entre os anos de 283 a 246 a.C., como a figura chave que provoca os 

principais eventos nos campos políticos e religiosos gerando os processos centrais em se 

tratando de instituição monárquica. Não podemos, todavia, atribuir a este monarca todos os 

acontecimentos positivos ou negativos ocorridos nesta época, mas é, sem dúvida alguma, 

ele o catalisador dos fatos que o antecedem e, por sua vez, o motor pelo qual a realeza 

lagida se configura em solo egípcio. Sendo assim, devemos considerar a sua ascensão ao 

trono, o ano de 283 a.C., como o ano zero no Egito em questões de política e religião, pelo 

menos no que concerne ao foco de nossa pesquisa1.  

Dessa forma, ao considerarmos este governo como o momento central da formação 

do ideal monárquico no Egito dessa época, desenvolveremos este capítulo procurando 

expor os aspectos vitais do jogo político lagida: como a monarquia se constitui em um reino 

com duas sociedades; qual o papel interno e externo do culto ao soberano e quais as 

mudanças ocorridas na instituição da realeza e na sociedade com as revoltas internas e a 

promulgação de decretos em linguagem política egípcia. 

                                                
1 O termo ano zero utilizado aqui é apenas uma forma de expressar a idéia de que foi sob Ptolomeu II que os 
principais elementos do culto ao soberano e, principalmente, do culto dinástico e das rainhas se estruturou. 
Antes dele, apenas o culto a Alexandre como fundador da cidade havia sido criado por Ptolomeu I. 
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Um ponto é necessário ressaltar: mesmo que tenhamos dado preferência a Ptolomeu 

II, devido a uma série de fatores que serão apresentados logo em seguida, não podemos 

descartar a atuação dos demais monarcas lagidas ao longo do século III a.C. O que 

definimos como século III, nada mais é do que uma denominação temporal genérica. Na 

realidade, estamos considerando um período que abrange do governo de Ptolomeu II, de 

283 a.C., àquele de Ptolomeu V, de 204-176 a.C. 

 

1.1 As origens da monarquia helenística sob Alexandre o Grande 

Nem sempre é fácil definirmos um conceito como o de realeza. Mais difícil ainda é 

caracterizarmos a monarquia Lagida a partir de um conceito geral de realeza. Em primeiro 

lugar, porque poderemos correr o risco de realizar uma superinterpretação de um tipo 

específico de monarquia que se tornou o amálgama de dois outros tipos, a helenística e a 

faraônica. Em segundo lugar, poderemos interpretar este mesmo tipo à luz do conceito mais 

amplo de monarquia e também corrermos o risco de relativizar essa mesma monarquia, isto 

é, todos os elementos definidores de uma monarquia de caráter geral são válidos para um 

tipo específico. 

Para evitarmos esta polarização que não contribui para nossa compreensão da 

monarquia ptolomaica, algumas definições básicas nos serão úteis aqui. Ao longo deste 

capítulo, nós utilizaremos os termos monarquia e realeza como sinônimos, pois a 

terminologia lingüística define realeza como aquilo que pertence à pessoa ou ao estatuto do 

rei e monarquia como sendo referente ao governo régio (VALERI, 1994: 415). 

A monarquia lágida se estrutura como instituição política baseando-se em duas 

formas de monarquia distintas e ao mesmo tempo semelhantes. Tanto a monarquia 

helenística quanto a realeza faraônica são tipos de monarquia que integram em suas bases 

dois pilares de sustentação – o poder e o sagrado. As correlações entre estas duas esferas de 

ação, no poder como ação política e militar e o sagrado como ação religiosa e sobrenatural, 

foram alvos, como elementos constituintes da realeza, de estudos ao longo do século XIX e 

XX que procuraram compreender o papel do rei em sociedades distintas. 

Entre estes estudos encontramos: O ramo de ouro (1890) de James Frazer.  Em sua 

obra, Frazer elabora uma teoria que faz do rei uma espécie de mago e segundo a qual a 

realeza seria fruto de superstição. Esta superstição que possui efeitos eficazes capacita os 
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homens ou, ao menos, aos mais hábeis de obter poder e autoridade sobre os demais. No 

entanto, com as mudanças ocorridas no interior de suas sociedades, estes reis-magos se 

transformam em reis-sacerdotes que tomam para si a capacidade de se comunicar com os 

poderes transcendentes, os deuses, e algumas vezes obter a capacidade de encarnar estes 

mesmo poderes (VALERI, 1994: 416). Já em M. Bloch, em sua obra Os reis taumartugos 

(1928), analisa a crença existente durante os séculos XI e XII de que os reis da França e da 

Inglaterra fossem capazes de fazer milagres e curar doenças. A conquista deste poder 

milagroso havia contribuído para a afirmação do poder monárquico, ameaçado tanto pelos 

grandes senhores feudais quanto pela crescente ingerência da Igreja nos assuntos seculares, 

pois para conservar e aumentar a sua autonomia perante a Igreja, o Estado (o rei) deve 

conservar e incrementar as características sacrais que o poder eclesiástico tentava 

monopolizar (VALERI, 1994: 435). Por sua vez H. Frankfort enfatiza em sua obra Reis e 

deuses (1948) o aspecto ideológico do faraó concebido como um deus, mas que, no entanto, 

era somente um deus dentre muitos outros deuses (VALERI, 1994: 437). O estudo de E. 

Kantorowicz Os dois corpos do rei (1957) focaliza a natureza dual do rei da Inglaterra 

seiscentista. E. Kantorowicz apresenta a idéia desenvolvida no direito inglês, segundo a 

qual o rei tem dois corpos: o corpo natural, mortal, e o corpo político, imortal. A afirmação 

de que o rei possui um corpo imortal, significa que ele é divino e, portanto, liga-se à teoria 

da monarquia de direito divino em que o importante é a continuidade da transmissão da 

coroa de uma geração à outra, em que o sucessor do rei morto toma o seu lugar por escolha 

divina: é Deus que o faz nascer sucessor (VALERI, 1994: 440). 

Para G. V. Silva, todos os estudos acima concebem o rei como o titular legítimo da 

autoridade pública, representante de uma entidade supra-individual, mas também como 

alguém em contato direto com o mundo divino; é em virtude dessa relação com o mundo 

divino, que o rei era revestido com a capacidade de executar ações que preservassem o 

equilíbrio cósmico, de ditar normas de culto e até mesmo de produzir curas miraculosas 

(SILVA, 2003: 98). 

É perceptível em todos os estudos empreendidos ao longo do século passado, que 

eles sempre levaram em consideração a natureza da realeza como sendo dupla: secular e 

religiosa. É, no entanto, V. Valeri quem nos fornece uma das melhores definições sobre a 

realeza em seu aspecto religioso: 
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“A realeza é um sistema de organização política no qual uma pessoa – o rei 

– é o centro ou o foco de toda a comunidade. Enquanto tal, o rei representa 

os valores fundamentais da sociedade sobre a qual reina e é considerado 

sagrado e até divino. Mesmo quando o rei não é sagrado ‘stricto sensu’, tem 

relações privilegiadas com quem é sagrado: deus ou sacerdote, que é seu 

intérprete (VALERI, 1994: 415)”. 

 

Uma segunda definição que possui correlação com a que foi exposta acima é 

formulada por G. V. Silva (2003) em sua tese de doutorado. Nela o autor analisa a natureza 

dual do imperador romano Constâncio no século IV d.C. Após considerar os estudos que 

focalizam a relação entre o poder e o sagrado, ele chega à conclusão de que a melhor 

definição para uma monarquia de natureza dual é o conceito de realeza sagrada. 

Este conceito elaborado pelo autor se fundamenta em alguns princípios (SILVA, 

2003: 103): 

1 – é aquilo que pode ser definido como teologia política, isto é, a concepção de que 

o regime político reproduz em alguma medida o que ocorre nas esferas celestes ou foi dado 

a conhecer aos homens por intermédio das potestades sobrenaturais e que a legitimidade do 

rei é de origem sobrenatural; 

2 – é a ação do soberano em face do sagrado, o seu direito de intervir em assuntos 

religiosos ao mesmo tempo em que se incumbe das tarefas ordinárias de defesa e justiça; 

3 – é a existência de todo um repertório de atributos visíveis e invisíveis que 

expressam a inserção do soberano no mundo divino; 

Após estas duas definições modernas, ambas baseadas em estudos realizados ao 

longo do século XIX e XX, devemos nos voltar para a antiguidade grega. É lá que nós 

encontraremos uma terceira definição de monarquia.  

Esta terceira definição nos é dada por Aristóteles no século IV a.C. em sua obra – A 

Política (��� ������	
�). É no livro III – Do governo, em que o estagirita define a 

monarquia como sendo uma forma de governo de um único homem com vista ao bem de 

todos. Todavia, Aristóteles reconhece quatro formas de monarquia. A primeira é a 

monarquia encontrada no Estado dos Lacedemônios. É uma monarquia que o filósofo 



 23 

reconhece como das mais legítimas, pois o poder do rei só se torna absoluto quando o 

monarca estiver fora de seus Estados ou em situação de guerra, e é nesta situação que o rei 

possui a autoridade suprema sobre o seu exército; além disso, como monarca legítimo o rei 

possui a superintendência do sagrado no interior de seu Estado. Para Aristóteles esta forma 

de monarquia nada mais é do que um generalato perpétuo com amplos poderes, sem, no 

entanto, deter o direito sobre a vida e a morte, a não ser em casos excepcionais. O segundo 

tipo de monarquia é o dos bárbaros. Para o filósofo, é nesse tipo que o rei detém um poder 

que se aproxima do despotismo, mas mesmo assim, é um poder considerado legítimo e 

hereditário. O que diferenciaria este tipo de governo daquele dos gregos, seria a natureza 

servil dos asiáticos, um povo considerado mais propenso a governos despóticos. Um 

terceiro tipo de monarquia é o que Aristóteles chama de Aisymnetia ou despotismo eletivo. 

A diferença deste governo encontrado entre os gregos para aquele dos bárbaros é que o 

poder concedido pelo povo não seria ordinário nem transmissível, mas apenas um poder 

exercido por um determinado indivíduo ao longo de um prazo fixo. Por fim, o quarto tipo 

de monarquia é aquela dos tempos heróicos, em que os reis como benfeitores e protetores 

do povo foram aceitos como monarcas. E a transmissão da coroa era feita por sucessão à 

posteridade. São reis que detinham a superintendência da guerra e das coisas sagradas, 

como o sacrifício, além de servirem como juízes em processos (Livro III, IX). 

Contudo, Aristóteles reconhece que nem todas as quatro formas de monarquia são 

adequadas. Para ele a monarquia é um dos melhores regimes, mas somente duas formas 

monárquicas são mais adequadas: a monarquia comandada por um único homem como 

senhor de tudo e cujo regime é administrado de maneira familiar pelo povo, ou então, a 

monarquia praticada entre os lacedemônios (Livro III, XII). 

Com esta breve exposição sobre o conceito de monarquia, como este conceito 

caracteriza ou se encaixa na monarquia Lagida? Na verdade, algumas questões importantes 

podem ser delineadas aqui: Como podemos definir a monarquia exercida pelos Ptolomeus? 

Como essa monarquia se caracteriza? Como os Ptolomeus criaram um tipo de monarquia 

que se tornou uma espécie de amálgama das monarquias helenística e da faraônica? 

Podemos falar de uma ideologia monárquica ptolomaica?  
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É inevitável considerarmos a monarquia ptolomaica, pelo menos como ela se 

configura sob Ptolomeu II, como um produto das ações de Alexandre o Grande e de 

Ptolomeu I. Também é inevitável considerarmos a monarquia ptolomaica em suas origens 

como sendo helenística. Portanto, é a partir dessas duas premissas que comentaremos nosso 

objeto, utilizando quando necessário as referências à realeza faraônica. 

Sabemos por meio dos estudos de E. Badian (1996), de W. W. Tarn (1969) e de 

N.G.L. Hammond (1992) entre outros autores, que a monarquia sob Alexandre o Grande no 

século IV a.C. era ainda uma monarquia tipicamente macedônica. Hammond usando a 

conceituação de Tucídides a denominou como monarquia constitucional, que nada mais é 

do que uma realeza hereditária sobre prerrogativas estabelecidas. Isto significava que 

todos os governantes vinham da mesma dinastia, mesmo após a morte de Alexandre o seu 

exército exigia um novo governante vindo da mesma casa real (HAMMOND, 1992: 32-33). 

A monarquia macedônica é também definida como de tipo “nacional” em que o rei, mesmo 

possuindo uma linhagem dinástica que remonta aos deuses, era ainda dependente e aliado 

de seu exército, os homens em armas. O exército macedônico era o representante do povo 

e, por isso, era o exército que em última instância dava a legitimidade e elegia os reis por 

meio de um ritual que consistia em golpear seus escudos com o uso de uma lança e jurar 

defender o trono contra qualquer usurpador (TARN, 1969: 39; HAMMOND, 1992: 33). Ao 

ser eleito o rei macedônico tinha deveres e direitos como: a purificação do povo; a 

realização de cerimônias fúnebres em honra de seu antecessor; assegurar a sucessão ao 

trono por meio da concepção de herdeiros legítimos e assumir o manto e as funções de 

sacerdotes realizando festivais sagrados e sacrifícios cerimoniais (HAMMOND, 1992: 33-

34).  

Um aspecto importante da realeza macedônica era a relação do rei com os membros 

de sua guarda de honra, geralmente homens pertencentes à elite local que protegiam o rei 

em batalhas e que na época de Alexandre seriam conhecidos como companheiros ou 

amigos (������). Estes amigos poderiam ser pessoas da própria família do rei e, geralmente, 

o auxiliavam em diversas tarefas administrativas e políticas, além de serem também 

membros da corte (HAMMOND, 1992: 35). Para E. Badian, uma questão que se coloca é a 

forma como estes amigos se dirigiam ao monarca, podendo ser por meio de um cerimonial 

de aproximação ou então simplesmente pelo uso do título Rei (
������� ou ���
�������). 
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Esta questão dos ‘amigos’ e da corte2 se mostra vital a partir do final do século III em 

diante, quando a monarquia Lagida encontra-se enfraquecida e o governo cai nas mãos de 

membros da corte como Sosíbios durante o interregno entre Ptolomeu IV e Ptolomeu V. 

Do mesmo modo, a lealdade e as boas relações com cortesãos e amigos se mostravam parte 

da política interna dos reinos helenísticos. Foi dentro deste tipo específico de monarquia 

que Alexandre ascendeu ao trono e, posteriormente, empreendeu a sua campanha de 

conquista da Ásia. 

Foi com Felipe II, mas, principalmente, também com Alexandre que a natureza da 

monarquia se alterou. Se antes, a monarquia macedônica sob a dinastia dos Argéadas tinha 

em Héracles o seu antepassado (BADIAN, 1996: 11), foi sob Alexandre que a linhagem 

reivindicou descendência direta de um ‘novo deus’, ou melhor, de um deus híbrido Zeus-

Amon3. Essa nova descendência é perfeitamente visível nas moedas batidas sob o governo 

dos diádocos4 (fig. 1), em que Alexandre é mostrado ostentando os chifres de carneiro, 

animal símbolo do deus egípcio Amon.  

 

                                                
2 Para um estudo amplo a respeito do papel da corte durante o período helenístico ver: HERMAN, Gabriel. 
The Court Society of the Hellenistic Age. In: CARTLEDGE, Paul; GARNSEY, Peter; GRUEN, Erich (ed). 
Hellenistic Constructs: essays in culture, history and historiography. Los Angeles: University of 
California Press, 1997: 199-224. 
3 A apropriação da imagem de Zeus-Amon por Alexandre teve origem em sua visita ao oásis de Siwah, no 
deserto líbio, que era o local de um santuário ao deus egípcio Amon. Foi neste lugar que Alexandre foi 
reconhecido como faraó e filho deste deus. Ainda que esse reconhecimento tivesse sido somente um ato 
político, Alexandre não poderia ser coroado faraó por razões que contrariavam a vontade do exército 
macedônico. Ainda assim, essa associação entre Alexandre e Amon foi registrada por meio das 
representações visuais (BADIAN, 1996: 13-14). Como por exemplo, a associação de Zeus e Amon não era 
nova, ela remonta ao século V a.C. quando de sua passagem pelo Egito Heródoto relatou essa e outras 
associações entre deuses gregos e egípcios (HERÓDOTO, II, 42). Por ser um deus que servia para unir 
pessoas de diferentes origens étnicas, ele possuía santuários em toda a Grécia e na Macedônia também, além 
disso, devido à fama do oráculo que residia em Siwah, este deus obteve amplo reconhecimento a ponto do 
próprio Alexandre o ter escolhido como deidade patrona de sua linhagem. Como Zeus-Amon é uma deidade 
que soma diferentes deuses, ao mesmo tempo em que cada deus poderia ter uma existência individual, isto 
possibilitou a Alexandre manter Zeus como deidade de sua linhagem (HÖLBL, 1997: 98-99). 
4 A razão pela qual as moedas com imagens de Alexandre foram batidas pelos generais sucessores após a sua 
morte tem a ver com o fato de que a figura de Alexandre se tornou uma espécie de deidade patrona para as 
diversas dinastias que surgiram com a fragmentação de seu império. Além disso, essa imagem de deidade 
patrona se relaciona também com o arquétipo do herói-governante divino, que os governantes posteriores 
tanto helenísticos quanto romanos desejavam associar a sua imagem (POLLITT, 1988:26). Um caso notório é 
o das primeiras emissões monetárias de Ptolomeu I, ainda como sátrapa do Egito. Por volta dos anos de 321-
319 a.C. Ptolomeu I bateu uma nova série com o busto de Alexandre portando sobre a cabeça um elmo de 
elefante sobre o lado anverso, mas por baixo do elmo ainda é visível o chifre de Amon. Para O. Morkholm, 
essa emissão pode estar relacionada com o rapto do corpo de Alexandre e a sua posterior deposição em 
Alexandria, lugar em que Ptolomeu I fundaria um culto ao general macedônico como fundador da cidade 
(MORKHOLM, 1997: 63). 
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fig.1  - Tetradracma de prata com a efígie de Alexandre portando os chifres de 

Zeus-Amon. Moeda cunhada por Lisímaco em 306-281 a.C. 

 

Se esta nova ascendência permitiu a Alexandre legitimar a sua propensão a um 

caráter divino de realeza, isto nada mais foi do que o resultado de suas ações ao longo de 

sua jornada. Para E. Badian, o conceito grego que melhor expressa a busca do general 

macedônio à divindade é o conceito de ����������������Este conceito é melhor definido, em 

linhas gerais, como um título concedido a um mortal que em muitos aspectos é semelhante 

aos deuses, mas sempre consciente por diferenciar-se deles, no mínimo por sua reconhecida 

mortalidade e por ser súdito deles (BADIAN, 1996: 13-15). Contudo a aspiração a isótheos 

por parte de Alexandre não o tornou um deus aos olhos de seus súditos gregos. Isto não 

ocorreu nem mesmo quando o general macedônio passou a exigir o ritual da proskynesis5 

(fig. 2) de seus súditos, fossem eles gregos ou asiáticos (BADIAN, 1996: 20-22). Foi 

somente no final de sua vida que Alexandre passou a receber honras divinas vindas das 

póleis gregas da Ásia Menor. 

 

                                                
5 A proskynesis (����	�������) é um ritual de caráter social e de origem persa, e o seu significado mais 
provável é ‘submissão’ ou ‘cumprimento pelo beijo’ (kissing towards). O ritual é realizado no momento em 
que dois indivíduos se encontram e cumprimentam-se. Há uma pequena variação na maneira em que o ritual é 
praticado, pois se levam em consideração os diferentes níveis sociais de cada indivíduo e, assim, pode ir 
desde um simples beijo nos lábios entre pessoas de mesma classe social a até a pura prostração em terra em 
casos que as diferenças sociais são grandes (HERÓDOTO, I, 134). Para N. Hammond, umas das formas pelas 
quais este ritual se inseriu no cerimonial de corte foi por meio da introdução de nobres persas como 
cavaleiros, e que posteriormente formariam uma guarda real com o título de evacos. Se em princípio, 
Alexandre distinguia esta forma de cumprimento praticado por membros asiáticos de seu exército, logo ele 
aplicaria este mesmo costume a membros macedônicos e gregos de sua tropa e aos amigos (HAMMOND, 
1992: 254-255; WIKIPÉDIA Online).  
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fig. 2 - Relevo em pedra mostrando o rei Xerxes (Khshay�rsha) que se encontra na 

apad�na e está sentado no trono, com o príncipe coroado atrás em pé, recebendo um oficial 
anunciando a chegada de delegados com os tributos – séculos V-IV a.C, Persépolis. 

 

1.2 A realeza faraônica: aspectos gerais 

A percepção da realeza na vida egípcia pode ser observada de duas maneiras que, 

em muitos aspectos, se assemelha ao modelo político da realeza helenística/lagida. 

Em primeiro lugar, era fundamental para os egípcios que a realeza fosse parte 

integrante de sua comunidade e do cosmo. Como o cosmo compreende as esferas divina, 

humana e natural, o cosmo teria de ser protegido das forças do caos e da desordem. É neste 

ponto que a figura do faraó é importante. Por meio da ação ritual, uma vez que o faraó era o 

supremo sacerdote do país e tinha um elo com os deuses, o rei assegurava a sobrevivência 

das deidades e do povo. O faraó seguia um paradigma divino: as ações de preservação do 

cosmo e da ordem que o deus sol realizava no reino celeste eram semelhantes às ações que 

o rei deveria realizar no reino terrestre; dessa maneira, deus e faraó estavam interligados, 

embora o deus fosse ainda superior ao faraó subordinado (BAINES, 1995: XVIII-XIX) 

Este aspecto de interlocutor-sacerdote que deveria manter o mundo livre do caos era parte 

do ofício divino do qual o rei estava incumbido. Como ápice da pirâmide social egípcia, o 

rei estava em contato com as deidades. Este contato só era possível a uma pessoa que fosse 

ao mesmo tempo humana e divina: um rei de natureza dual, como S. Quirke (1990) apontou 

em seu texto. A natureza dual do faraó (realeza divina) foi um dos principais debates entre 

os egiptólogos no século XX. A abordagem da realeza divina poderia ser feita por meio da 

análise de sua titulatura, dos textos, da iconografia ou ainda das limitações que cerceavam o 

seu papel e autoridade (BAINES, 1995: 4). J. Baines (1995) expôs as principais vertentes 
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acerca da natureza divina do rei como foi percebida pelos pesquisadores. Enquanto que a 

origem divina do rei foi exaltada em obras como a de H. Frankfort Kingship and the Gods 

(1948), em outras reina um grande ceticismo como na obra G. Posener De la divinité du 

Pharaon (1960). Neste estudo o autor analisou uma série de textos (históricos, religiosos e 

literários) enfatizando com a sua pesquisa que o rei era muito diferente dos deuses, na 

verdade inferior, e muito do que é prescrito para os reis nos textos não passaria de 

metáforas que camuflava a real dependência do rei com relação aos deuses. M.-A. 

Bonhême e A. Forgeau em seu estudo Les secrets du pouvoir (1988) investigaram a terra e 

a sucessão no Egito do período tardio. Elas realizaram nesta obra uma síntese do que já foi 

escrito e restringiram o foco da divindade do rei a termos mais reais e úteis para a sua 

compreensão (BAINES, 1995: XXIV, 5)6.  

Os últimos estudos a respeito da natureza dual do faraó foram dois textos escritos 

por D. Silverman (19917 e 1995) em que sintetiza os aspectos divinos e humanos do faraó e 

como estes foram percebidos na literatura e pela população egípcia. O estudo deste 

egiptólogo expõe em linhas gerais que: a percepção do rei pelos antigos egípcios é 

observada nos textos e inscrições sobre os artefatos de forma variada.  O faraó podia ser 

nomeado um deus em monumento (ES, col.1c)[20], ou o filho de um deus em um epíteto 

(ES, col.2 a; DC, l.7), a imagem de um deus em uma inscrição secular (EM, l.2), e mesmo 

como um mortal sujeito a falhas em um texto literário (DIODORO, XXVIII, 14); antes da 

ascensão de um monarca ao trono, seus súditos acompanhavam o seu crescimento e 

amadurecimento, por isso, estavam cientes de sua origem humana. A quantidade extensa de 

literatura de propaganda sobre a divindade do rei confirmava que os seus súditos sabiam de 

sua natureza mortal (DIODORO, XX, 100; DC, DM, DP, ES, EM); a percepção da 

natureza de seu rei estava expressa na forma dual de ver o mundo dos egípcios – o Alto e o 

Baixo Egito, caos e ordem, deserto e campo, etc. O faraó como um ser humano e divino 

estava qualificado para agir nos dois e entre os dois mundos; com freqüência o monarca era 

descrito agindo igual a um deus ou como semelhante a uma divindade, o que permitiria 

identificá-lo ao panteão inteiro; o faraó não tinha a força ou a habilidade dos deuses, 

                                                
6 Para aqueles que desejam uma abordagem geral da realeza faraônica em uma linguagem simples e em 
português, e que foi escrito após a publicação da obra de Bonhême e Forgeau ver: HORNUNG, Erik. O Rei. 
In: DONADONI, Sergio(dir.). O Homem Egípcio. Lisboa: Presença, 1994: 237-263. 
 
7 A tradução desta obra em português é de 2002. 
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todavia estava integrado como membro da organização divina. Não obstante, ele também 

estava integrado à humanidade, pois ele nasceu humano. O lugar do faraó era como 

intermediário entre as duas esferas, e sem ele nenhuma poderia existir. O papel do rei tinha 

um padrão fixo na ordem divina, sendo assim, a sua existência dependia da maat8. Por meio 

da sua posição, o rei conservava a maat e a oferecia aos deuses. O equilíbrio do mundo era 

dependente da função do rei; para os egípcios, não era tanto o rei que era divino, mas o seu 

cargo. O rei era mortal, o cargo de faraó era divino. Contudo, não era sempre possível 

distinguir um do outro; ao assumir sua posição, o novo monarca já não mais se encontrava 

na esfera do tempo mortal. Ele passava a ser identificado com Hórus �����, o falcão celeste 

e o filho de Osíris, mas o faraó era associado a muitos outros deuses, principalmente com 

os deuses criadores como Amon (���), Ptah (	
�)e Rê (��); em textos de restauração, o 

novo faraó afirmava que o país estava mergulhado no caos e na desordem, somente com a 

sua ascensão ao trono é que o equilíbrio geral foi restaurado. Nos Ensinamentos de 

Merikare os diferentes níveis da interpretação da realeza estavam presentes: o texto 

distingue o homem, o rei, o deus e o ofício real, e essa distinção pode ser um reflexo do que 

muitos egípcios observavam em seu faraó; Como o novo monarca que ascendia ao trono 

não poderia fazer com que seus súditos esquecessem com facilidade as suas origens 

humanas, o conceito de realeza divina precisava ser expresso por meio de representações 

visuais, como a estátua do rei Quéfren da quarta dinastia com um falcão de asas abertas 

posicionado atrás da sua cabeça, indicando que o novo monarca era agora o novo Hórus em 

seu ofício divino; por fim, o que diferenciava o faraó dos deuses era que o rei egípcio era o 

detentor de um oficio divino e, por isso, era considerado um deus. Mas ele era um deus 

concreto, visível e atuante na terra, enquanto que os outros deuses agiam além da esfera da 

                                                
8 A maat (��
� é um conceito de ordem natural do universo, em linhas gerais, a maat significa “o modo como 
as coisas devem ser”. A maat era vista pelos antigos egípcios como uma força da natureza, e como as demais 
forças ela podia – 1. possuir uma forma antropomórfica, e como deusa a maat é constantemente representada 
como uma mulher com uma pluma de avestruz sobre a cabeça presa com uma faixa de cabeça; 2. como uma 
força, a sua origem se encontrava no princípio da criação, por isso, ela é chamada ‘a filha de Rê’ (�
������A 
maat operava livremente no mundo como um todo e nos negócios humanos. Na esfera humana, a maat servia 
como uma medida que os egípcios utilizavam como referência para as suas experiências: seus valores sociais, 
sua relação com o próximo e sua percepção da realidade. Era o princípio da maat que assegurava aos fracos a 
defesa contra as injustiças, lhe garantindo um tratamento justo. Os faraós também agiam dentro da esfera da 
maat. O poder faraônico estava vinculado a este principio de ordem universal e, assim, ele não podia agir 
como um tirano ou déspota, pelo contrário, como o distribuidor das leis, o faraó deveria garantir que a justiça, 
as leis e a ordem fossem aplicadas e regulamentadas de acordo com este princípio universal (ALLEN, 2004-
105-106; HORNUNG, 1994: 260-261; PROHON, 274).  
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humanidade e não podiam ser vistos, mas só percebidos. As estátuas divinas, ao longo de 

todo o Egito, eram apenas manifestações temporárias e inanimadas dos deuses.  

Em segundo lugar no processo de legitimação, a realeza estava estritamente ligada 

ao reino geopolítico. O faraó era o supremo líder e o senhor da guerra. Várias campanhas 

militares não expressavam uma necessidade política ou econômica, o faraó tinha de 

derrotar os inimigos (ES, col. 3a-c; EM, l.4-5) pelo ato ritual, isto era parte da ideologia 

faraônica. A única campanha que o faraó empreendia e que não se ligava à questão 

ideológica, era as batalhas de proteção contra as agressões externas ou, então, contra as 

rebeliões internas (DM, l.19-24; DC, l.10; DP, l.18-22). Além disso, o palácio real 

dominava a maior parte da vida egípcia: a administração central, através dos agentes do 

poder real, controlava as várias províncias do Egito. O sistema administrativo, baseado em 

registros escritos, tinha como objetivo primário a defesa contra inimigos externos e 

internos, o controle da produção e dos rendimentos, o controle do programa de construção 

que aumentava o prestígio da elite e da autoridade, e a manutenção do mínimo de ordem 

social para assegurar que cada ponto da administração pudesse ser realizado (BAINES, 

1995: XVIII-XX; HORNUNG, 1994: 256-257).  

 
 
1.3 Uma síntese ptolomaica 

 

1.3.1 A titulatura ptolomaica 

O primeiro aspecto se refere à forma como os novos monarcas pós-Alexandre eram 

tratados por seus súditos, isto é, o título. Os monarcas helenísticos eram reconhecidos 

simplesmente como Rei (�
�������) em contexto grego, mas dentro de cada um dos reinos, 

o monarca ostentava um título específico para os seus súditos indígenas. 

No caso dos Ptolomeus, diversos documentos em língua egípcia apresentam o Rei 

como um faraó (������ com a sua titulatura quíntupla. Sendo assim, uma exposição 

pormenorizada dos vários títulos que o faraó utiliza é necessária. Da mesma maneira, uma 

comparação dessa titulatura com a sua versão em linguagem grega é importante para 

demonstrar em que medida os Ptolomeus se apresentaram aos seus súditos gregos como 

monarcas egípcios. 
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A titulatura faraônica está intrinsecamente ligada à natureza e função mágica do 

nome no antigo Egito e aos aspectos de legitimação do faraó e a sua posição na escala 

social. O nome (��) para os egípcios era uma das partes que compunham a natureza 

humana, sendo que as outras eram o corpo (��) a concha física dentro da qual cada ser 

humano existia; o coração (��) que era o centro do corpo e o local do pensamento e da 

emoção; a sombra (��
) era uma parte essencial do corpo; o ba (�) é tudo que torna uma 

pessoa um indivíduo – em termos mais simples é a personalidade e, portanto, é mais 

espiritual do que físico, o ka (�) é conceituado como sendo a ‘força de vida’, ou seja, a 

diferença entre uma pessoa viva e uma pessoa morta (ALLEN, 2004: 79-80). Com relação 

ao nome, estes eram muito importantes para os egípcios, pois eram uma parte essencial das 

pessoas e tão necessário para a existência de um indivíduo quanto os outros elementos. Os 

nomes incorporavam a identidade de uma pessoa, quando alguém conhecia o nome de um 

determinado indivíduo acabava por conhecer também todo o seu ser. É esta importância 

que o nome possui na sociedade egípcia que levou a muitos indivíduos – reis, rainhas ou 

membros da elite a preservarem seus nomes em monumentos e tumbas. A perda do nome 

acarretava a aniquilação da própria existência do indivíduo sobre a terra e no pós-vida, seja 

essa perda ocasionada por más ações na sociedade seja para eliminar da linhagem dinástica 

alguém indesejado (ALLEN, 2004: 80; QUIRKE, 1990: 9-10). No momento de nascimento 

de um rei do Egito este poderia receber um nome pessoal, da mesma maneira que qualquer 

egípcio comum, com diferença que muitas vezes este nome tinha um caráter programático 

de natureza política, como os nomes compostos com Rê ou Amon – Amenemhat (‘Amon 

está no auge’). Era no ato de ascensão ao trono que o monarca receberia um segundo nome, 

para que ele pudesse expressar a sua nova identidade para seus súditos (QUIRKE, 1990: 

10; HORNUNG, 1994: 240). Durante todo o período faraônico até os Ptolomeus, cada rei 

que ascendia ao trono recebia neste momento cinco nomes – Titulatura quíntupla. Os cinco 

nomes expressariam para o egípcio comum a ligação do rei para com os deuses, 

demonstrando assim que o rei era ele próprio incorporado pelo poder divino (ALLEN, 

2004: 64; HORNUNG, 1994: 10). 

A primeira parte da titulatura era o nome de Hórus. É o mais antigo dos cinco 

nomes e consistia de três elementos: (1) um falcão empoleirado sobre (2) uma apresentação 

esquemática de um palácio arcaico (���), dentro do qual está (3) o nome do rei. Juntos, os 
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três elementos significam – o poder divino da realeza (Hórus) está encarnado no indivíduo 

que reside no palácio (ALLEN, 2004: 64; FRANKFORT, 1993: 70). O nome identifica o 

faraó como a manifestação terrena do deus Hórus e configurado como o Hórus no palácio 

(HORNUNG, 1994: 240; QUIRKE, 1990: 19). É na obra de H. Frankfort que o autor 

examina a associação do faraó com Hórus (���) deus do céu e do sol desde o Antigo 

Império, transformando dessa maneira o faraó em um aspecto deste, como Grande deus, 

Senhor do céu e do sol tanto nos epítetos quanto na representação visual (FRANKFORT, 

1993: 60-63). A partir da 5ª dinastia é que à associação do rei com o deus celeste se amplia 

a ponto de representar o faraó como o filho mítico de Osíris. Aparentemente, a ligação com 

Osíris parece ser o resultado de uma associação de Hórus, senhor do céu, com Hórus, o 

filho de Osíris. De fato, ambos os Hórus parecem ter sido um só, um fato que é justificado 

pela iconografia e pelos textos antigos. Em alguns textos vemos narrado o mito da luta 

entre Hórus e Seth para vingar a morte de Osíris9 e pelo trono do Egito. Dessa maneira, o 

rei é o deus celeste Hórus e também é o filho de seu predecessor que se converteu em Osíris 

após a sua morte (FRANKFORT, 1993:64-66; HORNUNG, 1994: 240). 

A segunda parte é o nome das duas Senhoras. Este título apareceu na 1ª dinastia e é 

formado pelo elemento ��
� – as duas damas são a deusa abutre Nekhbet (���
) protetora do 

Alto Egito, e a deusa cobra Wadjet (��
) protetora do Baixo Egito. As duas deusas 

representam a dualidade do ofício de faraó (como representará o quarto nome), senhor das 

Duas Terras do Egito (ALLEN, 2004: 65; FRANKFORT, 1993: 70). 

A terceira parte é o nome Falcão de Ouro. Exprime a natureza de falcão do rei, mas 

o ouro representa a matéria de que são feitos os deuses e um símbolo do sol. Em egípcio é 

chamado ���������‘o nome de ouro’ e é atestado desde a 4ª dinastia. O símbolo é um falcão 

                                                
9 No mito de Osíris, o rei-deus foi assassinado pelo seu irmão Seth e, posteriormente, vingado pelo seu filho 
Hórus. A luta entre os dois deuses conduziria para a vitória do filho de Osíris, Hórus. Isto transmitia, em uma 
linguagem mítica, ao povo egípcio que a sucessão real deveria ser feita de pai para filho, e não de irmão para 
irmão ou de tio para sobrinho (PROHON, 1995: 274). Todavia, para E. Hornung, a transmissão do cargo de 
pai para filho se modificou a partir do Médio e do Novo Império. O ideal seria um sistema de co-regência 
entre pai e filho, mas o que se testemunha nos documentos é que a linha de sucessão não é estritamente 
rigorosa, muito pelo contrário, o cargo podia ser passado para outros filhos com que o faraó tinha com as 
esposa secundárias, ou então ser transmitido para os genros em caso que o rei só tivesse filhas. Havia ainda 
uma outra possibilidade. Em alguns casos que não houvesse sobreviventes da família real para realizar a 
sucessão, uma nova linhagem real começava a partir de um indivíduo que não tivesse parentesco real, como 
foi o caso de Ramsés I. (HORNUNG, 1994: 250; SILVERMAN, 2002: 77). Para a luta de Hórus com Seth, 
veja o texto “A contenda entre Hórus e Seth” no livro – ARAÚJO, Emanuel. Escrito para a eternidade: a 
literatura no Egito faraônico. Brasília: UNB, 2000:152-17. 
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sobre o hieróglifo para ouro, e pode indicar que o rei é a encarnação humana da realeza 

(ALLEN, 2004: 65; FRANKFORT, 1993: 70; HORNUNG, 1994: 240). 

Os dois últimos nomes são sempre escritos dentro de um cartucho (anel de corda). O 

nome egípcio para cartucho é ����(círculo), e refere-se ao ciclo do mundo e a combinação 

do cartucho com o nome do rei indica que o rei tem o controle sobre o mundo todo e, 

depois do Médio Império, o cartucho passou a abrigar os nomes das rainhas e dos filhos 

reais (ALLEN, 2004: 65; HORNUNG, 1994: 241; QUIRKE, 1990: 19). 

A quarta parte é o nome de trono, também chamado prenomen. É o mais novo dos 

cincos nomes e apareceu somente na 5ª dinastia. Tornou-se o mais importante nome do rei 

e, a partir o Médio Império, foi o único nome pelo qual o rei era conhecido nos textos 

(ALLEN, 2004: 65). Este nome sempre inclui o nome do deus solar Rê, em transposição 

honorífica10, como uma forma de honra. O nome trono é precedido pelo título (����
���
����

que combina as duas palavras para ‘rei’� A primeira palavra ���
�é a palavra geral para rei e 

especifica a designação do monarca como rei do Alto Egito. O segundo vem do substantivo 

�
� que significa ‘abelha’ e tem um termo geral para reis ancestrais e designa o monarca 

como rei do Baixo Egito. O título como um todo significa “Rei do Baixo e do Alto Egito” e 

como a encarnação atual da linha de ancestrais reais (ALLEN, 2004: 65). Este título não 

designa o faraó como um ser humano, mas para a encarnação do faraó como o poder 

governante (PROHON, 1995: 275). 

A quinta parte da titulatura é o nome Filho de Rê, também conhecido como o 

nomen. O título foi atestado a partir da 4ª dinastia, e o nome �����(filho de Rê) estabelece a 

ligação direta do monarca com o deus, a força dominante na natureza. O nome no cartucho 

seguindo este título é o nome pessoal do rei, dado no momento de seu nascimento 

(ALLEN, 2004: 65). Geralmente, o rei é designado como o filho de muitas divindades, mas 

nos documentos oficiais somente o nome do deus solar está escrito. Como este título situa o 

rei como o filho de um deus, isto precisa ser interpretado de acordo com a terminologia do 

parentesco. Neste aspecto, a situação do rei é inferior ao do deus, pois o deus Rê não é 
                                                
10 Na gramática egípcia, na regra do genitivo direto o substantivo possessivo é sempre segundo. Na língua 
falada esta regra era inflexível, mas na escrita hieroglífica a ordem era revertida. Isto acontece geralmente 
com as palavras ����(deus) e����
�(rei), sendo que neste caso o substantivo possessivo é escrito em primeiro, 
mesmo que fosse falado em segundo. Esta prática era conhecida como ‘transposição honorífica’. A 
transliteração da transposição honorífica segue a ordem da fala e não a da escrita, um traço geralmente une as 
duas palavras. Ex.:  a frase para ‘templo’ é para ser lida ��
�����(recinto do deus), e não como ������
�(o deus 
do recinto) (ALLEN, 2004: 42). 
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apenas o pai, mas também o patrão e protetor do faraó (PROHON, 1995: 274).  A ligação 

do faraó com o deus Rê era vinculada ao fato de que o rei desejava ser visto como um rei 

solar, não apenas como forma de garantir a sua sobrevivência no além, como faz o Sol que 

renasce todas as manhãs, mas também, segundo E. Hornung, o vínculo com Rê garantia ao 

rei que ele fosse identificado e adorado como Rê. E isto é visto em diversos monumentos 

em todo o Egito que faziam uso do ouro como material de decoração. Além disso, o brilho 

que o ouro apresenta quando iluminado pelo sol tinha uma significação religiosa 

(HORNUNG, 1994: 255)11. 

Da mesma maneira que os antigos faraós possuíam uma titulatura oficial que os 

designava como representantes do trono e lhes dava um caráter divino, os Ptolomeus 

também tinham a sua versão desta titulatura real. Abaixo, nós podemos observar como essa 

titulatura se apresenta para os Ptolomeus em linguagem grega12. Neste caso, é apresentada a 

titulatura como ela consta no decreto de Mênfis [30] de 196 a.C., e que foi emitido na 

celebração do coroamento de Ptolomeu V. 
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11 Para uma compreensão completa da relação do faraó com Rê consulte as obras específicas sobre a realeza 
faraônica na bibliografia desta dissertação, especialmente as obras: SILVERMAN, David P.; O’CONNOR, 
David (ed). Ancient Egyptian Kingship. New York: E.J.Brill, 1995; SHAFER, Byron E. (org). As religiões 
no Egito Antigo: deuses, mitos e rituais domésticos. São Paulo: Nova Alexandria, 2002. 
 
 
12 Versão grega da titulatura como ela se encontra no texto de L. Koenen (1993); as palavras em negrito 
correspondem aos seus equivalentes em egípcio. Para a versão em português do decreto, partimos do trabalho 
em francês de A. Bernand (1992) veja [30]. 
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1º Sob o reinado do jovem (REI), que recebeu a realeza de seu pai, 

2º senhor das coroas, coberto de glória, que estabeleceu a ordem no Egito, 

piedoso com relação aos deuses, 

3º superior aos seus adversários, melhorou a vida dos homens, senhor do 

período dos trinta anos, como Hefestos o grande, rei como o Sol 

4º que reina sobre as regiões superiores e inferiores, rebento dos deuses 

Filopatores, aprovado por Hefestos, a quem o Sol deu a vitória, imagem viva de 

Zeus, 

5º filho do Sol, Ptolomeu, eternamente vivo, amado de Ptah (...) 

 
O primeiro título “O Rei” é uma tradução do título Hórus egípcio e que na versão 

em hieróglifo é identificado com o deus sol Rê. Em seguida vem ‘o jovem que recebeu a 

realeza de seu pai’ é uma transliteração direta da filiação paterna de Osíris e indica também 

que o rei é o herdeiro natural de seu pai (KOENEN, 1993: 58; BERNAND, 1992: 50, v2), 

semelhante ao que atestam a inscrição Adulis (O.G.I.S. 54) e os outros decretos sacerdotais 

de Ptolomeu III e Ptolomeu IV. 

 

O grande rei, Ptolomeu (III), filho do Rei Ptolomeu / e da rainha Arsinoe, os 

deuses Adelfos, as crianças do Rei / Ptolomeu e da Rainha Berenice, os 

deuses Soteres, / descendente através de seu pai de Héracles, o filho de 

Zeus, e através de sua mãe de Dioniso, o filho de Zeus, tendo herdado de 

seu pai / domínio sobre o Egito e Líbia e Síria / e Fenícia e Chipre e Lícia e 

Caria e as / ilhas Cíclades, ele marchou para o interior da Ásia com / forças 

da infantaria e da cavalaria e uma frota // e elefantes – Trogrodítico e 

Aithíope – que seu pai / e ele caçaram primeiro nestas regiões, e, tendo 

trazido-os de volta ao Egito, treinado para / uso militar. E tendo se tornado 

mestre de todas as nações deste lado do Eufrates / e de Cilícia e de Pamfília 

e da Jônia e do He//lesponto e da Trácia e de todas as forças destas regiões 

/ e de elefantes indianos; e tendo feito os governantes nestes / lugares todos 

súditos, ele cruzou o rio / Eufrates; e depois tendo procurado todos / os 

objetos sagrados que foram retirados do Egito pelos persas e retorn/ou (-os) 
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junto com outros tesouros destes lugares para o E/gito, ele enviou suas 

forças através dos can/ais [---]. 

 

O. G. I. S., 54, 1960. 

 

O segundo título “O Senhor das Coroas” é uma referência direta às duas damas. As 

deusas protetoras do Alto e do Baixo Egito e as duas partes do Egito que o monarca no 

momento de sua ascensão ao trono unifica. Isso é exemplificado nas duas coroas que o 

faraó porta sobre a cabeça, como é visto nas inúmeras representações em estátuas e relevos 

[48] (KOENEN, 1996: 58-59; BERNAND, 1995: 50). É também significativo que este 

título tenha um simbolismo muito maior para Ptolomeu V (assim como terá o quarto título), 

pois ele ascendeu ao trono no momento da história ptolomaica em que a região do Alto 

Egito estava em mãos de dois faraós nativos, além do que uma série de revoltas eclodiu no 

final do reinado de seu pai, Ptolomeu IV. Ele passa todo o seu governo tentando pacificar e 

reunificar o país, como atesta o próprio decreto. O nome ��
��também foi importante para 

Alexandre e para Ptolomeu III. No caso de Alexandre, o quarto título se vincula ao nome 

Hórus de Nectanebo II13, a frase ‘ele que expulsa os estrangeiros’ �
������
� foi tirada do 

nome ��
��de Nectanebo e pode se referir à expulsão dos persas do Egito. Já com Ptolomeu 

III, o título é uma referência à política ptolomaica de tornar o Egito a maior potência da 

época e, também, uma indicação do papel de protetor do rei (HÖLBL, 2000: 79-80). 

O terceiro título “O Triunfante sobre seus Inimigos” que no período tardio da 

história egípcia passou a significar ‘Hórus sendo vitorioso sobre Seth’, relembrava o mito 

do embate entre estes dois deuses; este título é também uma recorrência acerca da batalha 

entre os Lagidas e os Selêucidas, e sua linguagem visual pode ser conferida no fragmento 

                                                
13 A ligação de Alexandre com Nectanebo II é devido à história conhecida como A decepção de Nectanebo de 
um pseudo-Calístenes e está contida no “Romance de Alexandre” (a história pertence a uma das versões 
latinas da história escrita sobre Alexandre pelo próprio Calístenes, posteriormente, esta versão passou para o 
período medieval e fez sucesso nos séculos XI-XII). Nectanebo é mostrado como aquele que derrotou os 
governantes estrangeiros por ser o pai de Alexandre – embora ele fosse forçado a deixar o Egito devido à 
invasão persa em 343 a.C. O rei egípcio, versado nas artes mágicas, transformou-se em um sacerdote e foi até 
a corte de Pella. Aí, Nectanebo profetizou a união mística entre a rainha Olímpia e o deus Amon e o 
nascimento de Alexandre, enquanto Felipe II estava fora. De acordo com este mito egípcio, o rei Nectanebo II 
passou a noite com a rainha e, deste modo, trouxe ao mundo o conquistador dos persas e o herdeiro legítimo 
do faraó nativo (HÖLBL, 2000: 78-79; HARVEY, 1987: 30). Para G. Hölbl, esta lenda serviu para os 
Ptolomeus como uma maneira de justificar a continuidade da linhagem dinástica feita a partir dos últimos 
faraós nativos (HÖLBL, 2000: 79). 
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da estela de Ráfia [27] (KOENEN, 1993: BERNAND, 1992: 50). O nome falcão de ouro de 

Ptolomeu II faz uma referência a ‘ele a quem seu pai coroou’ que é uma maneira de 

legitimar o monarca reinante por meio da sucessão real (HÖLBL, 2000: 80), tanto terrena 

por meio de Ptolomeu I quanto divina como filho de Rê como atesta a Estela saíta (col. 1b) 

[20]. 

O quarto título “O Grande Rei do Alto e do Baixo Egito” é o reforço da idéia de que 

o monarca é o senhor das duas terras que compõem o país. O título sendo encerrado em um 

cartucho tem como emblemas principais ‘o junco’ (Baixo Egito) e a ‘abelha’ (Alto Egito). 

Estes emblemas antecipam o prenomen do rei. Após este título vem a filiação genealógica 

do rei ‘descendente dos deuses Filopatores’, em seguida, as expressões afirmando que o rei 

é o favorito dos deuses ‘a quem Hélio deu a vitória’, é uma tradução grega do nome egípcio 

����������‘forte é o espírito de Rê’ ou ainda ‘poderoso é o ka de Rê’ (KOENEN, 1993: 

59). Para G. Hölbl, este título tem o papel de legitimar o faraó estrangeiro, por exemplo, 

Alexandre o Grande, como aquele a quem seu Rê escolheu e é amado por Amon. Estes 

epítetos são um indício concreto da política de linhagem divina em um contexto histórico 

em que o faraó era um rei macedônico. Esse modelo de epíteto era válido também para 

Ptolomeu I que possuía um nome trono igual ao de Alexandre e caracteriza o desejo de 

legitimação pelos deuses como possuidor do ofício divino. O fato de que os dois monarcas 

tenham o mesmo título, confirma a política ptolomaica de promoção da continuidade 

dinástica dos Argéadas para os Ptolomeus (HÖLBL, 2000: 79-80). 

O último título “Filho de Hélio” tem a mesma conotação que a expressão ‘imagem 

viva de Zeus’ que segue ‘a quem Hélio deu a vitória’ no quarto título. Em linguagem grega, 

este título afirma as ligações divinas de parentesco com os deuses. É a mesma noção mítica 

que faz de Ptolomeu I e Alexandre o Grande, filhos de Zeus e de Zeus-Amon 

respectivamente. 

Como nós mencionamos anteriormente, os dois últimos títulos são os mais 

importantes e são eles que aparecem em vários monumentos em todo o Egito. Podemos 

mencionar aqui várias estelas entre aquelas arroladas em nossa documentação: em uma 

base inscrita de uma tríade divina [40] datando de c.270-246 a.C., o lado direito apresenta o 

cartucho contendo o quarto título de Ptolomeu II; a estela de Taposíris Magna [18] de 

c.270-246 a.C., os dois cartuchos reais estão posicionados em frente e acima da figura de 
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Ptolomeu II como faraó; na parte superior da estela de Mendes [21] de c. 264 a.C., 

Ptolomeu II é mostrado em seu ofício divino e à frente e acima deles estão os seus dois 

cartuchos com o prenomen e o nomen.  

Para S. Quirke, ao longo de mais de dois mil anos de governo faraônico, duas idéias 

dominaram os nomes reais. Em primeiro lugar, o antigo Egito era uma terra dupla, e seus 

governantes por extensão sustentaram uma natureza dual. Em segundo lugar, o rei 

permanecia entre os deuses e os homens, com o poder dos deuses, mas a mortalidade da 

humanidade. Esta natureza dual da realeza reflete uma visão dualística do mundo, reforçada 

pelos contrastes entre o deserto (morte) e os campos (vida); como o mundo consistia de 

elementos da ordem, mas também os elementos da desordem, o rei necessitava incorporar 

ambas para exercer o controle sobre o mundo. As duas metades do reino compreendem não 

um reino do Alto e outro do Baixo Egito, mas uma oposição emparelhada em uma perfeita 

união, as “Duas Terras”. Todavia, o monarca não é o rei do Alto e do Baixo Egito, mas o 

rei dual do Egito (QUIRKE, 1990: 10-11). 

Além dos cinco nomes oficiais, existiam diversos outros títulos e epítetos para se 

referir ao rei: ��� (encarnação) é o indivíduo em quem o poder divino da realeza está 

encarnado, pode ser traduzido como Majestade, mas é mais usual encontrar em referência 

ao rei como (����� Sua majestade). Geralmente a palavra é usada quando algum texto 

menciona o rei como um enérgico governante; ��� (governante) utilizado geralmente por 

governantes estrangeiros; ���(o Grande); ������a Grande Casa) significando faraó, mas este 

termo é uma corruptela hebraica da palavra egípcia significando o Estado real; �
��

�soberano) uma palavra que é na verdade um nisbe da palavra pai (�
��. Existem também os 

epítetos que foram utilizados pelos faraós, geralmente depois dos títulos ���
���
� e ���� – 

��������‘deus júnior’, embora este termo nunca seja usado para se referir ao rei vivo, mas ao 

rei como deus; ��� 
��� ‘senhor das Duas Terras’ e ��� ���� ‘Senhor das aparências’ 

(ALLEN, 2004: 31-32, 66; SILVERMAN, 2002: 85; PROHON, 1995: 275). 

Os Ptolomeus também utilizaram epítetos egípcios após o quarto título e o quinto 

título. Abaixo estão alguns deles (DODSON, 2004: 275, 293; VEISSE, 2004: 98): 
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Prenomen                                                  Nomen 

Alexandre o Grande 

                   �
������� ������������������������������������������������������!���"���

   (o escolhido de Rê / amado de Amon)                           (Alexandre) 

 

Ptolomeu I 

����������������������
�������� ����������������������������������������������������
�#����

        (o escolhido de Rê / amado de Amon)                      (Ptolomeu) 

 

Ptolomeu II 

                  ����������� ���������������������������������������������������
�#����

�����(poderoso é o ka de Rê / amado de Amon)                   (Ptolomeu) 

 

Arsinoe II14 

               $����������
�� ��������������������������������������������������
�

(aquela cujo coração está unido à maat / amada dos deuses)     (Arsinoe) 

 

Ptolomeu III 

         ������������������ ���
��������� ������������������������������������
�#����

����������������� ��������$�������������������������������������������
�� ��������������

      (herdeiro do deuses Adelfos / o escolhido de Rê                    (Ptolomeu�����

poderoso é o ka de Rê  /  imagem viva de Amon)         eternamente vivo / amado de Amon)                                                                       

 

Ptolomeu IV 

��������������$���� ���
������	
�����������������������������������������
�#����

���������� ����������������������������������������������������������
�� ������!�
�

  (herdeiro dos deuses Euergetes / o escolhido de Ptah                (Ptolomeu 

 poderoso é o ka de Rê / imagem viva de Amon)            eternamente vivo, amado de Ísis)    

 

                                                
14 O protocolo da rainha Arsinoe II apresenta muitas variações na escrita, tanto no nome pessoal quanto nos 
epítetos encerrados dentro do cartucho, nos diversos documentos que foram encontrados. Para esclarecimento 
de dúvidas, consultar os artigos de Jan Quaegebeur, vide bibliografia. 
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Ptolomeu V������������

��������������������
� ��
������	
�� �������������������������������������
�#����

%�������� ��������������������������������������������������������������
� �����	
�����������������

  (herdeiro dos deuses Filopatores / o escolhido de Ptah               (Ptolomeu��������

   poderoso é o ka de Rê / poderoso de Amon)          para sempre vivo/ amado de Ptah)������������

��������������������

 L. Koenen (1993) mostrou, em seu estudo sobre os aspectos religiosos do rei 

ptolomaico, como cada um dos epítetos gregos utilizados pelos Ptolomeus possui uma 

significação dentro da concepção religiosa egípcia: 

Soter (+�����,�+�����,�+�����,�+�����,�e Euergetes (- ���������- ���������- ���������- �����������������������������são nomes que relembravam aos gregos 

as honras concedidas aos homens que serviram suas cidades de um modo extraordinário. 

Esses epítetos também expressam idéias egípcias observadas no segundo título do rei, que 

era o protetor de seu país e piedoso para com os deuses (KOENEN, 1993: 61). 

Filadelfos (& ��
������& ��
������& ��
������& ��
������������������- era o nome utilizado pela rainha Arsinoe II, 

posteriormente o seu marido-irmão também passaria a ser denominado dessa forma. Este 

nome alude ao casamento mítico de Tefnut e Shu filhos de Shu, ou então, aquele de Osíris e 

Ísis, que conquistou a morte e se tornou o exemplo de amor. Na estela de Mendes [21] 

Arsinoe II é retratada ‘doce como o amor’. Do ponto de vista grego, a rainha amou o rei e 

foi correspondida por ele, enquanto que, do ponto de vista egípcio, o amor de Arsinoe por 

seu irmão está relacionado com a benemerência da rainha; em um epíteto indicado para ela, 

Arsinoe é ‘benemérita com relação ao seu irmão’, condição semelhante ao epíteto euergetes 

(���
���KOENEN, 1993: 61-63). 

Filopator (& ����
����,�& ����
����,�& ����
����,�& ����
����,�....����do ponto de vista egípcio é uma mera variante das idéias 

apresentadas até agora. No decreto de Pithom [28], Ptolomeu IV é retratado à maneira 

egípcia como ‘aquele que assassinou seus inimigos como previamente Hórus’, ou ainda 

recebeu uma estátua chamada ‘Hórus que protege seu pai’. O amor paterno de Ptolomeu IV 

se expressou nestes epítetos como o filho que vingou o seu pai e venceu os seus inimigos 

em nome dele (KOENEN, 1993: 63). 

Epifanes (’-���
���-���
���-���
���-���
�����������������������o termo é compreendido pelos gregos ao ver o rei como 

uma manifestação do divino, visível aos homens e não distante. Em linguagem egípcia, 

epifanes se assemelha ao termo ������� (deus bondoso), e tem vínculo com o deus sol Rê. 
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No momento de sua coroação Ptolomeu V, na idade de treze anos, ‘apareceu no trono’15 

[30] (POLÍBIO, XVIII, 55), perfazendo o papel do deus solar que vence a escuridão e 

trazendo a ordem ao Egito (KOENEN, 1993: 65). 

 Essa diferenciação no tratamento dispensado ao monarca, vista acima, é atestada 

em diversos documentos emitidos sob os vários Ptolomeus, entre os quais se destacam (fora 

aqueles já apresentados anteriormente) em primeiro lugar: uma inscrição epigráfica emitida 

pelo demos de Mileto (Milet I 3 139, C)16 por volta de 262 a.C., em que o monarca é 

tratado como 
��������������
������(Rei Ptolomeu), no caso aqui se trata de Ptolomeu II. 

Este documento é referente à renovação da aliança e dos benefícios concedidos à cidade 

desde a época de Ptolomeu I, e para sacramentar essa renovação entre a polis e Ptolomeu II 

o demos convoca os seus cidadãos a prestar um juramento de aliança ao rei e aos seus 

descendentes. Em segundo lugar chamamos a atenção para uma base de estátua feita de 

granito, hoje no Museu Greco-Romano de Alexandria, dedicada a Ptolomeu I e no qual a 

inscrição em grego é lida como: (estátua do) Rei Ptolomeu Soter (erigida por) Diodotos, 

filho de Archaios (STANWICK, 2002: 98). Trata-se de um testemunho concreto da 

devoção ao monarca por um indivíduo comum. Todavia, temos que ressaltar que por ter 

dedicado uma estátua em granito ao monarca, esse indivíduo que atende por um nome 

grego certamente pertencia à elite local, uma vez que o custo de tal oferenda não era 

acessível à maioria da população da época; 3º uma estela saíta de Ptolomeu II [20] de 266-

263 a.C. e escrita em uma linguagem tipicamente egípcia, diferente daquela expressa nos 

Decretos trilingües. A fórmula de datação no início apresenta a titulatura quintúpla 

faraônica deste monarca, além dos vários epítetos consagrados a ele. Ptolomeu II é 

retratado como um guerreiro valente, a imagem viva de Rê e o amado de Neith, aqui 

retratada como a mãe do faraó. Todavia, a comunidade greco-macedônica destes reinos 

ignorava completamente os títulos indígenas de seus monarcas (WALBANK, 1999: 66), 

                                                
15 O rei Ptolomeu V teve duas cerimônias de coroação. A primeira foi aos quatro anos, após a morte abrupta 
de seus pais. A segunda foi aos quartoze ou treze anos em que uma cerimônia para a obtenção da maioridade 
do rei foi realizada sob a direção de Policrates de Argos (BERNAND, 1992: 47-48, v2). Esta segunda 
cerimônia é conhecida como 
�
	�������
/�As duas cerimônias foram narradas por Políbio em sua obra. 
16 A inscrição de Mileto contém três elementos – (a) uma carta de Ptolomeu II à cidade agradecendo o apoio, 
(b) um decreto de Mileto a enviar e trazer uma comunicação de Ptolomeu II antes da reunião da assembléia, 
(c) uma proposta de Peithenous (estefanofóros em Mileto em c.261 a.C.) adotada naquele encontro da 
assembléia. Este é o período da Guerra de Cremonídea c.266-262 a.C., e estes eventos ocorreram 
provavelmente antes da derrota naval de Ptolomeu II para Antígono Gonatas (BAGNALL, 2004: 42-44). 



 42 

essa indiferença é atestada também no estudo de C.G. Johnson (2005) em que ele analisa os 

títulos gregos pelos quais os monarcas ptolomaicos se apresentavam aos seus súditos. 

O processo de legitimação da monarquia era algo que precisava constantemente ser 

renovado, a fim de que se mantivesse o status em face dos acontecimentos que poderiam 

retirar da realeza o seu caráter sagrado e eficaz. O processo de legitimação da realeza 

faraônica utilizou diversos instrumentos estratégicos, como os rituais [21] (EM, l.6-8), a 

exposição do monarca em trabalhos de arte [62], fundamentos teológicos e as ações 

concretas do rei (BAINES, 1995: 3-7). No caso da titulatura e dos epítetos, eles deixam 

transparecer a forma pela qual a realeza era percebida pela população egípcia e, da mesma 

forma, o papel exercido pelo faraó como detentor de um oficio divino. 

 

1.3.2 Os territórios ptolomaicos 

 

Uma característica do monarca helenístico é a questão do território que estes novos 

monarcas precisavam conquistar e manter sob seu poder. Como guerreiros e chefes de seus 

exércitos, os monarcas precisavam obter territórios não apenas por razões financeiras, 

embora isso fosse realmente muito importante, mas por questões militares e de segurança. 

Além disso, é claro, o rei, como parte de sua mística pessoal e da confiança de seu exército, 

tinha de passar a imagem de vitorioso, e isto só se fazia por meio da guerra e da aquisição 

territorial. Para F. Walbank, a posse de um território era uma das partes principais dos 

atributos da realeza como símbolo da ‘conquista pela espada’ e era também, como já 

mencionado, uma evidência concreta de vitória e do mérito de um rei em matéria militar 

(WALBANK, 1999: 66). O território conquistado pela espada é uma forma de justificativa 

feita pelos monarcas como garantia de reivindicação da posse territorial, como a que 

Ptolomeu I fez quando venceu Pérdicas no Egito e garantiu assim o domínio sobre aquele 

país (DIODORO, XVIII, 43). C. Préaux concorda em parte que a posse de um território 

seja um dos atributos da realeza; para ela isso não é uma condição sine qua non da sua 

definição, pois se pode obter um território pela transmissão do poder real de pai para filho, 

como seria o caso de Antígono Gonatas e Demétrio Poliórcetes (PLUTARCO, Vida de 

Demétrio, 18-19), ou mesmo a de Ptolomeu III como testemunha a inscrição Adulis 

(O.G.I.S. 54), onde Ptolomeu III é retratado como ‘Grande Rei’ que herdou de seus pais os 
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diversos territórios do Império egípcio, ou ainda, o caso de Ptolomeu II como registra o 

idílio XVII [03] de Teócrito em que os territórios sob posse do monarca são listados. Não 

obstante, a mesma inscrição Adulis mostra Ptolomeu III como o conquistador das regiões 

ao redor do Eufrates, um feito condizente com os deveres de um rei, como a autora 

reconhece (PRÉAUX, 1978: 186-187). Esta questão do território vai ao encontro do que V. 

Valeri (1994) apresenta em seu estudo como sendo um dos elementos definidores da 

realeza, ou seja, o rei guerreiro.  

A posse de um território era uma questão vital para os Ptolomeus por questões 

estratégicas de segurança ou econômicas. A documentação existente é abundante a este 

respeito. Durante o governo dos cinco primeiros Ptolomeus, diversas áreas limítrofes com o 

Egito serviam como rota de comércio e como áreas tampões, como é o caso da Coele-

Síria17, alvo de disputas  entre a casa  real Lagida  e  a casa real  Selêucida nos  séculos III e 

                                                
17 A região da Coele-Síria, conhecida também como Síria-Palestina, era uma região disputada pelos 
Selêucidas e Ptolomeus nos séculos III e II a.C. A região é conhecida também como Vale do Beqa – Líbano. 
A região sempre foi muito importante para os Ptolomeus tanto politicamente quanto economicamente. 
Cidades fenícias como Sidon, Tiro e Ptolemais eram importantes centros de cunhagem monetária ptolomaica 
como atestam as moedas batidas durante o governo de Ptolomeu I como satrapa e rei do Egito, ou as de 
Ptolomeu II e Ptolomeu III (MORKHOLM, 1997). A Coele-Síria foi a segunda maior possessão ptolomaica 
no exterior, perdendo apenas para a Cirenaica, e era uma reconhecida área militar descrita como zona tampão 
(buffer-zone). Além disso, a região era um importante centro fornecedor de matéria prima como óleo de oliva, 
gado e escravos; a região era, também, uma importante rota de passagem para as especiarias vindas da Arábia, 
além de fonte valiosa de madeira do cedro libanês.Várias cidades foram nomeadas segundo os membros da 
família Lágida como Ptolemias, Filotéra e Filadélfia (ver Mapas) (HÖLBL, 2001: 23; BEVAN, 1934: 90). 
Devido a sua imensa importância econômica, a Coele-Síria é constantemente citada em papiros como o de 
Zenão e códigos de ordenanças ptolomaicos. Abaixo, nós temos alguns testemunhos do valor comercial e 
econômico da região para os Ptolomeus:  

-     P. Cairo Zenon 59012, l. 1-79 – Papiro contendo uma listagem de bens importados da Síria para 
Pelusion e Alexandria por Apolônio, dioiketes de Ptolomeu II em dois navios comandados por Patron e 
Heraclides. Junto com a lista dos bens estão as taxas pagas por eles. 

- P.Col. 66 – Carta de um bárbaro a Zenão relatando que o pagamento não foi feito pelo serviço 
realizado que era o do comércio de camelos na Síria e Palestina. 

- C. Ord. Ptol. 21-22 – A segunda parte desta ordem real relata o registro de escravos. A aquisição 
de escravos sírios (por débito, por exemplo) é limitada a alguns casos excepcionais. Em geral, os Ptolomeus 
preferiam obter suas rendas do arrendamento de terras e das taxas. 

- PSI IV 324 – Carta de Apolônio para Apolodoto sobre o monopólio do comércio de trigo da 
Síria, que era uma das maiores fontes de renda externa do Ptolomeus. 

- P. Cairo Zenon I 59076, 59075 – Este papiro apresenta duas cartas de Tobias, membro de uma 
poderosa família vassala do Ptolomeus na Transjordânia. Segundo E. Bevan, este Tobias era um cavaleiro 
hebreu a serviço de Ptolomeu II e que residia em Ammanitis. Este Tobias parece que tinha algum vínculo com 
a aristocracia sacerdotal de Jerusalém. Para o acadêmico, o cavaleiro hebreu morava em um local que era 
nomeado em grego Ammanitis na Transjordânia, com capital conhecida como Rabbath-Ammon, a Amã 
moderna (BEVAN, 1934: 90-91). Na primeira carta, o autor descreve o envio de um eunuco e quatro garotos 
sob a supervisão de um homem chamado Aineias. Na segunda carta, Tobias descreve o envio de vários tipos 
de animais para o rei no mês de Xandikos. Ambas as cartas são endereçadas a Apolônio, o dioiketes de 
Ptolomeu II. 
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Mapa da Coele-Síria 

 

 

                                                                                                                                               
A possessão ptolomaica da região da Coele-Síria é mencionada em mais três documentos: 1) estela 

Codex Ursinianus, fol. 6 rº+ Naples 1034 + Louvre C. 123, de c. 266-263 a.C., col. 5c e 6a. [*]; 2) Teócrito, 
Idílio XVII, l. 85 [*]; 3) Inscrição Adulis, OGIS 54,  de c. 246-222 a.C. [*]. 

A posse da região caiu sob o domínio ptolomaico após a derrota de Antígono na Frigia em 301 a.C. 
Da partilha dos despojos do império de Antígono, a Seleuco caberia toda a região da Síria, mas ele se absteve 
do controle da Síria ptolomaica por conta da amizade com Ptolomeu I. Contudo, Seleuco nunca renegou os 
seus direitos sobre a região (DIODORO, XXI, 1. 5; HÖLBL, 2001: 22-23). Ao todo, a disputa pela área entre 
os Ptolomeus e os Selêucidas os levou a seis guerras iminentes, conhecidas como Guerras Síriacas. Duas 
delas ocorreram sob Ptolomeu II, as outras aconteceram até o governo de Ptolomeu VI Filometor. 
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II a.C., ou da região do Triakontaschoinos que servia como fronteira neutra entre o Egito 

Ptolomaico e o reino de Meroë e como rota de comércio com a Núbia18.  

O caso da região de Cirenaica é um pouco diferente das outras duas regiões, pois 

Cirene19 (0 �������), que é a cidade-estado central desta região, foi tanto um protetorado 

                                                
18 A Núbia era uma importante região e um reino independente desde a expulsão dos reis núbios da 

25ª dinastia do Egito. A região foi conhecida também como Império Meroítico, devido à sua capital Meroë 
localizada entre a quinta e a sexta catarata do Nilo. A área onde o Egito e a Núbia faziam fronteira era a Baixa 
Núbia, uma zona entre a primeira e a segunda catarata. É a região do limite sul do território egípcio entre 
Elefantina/Syene e a moderna Wadi Halfa. Também era a região conhecida como de Triakontaschoinos 
(1��
�	���
�$�������) ou distrito das 30 milhas, cuja parte norte conhecida como Dodekaschoinos 
()����	
�$�������) ou distrito das 12 milhas foi importante no período ptolomaico e romano (HÖLBL, 2001: 
55; VEÏSSE, 2004: 88). Os antigos gregos a chamavam de Etiópia – país dos homens de rosto queimado, 
devido à cor da pele de seus habitantes. Heródoto nos conta que os etíopes eram escuros devido ao sêmen 
deles ser desta mesma cor (HERODOTO, III, 101). Mas a população era aparentada aos egípcios, ainda que 
eles tivessem um sangue negro por causa da população negra que se aproximava destes habitantes do Alto 
Nilo (BEVAN, 1934: 94-95; DIODORO, III, 8.1-2). 

A região esteve em contato com o Egito ptolomaico em diversos períodos dos séculos III e II a.C., 
mas principalmente sob o reinado de Ptolomeu II no que tange aos interesses econômicos. O próprio 
Ptolomeu II precisou ir até esta região com tropas gregas em c. 275 a.C. e deixou gravado no templo de Filae 
uma lista contendo a indicação de onze distritos núbios que deveriam pagar tributos a este monarca 
(DIODORO, I, 37; HÖLBL, 2001: 55; VEÏSSE, 2004: 88). Entre estes interesses estavam as minas de ouro da 
montanha de Wadi Allaqi (DIODORO, III, 12), e a caça de elefantes de guerra (DIODORO, III, 36) que era 
um equipamento bélico importante desde a época de Alexandre o Grande e de Ptolomeu I. Os elefantes 
podiam ser capturados na área próxima à quinta catarata, na região de Meroë, ou às margens do Mar 
Vermelho (HÖLBL, 2001: 55-56; BEVAN, 1934: 95). O primeiro rei meroítico a ser ativo na região do 
Dodekaschoinos foi Ergamene II cuja presença pode ser atestada no templo de Thot em Kalabsha e no templo 
de Arensnouphis em Filae em c. 207/6 a.C. (VEÏSSE, 2004: 88; HÖLBL, 2001: 161). 

O estudo de A.-E. Veïsse (2004) apresenta uma exposição muito interessante sobre as relações entre 
Alexandria e Meroë. A estudiosa apresenta uma análise sobre as rivalidades ou relações cordiais entre 
Ergamene II e Ptolomeu IV com base no que havia sido estudado ao longo do século XX e nas construções de 
templos em Filae e Dakkeh onde ambos os monarcas aparecem fazendo oferendas aos deuses. Para a autora, 
os trabalhos de Ergamene II nos dois templos confirmariam uma soberania meroítica/etíope sobre a Baixa 
Núbia durante o reinado de Ptolomeu IV (VEÏSSE, 2004: 89-91; HÖLBL, 2001: 161). Portanto, a Baixa 
Núbia permaneceu sob controle de Meroë no final do século III e no início do século II a.C., época em que 
Ptolomeu V Epifanes combatia uma revolta dos faraós rebeldes no Alto Egito. De qualquer maneira, ao longo 
deste período conturbado da história ptolomaica, Veïsse demonstra que vários papiros indicam que algumas 
áreas já estariam sob controle lagida, como confirma o papiro – P. dém. Ehev 28 de 198 a.C., que foi redigido 
por um tabelião de Syene e Elefantina; e o dossiê SB VI 9367 que comporta vinte e sete documentos atestados 
de c. 187 a.C. que indicam a presença de uma força real lagida em Syene. Contudo, a região entre a primeira e 
a segunda catarata só entrou na esfera de influência ptolomaica sob Ptolomeu VI (VEÏSSE, 2004: 91-92; 
HÖLBL, 2001: 162). 

Para Veïsse, o controle etíope sobre a Baixa Núbia ao redor do século III e II a.C. que foi 
contemporâneo da rebelião de Haronnofris e Chaonnofris não foi mera coincidência. Os reis 
etíopes/meroíticos se aproveitaram da dificuldade ptolomaica no Alto Egito para estenderem a sua soberania 
sobre a região do Dodekaschoinos (VEÏSSE, 2004: 93). 
 
 
19 Sabe-se que a cidade-estado de Cirene foi fundada na costa Líbia por gregos vindos da ilha de Tera por 
volta de 630 a.C. (HERODOTO, IV, 153). A origem da cidade está envolta em mito que diz que a cidade foi 
fundada por um indivíduo chamado Batos seguindo as indicações do oráculo de Apolo, este mesmo indivíduo 
se tornou o primeiro rei de Cirene (HERÓDOTO, IV, 156-159). A cidade se situa sobre um planalto cercado 
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egípcio quanto um reino independente sob Magas. Sabe-se pela documentação textual que a 

cidade de Cirene caiu sob controle de Ptolomeu I por volta de 322 a.C. (DIODORO, XVIII, 

21. 6-9) e sendo administrada por um general do monarca de nome Ofelas. A fase mais 

importante da cidade durante o período helenístico foi sob o reinado de Magas, meio-irmão 

de Ptolomeu II.  Dois marcos históricos importantes condicionam a relação de Magas com 

o Egito dos Lagidas. O primeiro ocorreu por volta de 276 a.C., durante o evento conhecido 

como Primeira Guerra Síria, em que o meio-irmão de Ptolomeu II se auto-nomeou rei de 

Cirene e solicitou o apoio da casa real Selêucida para esta nomeação, por meio de um 

casamento de aliança com Apame a filha de Antíoco I (PAUSÂNIAS, I, 7.3). Este recém 

monarca empreendeu uma marcha de conquista até Alexandria para retirar Ptolomeu II do 

trono egípcio; feito frustrado por uma revolta interna na Cirenaica (HÖLBL, 2001: 39; 

BEVAN, 1934: 81). O segundo marco foi a reconciliação de Magas com seu meio-irmão 

em c. 250 a.C. por meio de uma aliança dinástica pelo casamento entre a filha de Magas, 

Berenice, com o filho de Ptolomeu II, o príncipe herdeiro Ptolomeu, o futuro Ptolomeu III 

(JUSTINO, XXVI, 3,2; HÖLBL, 2001: 45; BEVAN, 1934: 92). Este casamento permitiu 

aos Lagidas unificar novamente o seu império. Uma moeda batida c. 250 a.C. mostra a 

jovem Berenice sem o véu – ainda virgem, e as inscrições 
�������� ������
����� e 

������	�� 
����������indicando que Berenice reconhecia a soberania do rei do Egito 

(BEVAN, 1934: 93).  

 

1.3.3 As alianças dinásticas 

Há ainda um ponto relevante acerca da posse de um território. É a questão do direito 

de herança. O direito de herança era uma das preocupações centrais nos reinos helenísticos, 

pois era regulado a princípio tanto pela ordem de primogenitura em linhagem masculina 

quanto pelo sistema de co-regências que asseguraria uma transição fácil de um monarca ao 

outro (WALBANK, 1999: 66; PRÉAUX, 1978, 189-190). O direito de herança e a co-

                                                                                                                                               
por fontes que a abastecem, principalmente uma que era conhecida como Kyre (0 �����que foi consagrada 
pelos gregos a Apolo e deu o nome à cidade. A pólis foi um importante entreposto de comércio entre as 
regiões do Egito e de Cartago, obtendo o seu maior desenvolvimento durante o século V a.C. O produto mais 
significativo de exportação da cidade era uma planta medicinal de nome silphium (HARVEY, 1987: 122; 
WIKIPÉDIA OnLine). Este planta foi tão importante para cidade que no período de 331-295 a.C. várias 
moedas de diversos pesos, material e denominações apresentam o silphium como tipo monetário sobre o 
reverso como é o caso, por exemplo, de um didracma de prata cunhado por volta de 308 a.C. que mostra no 
lado anverso o busto de Hermes Parammon e no lado reverso um silphium (MORKHOLM, 1997: 67-68).   
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regência são válidos para o caso de Ptolomeu I e Ptolomeu II em que o último foi co-

regente de seu pai durante os anos de 285-282 a.C. quando este assumiu o trono e que, 

posteriormente, essa co-regência resultaria em um duplo sistema cronológico dentro do 

Egito. Essa dupla cronologia causa ainda hoje alguns problemas de interpretação e datação, 

principalmente no caso da data da morte de Arsinoe II20.  

A consolidação da dinastia se sustenta sobre um tripé – o direito de herança, a posse 

de um território e um sistema de alianças dinásticas. Os dois primeiros nós já tratamos, 

enquanto que o terceiro – o sistema de alianças se tornou vital para a política externa e para 

a perpetuação da linhagem. Em razão do cenário político externo que vivia constantemente 

atrelado em guerras, durante o governo dos Ptolomeus no Egito, a aliança entre as dinastias 

se fazia por meio de casamentos arranjados como uma forma de estabelecer um elo de 

ligação contra um inimigo comum. Este é o caso, por exemplo, do casamento da jovem 

Arsinoe II com o rei Lisímaco da Trácia em 300 a.C., e este rei, por sua vez, casou a sua 

filha Arsinoe I com o jovem Ptolomeu II (HÖLBL, 2001: 25), este casamento gerou três 

filhos – Ptolomeu III, que viria a assumir o trono em 246 a.C., Berenice que se tornaria a 

segunda esposa de Antíoco II, e Lisímaco; este duplo casamento foi o resultado de uma 

antiga aliança entre Lisímaco e Ptolomeu I em c. 316 a.C. contra Antígono da Macedônia. 

Uma aliança dinástica por casamento também era feita para restabelecer a paz entre dois 

reinos como foi o caso do casamento de Ptolomeu III e Berenice II, como também é o caso 

do casamento de Antíoco II com Berenice em c.253 a.C., filha de Ptolomeu II, para selar a 

paz após a Segunda Guerra da Síria (HÖLBL, 2001:44; BEVAN, 1934: 88). Este 

casamento é atestado por um papiro (P. Cairo Zenon II 59251)21 de c.252 a.C. em que 

Artemidoros escreveu a Zenão, ministro das finanças de Ptolomeu II, solicitando vários 

                                                
20 Para uma análise detalhada das modificações da cronologia ptolomaica sob Ptolomeu II, sobre a questão 
Arsinoe II, além de uma tabela com os três calendários em uso no Egito greco-romano ver: GRZYBEK, 
Erhard. Du calendrier macédonien au calendrier ptolemaïque: problèmes de chronologie hellénistique. 
Basel: F. Reinhardt, 1990; CADEL, Hélène. À quelle date Arsinoé II Philadelphe est-elle décédée? In: 
MELAERTS, Henri (ed) Le Culte du Souverain dans l’Égypte Ptolémaïque au IIIe siècle avant notre 
ère: actes du colloque international, Bruxelles 10 mai 1995. Leuven: Peeters, 1998: 1-3; ROWLANDSON, 
Jane. Women and Society in Greek and Roman Egypt: a sourcebook. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1998.  
 
21 Com ao acordo de casamento feito entre Ptolomeu II e Antíoco II, o primeiro acompanhou a sua filha até 
Pelúsion, limite oriental do Egito, e o dioceta Apollônios escoltou a princesa Berenice até os limites 
fronteiriços entre os reinos. Durante o retorno Artemidoros escreveu a carta para Zenão (BAGNALL, 2004: 
48-49).  
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requerimentos e mencionando que o cortejo que acompanha Berenice havia chegado até 

Sídon, à fronteira entre os dois reinos. Outro aspecto da consolidação dinástica foi o 

casamento consangüíneo, sendo que o mais conhecido é aquele de Ptolomeu II e sua irmã 

Arsinoe II, mas também há o de Ptolomeu IV com sua irmã Arsinoe III.22 

 
1.3.4 O monarca ideal e a ideologia da realeza entre os Ptolomeus  

O século IV a.C. no mundo grego é um período em que as póleis se depararam com 

duas realidades históricas que alterou seu status quo a partir desta época. Por um lado, elas 

tiveram sua autonomia e suas próprias infra-estruturas enfraquecidas por fatores 

decorrentes da Guerra do Peloponeso (século V a.C.) em que Atenas e Esparta travaram 

uma guerra pela supremacia política no continente grego, e, posteriormente, da guerra 

empreendida pelas outras cidades-estados para usurpar o lugar obtido por Esparta no século 

V a.C. Por outro lado, as póleis se viram frente à expansão macedônica em seu território, 

primeiro sob a liderança de Felipe II e depois sob Alexandre e, posteriormente, se viram 

como reféns na guerra entre os sucessores de Alexandre. Foi neste contexto histórico, em 

que as cidades autônomas da Grécia passaram a ser governadas por um regime monárquico 

(mesmo que os reis tenham procurado conceder, dentro de certos limites, a autonomia 

interna para estas cidades), que novas teorias sobre a realeza foram sendo escritas. Estes 

tratados sobre a realeza foram escritos de forma ideológica e calcados em especulações 

políticas e filosóficas. O seu surgimento remonta a Platão, e é a partir das primeiras décadas 

do século IV a.C. que os tratados se desenvolveram de maneira mais uniforme entre os 

antigos filósofos e escritores. Estas novas teorias construíram-se a partir da elaboração do 

conceito de rei ideal. 

Entre os autores clássicos que procuraram especular sobre a natureza do rei ideal 

estão Xenofonte, Isócrates e Aristóteles. 

Xenofonte, um autor grego de origem ateniense e que viveu entre 430 e 355 antes 

de Cristo, foi um pensador que escreveu uma biografia do rei espartano Agesílaos, 

biografia influenciada pelo modelo de Isócrates. Mas é em uma outra obra sua – A 

                                                
22 O casamento entre membros da mesma família será um aspecto da política dinástica ptolomaica que nós 
abordaremos no terceiro capítulo da dissertação. 
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Ciropédia23 (0 ������
�����
) que ele ilustra, por meio de uma biografia ficcional de Ciro 

o Grande, as qualidades que originam um bom rei e general (WALBANK, 1999: 75). A 

obra de Xenofonte, assim como a Anábase que ele também escreveu, se originou das 

experiências vividas pelo ateniense no império persa. 

Isócrates foi um orador ateniense que viveu entre 436 a 338 antes de Cristo e sofreu 

influências ao longo de sua vida de Sócrates e dos sofistas. O orador escreveu obras 

biográficas como a de Eugoras de Chipre, mas os textos mais influentes são – o Ad 

Nicoclem e o Nicoclem. O primeiro foi publicado pouco antes da ascensão de Nicocles ao 

trono cipriota em 374 a.C. e antes da biografia encomiástica de Eugoras. O segundo e o 

mais importante, é uma exortação aos cidadãos sob o governo de Nicocles, em que o 

monarca acentua as suas próprias qualidades de justiça, moderação e auto-controle e urge 

para a superioridade da realeza sobre a aristocracia e a democracia (WALBANK, 1999: 

75). 

Quanto a Aristóteles, nós já o apresentamos anteriormente em conjunto com sua 

obra A Política, em que ele discute longamente a monarquia e as outras formas de governo. 

As especulações políticas engendradas pelos filósofos do século IV não tomaram 

parte direta no surgimento das monarquias helenísticas no final deste século, elas apenas 

forneceram a estas monarquias um verniz ideológico respeitável (WALBANK, 1999: 76). 

A questão não era mais especular sobre qual a melhor forma de monarquia ou de governo, 

mas antes, providenciar uma boa justificativa filosófica para o sistema político que surgiu 

neste final de quarto século.  

A partir destes tratados escritos ao longo século IV a.C., outras obras versando 

sobre o mesmo tema apareceram durante o período helenístico. Os tratados eram 

encomendados pelos próprios reis ou então eles eram uma forma de exortação e elogio à 

figura do monarca. Entre os primeiros tratados conhecidos estão o de Teofrasto que dedicou 

um para Cassandro e o de Perseu que produziu um para Antígono. Para F. Walbank, mesmo 

que uma extensa literatura sobre a realeza tenha existido, pode-se duvidar de que os reis 

                                                
23 A obra Ciropédia é uma obra composta em oito livros, e no qual os personagens e fatos históricos são 
modificados para se adequarem à estrutura didática posta pelo autor, que tinha o objetivo de delinear a forma 
do governante ideal. O próprio rei Ciro aparece como uma figura idealizada – o estadista, o governante, o 
general perfeito. Tanto a constituição da Pérsia e o seu sistema educacional quanto as táticas militares são do 
próprio Xenofonte (HARVEY, 1987: 122) 
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estivessem seriamente interessados em estruturar uma filosofia consistente sobre a sua 

função e seu papel na sociedade (WALBANK, 1999: 76-77). 

Dentre os vários textos do período que procuram louvar o rei estão – um poema 

encomiástico a Ptolomeu II, por Teócrito24, uma Aegyptiaca de Hecateu de Abdera e um 

texto de natureza judaica de Aristeas. Todos estes textos foram produzidos e/ou se referem 

ao governo de Ptolomeu I e Ptolomeu II, e embora eles não sejam tratados stricto sensu, 

como é a obra de Aristóteles, eles nos fornecem aspectos essenciais da ideologia real. 

O primeiro deles – O Encomium a Ptolomeu II (��-�	������������������
�����) [03] 

foi escrito pelo poeta siracusano Teócrito por volta de 270 a.C. A datação do poema se 

baseia no fato de que Ptolomeu II Filadelfo já estava casado com sua irmã Arsinoe II e, 

também, não é encontrado no poema qualquer referência ao culto dos deuses Adelfos 

(2 ������� �������) que, segundo o papiro Hibeh II 199, só foi estabelecido em Alexandria 

por volta do ano 271 a.C. Em seu poema, o poeta inicia o encomium elogiando Ptolomeu I, 

filho de Lagos, por seus feitos e louva o seu parentesco com Alexandre o Grande, um fato 

que Ptolomeu II explorou em uma procissão dionisíaca [02] que era parte integrante da 

Ptolemaieia, as festividades em honra de Ptolomeu I; da mesma maneira, o elogio se 

estende à descendência dos Lagidas que remonta a Héracles e, por sua vez, ao próprio Zeus. 

O estabelecimento de ancestrais divinos por parte dos monarcas helenísticos era uma 

prática desde a época de Alexandre, e nós a vemos outra vez em uma inscrição (O.G.I.S. 

54) datada da época do governo de Ptolomeu III. O poeta prossegue a sua obra 

apresentando a elevação de Berenice I ao status divino por meio de Afrodite, além de 

louvar o nascimento abençoado de Ptolomeu II na ilha de Cós, este nascimento foi tão 

importante que mereceu a atenção do rei dos deuses em pessoa. Depois, o poeta enumera 

todas as maravilhas do reino egípcio de Ptolomeu além de enfatizar a dimensão da riqueza 

possuída por Filadelfo. Por fim, ele apresenta o rei em uma atitude piedosa para com seus 

ancestrais, já divinizados, por meio de oferendas e estátuas. No final do poema é feita uma 

comparação entre o casal Adelfo e o casal divino, isto é, Teócrito louvou o monarca 
                                                
24 Teócrito era um poeta de Siracusa e passou boa parte da vida em Alexandria, durante o governo de 
Ptolomeu II. É em Alexandria que dois dos seus Idílios mais representativos deste período foram escritos. O 
Idílio XV intitulado As siracusanas foi escrito pouco antes dele se tornar o poeta cortesão que escreveu o 
encomium a Ptolomeu II, também conhecido como Idílio XVII. Nas siracusanas, Teócrito retrata uma festival 
em honra a Adônis e que foi organizado pela rainha Arsinoe II. Muito do estilo de vida do povo alexandrino, 
principalmente dos imigrantes de origem siracusana são retratados no Idílio XV. Certamente, as siracusanas 
pretendia ser uma carta de apresentação à corte ptolomaica (QUARANTA, 1985). 
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comparando a sua figura àquela de Zeus. A comparação feita entre Ptolomeu II e Arsinoe II 

com Zeus e Hera assemelha-se a uma justificativa para o casamento consangüíneo de 

Ptolomeu II que era um tabu e um escândalo para a tradicional sociedade grega da época 

(HÖLBL, 2001: 36). O poeta praticamente diz que, da mesma maneira que Zeus e Hera são 

marido e mulher eles também são irmãos, e que nem por isso eles são menos venerados 

pelos gregos, sendo assim, o casamento de Ptolomeu II com sua irmã tem uma justificativa 

celeste além de que deve ser reconhecido como legítimo e aceito pelos gregos. Essa 

justificativa é também, de certa forma, uma resposta à brincadeira em tom de acusação feita 

pelo poeta Sotades de Maroneia contra o casamento de Ptolomeu com sua irmã e que por 

sua injúria acabou sendo exilado e morto (Ateneu, 621A-B). De qualquer forma, o assunto 

sobre o casamento consangüíneo que se tornou uma prática na dinastia Lagida será 

retomado posteriormente quando nos referirmos ao culto dinástico. 

O Sobre os Egípcios [01], foi escrito por um personagem histórico um tanto obscuro 

conhecido como Hecateu de Abdera, e cuja informação a seu respeito se encontra em uma 

passagem de Diodoro em que ele é mencionado como um autor de histórias egípcias e, ao 

mesmo tempo, um contemporâneo de Ptolomeu, filho de Lagos (DIODORO, I, 46,8). É 

justamente por intermédio de Diodoro Sículo que esta obra chegou até o presente. Ela se 

encontra inserida no Livro I - dedicado à descrição sobre o Egito, da Biblioteca Histórica. 

Na parte final deste livro Diodoro faz comentários acerca dos costumes dos egípcios 

(DIODORO, I, 69-95), e é nesta passagem que se encontra uma imagem idealizada de 

Ptolomeu I. Ptolomeu I é descrito como um faraó exercendo suas funções diárias prescritas 

pela lei sagrada e pelos costumes (WALBANK, 1999: 77). 

A Carta a Filócrates é um texto escrito por um indivíduo que se auto-nomeava 

Aristeas. O propósito do texto é relatar a viagem de setenta e dois sábios judeus da 

Palestina até a corte de Ptolomeu II para provê-lo com uma versão em grego da 

Septuaginta, cuja obra final seria destinada à Biblioteca de Alexandria (WALBANK, 1999: 

78). Não se conhece muito a respeito deste Aristeas, sendo que ele é descrito como um 

judeu helenizado que viveu em Alexandria no século II a.C. Para A. Momigliano, a carta de 

Filócrates ao proclamar o valor sagrado da Septuaginta demonstra o grau de independência 

religiosa que a comunidade judaica desfrutava no Egito, e, da mesma forma, a carta seria 

um testemunho da devoção dos judeus alexandrinos para com a casa real ptolomaica 
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(MOMIGLIANO, 1991: 104-105). Para F. Walbank, a informação a respeito da 

Septuaginta ocupa apenas uma pequena parte do texto, uma longa parte da carta se refere a 

um banquete na corte de Ptolomeu II em que ocorreu uma dialética envolvendo os sábios 

judeus com relação a questões acerca da natureza e dos problemas da realeza (WALBANK, 

1999: 78). 

O que é relevante nestes três trabalhos é a maneira como a ideologia real ptolomaica 

se apresenta, além de serem textos influenciados por material de origem egípcia e judaica 

(WALBANK, 1999: 79). Dos três é o poema de Teócrito aquele que mais nos interessa 

neste momento. R. Hunter (2003) já apontou em seu estudo de caráter literário uma 

possível influência egípcia no conteúdo e na apresentação da ideologia ptolomaica. Para 

este acadêmico de Cambridge, a busca de temas egípcios na obra de Teócrito deve ser 

realizada por meio de procedimentos que indiquem os caminhos em que a ideologia 

faraônica se insere no poema e buscar casos cumulativos que indiquem ou não a sua 

presença (HUNTER, 2003: 46). Para o estudioso, a tradição poética grega é a base da 

poesia encomiástica Alexandrina, e é difícil acreditar que poetas cortesãos do nível de 

Teócrito, Calímaco e Apolônio estivessem familiarizados com idéias egípcias a ponto de 

modelar seus poemas para que estes ressoassem elementos tanto gregos quanto egípcios 

(HUNTER, 2003: 48-49). Contudo, o estudioso ressalta que em muito poucos casos, a 

presença de idéias egípcias em poemas alexandrinos tem tido aceitação geral como, por 

exemplo, é o caso de algumas passagens dos poemas de Calímaco. Para R. Hunter, a 

escolha de temas encomiásticos no poema em louvor a Ptolomeu II pode refletir o desejo 

do poeta em apresentar o monarca como um rei grego e como um faraó egípcio (HUNTER, 

2003: 49-53). 

Alguns aspectos da imagem ideológica do rei são importantes, pois estes são 

indicativos da natureza da realeza. Primeiramente, o rei era um guerreiro que precisava 

legitimar o seu governo por meio de expansões territoriais e da guerra, ou seja, ele 

precisava ostentar a vitória como emblema de sua imagem. A vitória obtida pelo rei 

revelava um símbolo de seu carisma, uma espécie de proteção divina que possibilitava ao 

rei legitimar o seu governo por meio da força militar (PRÉAUX, 1978: 183). Essa 

característica do monarca como vitorioso e protegido pelos deuses é atestada em muitos 

documentos como na estela Saíta [21] de Ptolomeu II em que ele é representado como um 
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faraó amado pelos deuses e valente no combate de seus inimigos, da mesma forma, no 

decreto de Pithom II [28] que foi redigido após a batalha de Ráfia (c.217 a.C.) entre 

Ptolomeu IV e Antioco III, o Ptolomeu é louvado com uma estátua que seria chamada 

estátua de Ptolomeu-Hórus, o salvador de seu pai e vencedor glorioso. O rei precisava ser 

generoso (���
�������) para com seus súditos e para com as cidades sob o seu governo, 

isto é, o rei precisava ser um filantropo. O tema da filantropia exercida por um rei se liga à 

sua capacidade de garantir a prosperidade e o fornecimento de bens às pessoas ou 

instituições que vivem sob o seu governo como, por exemplo, os dons de trigo que os reis 

deveriam fazer às cidades em época de escassez ou então alguns privilégios financeiros 

concedidos aos templos, mas também é o caso no Egito a concessão de anistias (PRÉAUX, 

1978 201-203; WALBANK, 1999: 83; HÖLBL, 2001: 91). Esta qualidade do monarca é 

comumente percebida nos decretos sacerdotais ptolomaicos. No decreto de Canopos [26] 

Ptolomeu III assegurou o bem-estar de seus súditos por meio da importação de trigo de 

regiões vizinhas, trazendo assim a tranqüilidade ao seu reino; no decreto de Mênfis [30] 

Ptolomeu V entre outras medidas administrativas é saudado como tendo trazido a 

prosperidade ao povo pela diminuição das taxas ou o perdão dos débitos com a coroa, além 

do perdão concedido aos que estavam em prisões.  O rei precisava ser um salvador 

(������) do povo, um benfeitor (�����������) e um libertador de cidades. Por ser forte e 

vitorioso em batalhas, o rei tem a obrigação de proteger com eficácia as pessoas e cidades 

sob o seu comando dos perigos que as ameaçavam. Em uma época de constantes conflitos, 

a necessidade de proteção e salvação do cerco inimigo era quase ‘perpétua’. A ação 

empreendida por esses monarcas confere a muitos deles o uso de epítetos desta natureza 

protetora (PRÉAUX, 1978: 194-195; WALBANK, 1999: 82). Vários documentos da época 

atestam essa atividade exercida pelos monarcas e, daí, a concessão dos epítetos. Em 307 

a.C. Démetrio Poliórcetes liberta a cidade de Atenas do jugo autoritário de Demétrio de 

Falera e, por isso, ele foi saudado no porto de Pireu como Salvador e Benfeitor 

(PLUTARCO, Vida de Demétrio, 8-9; HÖLBL, 2001: 93).  Igualmente, no decreto 

Nikouria [*] de c.263 a.C., Ptolomeu II é saudado por sua boa-vontade e aliança com a liga 

dos Ilhéus e, também, por ter sucedido ao seu pai Ptolomeu I Soter no trono, que é descrito 

aqui como o salvador e libertador de cidades e o restaurador das leis. 
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Outras qualidades que o monarca deveria exibir e praticar como parte da ideologia 

real era ser magnânimo (���
���3 �$����); o rei era a lei viva (���������3 �$����), sua figura 

era portadora de toda a justiça e ordem, como atesta o decreto Nikouria [22] e os decretos 

de Canopos  (l.12-19) [26], Mênfis (l.12-21) [30]; o rei deveria aparentar uma imagem de 

piedoso (��������) com relação aos deuses, como pode ser visto na estela de Mendes de 

c.264 a.C. que é, praticamente, um hino de louvor em honra ao faraó Ptolomeu II e sua 

piedade para com o carneiro sagrado e  para com sua irmã-esposa [21]; o rei deveria ser 

afetuoso (������������) para com os súditos; o rei deveria ser sábio (������), possuir 

inteligência (���������) e mostrar auto-controle (���	�
����
) (WALBANK, 1999: 83). 

Por fim, os reis helenísticos deveriam ser ricos e, assim, o filósofo Diotógenes25 expôs – o 

rei precisa possuir riquezas, mas somente à medida que elas são essenciais para beneficiar 

os seus amigos (������), aliviar os necessitados e defender a si próprios dos seus inimigos 

(STOBAEUS, Ecl. IV. 7. 62 apud WALBANK, 1999: 84). Todavia, o comedimento não 

era uma característica da realeza helenística, mesmo que algumas obras e pensadores assim 

sugerissem, como é o caso de Diotógenes acima, ou ainda, o de uma passagem da Carta de 

Aristeas em que Ptolomeu II questiona a um sábio judeu como alguém pode permanecer 

rico? E o sábio respondeu – não é necessário nenhum desperdício, mas atrair por sua 

benemerência a devoção de seus súditos (Carta de Aristeas, 205 apud Préaux, 208). A 

riqueza que os monarcas helenísticos precisavam demonstrar era parte da função de 

provedor de seu povo e do país. Mas também era parte da propaganda real que os 

apresentava como reis afortunados e bem-sucedidos. Essa riqueza poderia ser exibida por 

meio de banquetes como aquele promovido por Antioco IV reservado aos embaixadores de 

Ptolomeu VI (POLIBIO, XXVIII, 19-20), após o fim da 6ª Guerra da Síria; por meio de 

festivais e procissões-espetáculos como que foi promovido por Ptolomeu II em honra de 

seus pais falecidos, e que segundo as fontes iam percorrendo as ruas de Alexandria e eram 

compostos pela exibição de tesouros em ouro, de uma luxuosa procissão dionisíaca, de 

animais exóticos vindos de várias partes do mundo conhecido e de um desfile militar, entre 

outros componentes (ATENEU, 197C-203B). A riqueza também era ostentada na 

                                                
25 Filósofo pitagórico que escreveu o trabalho –�������������������do qual três fragmentos sobreviveram em 
Stobaeus, e outro trabalho – ������
������
���do qual dois consideráveis fragmentos sobreviveram, também 
em Stobaeus. Fonte: SMITH, William (ed). Dictionary of Greek and Roman biography and mythology, p. 
1055. In:  www.ancientlibrary.com  
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magnificência dos palácios; no esplendor de uma planta urbanística como a da cidade de 

Alexandria [hoje recuperada por meio da arqueologia subaquática ou de fontes literárias, 

como por exemplo, o relato de Estrabão (Geografia, XVII, I, 8-10)]; ou ainda no luxo da 

vida na corte (HÖLBL, 2001: 92; PRÉAUX, 1978: 208-209; WALBANK, 1999: 84).    

Uma parte fundamental da ideologia da realeza é, ainda, a que se refere aos 

símbolos reais utilizados pelos monarcas. Como parte da mística visual de reis e rainhas o 

uso da indumentária da realeza é um dos marcos mais identificáveis da posição em que um 

determinado monarca ocupa (fig. 3). 

 

 
fig. 3 Octadracma com a efígie de Ptolomeu VI. 

 O monarca usa um diadema sobre a cabeça e uma clâmide presa ao pescoço [*]. 
 

Entre as indumentárias reais está o uniforme militar macedônico com botas, uma 

capa (clâmide) e um chapéu de abas largas (kausía), e em tempos de guerra um elmo como, 

por exemplo, em um camafeu com as efígies e Ptolomeu II e Arsinoe II [57]. O diadema é 

utilizado sobre a cabeça ou sobre o elmo e consiste de uma faixa branca ou branca e 

púrpura amarrada atrás da cabeça e com as duas pontas livres. Geralmente os monarcas 

adotavam um manto de cor púrpura e um anel com um brasão impresso, ou mesmo um 

busto do rei ou da rainha, sobre uma gema ou qualquer outro material (WALBANK, 1999: 

67; PRÉAUX, 1978: 184-185; AYMARD, 1993: 288-289) como atestam alguns anéis com 

a efígie de Berenice II [58] [59] [60].  Algumas das indumentárias que os monarcas 

helenísticos usavam foram adotadas desde a época de Alexandre o Grande que as utilizou 

como forma de se fazer apresentar para seus súditos asiáticos (HAMMOND, 1992: 254; 

PLUTARCO, Vida de Alexandre). De fato, o diadema e o manto de cor púrpura são 

atestados como símbolo da realeza, principalmente a oriental, na obra de Xenofonte que 

descreve como o rei Ciro o Grande trajou esse tipo de indumentária ao sair de seu palácio 
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pela primeira vez (XENOFONTE, VIII).  Como um faraó egípcio, os Ptolomeus se 

deixavam representar em relevos e estátuas com todos os atributos e vestes da realeza [62] 

[69] – as coroas do Alto (��
) e do Baixo Egito("��
), as duas coroas (���
�), a coroa azul 

(����), a coroa atef (
�), os cetros nekhakha (����) e heqa (��), o saiote real shendyt 

(����
),  o saiote cerimonial triangular, o traje cerimonial do jubileu do festival-sed (����"), 

o toucado real (���), o diadema real uraeus (���
)26 (BRANCAGLION, 2003: 72-75). 

 

1.3.5 O culto ao soberano como ideologia real 

O culto ao soberano que se origina no último quartel do século IV a.C. a partir das 

ações de Alexandre o Grande é muito diferente do culto ao soberano que é praticado no 

Egito ptolomaico. Portanto, nós temos dois tipos de culto ao soberano: o primeiro, se 

originou da conferência de honras aos monarcas pelas cidades; o segundo, se originou sob o 

governo de Ptolomeu I e, principalmente, sob o de Ptolomeu II. 

Mas antes, devemos definir o que se costuma entender por culto ao soberano para, 

em seguida, expormos estes dois tipos de culto prestado ao monarca vivo ou falecido como 

se perceberá. 

Em linhas gerais no mundo antigo, o culto ao soberano pode ser definido como o 

culto prestado a um monarca por seus feitos ou excelência. Geralmente o culto é realizado e 

conferido pelas cidades e/ou indivíduos particulares. Havia uma variedade de formas. No 

centro estava um sacrifício, incenso e libações. O culto a um rei podia estar associado com 

um templo ou uma deidade (�����
��������,, um altar (������ [36] [38] ou um recinto 

(���������, lugares em que um cerimonial podia ser realizado. O culto podia também estar 

ligado a um festival como a Ptolomaieia em Alexandria ou a Antigoneia em Delos. Poderia 

haver apenas um dom votivo feito por um simples indivíduo (WALBANK, 1999: 92-93: 

STEWART, 1983: 261). 

O culto ao soberano é uma prática político-religiosa que se acredita definidora do 

período helenístico. Todavia, a concessão de honras a indivíduos notáveis tem um fundo 

histórico e social mais antigo no pensamento grego. As antigas cidades-estado gregas, tanto 

na Magna Grécia quanto na própria Grécia, já conferiam honras aos heróis e aos fundadores 

                                                
26 Os atributos e vestes utilizadas pelos faraós e pelas rainhas, e suas representações visuais serão discutidos 
no capítulo quatro da dissertação. 
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das cidades (���	������), sendo que estes eram venerados como heróis27 em um local de 

culto conhecido como herôon, um túmulo separado dos outros por uma delimitação 

espacial, sacrifícios ou dádivas votivos, podendo ocorrer também que o túmulo fosse uma 

construção de destaque (BURKERT, 1993: 396; PRÉAUX, 1978: 239; STEWART, 1983: 

253). Contudo, o culto ao herói era realizado para aqueles que já haviam morrido há muito 

tempo, e pode não haver conexão direta entre este culto e aquele dos soberanos 

(KOESTER, 1995: 36). Em argumento oposto, F. Walbank considera que o culto ao rei tem 

sim sua raiz no antigo culto ao herói, uma vez que tanto os heróis do passado arcaico 

quanto os reis do presente helenístico haviam sido homens de ascendência divina que 

conferiram benefícios à humanidade (WALBANK, 1999: 88). Na antiguidade existiam dois 

motivos principais para considerar um indivíduo como um ser divino: o sentimento de 

gratidão pelos benefícios recebidos e o reconhecimento de alguns aspectos mais que 

humanos e que tornava certos indivíduos semelhantes aos deuses (STEWART, 1983: 251-

252), como foi o caso de Ptolomeu I em Rodes, ou de Alexandre o Grande em Siwah e 

Éfeso, ou ainda de Ptolomeu III em Hermópolis Magna [41]. 

No entanto, as diferenças principais entre os antigos cultos ao herói para o novo 

culto ao soberano são basicamente três: primeiro, o culto ao soberano surgiu no momento 

em que os pensadores clássicos já delineavam ao longo do século IV a.C. formas de 

pensamento que aceitassem a idéia que um indivíduo pudesse receber alguma espécie de 

honra devido à capacidade de manter a paz e a justiça, além de possuírem educação e 

carisma de qualidades divinas; em segundo lugar, o culto é conferido aos reis vivos, com 

raras exceções como a de Alexandre ou de Ptolomeu I; em terceiro lugar, o culto ao 

soberano é promovido pelas cidades que necessitavam de proteção e não confiavam mais 

nos velhos deuses para isso, ou ainda, pelos adoradores individuais por meio de dádivas 

votivas como estatuetas ou placas dedicatórias, e não pelo rei (embora, as honras conferidas 

pelas cidades era o que os reis mais almejavam em sua relação para com elas) 

(WALBANK, 1999: 87; KOESTER, 1995: 36; STEWART, 1983: 259).  

Mas, que tipos de honras ou cultos eram conferidos pelas cidades? O que motivou 

as cidades a conferirem cultos e honras aos monarcas? Qual a participação de Alexandre o 

                                                
27 Para uma exposição geral sobre o culto ao herói ver: BURKERT, Walter. Religião Grega na época 
Clássica e Arcaica. Lisboa: Fundação Calouste Gulbekian, 1993. 
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Grande no desenvolvimento destes cultos? Como as fontes textuais e materiais de que 

dispomos atestam ou negam esse fato? Todas estas questões nos levam a refletir sobre o 

tipo específico de culto que existiu até o governo de Ptolomeu I e dos diádocos (+- 323-285 

a.C.). 

É inevitável retornarmos a Alexandre e ao seu pai para verificarmos como o culto 

ao soberano surgiu na Grécia helenística. Nos últimos anos de Felipe II, um primeiro passo 

para o culto do monarca vivo foi dado por este rei. Em Éfeso na Ásia Menor, logo após 

Felipe II e seu exército terem expulsado os persas, uma estátua (���	���, deste rei foi 

colocada no templo de Ártemis como sunnaos28 da deusa. Para E. Badian, isto não 

significou, naquele momento pelos menos, uma divinização pessoal de Felipe, mas apenas 

uma ação extravagante e uma honra sem precedente (BADIAN, 1996: 13). O segundo 

passo em direção ao culto foi dado por Alexandre. Durante toda a jornada de Alexandre 

pela África e a Ásia a idéia de um culto ao rei adquiriu uma dimensão sem precedentes. 

Após a sua visita a Siwah, e daí a sua confirmação como filho do deus Zeus-Amon, os 

limites entre mortal e deus se tornaram mais tênues. Podíamos dizer que a divinização 

pessoal de Alexandre ainda em vida foi um ato político espetacular. Mas também 

poderíamos dizer que a ambição a uma filiação divina tinha raízes em seu próprio mito 

pessoal29, talvez uma mística espiritual como nos fala P. Lévêque. Embora, o foco político 

e as necessidades reais de uma coesão em volta de sua pessoa fossem parte dos objetivos 

que o general macedônico praticava, ou seja, uma unidade imperial que levasse em conta a 

diversidade de povos e crenças sob o comando de uma pessoa qualificada e divina 

(LÉVÊQUE, 1987: 16).  

É somente no final de sua vida que Alexandre obteve alguma espécie de culto à sua 

pessoa com mais veemência e, antes disso, algumas cidades gregas parecem ter conferido 

algum tipo de honra ao general e rei (KOESTER, 1996: 36). Para W. Tarn, apenas algumas 

cidades da Liga de Corinto haviam estabelecido um culto de deificação a Alexandre, e 

ainda que não fosse oficial era, todavia, uma medida política que permitiria a Alexandre 

uma certa autoridade sobre as cidades da Grécia (TARN, 1969: 40). Já para E. Badian, 

                                                
28 Sunnaos (�����
��� pode ser mais bem entendido como – ‘o indivíduo (deus ou mortal) que compartilha 
um templo e, portanto, o culto e as honras em conjunto com a deidade oficial do templo’. Para uma exposição 
mais detalhada deste assunto veja o capítulo 3. 
29 O nascimento divino de Alexandre como narrado em Plutarco (Vida de Alexandre) 
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algumas cidades da Ásia Menor tinham alguns cultos a Alexandre, principalmente a cidade 

de Éfeso que honrou o general com uma estátua no Artemisium (BADIAN, 1996: 25). 

Tanto E. Badian quanto C. Preáux parecem concordar que Alexandre reivindicou um culto 

à sua pessoa, e que isto causou um escândalo em Atenas. Citando o caso de Hipérides 

contra Demóstenes isto demonstra a preocupação do primeiro, no caso Hipérides, com o 

estabelecimento de qualquer culto além daquele prestado aos deuses. Contudo, o máximo 

que a cidade de Atenas conferiu a Alexandre sob a direção de Demóstenes em c. 325-323 

a.C. foi uma estátua-retrato de Alexandre descrito como divino sem, no entanto, ser 

realizado nenhum culto em sua honra. O que pode ser compreendido é que a estátua seria 

no máximo uma concessão de honra, e não uma deificação no sentido estrito do termo 

(BADIAN, 1996: 25-26; PRÉAUX, 1978: 241-242). A honra concedida por Demóstenes a 

Alexandre era a que se concedia àqueles reis do período pós-Alexandre. 

Embora não façamos idéia sobre o que o grego comum pensava a respeito dos 

novos soberanos durante o período de 323-285 a.C., temos algumas evidências desta época 

com relação à atitude das póleis para com estes monarcas. O primeiro testemunho é o 

fragmento de um hino de 290 a.C. em que os atenienses solicitavam a ajuda de Demétrio 

Poliórcetes contra a Etólia e que pode ser lido – “os outros deuses ou não estão ou estão 

distantes, e seja que não escutem ou que não prestem atenção, mas você está aqui e 

podemos  vê-lo, não em pedra ou madeira, mas sim de verdade” (FGrHist. 76 F13 apud 

TARN, 1969: 42; PRÉAUX, 1978: 247; HÖLBL, 2001: 93)30. Este testemunho é o 

resultado da descrença existente nos velhos deuses olímpicos, mas também é um aspecto 

importante nas homenagens prestadas a estes monarcas como Benfeitores (�����������) e 

Salvadores (���������) em um período de guerras constantes, retomando aqui um aspecto 

importante da ideologia real. 

Parece um consenso entre os estudiosos que o culto, ou melhor, as honras conferidas 

aos diádocos não eram de caráter divinizador, e nem os próprios monarcas requisitariam tal 

adoração divina (KOESTER, 1995: 37; PRÉAUX, 1978: 245-246; TARN, 1969: 40). O 

próprio Aristóteles, em sua obra A Retórica, já tinha dado uma definição de que a honra 

                                                
30 O fragmento é parte da coletânea JACOBY, F. Die Fragmente der Griechischen Historiker, I-III, Berlin 
1923-58. 
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poderia ser dada a indivíduos que tivessem realizado algum ato de beneficio, feito alguma 

ação que geralmente se esperaria dos deuses: 

 

As honras são um indício de uma boa reputação de benemerência: honra-se 

com justiça, e sobretudo, àqueles que fazem o bem, mas também àquele que 

tem a capacidade de fazer ... Muito dos homens obtêm honras por razões 

que parecem mínimas, mas são os locais e as circunstâncias que estão em 

causa. Fazem parte das honras: os sacrifícios, as comemorações em verso e 

prosa, os benefícios ligados a cargos honoríficos, os recintos consagrados, 

a presidência, as tumbas, as estátuas, o alimento à custa do Estado, as 

práticas bárbaras tais como a prosternação, a distância respeitosa, os 

presentes em honra de cada povo. 

(ARISTÓTELES, I, 1361 A)31. 

 

 Na passagem acima, Aristóteles enumera uma série de honras que poderiam ser 

feitas a um benfeitor, rei ou indivíduo comum, mas também apresenta vários elementos 

religiosos pertinentes ao culto dos reis, que vão muito além de uma simples homenagem. 

Para F. Walbank e C. Preáux é esta ambigüidade na passagem de Aristóteles que provocaria 

uma certa confusão na forma de ver o monarca como um deus ou como um homem e, até 

mesmo, no momento de fazer um dom votivo ou sacrifício, pois estes últimos podiam ser 

feitos ao rei ou pelo rei. Não havia, portanto, uma distinção clara entre a deificação de um 

rei ou a concessão de honra à sua pessoa (WALBANK, 1999: 90-91; PRÉAUX, 1978: 242-

243). 

O ponto mais interessante no que se refere a este tipo de culto, talvez seja o 

relacionamento dos monarcas com as cidades, e a face divina que o culto ao soberano 

projeta perante a sociedade antiga. Para tanto, a nossa exposição se baseará basicamente 

nos estudos de K. Bringmann (1993) e de S. Price (1987). Quando possível comentaremos 

algum caso paralelo. 

O estudo de Bringmann focaliza a noção do rei como benfeitor do povo e das 

cidades, principalmente destas últimas. Um dos elementos pertinentes da ideologia real e 

                                                
31 ARISTÓTELES. Art rhétorique et art poétique. Paris: Garnier Frères, 1944. 
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que é, também, um dos seus pilares de sustentação é a obrigação de um monarca em ser 

benfeitor e solidário com os habitantes do seu reino. Já vimos até o momento que os 

benefícios concedidos às cidades era a base do culto que estas prestavam aos monarcas. A 

passagem de Aristóteles acima nos assegura disso. No entanto, K. Bringmann conduz o seu 

estudo com base em algumas perguntas perspicazes. A primeira delas questiona o tipo de 

benefício que uma cidade esperava receber de um rei. Para o estudioso, os reis precisavam 

compreender que em seus reinos habitavam dois tipos de sociedades, os bárbaros que 

estavam acostumados a uma natureza mais déspota do monarca, e os gregos que há muito 

tempo viviam em cidades-estado autônomas e auto-governadas. O rei precisava conferir a 

estas póleis gregas uma proteção contra invasão bárbara, a preservação da paz, liberdade e 

democracia (mesmo que ilusória), abastecimento em dinheiro e em espécie, a construção de 

templos e ginásios, enfim, uma série de privilégios que demandavam do rei não apenas 

atendê-los como ter a capacidade para realizar isso, daí a obrigação dos reis em serem ricos. 

A relação entre os reis e as cidades era uma troca de benefícios e boa vontade 

(BRINGMANN, 1993: 8-9).  

Os testemunhos dos benefícios que uma cidade espera receber de um monarca e a 

retribuição que a cidade oferece por esses mesmos benefícios são encontrados em duas 

passagens amplamente citadas pela bibliografia consultada. Uma das passagens se encontra 

em Plutarco na Vida de Demétrio, a outra em Diodoro Sículo na sua Biblioteca Histórica.  

Na passagem de Plutarco, Demétrio é retratado com um homem que ambicionava 

libertar toda a Grécia que estava subjugada por Cassandro e Ptolomeu. Ao chegar ao porto 

de Pireu com a sua frota no dia vinte e cinco de targélio, Demétrio pronunciou em voz alta 

para a multidão que se encontrava no porto que ele veio para libertar os atenienses e lhes 

devolver as leis ancestrais. Após a proclamação de Demétrio Poliorcétes a multidão o 

aclamou como o Benfeitor e Salvador. Com a retomada da democracia, os atenienses 

honraram Demétrio e o seu pai com imagens tecidas no peplo [de Atena] ao lado dos 

deuses, e lhe consagraram um altar denominado Catébates (PLUTARCO, Vida de 

Demétrio, 8-10; POLLITT, 1988: 271; PRÉAUX, 1978: 246; HÖLBL, 2001: 93). Já na 

passagem de Diodoro, com o fim do cerco de Demétrio após um ano, os ródios honraram 

Lisímaco e Cassandro com estátuas e para Ptolomeu I, seguindo o conselho do oráculo de 

Amon em Siwah, os ródios o honraram como um deus (������. Eles também dedicaram ao 
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rei um recinto denominado Ptolomaeum (DIODORO, XX, 100; HÖLBL, 2001: 93; 

PRÉAUX, 1978: 248-249; WALBANK, 1999: 92). 

Uma outra pergunta colocada por Bringmann questiona o porque dos reis gastarem 

grandes somas de dinheiro no abastecimento das cidades gregas e em bens que elas 

necessitavam? Em primeiro lugar, as somas em dinheiro eram concedidas em período de 

guerra como uma maneira de sustentar o principal adversário de um inimigo em comum, no 

exemplo dado, em c. 286 e 279 a.C. a cidade de Atenas recebeu apoio financeiro de 

Ptolomeu I e II, Lisímaco e Espártaco entre outros para continuar resistindo ao cerco da 

dinastia Antigônida. De fato, uma das principais razões pelas quais os Ptolomeus 

mantinham uma frota naval no Mar Egeu e cidades satélites eram a constante rivalidade 

com a Macedônia e a Síria selêucida. Em segundo lugar, o sustento financeiro para as 

cidades gregas era que os reis estavam ansiosos para serem honrados por estas cidades. Em 

227 a.C. os atenienses, devido à política de apoio recebida de Ptolomeu III, decretaram que 

honras religiosas seriam concedidas ao rei e um ginásio seria construído e batizado em seu 

nome, tudo a cargo do rei Ptolomeu III (PAUSÂNIAS, I, 17,2: HÖLBL, 2001: 52). Para o 

estudioso, a glória de ser um benfeitor da cidade era mais bem vista nos diversos 

monumentos e estátuas honrando os reis, isto é, as ações beneméritas destes reis eram bem 

documentadas na vida pública das cidades (BRINGMANN, 1993: 15-16). Em terceiro 

lugar, apesar da honras religiosas e seculares concedidas pelas cidades aos monarcas pelos 

benefícios recebidos, as cidades não deixavam de manifestar gratidão e lealdade. Os reis 

helenísticos estavam cientes da necessidade de se criar laços mais estreitos entre eles e as 

cidades e, para isso, a política de benefícios precisava ser praticada como forma de obter 

boa vontade das cidades gregas. É o caso, por exemplo, de Ptolomeu II e os milésios. Em c. 

262 a.C., Ptolomeu II precisou lembrar aos milésios os benefícios concedidos e o privilégio 

da aléteia (
�������
,�que eles haviam recebido do rei e de seu predecessor e, para tanto, a 

cidade de Mileto precisava manter a amizade e a aliança com a casa real Lagida (Milet I 3 

139, A)32 (BRINGMANN, 1993: 17-19). 

Já o estudo de Price se baseia nas cidades gregas da Ásia Menor e, assim, o foco do 

nosso comentário terá uma abrangência mais reduzida. O autor já inicia sua exposição com 

duas afirmativas: o culto ao soberano são apenas honras concedidas pelas cidades gregas 

                                                
32 Apud BAGNALL, 2004: 42-43. 
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em gratidão por benefícios políticos; o culto ao soberano não era uma instituição uniforme, 

ele variou ao longo das décadas e séculos (PRICE, 1987: 23-24). 

Para o autor, o culto ao soberano helenístico era modelado sobre o culto divino. 

Uma importante distinção que o autor faz é aquela entre o culto divino e o culto heróico. 

Segundo Price, a visão tradicional percebia o culto ao herói e o culto divino como uma 

coisa só, embora existissem alguns elementos que pertenciam somente ao heróico – como o 

timing noturno, o tipo de altar e os sacrifícios (PRICE, 1987: 32). Apesar desta visão, há 

diferenças como a terminológica em que o termo deus era preferido ao termo herói e, para 

o autor, somente uma única vez o termo ‘honras heróicas’ foi utilizada no culto ao 

soberano. Neste caso, isto foi utilizado para o funeral de Alexander o Grande, e mesmo aí o 

culto realizado na tumba do falecido general e rei não foi nomeado como heróico (PRICE, 

1987: 33). 

Na visão de S. Price havia uma questão que era essencial para todos os antigos 

monarcas helenísticos, que era o problema da mortalidade. A fragilidade humana dos 

governantes e a transição de reinado para reinado eram cruciais para qualquer sistema real. 

O poder do rei vivo era importante e, assim, por um lado o culto heróico não poderia ser 

conferido ao rei vivo, pois isto daria ênfase ao aspecto mortal do rei. Por outro lado, 

conceder um culto heróico ao rei depois de morto dificultaria a associação do reino do rei 

com aquele dos deuses. Sendo assim, a oferenda de honras divinas evitaria este problema. 

Se ela fosse feita durante a vida do rei serviria para disfarçar a face da morte. No entanto, se 

as honras divinas fossem conferidas ao rei morto isto criaria uma ligação com os deuses e 

tornaria possível dar proeminência aos ancestrais reais (PRICE, 1987: 35). 

O culto divino dos reis foi adotado pelas cidades sem a interferência dos reis, ao 

contrário do culto dinástico que era uma iniciativa real. Para Price, o estabelecimento do 

culto aos monarcas no calendário religioso das cidades apenas acelerou o declínio do culto 

aos antigos deuses. A desvalorização dos antigos deuses era necessária como parte da 

elevação dos homens divinos (PRICE, 1987: 37). Isto é claro no hino ateniense composto 

em honra a Demétrio Poliorcétes no final do século IV ou início do século III a.C33. 

Apesar da desvalorização dos antigos cultos aos deuses, muito das honras 

conferidas aos monarcas eram calcadas a partir daquelas conferidas aos deuses (PRICE, 

                                                
33 Veja a página 49.  
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1987: 39). Além do que, muito dos monarcas tinham uma clara identificação com diversos 

deuses. 

A associação de qualquer monarca helenístico com algum deus foi uma prática 

comum no período helenístico.  A interação entre monarquia e religião poderia ser feita de 

várias formas. F. Walbank e C. Préaux expõem cinco formas: a dinastia real e seus 

membros se colocam sob a proteção de alguma divindade, deuses ou deusas protetoras de 

seus lares. Para os Ptolomeus, vários deuses são ligados à casa real Lágida como Zeus e 

Dioniso. Como atesta a inscrição Adulis (O.G.I.S. 54), ou então, o relato de Ateneu sobre a 

procissão dionisíaca em Alexandria [02]; os reis são assimilados a alguns deuses ou então 

identificados com eles. Ateneu menciona um santuário dedicado a Arsinoe-Afrodite no 

cabo Zefírion na costa da região de Canopos no Delta do Nilo (ATENEU, 318B-D). Um 

segundo testemunho é a efígie monetária de Ptolomeu III em que este monarca é 

representado com os atributos de três grandes deuses – a coroa solar de Hélio, a égide de 

Zeus e o tridente de Poseidon [54]. Ptolomeu I é cultuado como fundador da cidade grega 

de Ptolemais Hermiou no Médio Egito (HÖLBL, 2001: 92); o culto dinástico em que o rei 

morto e o rei vivo eram venerados, como confirmam diversos documentos entre eles os 

decretos sacerdotais de Canopos [26] de c. 238 a.C. e o de Pithom II [28] de c.217 a.C.; o 

rei ou rainha eram hóspedes das divindades nos cultos e nos templos. Um caso particular 

foi o da jovem princesa Berenice que morreu prematuramente e foi divinizada e honrada 

em Canopos como sunnaos no templo de Osíris (DC, l. 47-50) (WALBANK, 1999: 84; 

PRÉAUX, 1978: 251-253). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


